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RESUMO 

 

PAULI, Patrícia Aparecida Coimbra de. A integração das tecnologias ao 
currículo inclusivo de crianças com TEA: um estudo de caso. 2018.  201 f. 
Dissertação (Mestrado em Educação: Currículo) – Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, São Paulo, 2018. 
 
Esta pesquisa objetiva refletir e analisar o uso das Tecnologias Digitais da 
Informação e Comunicação no processo de inclusão de crianças com Transtorno 
do Espectro Autista e apontar caminhos possíveis para o trabalho na sala de 
aula com essas crianças. Os objetivos específicos são: 1) Identificar o conceito 
de currículo da educação inclusiva presente na legislação brasileira; 2) Analisar 
adaptações feitas com o uso de Tecnologias Digitais da Informação e da 
Comunicação no processo de inclusão de uma criança com Transtorno do 
Espectro Autista na sala regular da educação básica. A investigação tem um 
caráter qualitativo e, para responder à questão problema e ao objetivo foram 
empregadas a análise documental da legislação brasileira relacionada à 
inclusão, a observação de um aluno com Transtorno do Espectro Autista na sala 
de aula regular de uma escola privada de São Paulo por dois meses e entrevistas 
semiestruturadas com os sujeitos envolvidos no processo de inclusão desse 
aluno. A análise dos dados coletados evidencia que não há um consenso em 
relação ao conceito de currículo inclusivo na legislação brasileira relacionada à 
inclusão. Destacou-se, nesse estudo, que a parceria entre a família, a escola e 
os profissionais que assistem a criança com Transtorno do Espectro Autista é 
um importante e determinante componente na construção de um currículo 
inclusivo. A divisão clara das funções que cada um dos sujeitos deve exercer e 
uma avaliação constante sobre o trabalho desenvolvido são fatores que 
estruturaram esse caso estudado. As adaptações curriculares são indicadas, 
desde que sejam realizadas de uma forma que não diferencie completamente o 
currículo dos sujeitos com deficiência, daquele proposto para os demais alunos. 
O potencial humano da escola, seus professores, orientadores, diretores e 
famílias, aliados à abordagem pedagógica adotada pela instituição, mostraram-
se mais relevantes do que as tecnologias no processo de inclusão. O 
desenvolvimento da autonomia do sujeito, de suas capacidades cognitivas e 
sociais, por meio do uso de adaptações, foram alguns aspectos observados no 
aluno participante deste estudo. A pesquisa identificou que para uma escola 
constituir-se como um espaço inclusivo de fato, para todos os sujeitos, tenham 
eles ou não uma deficiência,  é necessário que se invista na formação dos 
professores; nos incentivos à formação e ao aprendizado contínuo; no espaço 
escolar; em reuniões entre os envolvidos no percurso da aprendizagem; em um 
processo contínuo de reflexão-ação-reflexão (FREIRE, 2017).  As TDIC são 
recursos que podem auxiliar nesse processo, favorecer que adaptações 
razoáveis sejam feitas. Entretanto, a Escola é que deve se transformar, por meio 
da formação de redes de apoio, com bom embasamento teórico. Todo esse 
processo deve ser registrado, para que possa haver uma avaliação e uma 
constante reestruturação.   
 
Palavras-chave: Currículo; Educação inclusiva; Transtorno do Espectro Autista; 
Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação; Adaptação curricular. 



 

ABSTRACT 

 

PAULI, Patrícia Aparecida Coimbra de. Integrating technologies into the inclusive 
curriculum of children with ASD: a case study. 2018. 201 f. Dissertation (Master 
in Education: Curriculum) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São 
Paulo, 2018. 
 
This research aims to reflect and propose to analyze the use of Digital Information 
and Communication Technologies (DICT)  in the process of inclusion of children 
with Autism Spectrum Disorder (ASD) and to point out possible ways to work in 
the classroom with these children. The specific objectives are: 1) To identify the 
concept of inclusive education curriculum present in brazilian legislation; 2) To 
analyze adaptations made with the use of DICT in the process of inclusion of a 
child with ADT in the regular classroom of basic education. The investigation has 
a qualitative character and to answer the problem question and to the objective 
were used the documentary analysis of the brazilian legislation related to the 
inclusion, the observation of a student with ADT in the regular classroom of a 
private school in São Paulo for two months and semi-structured interviews with 
the subjects involved in the process of inclusion of this student. The analysis of 
the collected data shows that there is no consensus regarding the concept of 
inclusive curriculum in the Brazilian legislation related to inclusion. It was 
highlighted in this study that the partnership between the family, the school and 
the professionals who assist the child with ADT is an important and determinant 
component in the construction of an inclusive curriculum. The clear division of the 
functions that each one of the subjects must exercise and a constant evaluation 
on the work developed are factors that structured this studied case. Curricular 
adaptations are indicated, since they are carried out in a way that does not 
completely differentiate the curriculum of the subjects with disabilities, from that 
proposed for the other students. The human resources of the school, its teachers, 
counselors, directors and families, allied to the pedagogical approach adopted by 
the institution, were more relevant than the DICTs in the inclusion process. The 
development of the subject's autonomy, of his cognitive and social capacities, 
through the use of adaptations, were some aspects observed in the participant 
student of this study. The research identified that for a school to constitute itself 
as an inclusive space in fact, for all subjects, whether or not they are individuals 
with disabilities, it is necessary to invest in the training of teachers; incentives for 
training and lifelong learning; in the school space; in meetings between those 
involved in the learning process; in a continuous process of reflection-action-
reflection (FREIRE, 2017). The DICTs are resources that can help in this process, 
favoring that reasonable adaptations be made. However, the School must 
transform itself, through the formation of support networks, with a good theoretical 
foundation. All this process must be registered, so that there can be an evaluation 
and constant restructuring. 
 
 
 
Keywords: Curriculum; school inclusion; Autism Spectrum Disorder; ICT; 

adapted curriculum 
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MEMORIAL 

 

Minha relação com a educação começou cedo. Aos 14 anos, conheci em 

Mococa, cidade onde nasci e morei até os 18 anos, uma ONG chamada Grupo TUMM 

– Todos Unidos Mudaremos o Mundo – que tinha uma participação ativa na cidade 

em relação à formação de lideranças jovens. Comecei, então, a participar das 

atividades oferecidas pela ONG, incluindo a elaboração e aplicação de projetos que 

envolviam o protagonismo do adolescente na sociedade. Foi, a partir desse momento, 

que eu passei a ver a educação como uma possibilidade de transformação social e 

comecei a perceber a sua importância para a constituição de uma sociedade menos 

desigual. 

Em 2007, mudei-me para São Paulo para cursar graduação em Letras – 

Português/Linguística na Universidade de São Paulo (USP). Já no segundo ano da 

graduação, participei do “Programa Ler e Escrever”, na rede municipal de ensino de 

São Paulo. Atuei como aluna-pesquisadora na EMEF Prof. Olavo Pezzotti, onde pude 

acompanhar, por um ano, as conquistas e as dificuldades de uma escola pública 

paulistana. Nessa primeira experiência em uma sala de aula do ensino regular, 

identifiquei que, entre aquelas trinta crianças que eu acompanhava diariamente havia 

algumas que possuíam formas mais específicas de aprendizagem. Lembro-me que a 

professora com a qual eu trabalhava usava um método construtivista para alfabetizar, 

mas que, nos últimos meses do ano letivo, fazia uso de uma metodologia mais 

tradicional porque, sua formação na PUC-SP e sua experiência como professora 

mostraram a ela que algumas crianças aprendiam de formas diferentes daquela 

inicialmente escolhida. Aprendi muito com essa experiência: percebi que a escolha da 

metodologia deve ser feita a partir das necessidades do aluno, e não apenas das 

preferências do professor em relação ao ensino. Foi nesse ponto que entendi que 

ensino e aprendizagem, apesar de estarem intrinsecamente relacionados, não são a 

mesma coisa.   

Em 2011, conclui o curso de graduação. Nesse ano, assumi um cargo como 

professora de Língua Portuguesa do ensino fundamental II, em um colégio da rede 

privada de São Paulo, mas antes disso eu já atuava como auxiliar de sala no ensino 

fundamental I e na educação infantil, na mesma instituição. O medo de errar e a falta 

de respostas foram elementos que fizeram parte dos primeiros anos nos quais atuei 



 
 

 
 

como professora. Apesar do tempo de prática em sala de aula ter me dado recursos 

para planejar e avaliar a minha prática docente, até os dias atuais deparo-me com 

situações difíceis para as quais não tenho ainda as ferramentas necessárias. A sala 

de aula trouxe à tona diversas lacunas da licenciatura em Letras. Considero meu 

conhecimento linguístico suficiente para a minha necessidade como professora de 

Língua Portuguesa da Educação Básica, e, quando ele se mostra insuficiente, sei em 

quais fontes buscar respostas. No entanto, ao me deparar com alunos que não se 

encaixam nas minhas escolhas metodológicas, que não aprendem como os outros, 

sinto dificuldade em encontrar respostas. Vejo que há uma grande ausência de 

materiais e de caminhos a se seguir com esses alunos.  

Em 2016, iniciei um curso de especialização (pós-graduação Lato Sensu) em 

educação inclusiva e deficiência intelectual pela PUC-SP, com o intuito de encontrar 

um caminho que me desse mais segurança para trabalhar em uma escola inclusiva. 

Nesse curso, descobri que não estava sozinha nessa busca, que muito estava sendo 

feito e que havia muitas pessoas com as mesmas angústias que as minhas. Como 

ensinar um aluno que não consegue se comunicar com a linguagem verbal? Como 

fazer uma escola verdadeiramente inclusiva? Como trabalhar em grupo e ajudar os 

pais a entenderem a importância da heterogeneidade? Encontrei também diversas 

respostas e um número ainda maior de perguntas. O conceito de inclusão; o seu 

percurso histórico no Brasil e fora dele; a legislação brasileira que determina direitos 

da pessoa com deficiência. Todos esses pontos ampliaram a minha visão sobre a 

inclusão. Mas, o como fazer tudo isso acontecer na escola continuou sendo uma 

grande questão.  

Desde 2011, tenho atuado na rede de ensino privada de São Paulo. Ministro 

aulas a, em média, 120 alunos, dentre os quais, aproximadamente, 10% é 

diagnosticado com algum tipo de transtorno ou deficiência. Transtorno Opositor 

Desafiador, Transtorno do Espectro Autista, Transtorno de Déficit de Atenção com 

Hiperatividade, Dislexia, Deficiência Intelectual. Muitas são as características que 

tornam a educação um espaço tão rico e complexo.   

A minha prática em sala de aula mostra que, sem uma mudança radical no 

modelo educacional vigente, a educação brasileira continuará perpetuando 

desigualdades e aumentando ainda mais a lacuna que há entre as pessoas.



 
 

O currículo assume um papel central na reorganização e na transformação da escola 

brasileira, já que é nele que as intencionalidades são reveladas e os caminhos são 

traçados.  

Em 2017, com o intuito de buscar caminhos para a construção de um currículo 

inclusivo, ingressei no programa de pós-graduação stricto sensu Educação: Currículo 

na PUC-SP. Ao longo das disciplinas introdutórias do curso, percebi a potencialidade 

do uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação como um recurso na 

elaboração de ações inclusivas, dentro das escolas. Comecei, então, a experimentar 

o uso desses instrumentos em minhas práticas como professora de educação básica 

e percebi, com uma aluna com TEA do 7º ano, um grande avanço em relação ao seu 

desenvolvimento linguístico. Essa experiência mostrou-me um caminho fértil de 

pesquisa em busca de caminhos para a inclusão de crianças com TEA.   

Dessa forma, este trabalho busca encontrar caminhos para resolver algumas 

questões de aprendizagem das crianças com TEA, com o apoio do uso das TDIC. 

Assim, espera-se que a pesquisa contribua para a compreensão do percurso de 

aprendizagem das crianças com ou sem deficiência, tendo em vista uma escola 

verdadeiramente inclusiva.   
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1. PROBLEMATIZAÇÃO 

 

A educação inclusiva e o uso de tecnologias em sala de aula são forças que 

atuam na escola, no início do século XXI, e que tendem a transformá-la. Dessa forma, 

não é possível pensar a inclusão da pessoa com deficiência desvinculada da cultural 

digital,  já que essa influencia, direta e indiretamente, toda a sociedade, em seus 

diversos aspectos. Os alunos com deficiência estão inseridos na cultura digital, assim 

como todos os outros alunos. Abaixo, dados relacionados a essas duas forças serão 

apresentados, junto a uma experiência docente, a fim de se evidenciar a importância 

da articulação entre elas.   

 

1.1. A Educação Inclusiva 

 

A primeira grande força apresentada será a educação inclusiva. Paradigma no 

qual a educação brasileira, do início do século XXI, está inserida ou, pelo menos, 

tentando se inserir.   

A educação é reconhecida como um direito humano, desde 1948, pela 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948). Mas, o direito das pessoas 

com deficiência de ir à escola ainda não estava garantido. A partir dessa data, houve 

ainda muitas lutas a fim de se garantir esse direito a todas as pessoas, incluindo as 

pessoas com deficiência. Diversos documentos, sejam eles de caráter normativo ou 

não, foram produzidos na busca por garantir uma maior participação dessas pessoas 

na sociedade. A Constituição Federal Brasileira, em 1988 (BRASIL, 1988); a 

Declaração de Salamanca, em 1994 (UNESCO, 1994); a LDB de 1996 (BRASIL, 

1996);  Convenção de Guatemala, promulgada pelo Decreto 3.956 em 2001 (BRASIL, 

2001); a Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência (ONU, 2007), 

promulgada pelo Decreto 6.949 em 2009 (BRASIL, 2009) e, mais recentemente, a Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, de 2015 (BRASIL, 2015).  

O percurso legal traçado, como sumarizado, mostra que a escola brasileira 

caminha na escolha por um paradigma inclusivo, que reconhece a necessidade das 

crianças com deficiência frequentarem as escolas e as classes regulares. Nesse 

sentido, busca-se, diariamente, a extinção das escolas e das classes especiais e o 

aumento no número de crianças com deficiência nas salas e escolas de educação 

regular, como pode ser observado no Gráfico 1 abaixo, com dados do Ministério da 
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educação sobre o número de matrículas em instituições especiais e em instituições 

regulares (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2017). 

 

Gráfico 1: Educação Especial - Censo escolar 2016 

 
FONTE: INEP, 2017 

 

O gráfico acima evidencia que, entre os anos de 2008 a 2016, houve uma 

diminuição no número de classes especiais e de escolas exclusivas para alunos com 

deficiência, por outro lado, há um aumento no número de alunos com deficiência em 

escolas e salas regulares. Em 2016, 82% dos alunos com deficiência estavam em 

salas de aula comuns; em 2008, 31% das escolas brasileiras tinham alunos com 

deficiência em salas regulares. Em 2016, esse percentual subiu para 57,8%. Esses 

dados confirmam a preferência, construída nas bases legais da educação brasileira, 

pela inclusão das crianças com deficiência em escolas regulares, que devem assumir 

um caráter inclusivo.  

Desde 1994, com a Declaração de Salamanca, houve um avanço na inclusão 

de pessoas com deficiência nas escolas regulares, entretanto os alunos com autismo 

não eram nem mesmo reconhecidos como pessoas com deficiência, gerando um 

déficit no processo de inclusão dessas pessoas, que, em escolas regulares, deveriam 

se adaptar, assim como elas eram, ou eram marginalizados e estigmatizadas nas 

instituições de educação especial. 
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Em 2012, por meio da lei 12.764, o indivíduo com Transtorno do Espectro 

Autista (TEA) passou a ser reconhecido como uma pessoa com deficiência, o que 

assegurou a ele o direito de frequentar as escolas regulares e, quando necessário, 

ser assistido por um acompanhante. Essa lei foi uma grande conquista, já que, de 

acordo com o CDC (Center of Deseases Control and Prevention), existe, hoje, um 

caso de autismo a cada 110 pessoas. Isso significa que, o Brasil tem por volta de 2 

milhões de habitantes com autismo e que, no estado de São Paulo, são mais de 300 

mil pessoas com autismo (OLIVEIRA, 2016). O Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (DSM-5), de 2013, aponta que, nos Estados Unidos, a ocorrência 

de pessoas com TEA, nesse período, era de aproximadamente 1% da população 

(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014).  

A inserção dessa grande parcela de alunos na escola regular é um grande 

passo no caminho de se conquistar uma escola inclusiva. Mas, a qualidade da 

educação, para crianças com ou sem deficiência, continua sendo um grande desafio 

a se conquistar. 

A educação brasileira é marcada pela reprovação e pelo abandono escolar, 

como mostram os dados do censo escolar de 2016.  

 

Gráfico 2: Taxa de insucesso por município - 2015 

 

FONTE:  INEP, 2017 
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Os dados do gráfico 2 mostram que, ao longo da vida escolar dos alunos das 

escolas brasileiras, a taxa de insucesso (reprovação e abandono) cresce 

consideravelmente dos anos iniciais ao ensino Médio, identificado no esquema pela 

mancha avermelhada, ilustrando a porcentagem de insucesso de 20,1 a 100%. A 

escola brasileira ainda não é capaz de garantir a permanência de todos os seus alunos 

até o final do ensino médio. 

Em relação à educação de pessoas com deficiência, a realidade não se 

apresenta diferente. Dados do Censo demográfico de 2000 mostram que, nesse ano, 

viviam no Brasil 689.272 pessoas com deficiência. Esses indivíduos tinham  entre 15 

e 17 anos, ou seja, estavam em idade ideal para cursar o Ensino Médio. O Censo 

escolar de 2004, por sua vez, mostra que, nesse ano, 8.381 alunos com deficiência 

cursavam o Ensino Médio (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2004). Entende-se, 

portanto, que muitas pessoas com deficiência não chegam a concluir a educação 

básica, que deveria ser garantida a todas as pessoas.  

Havia ainda, no ano 2004, apesar de todos os avanços no caminho da escola 

inclusiva, uma grande lacuna entre o número de pessoa com deficiência que deveria 

estar no ensino médio e o número de alunos que, de fato, estavam matriculados nesse 

nível educacional.   

 

1.2. A Educação na Cultura Digital 

 

Além desse cenário do paradigma inclusivo, há outras forças que modificam a 

escola brasileira. Uma delas é o rápido avanço tecnológico decorrente de alterações 

no cenário econômico, político, social e científico global que atinge de, forma geral, 

toda a sociedade.   As diversas esferas da sociedade vivem uma mudança: é possível 

fazer a maioria das transações disponíveis em um banco por meio de um aplicativo 

(app)1 ou de uma chamada por voz; pode-se comprar, vender ou trocar coisas, 

conhecer pessoas, marcar e desmarcar encontros fazendo uso de app específicos 

para essa função. A forma de ser homem na cultura digital é diferente do ser homem 

no mundo analógico.   

Inês Amaral (2016) elenca cinco pontos de mudança na forma do homem, 

inserido na cultura digital, perceber o mundo e se relacionar com ele e com as outras 

                                                           
1 Sistema para uso em dispositivos móveis, como smartphones. 
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pessoas. O primeiro ponto está relacionado à internet como uma plataforma 

participativa. A internet e as novas ferramentas sociais de comunicação possibilitam 

a formação de grupos por associação de interesses, além da formação de uma 

inteligência coletiva. A organização da sociedade em rede permite que sejam 

publicados conteúdos e novas opiniões e que haja o acesso a diferentes fontes de 

informação, o que potencializa uma comunicação mais transparente e universal. 

O segundo ponto elencado diz respeito à individualização. A autora afirma que, 

ao contrário do processo de massificação, as mídias sociais potencializam a 

individualização, no sentido de personalização; e a dimensão coletiva, no sentido de 

pertença. As experiências são mais individualizadas, no universo digital. Desde 

experiências de consumo até as experiências de aprendizagem, por exemplo; tudo 

isso pode ser construído e acessado de forma a considerar as particularidades 

daquele que está do outro lado da tela. Essa individualização, no entanto, não diminui 

a experiência de ser coletivo, já que a internet possibilita a formação de comunidades 

a partir dos aspectos mais particulares do ser, dando a ele a possibilidade de encontrar 

outros sujeitos que também apresentam determinadas características. Esse 

fenômeno é potencializado por recursos digitais, como o uso das redes sociais, por 

exemplo.  

O terceiro ponto diz respeito à transformação do receptor para utilizador. A 

cibercultura traz à tona novas formas de discurso e de leitura. São algumas de suas 

características: a interatividade, tanto entre pessoas quanto entre pessoas e 

aplicações;  e o controle maior da navegação. Tudo isso favorece a existência de um 

receptor que se transforma em utilizador.  

Nessa cultura, a relação é de todos para todos e ela se dá de uma forma 

horizontal. O utilizador é proativo: ele partilha conteúdos, publica em escala global e 

cria redes em torno de interesses. A experiência em relação à recepção de 

informações do sujeito no mundo digital é completamente diferente do consumo de 

informações no mundo analógico. O sujeito tem a possibilidade de buscar diversas 

fontes, de checar dados e de divulgar suas próprias informações. 

O quarto ponto diz respeito ao conceito de esfera pública, que sofre uma grande 

transformação na cibercultura. Nela, ocorre a diluição das fronteiras entre o público e 

o privado, entre o local e o global e entre o espaço e tempo. O público, de forma geral, 

passa a ser considerado os pontos de livre acesso ou aqueles que são usados por 
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pessoas para a discussão de temas públicos. Passam a existir tempos e espaços 

múltiplos, já que, na cultural digital, você pode estar em mais de um lugar e fazer mais 

de uma atividade, ao mesmo tempo.  

O quinto ponto diz respeito à sociabilidade, que é diferenciada pela autora de 

socialização. Esta está ligada à interiorização de normas e valores de uma 

determinada sociedade; já aquela, a processos de interação entre as pessoas. Em 

relação à sociabilidade, Amaral (2016) afirma que a cibercultura potencializa a 

globalização, já que dilui os conceitos de tempo e de espaço.  

A escola, enquanto parte da sociedade, está inserida na cultura digital, que é 

marcada, principalmente, pela produção e consumo de informação de forma 

individualizada e pela junção de todas as formas de comunicação e de cultura 

(SANTAELLA, 2003). É paradoxal, portanto, essa instituição continuar negando a 

cultura da qual ela, a escola, faz parte.  

Castells (1998) apud Martín-Barbero (2014) aponta que a tecnologia e seus 

diversos usos moldam a capacidade de transformação de uma sociedade. Diante 

disso, Martín-Barbero (2014, p. 12) afirma que “o certo é que até agora a presença da 

tecnologia comunicativa e informática na escola não plasma transformações nem 

incentiva a inovação”. O autor pontua que, de maneira geral, a tecnologia na escola 

tem um uso meramente decorativo e que, dessa forma, localizada no exterior do 

modelo pedagógico ou comunicativo, ela não gera mudanças radicais estruturais e 

metodológicas. Portanto, enquanto a tecnologia estiver fora da sala de aula e da 

Cultura, aqui entendida como Cultura clássica literária e artística, ela continuará 

significando apenas uma modernização do velho modelo escolar.    

 

Segundo o estudo Learning to Change: ICT in Schools [Aprendendo a 
mudar: as TICS nas escolas], da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), ainda que a maior parte dos 
centros escolares primários e secundários europeus já disponha de 
conexão à internet, sua utilização continua escassa e quase nunca se 
produz dentro da sala de aula. (MARTÍN-BARBERO, 2014, p. 12) 

 

No Brasil, a pesquisa TIC Educação 2016, do Comitê Gestor da Internet no 

Brasil CGI, 2017, aponta que 98% das escolas públicas brasileiras e 96% das privadas 

das áreas urbanas têm computadores de mesa; e que, praticamente, o mesmo 

número tem acesso à internet disponível.  
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A pesquisa mostra também que, em 2016, 91% dos professores brasileiros 

usavam o celular para acessar a Internet;  e que 85% dos alunos são usuários de 

Internet. Entre os alunos, 91% usam o celular para acessá-la.  Apesar de muitos 

professores e de alunos terem acesso à internet, apenas 49% dos professores, 

usuários de internet, utilizaram o celular em atividades com os alunos. (CGI, 2017) 

Essa mesma pesquisa mostra que as atividades desenvolvidas pelos 

professores com o uso da internet foram:  

 

Tabela 1:Atividades do professor com alunos com uso de internet 

Atividade Porcentagem 

deu aulas expositivas  52% 

solicitou a realização de trabalhos sobre temas específicos  41% 

solicitou que os alunos produzissem textos, desenhos e 

maquetes 

33% 

promoveu debates e apresentações com os alunos  33% 

tirou dúvidas de alguns alunos individualmente  29% 

trabalhou com jogos educativos com os alunos  21% 

solicitou trabalhos em grupo  42% 

solicitou a realização de exercícios  40% 

desenhos ou maquetes  34% 

fez pesquisas em livros ou revistas com os alunos  32% 

realizou interpretação de textos com os alunos  26% 

elaborou planilhas e gráficos com os alunos  

 

18% 

FONTE: CGI, 2017, p. 266-271 
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Já os alunos que têm acesso à internet a usaram para 

 

Tabela 2: Atividades dos alunos com uso de internet 

Atividade Porcentagem 

fazer trabalhos sobre um tema 90% 

fazer lições ou exercícios que o professor passa 82% 

fazer trabalhos escolares com colegas à distância 74% 

fazer apresentações para colegas de classe 59% 

jogar jogos educativos  58% 

falar com o professor 38% 

participar de cursos on-line 24% 

outras tarefas 6% 

FONTE: CGI, 2017, p. 353-355   

 

Esses dados mostram que, apesar de, em torno de, 98% das ecolas brasileiras 

terem acesso a computadores conectados à internet, o seu uso na sala de aula é feito 

por apenas metade dos professores (49%). Portanto, assim como constatado por 

Martín-Barbero nas escolas europeias, a utilização das TDIC no Brasil também não 

são exploradas em todo o seu potencial.  

Essas informações mostram-se ainda mais problemáticas ao se considerar a 

conectividade como um direito. Almeida e Silva (2014) entendem a conectividade 

como um direito que dá acesso a outros direitos. Dessa forma, ela ganha grande 

importância já que, sem a sua existência, deixam de ser garantidos também outros 

direitos. Dessa forma, não estar conectado implica em estar apartado da sociedade. 

Porém, os autores enfatizam que a conectividade, em si, não garante a inclusão do 

sujeito no mundo digital; para que essa inclusão ocorra, faz-se necessário o 

desenvolvimento da criticidade e da autoria desse sujeito dentro do universo digital. 

Não basta receber informações. É preciso receber, saber ler de forma crítica e 

devolver ao mundo o seu texto. A inclusão digital, portanto, representa o ouvir e o falar 

do sujeito, dentro da cultura digital. O papel da escola nesse processo de inclusão é 

de grande importância. Almeida e Silva (2014) apontam que esta instituição é uma 

das responsáveis pela inclusão digital de seus alunos.   
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1.3 Uma experiência docente instigadora 

 

Como professora, sempre me interessei pelo tema da inclusão das pessoas 

com deficiência. No entanto, nunca havia conectado o tema com a cultura digital. 

No fim de janeiro de 2016, recebi as minhas novas turmas de 6º ano. Entre 

todos os alunos, estava Carolina (nome fictício), que logo chamou a minha atenção. 

Eu já sabia do seu diagnóstico de TEA e estava muito empolgada e apreensiva para 

recebê-la. Esperava uma menina quieta, que tivesse um comportamento estranho e 

que não dialogasse comigo ou com os colegas. Será que ela se balançaria? Será que 

nós iríamos conversar? Ela seria agressiva ou doce? Essas inquietações rondavam 

os meus dias. Ao conhecer Carolina, percebi que ela era muito diferente disso: ela 

realmente gostava de ficar boa parte do tempo da aula quieta, mexendo na rodinha 

da sua mochila ou organizando os objetos guardados em seu estojo.  

Mas, ao contrário do que eu pensava, ela gostava muito de falar e era uma 

excelente leitora, o que para uma professora de língua portuguesa é grande motivo 

de empolgação. Faltava, naquele momento, eu descobrir como era a relação dela com 

os colegas, como era o seu entendimento dos textos que lia e como era a sua escrita.  

Logo no início percebi que sua relação com os colegas era bem restrita. Ela 

tinha um comportamento que os colegas consideravam infantilizado. Em especial o 

aluno Marcos (nome fictício) - que era um jovem diagnosticado com Transtorno de 

Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), mais velho do que o restante do grupo.  

Suas brincadeiras, seus comentários e seus interesses, de uma forma geral, 

eram vistos por boa parte dos colegas de sala como infantis. Marcos, além disso, se 

incomodava com o fato dela ficar o tempo todo mexendo em suas coisas, o que fazia 

com que ele olhasse muito para ela, durante a aula.  Apesar disso, por estar há alguns 

anos no mesmo colégio, Carolina fizera grandes amigas que estavam sempre que ela 

desejava ou que era solicitado ao seu lado. 

Sobre o entendimento de Carolina em relação aos textos verbais, descobri que 

ele era muito similar aos de outros alunos da mesma faixa etária. Por meio de 

exercícios, que eram os mesmos que os outros alunos faziam, porém em menor 

quantidade, percebi que Carolina entendia bem o que lia. Mas, ao ler suas respostas, 

algo chamou minha atenção: ela escrevia textos com letras bastão e aglutinava as 

palavras, ou seja, não havia espaço entre elas.  
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Ao observar Carolina, em sala, percebi que ela sempre estava com o seu 

smartphone2. Todas as vezes que ela se desinteressava por um assunto, recorria aos 

seus livros ou gibis, à rodinha da sua mochila, aos seus objetos do estojo ou ao seu 

jogo no smartphone.  

Na primeira produção de texto do ano, confirmei aquilo que já havia percebido 

nos exercícios em sala, Carolina apresentou uma produção na qual aglutinava as 

palavras. Porém, fiz uma nova descoberta: apesar da ausência de espaço entre as 

palavras e a ausência de pontuação, Carolina tinha uma coesão e coerência melhores 

do que a maioria de seus colegas de série. Naquele momento, atribui esse fato ao 

número de leituras que ela fazia, que também era muito acima da média de livros lidos 

pelos outros alunos da mesma idade.  

Na segunda produção de texto, em abril do mesmo ano, tive a ideia de tentar 

aliar o seu interesse pelos aparatos tecnológicos e o texto verbal. E se ela usasse um 

tablet3 para produzir os seus textos? Será que o resultado seria o mesmo ou será que 

haveria alguma mudança? Pedi um tablet ao apoio de tecnologia da escola e ofereci 

a ela como um meio para a sua produção textual. A proposta era que eles produzissem 

uma narrativa de aventura, gênero que já havia sido estudado durante todos os meses 

iniciais de aula, baseados em uma imagem que apresentava um índio e um homem 

branco com armadura lutando. Carolina aceitou a proposta do uso do aparato 

tecnológico e produziu o seu texto, que foi copiado e colado abaixo.  

 

                Figura 1: Primeira produção da aluna Carolina, com utilização de um tablet. 

Em Paris na França os franceses viviam em paz e armoria até que 
um dia os Italianos atacaram a França e um dos cavaleiro do rei e 
todo o resto do povo que viviam ai Fugiram para outro lugar em 
quanto isso  no Brasil uma tribo de índios estava em festa a filha do 
pajé avia acabado de dar a luz a uma menina o marido dela 
agradeceu más na mesma hora em que a nova bebe deu o seu 
primeiro choro os franceses chegaram ao Brasil achando que 
aquele lugar era inabitado  eles poderiam construir um Novo reino 
ali mesmo más o marido de iaçâ a filha do pajé cujo o nome era 
anhare  ouviu tudo e foi correndo avisar a tribo más o cavaleiro 
Pedro foi atrás dele para tentar explicar tudo para o pajé más para 
o azar de tudo o pajé não acreditou naquela historia por isso ele 
marcou uma guerra naquela mesma tarde más no fim da guerra os 

                                                           
2 “Aparelho de telefone celular provido de sistema operacional com características mínimas de hardware e 
software, permitindo a conexão com rede de dados para acesso à internet” (MICHAELIS DICIONÁRIO 
BRASILEIRO DA LÍNGUA PORTUGUESA, 2018) 
3 “Computador composto basicamente de uma tela touch screen, que é acionada pelo toque dos dedos ou por 
uma caneta especial” (MICHAELIS DICIONÁRIO BRASILEIRO DA LÍNGUA PORTUGUESA, 2018) 
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índios venceram a guerra com a ajuda de borore  irmão de anhare 
o índio mais corajoso da tribo E FIM (SIC) 

                 FONTE: Arquivo pessoal   

 

Ao ler a narrativa de Carolina feita no tablet, duas coisas chamaram a minha 

atenção. Em primeiro lugar, a coesão de seu texto era realmente muito acima dos 

padrões da idade. O uso do pronome relativo “cujo”, por exemplo, não é comum nem 

mesmo entre os adultos e a aluna o fazia de forma quase perfeita; o uso de apostos, 

como no final em que ela diz “o índio mais corajoso da tribo” para referir-se à 

personagem anhare que havia sido citada anteriormente, não é um recurso usado por 

criança de 10 ou 11 ano; a forma sintática como ela construía o seu texto era muito 

diferente dos outros alunos da sala que, em geral, usavam períodos mais curtos e 

optavam pela repetição de elementos no lugar desses recursos de coesão. Todos 

esses elementos tornavam o texto de Carolina um material de muita qualidade de 

escrita, e mostravam grande repertório linguístico;  

Além disso, Carolina, apesar de ainda não acrescentar pontuação ao seu texto, 

ao usar o tablet, não aglutinava as palavras, como fazia ao escrever com papel e 

caneta.  

O que fazia com que essa mudança ocorresse? Por que, ao escrever usando 

a ferramenta tablet ela apresentava uma disposição das palavras mais similar à 

convenção da língua portuguesa escrita? 

Para tentar encontrar uma resposta para esse questionamento, fui direto à fonte 

da minha questão: perguntei à própria aluna. Coloquei os seus dois textos lado a lado, 

um escrito à mão e o outro feito no tablet, e perguntei a ela o porquê da diferença. 

Sua resposta foi: “Não sei. Estou trabalhando isso na minha terapia. Quando eu 

descobrir te conto”. Ela não me deu uma resposta, e aquela questão continuou 

reverberando na minha cabeça.  

Carolina, ao longo de 2016 e do ano seguinte, repetiu o mesmo padrão. Em 

todas as produções de texto e nas avaliações eu oferecia a ela o tablet, porém nem 

sempre ela optou por usar a ferramenta. As avaliações eram todas feitas à mão e, 

apesar das palavras aglutinadas e de sua letra bastão difícil de se entender, por uma 

coordenação motora fina comprometida, as respostas eram sempre muito bem 

construídas.  
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Além disso, sempre que a aula envolvia o uso de alguma TDIC, como o 

computador, o smartphone ou o tablet, Carolina engajava-se muito e apresentava um 

tempo de participação muito maior em relação àquele que dedicava às atividades com 

lápis e papel.   

Em 2017, Carolina, já no 7º ano, apresentou uma grande melhoria em relação 

à pontuação, como é possível observar na reprodução que está nas linhas abaixo de 

um texto produzido por ela em março de 2017.  
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Figura 2:Exemplo de produção textual da aluna Carolina em 2017 

ORFANATO BRIGA E RISADA  
Em um orfanato em uma cidade muito pobre vivia anna uma garota 
muito curiosa  
Anna além de ser curiosa era muito aventureira uma noite quando todas 
as crianças estavam dormindo anna ainda estava acordada vendo às 
estrelas então ela viu uma estrela cadente e a anna fez um pedido :- eu 
gostaria muito de ser adotada por uma mulher rica . disse anna no dia 
seguinte era dia de adoção praticamente todas as crianças estavam 
muito animadas pois finalmente seriam adotadas até anna  
:- tomara que me adotem pensou anna . lia a melhor amiga de anna 
também queria ser adotada pela mesma pessoa que anna mais uma 
moça muito rica adotou só anna 
Lia ficou muito feliz por anna mas também muito brava com ela era 
muito triste as amigas se separassem lia não queria isso um dia depois 
da adoção anna estava passeando pela casa nova ela era muito muito 
grande e bonita mas derepente anna  
Se perdeu liana a mãe adotiva de anna sentiu falta da garota então no 
dia de adoção liana foi ao orfanato e adotou três crianças inclusive a lia 
. ficou tão feliz que quando encontrou anna as duas começaram a 
dançar mas logo após a dança começou a chover e todas as crianças 
estavam debaixo de um guarda-chuva todos rindo muito 
                                     Fim. 

                                    FONTE: Arquivo pessoal 

 

O texto acima é um conto e foi produzido depois do estudo do gênero e da 

leitura de vários textos, para a ampliação do repertório. Os alunos deveriam produzir 

um conto, a partir de uma imagem na trazia várias crianças com um aspecto de uma 

condição social de pobreza extrema. Carolina produziria esse texto, que já havia sido 

planejado na aula anterior, com uma colega; porém, nesse dia, a colega faltou e 

Carolina o produziu sozinha.  

Ao comparar os seus dois textos, um do início de 2016 e o outro no mesmo 

período de 2017, é possível perceber uma grande evolução em relação à organização 

textual. A divisão de parágrafos e o uso de pontuação, mesmo que muitas vezes de 

forma inadequada, mostraram que Carolina estava entendendo melhor a convenção 

da língua portuguesa escrita. Seus erros de paragrafação e pontuação eram, nesse 

momento, muito similares aos das outras crianças dessa idade. Os elementos 

coesivos, no entanto, continuavam sendo de qualidade superior ao das outras 

crianças do grupo.  

Essa experiência me instigou a buscar entender se o uso de ferramentas 

tecnológicas poderia auxiliar o processo de inclusão de outras crianças com TEA ou 
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se essa havia sido uma experiência isolada. Se seria possível fazer adaptações 

simples, fazendo uso das TDIC, que proporcionassem às crianças a aprendizagem 

das habilidades e dos conteúdos escolares.   

A partir da inquietação vinda dessa experiência alinhada às forças atuantes na 

escola, inclusão e cultura digital, cheguei ao seguinte problema:  

Que adaptações podem ser feitas com o uso de TDIC para que o currículo da 

educação regular se torne acessível às pessoas com TEA? 

 

1.4 Objetivos da pesquisa 

 

1.4.1  Objetivo geral 

 

Essa pesquisa se propõe a analisar o uso das TDIC (Tecnologias Digitais da 

Informação e Comunicação) no processo de inclusão de crianças com TEA 

(Transtorno do Espectro Autista) e apontar caminhos possíveis para o trabalho na sala 

de aula com essas crianças. 

 

1.4.2 . Objetivos específicos 

 

Para responder à questão problema e ao objetivo geral, essa pesquisa tem os 

seguintes objetivos específicos: 

1) Identificar o conceito de currículo da educação inclusiva presente na legislação 

brasileira; 

2) Analisar adaptações feitas com o uso de TDIC no processo de inclusão de uma 

criança com Transtorno do Espectro Autista na sala regular da educação 

básica.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Em busca desses objetivos gerais e específicos, algumas palavras-chave foram 

selecionadas para a construção de um referencial teórico que possibilitasse a 

resolução de tal problema. Currículo, tecnologia e TEA foram conceitos que 

permearam todo esse trabalho. Serão apresentas, nos subitens a seguir, as teorias 

usadas na investigação e na análise dos dados, construída a partir desses termos.  

Como ponto de partida desse referencial, foi realizada uma revisão bibliográfica, 

descrita a seguir. 

   

2.1.  Revisão Bibliográfica 

 

Com o intuito de levantar as produções acadêmicas feitas sobre TEA, foi 

realizado um levantamento bibliográfico no portal de periódicos Capes (Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) dos artigos produzidos entre os 

anos de 2012 e 2018. A escolha pelo banco de dados em questão se deu pela sua 

posição como um dos principais repositórios de materiais científicos produzidos no 

Brasil, sendo, portanto, primordial na distribuição de informações produzidas no meio 

acadêmico-científico brasileiro. A data inicial foi delimitada levando-se em conta um 

marco na educação de pessoas com TEA no Brasil: a Lei nº 12.764/12, que inclui o 

sujeito com TEA no grupo de pessoas com deficiência. Na educação, essa lei garante 

às pessoas com TEA todos os direitos que já haviam sido conquistados para as 

pessoas com outras deficiências, incluindo o direito a adaptações e a um 

acompanhante especializado, quando necessário.  

Os termos usados para a busca foram: tecnologias, autismo, educação, 

transtorno do espectro autista, agregados pelo operador “AND”. Utilizou-se a 

delimitação temporal do ano de 2012 a 2018. Nessa busca foram encontrados 43 

artigos. Uma nova seleção foi realizada a partir da leitura dos títulos e resumos.  

Foram aplicados os seguintes critérios de exclusão: áreas de conhecimento 

(excluiu-se artigos produzidos pela perspectiva médica do TEA e que não dialogavam 

com a educação), produção em língua estrangeira, foco da pesquisa na família, 

tecnologia assistiva, ausência de resumo ou tecnologia indisponível.  

A partir dessa primeira seleção, foram levantados e lidos de forma integral 10 

artigos. Sendo eles: 1 publicado no ano de 2014; 3 de 2015; 3 de 2016; 2 de 2017 e 
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1 de 2018. Não foram encontrados, dentro dos critérios estabelecidos, produções dos 

anos de 2012 e 2013.  

Os trabalhos foram organizados a partir de suas temáticas principais, nas 

seguintes categorias e frequências: revisão bibliográfica (20%); práticas docentes 

(30%); uso de TDIC na inclusão (40%) e diagnóstico (10%).    

Os artigos da categoria revisão bibliográfica mostraram que, apesar do amplo 

número de trabalhos acerca do TEA, ainda há lacunas em relação a algumas 

temáticas, em especial, no que diz respeito à escolarização da pessoa com TEA e à 

aplicação de recursos e estratégias no processo de inclusão dessas pessoas 

(BRAUN, CRUZ, NASCIMENTO; 2016). Essas autoras evidenciam, ainda, a pouca 

produção acerca da flexibilização do currículo da criança com TEA e a necessidade 

de estudos nessa área.  

Guedes e Tada (2015) concluem que os trabalhos produzidos evidenciam que 

a educação das crianças com TEA está muito pautada no desenvolvimento da 

interação social, deixando-se de lado a função da escola como lugar de apropriação 

do conhecimento científico. 

Sobre a prática docente, dois trabalhos abordavam o Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) e um falava sobre a sala de aula regular. Barbosa e Fumes 

(2016) concluíram, através de um estudo de caso, que a formação dos professores 

atuantes do AEE deve ser condizente com as necessidades da sua atuação. Uma 

formação em educação especial não garante, a priori, a qualidade de tal atividade; 

além disso, concluiu-se que os recursos não devem conduzir o trabalho docente; as 

necessidades pedagógicas é que devem fazê-lo. Os pesquisadores perceberam 

também que a auto confrontação resultou em mudanças na ação docente, 

evidenciando que a possibilidade de refletir sobre a própria ação pode ser um caminho 

na melhoria da qualidade da docência no AEE.  

Bragin e Monteiro (2016) observaram, por um ano, um Centro de Atendimento 

Educacional Especializado. A percepção dos pesquisadores foi a de que a educação 

dessas crianças, nesse contexto, se dava de forma segregada e que havia nela uma 

grande preocupação em relação ao controle de comportamentos indesejados e pouca, 

ou nenhuma, preocupação em relação ao conteúdo didático. Dessa forma, notou-se 

que a escola ocupava um espaço muito mais de treinamento do que de educação para 

a inclusão dessas crianças nos diversos contextos educacionais da sociedade.  
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Gomes, Lira e Luz (2016) enfatizam a importância de formação docente 

adequada para que a inclusão de fato acorra. Os autores concluem que os professores 

precisam ser formados para ter capacidade de conhecer o estudante, suas 

habilidades e promover as adaptações necessárias, que vão muito além das 

adaptações arquitetônicas da escola.  

Em relação ao uso de TDIC na inclusão, Limberger e Pellanda (2014) 

concluíram que o computador portátil do tipo Ipad4, por sua natureza sensível ao toque 

(touch), permite um maior acoplamento entre usuário e aparelho. As pesquisadoras 

constatarem que os jogos possibilitam que a criança com TEA se projete em diversas 

situações, sejam elas reais ou fantasiosas, gerando uma diminuição da ansiedade e 

o consequente aumento do sucesso quando essas situações se tornam reais. Além 

disso, os jogos proporcionam o desenvolvimento da autorregulação. Outro benefício 

citado pelas pesquisadoras foi que o aumento do contato da criança com TEA com 

novas situações pode resultar em uma alteração da plasticidade cerebral.  

Conforto e Santarosa (2015) analisaram o uso do laptop educacional 

Classmate5 do Programa Um Computador Por Aluno (UCA) na rede pública de ensino. 

As pesquisadoras concluíram que o Ipad se mostrou como uma tecnologia mais 

acessível às crianças com TEA do que o laptop do Projeto UCA. De acordo com as 

pesquisadoras, isso se dá por conta do uso do Ipad ser mais intuitivo e real. O contexto 

social e familiar foi decisivo nesse processo, já que um dos três alunos estudados 

ganhou um Ipad de seus pais e, por conta disso, alcançou resultados maiores do que 

os outros dois que ficaram com o laptop do programa, que acabou sendo usado como 

um recurso para manter o comportamento das crianças dentro do esperado para a 

idade.  

Gonçalves, Pedrino e Picharillo (2017) fizeram um estudo de caso a partir da 

aplicação de uma atividade junto aos alunos da educação infantil, utilizando um 

software chamado JClic6,  que traz a imitação de animais. A atividade foi aplicada uma 

única vez. Ela proporcionou uma maior interação entre as crianças, além de 

                                                           
4O Ipad é um computador portátil com tala sensível ao toque e de pequenas dimensões focados, sobretudo, na 
conexão com a internet. O nome Ipad é resgistrado pela empresa Apple, entretanto, por ser o pioneiro, tornou-
se sinônimo de categoria. 
5 O Classmate é um laptop que foi desenvolvido para ser usado no programa UCA. Entre as suas características 
estão: conectividade sem fio, mobilidade, sistema antifurto, bloqueio de sistema de conteúdos inadequados e 
dezenas de softwares educativos.  
6 O JClic é um software de uso gratuito e está disponível para download em: 
https://jclic.br.uptodown.com/windows. Acessado em 24 de setembro de 2018. 

https://jclic.br.uptodown.com/windows
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possibilitar que elas tomassem contato com os sons dos animais e os imitassem. As 

pesquisadoras concluem que um objeto educacional pode contribuir para a 

aprendizagem, desde que esteja aliado ao planejamento docente, que é essencial 

para a prática pedagógica.  

Diniz e Santos (2018) discutem caminhos para a inclusão de crianças com TEA 

na biblioteca escolar. Os pesquisadores afirmam que o isolamento da criança com 

TEA não se dá somente por sua dificuldade em estabelecer contato com os colegas, 

mas também pela dificuldade dos colegas terem uma atitude inclusiva. Além disso, os 

autores sinalizam a necessidade de profissionais da biblioteca escolar planejarem 

ações que visem o letramento informacional, para que as crianças com TEA tenham 

acesso às diversas fontes de informação. Eles também falam sobre a importância do 

Desenho Universal (DU) no processo de inclusão.  

Em relação ao tema diagnóstico, Bosa e Marques (2015) mostram que há 

diversas barreiras no processo de diagnóstico de TEA, no Brasil. Essas barreiras são: 

a falta de instrumentos e o alto custo para o treinamento da aplicação desses 

instrumentos; a baixa escolaridade de pais e cuidadores, que são importantes fontes 

de informação;  e, a carência de instrumentos de observação social e de brincadeira 

na rede pública de saúde.  

A partir dessas leituras, é possível depreender alguns aspectos importantes da 

inclusão da pessoa com TEA na educação regular. As tecnologias, em especial as 

touch, podem ser recursos usados no processo de inclusão e podem favorecer a 

aprendizagem da pessoa com TEA. Mas, é essencial que essa tecnologia esteja 

aliada ao planejamento docente que é o aspecto principal de todo esse processo.  

Conhecer o aluno, seja ele com TEA ou neurotípico, e pensar práticas que 

favoreçam o seu desenvolvimento são ações de grande importância na educação. O 

olhar do professor e de outros profissionais da escola, como o bibliotecário, são 

determinantes para o sucesso da inclusão na educação regular. A Lei nº 12.764/12 

deu às pessoas com TEA direitos que só se concretizarão se a escola, e em especial 

o professor, tiver formação adequada, condizente com a sua prática. Assim, a 

educação das crianças com TEA superará o treinamento de um comportamento 

desejado para a idade e atingirá a aprendizagem dos conteúdos escolares desejados.             
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2.2 Currículo 

 

A educação, tendo a escola como um de seus principais locais de 

desenvolvimento, é construída por um grupo de sujeitos, que desenvolve 

determinadas ações com objetivos definidos. Esse conjunto de elementos fazem parte 

do currículo da escola, que é entendido como o grupo de ações intencionalmente 

construídos.  

Currículo é um conceito complexo, polissêmico e que pode ser discutido a partir 

de diferentes perspectivas. O conceito que sustentará essa pesquisa foi construído e 

legitimado por Michael Apple e se deu pela necessidade de um olhar sem 

ingenuidades sobre as mudanças curriculares que são feitas para os alunos com TEA, 

nas escolas regulares.  

 

2.2.1 Conceito 

 

Michael Apple (2006) afirma que a educação não é uma atividade neutra e que 

o professor, mesmo que o negue ou que não perceba, está envolvido em um ato 

político. A educação e, consequentemente, a ação do professor não existem 

desvinculadas de um contexto social e econômico do qual fazem parte. Dessa forma, 

a educação e o currículo não devem ser entendidos de maneira ingênua, mas como 

uma arena onde conflitos relacionados à dominação econômica e à dominação 

cultural acontecem a todo momento. 

Apple (2006) afirma que essa disputa não se dá de uma forma explicita, mas 

que há uma construção, tanto no currículo aberto como no currículo oculto, que se 

encarrega da manutenção das posições econômicas e culturais de poder, sem que 

grupos tenham que tomar atitudes explicitas para manter essa dominação.  

 

A esfera cultural não é um ‘mero reflexo’ das práticas econômicas. Ao 
contrário, a influência, reflexo ou determinação, é altamente medida 
pelas formas humanas de ação. É medida pelas atividades, 
contradições e relações entre homens e mulheres de verdade – como 
nós – à medida que exercem suas atividades cotidianas nas 
instituições que organizam suas vidas. O controle das escolas, do 
conhecimento e da vida cotidiana pode ser, e é, mais sutil, pois admite 
até situações aparentemente inconsequentes. O controle está 
investido dos princípios constitutivos, dos códigos e, especialmente, 
da consciência e das práticas do senso comum que atuam de maneira 
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subjacente em nossas vidas, além de estar investidos da divisão 
econômica e da manipulação explícitas. (APPLE 2006, p. 38) 

 

A manutenção da dominação, por ser um processo sutil e enraizado na 

consciência e no senso comum de uma determinada sociedade, torna-se uma força 

muito maior e difícil de se combater. Ela atua naquilo que Apple chama de hegemonia, 

um processo não estático que age saturando a consciência e dando às pessoas a 

ideia de tout court (único mundo), como se o mundo fosse naturalmente desigual e 

como se as pessoas não pudessem fazer nada para mudar essa situação. A 

hegemonia para Willians (1976) Apud Apple (2006) se dá através da seletividade, 

processo no qual há a seleção de práticas e valores a serem mantidos em detrimento 

do apagamento, da distorção e desvalorização de outras práticas e valores. Dessa 

forma, a escola atua como um agente “na reprodução cultural e econômica nas 

relações de classe de uma sociedade estratificada como a nossa” (APPLE, 2006, p. 

42).  

 

O conhecimento agora presente nas escolas já é uma escolha feita a 
partir de um universo muito maior de conhecimento e princípios sociais 
disponíveis. É uma forma de capital cultural que vem de alguma parte, 
que frequentemente reflete as perspectivas e crenças de segmentos 
poderosos de nossa coletividade social. Em sua própria produção e 
disseminação como mercadoria pública e econômica – livros, filmes, 
materiais, etc. -, é repetidamente filtrado por meio de 
comprometimentos ideológicos e econômicos. Valores sociais e 
econômicos, portanto, já estão engastados no projeto das instituições 
em que trabalhamos, no “corpus formal do conhecimento escolar” que 
preservamos em nossos currículos, em nossos modos de ensinar e 
em nossos princípios, padrões e formas de avaliação. Pelo fato de 
atuarmos, frequentemente de forma inconsciente, como veículos para 
a manifestação desses valores, a questão não está em como fazer 
para ficar acima da escolha, mas nos valores que devemos afinal 
escolher. (APPLE, 2006, p. 42) 

 

Dessa forma, o autor argumenta a favor da ideia da não neutralidade da 

educação e do currículo que é responsável por produzir e por processar pessoas e 

conhecimentos, que são validados por grupos de intelectuais, dos quais os 

professores fazem parte. Essa validação faz com que se crie a ideia de naturalidade 

e de verdade acerca de um recorte relativo e questionável da realidade como 

conhecimento. O professor, para subverter tal lógica, deve tomar consciência e lutar 

pela construção de uma ordem social baseada na maximização da igualdade 
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econômica, social e educacional, no lugar de uma ordem baseada nos princípios 

mercadológicos de lucro e acumulação de bens. A busca por uma sociedade justa 

passa, obrigatoriamente, pela busca por ações e princípios que beneficiem ao máximo 

as pessoas que estão em situação de desvantagem (APPLE, 2006). 

 Para isso, Apple considera a ação de situar uma das mais importantes: situar 

o conhecimento, a escola e o professor em suas condições de produção e de atuação 

para que, explicitadas as suas verdadeiras intencionalidades e papéis, possa-se lutar 

contra eles.  

Ao situar o conhecimento, evidencia-se que o recorte e a distribuição dos 

saberes nas escolas não se dão de maneira igual, mas são intencionalmente 

organizados de uma forma a não desfazer as desigualdades existentes.  

 

Podemos pensar o conhecimento como algo distribuído de maneira 
desigual entre as classes sociais e econômicas, grupos profissionais, 
diferentes grupos etários e grupos com diferentes poderes. Assim, 
alguns grupos têm acesso ao conhecimento distribuído a eles, e não 
aos outros grupos. O inverso também é provavelmente verdadeiro. A 
falta de determinados tipos de conhecimento – o lugar em que 
determinado grupo se encontra no complexo processo de preservação 
cultural e de distribuição – se relaciona, sem dúvida, à ausência, no 
mesmo grupo, de determinados tipos de poder político e econômico 
na sociedade. (APPLE, 2006, p. 49) 

 

Esse desequilíbrio entre o que é considerado conhecimento e o que se ensina 

para quem, mantém a desigualdade necessária para que o modelo social e econômico 

perdure, reproduzindo padrões e produzindo pessoas, com diferentes aptidões e 

valores, que assumirão diferentes papéis dentro dele.  

Apple enfatiza que esse desequilíbrio não se dá apenas no currículo aberto, o 

currículo oculto também age na manutenção da desigualdade, desde o início da 

escolarização de uma criança. 

 

A estabilidade ideológica e econômica depende, em parte, da 
internalização, bem no fundo de nossas mentes, dos princípios e das 
regras do senso comum que governam a ordem social existente. Essa 
saturação ideológica sem dúvida será mais eficaz se ocorrer cedo na 
vida de alguém. Nas escolas, isso significa ‘quanto mais cedo melhor’, 
em essência a partir do primeiro dia da pré-escola. Os princípios e as 
regras que são ensinados darão significado às situações dos alunos 
(as escolas são, de fato, organizadas de forma a manter essas 
definições) e ao mesmo tempo servirão aos interesses econômicos. 
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Ambos os elementos de uma eficaz ideologia estarão presentes. 
(APPLE, 2006, p. 81) 

 

Essa internalização de regras e de valores desde muito cedo na vida escolar 

de uma criança, mantém a lógica da desigualdade e a sua naturalização, tornando 

desnecessárias ações explícitas de dominação e tornando a luta contra esse modelo 

mais trabalhosa e complexa.  

 

2.2.2 Educação inclusiva  

 

O currículo de uma determinada escola ou nação não pode ser analisado 

desvinculado de seu ambiente de produção e de circulação. A contextualização, como 

dito anteriormente, é essencial para o entendimento e a superação de um determinado 

currículo. O contexto no qual a escola brasileira se situa hoje é o da globalização.  

O fenômeno da Globalização mundial alterou toda a forma da sociedade se 

organizar e interagir. Burbules e Torres (2004) enumeram as mudanças provocadas 

pela globalização. Em termos econômicos os autores citam: mudança na organização 

do trabalho, publicidade feita a partir de padrões internacionais, redução das barreiras 

do fluxo de mercadorias, de trabalhadores e de investimentos, pressão sobre o 

trabalhador e o consumidor -;  Em termos políticos destacam a relativa perda da 

soberania dos Estados-nações e o enfraquecimento do conceito de cidadão; Já, em 

termos culturais, apontam a criação da tensão entre a padronização e a 

homogeneidade cultural e a ascensão de movimentos locais. “Às vezes, essa fusão, 

e tensão dialética, entre o global e o local é denominada ‘o glocal’” (BURBULES e 

TORRES, 2004, p.19). Os autores sinalizam que os efeitos da globalização são 

múltiplos e conflitantes, já que apresentam aspectos positivos e negativos, podendo 

ambos ser relativizados.    

A educação também sofre grandes transformações nesse contexto de 

globalização. No nível econômico, a educação deve preparar seus alunos para um 

mercado de trabalho instável, capacitando-os para a flexibilização de funções e de 

áreas e para lidar com a competitividade criada pela internacionalização do mercado. 

Além disso, a escola contribui para a formação de consumidores, trazendo para o 

interior da escola a comercialização de produtos e produzindo uma escola com 

administração racional. No nível político, há uma crescente internacionalização de 
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problemas sociais e ambientais globais, contrapondo-se ao crescimento inadequado 

de instituições políticas para o enfrentamento desses problemas. No nível cultural, o 

multiculturalismo passa a fazer parte das escolas.  

 

Como resultado, objetivos educacionais que têm mais a ver com a 
flexibilidade e a adaptabilidade (por exemplo, em responder 
exigências e oportunidades de trabalho que variam rapidamente), com 
aprender como coexistir com o outro em espaços públicos diversos (e, 
portanto, carregados de conflitos), e, com ajudar a formar e sustentar 
um senso de identidade que possa permanecer viável dentro de 
contextos múltiplos de afiliação, todos se tornaram imperativos novos. 
(BURBULES e TORRES, 2004, p. 24) 

 

Esse contexto global deve ser considerado na análise da educação de uma 

forma geral. A escola brasileira atual, mesmo se mantendo com fortes características 

das matrizes cristãs e liberais que datam do início da história do país, não pode ser 

analisada desvinculada de um contexto mais amplo e globalizado.  

A educação inclusiva é um dos frutos do processo de universalização da 

educação e da ampliação dos direitos individuais, legados do processo de 

globalização. Mantoan (2015) afirma que a educação brasileira está vivendo, na 

segunda década do século XXI, um momento de grande crise, causada pela mudança 

na forma de interação entre as pessoas, e que esse momento é muito propício para 

uma mudança de paradigmas. A autora reconhece que houve uma ampliação da 

abrangência da escola, mas sinaliza a necessidade de se ir além da simples 

integração. 

 

A escola se democratizou, abrindo-se para novos grupos sociais, mas 
não fez o mesmo em relação aos conhecimentos trazidos por esses 
grupos às salas de aula. Exclui, ainda, os que ignoram o conhecimento 
que ela valoriza e, assim, entende que a democratização é 
massificação de ensino, barrando a possibilidade de diálogo entre 
diferentes lugares epistemológicos. (MANTOAN, 2015, p. 23) 

 

Mantoan (2015) aponta a existência de dois paradigmas: o da integração e o 

da inclusão. O primeiro reconhece a possibilidade de um aluno com deficiência estar 

na escola regular em sala de aula comum, na escola regular em sala de aula especial 

ou em uma escola especial. No modelo da integração, cabe ao aluno adaptar-se ao 

contexto escolar, e, quando isso não é possível, ele deve ir para outro tipo de 

instituição. Esse paradigma é uma justaposição do ensino especial ao ensino regular; 
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assim, há poucas ou nenhuma mudança sistêmica na forma como a educação é vista 

e feita.  

O segundo, o paradigma inclusivo, por sua vez, questiona a organização e as 

políticas educacionais. Reconhece a necessidade de se incluir todas as crianças em 

salas regulares em escolas regulares, sem que haja nenhuma adaptação exclusiva a 

um determinado aluno. Uma mudança como essa, de acordo com a autora, mudaria 

a escola brasileira e melhoraria a qualidade da educação para todos os estudantes, 

sejam eles com deficiência ou não.  

Mantoan (2015) afirma que a escola é um campo de exclusões, e que elas 

nunca são reconhecidas como um fracasso da escola e sim como um fracasso do 

aluno. De acordo com a autora, para que essa situação seja revertida, faz-se 

necessário um processo de inclusão total e irrestrita. Para esclarecer seu conceito de 

inclusão, a autora define algumas ideias centrais de seu pensamento. São elas: 

tolerância, respeito, diferença e identidade.  

A tolerância pressupõe a ideia da superioridade. Aquele que tolera reconhece 

a própria superioridade e aceita a condição inferior do outro. O respeito reconhece a 

existência de uma diferença essencial, que não pode ser mudada, por ter um caráter 

fixo. Assim, a deficiência passa a ser a fixação de uma identidade que não pode ser 

transformada. A diferença, portanto, passa a ser aquilo que o outro é, aquelas 

características que não pertencem a mim e que, dessa forma, me separam do outro, 

construindo uma barreira que separa o eu do diferente. E a identidade, por sua vez, é 

aquilo que se é: sou branco, sou brasileiro, sou paulista.  

Cabe à escola promover o convívio entre as diferenças, entendendo-as como 

uma condição não fixada, mas como um processo de fazer-se e refazer-se constantes; 

e promover a aprendizagem por meio das relações entre os sujeitos que estão no 

mundo. Dessa forma, a subjetividade do aluno será construída também na escola, 

dentro de uma perspectiva coletiva. A escola deve ser um ambiente das diferenças, 

para que a "normalização" não seja a regra vigente. Santos (1995) apud (MANTOAN, 

2015, p. 36-37) afirma "é preciso que tenhamos o direito de sermos diferentes quando 

a igualdade nos descaracteriza e o direito de sermos iguais quando a diferença nos 

inferioriza." 

Mantoan (2015) entende as adaptações curriculares, os reforços e a educação 

especial como manifestações da exclusão, ou seja, uma prova do insucesso da escola 
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em ser inclusiva. A escola busca, incessantemente, um aluno abstrato, e baseia nesta 

figura a justificativa da exclusão. Por outro lado, a autora disserta sobre os alunos 

reais da seguinte forma: "esses grupos de pessoas não são criações da nossa razão, 

mas existem em lugares e tempos não ficcionais, evoluem, são compostos de seres 

vivos, encarnados!" (MANTOAN, 2015, p. 57). Cabe, portanto, à escola reconhecer a 

existência desse aluno real e repensar toda a sua composição, a fim de fazer com que 

esse sujeito seja incluído e possa, verdadeiramente, se desenvolver em seus 

aspectos cognitivos, sociais e emocionais.  

Em 1981, na Inglaterra, com o Education Act7, é introduzido oficialmente o 

termo Necessidades educativas especiais (NEE) que sinaliza a necessidade de um 

olhar pedagógico e não médico a respeito das pessoas com deficiência. Esse termo 

nasce no Relatório Warnock em 1978.  

 

Ao introduzir o conceito de Necessidades educativas especiais 
(NEE), o mesmo relatório propõe que sejam analisadas as 
dificuldades escolares das crianças não em função de sua 
etiologia, sob critérios médicos, mas sob critérios educativos, 
mais próximos das dificuldades escolares apresentadas. 
(SANCHES; TEODORO, 2006, p. 67). 

 

Dessa forma, a partir da introdução do termo NEE, onze categorias de 

deficiência que existiam na Inglaterra e que eram definidas por critérios médicos 

passaram a ser substituídas pelo termo genérico NEE. (ARMSTRONG; BARTON, 

2003 apud SANCHES; TEODORO, 2006).  

Contrapondo o argumento de Mantoan (2015) e do termo NEE, Bueno (2011) 

argumenta que, muitas vezes, a escola, ao se negar a considerar informações 

médicas ou psicológicas, em uma busca pela não estigmatização dos seus alunos, 

dificulta o processo de inclusão. Isso ocorre, porque a escola, ao seguir esse caminho, 

considera iguais pessoas que são diferentes e não oportuniza que as individualidades 

sejam consideradas no processo pedagógico. Um olhar individualizado que perceba 

as dificuldades e as potencialidades de cada criança e que leve em consideração os 

estudos e apontamentos da medicina e da psicologia pode auxiliar a escola a 

encontrar caminhos no processo de ensino de uma criança com deficiência.  

                                                           
7 O Education Act é um ato produzido e publicado em 1980 na Inglaterra. Ele altera a lei relacionada à Educação 
vigente até o momento.  
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Para Stainback e Stainback (1999), o sucesso da inclusão está diretamente 

relacionado à importância que se dá ao aspecto social da escola. Os autores afirmam 

que os conhecimentos relacionados às diversas disciplinas devem ser ensinados e 

são de suma importância; mas, se o aspecto social do aluno não for trabalhado, esses 

conhecimentos dificilmente serão aprendidos.  

Um dos conceitos de currículo visto, ainda em 2018, nas escolas brasileiras é 

a ideia de um currículo baseado na organização sequencial de conhecimentos pré-

definidos, a partir dos quais acredita-se que os alunos conseguirão ter sucesso na 

vida pós-escola.  

Um currículo inclusivo deve ir além desse conceito. Ele deve considerar os 

seguintes aspectos: por meio dele o aluno deve aprender a aprender; deve considerar 

a diversidade; deve ser construído em torno das experiências e dos conhecimentos 

da criança; deve considerar o aluno e o professor como sujeitos que constroem o 

currículo. (STAINBACK et al., 1999)  

Os autores também sugerem algumas estratégias para a adaptação do 

currículo escolar. A primeira delas é o uso de objetivos de ensino flexíveis. Nessa 

perspectiva, devem haver objetivos educacionais comuns a todos os alunos, porém 

alguns objetivos específicos de aprendizagem devem ser pensados de forma 

individualizada.  

 

Quando o que é exigido dos alunos não é considerado em uma base 
individual, a apatia com relação ao trabalho escolar pode surgir como 
resultado. A persistência é um subproduto do sucesso, e se o sucesso 
está repetidamente fora do alcance do aluno, ele aprende a não tentar. 
(SELIGMAN, 1975 Apud STAINBACK ; STAINBACK, 1999, p. 241)  

 

Dessa forma, se a escola não adequar os seus objetivos a cada um de seus 

alunos, ela estará fadada ao desinteresse daqueles que, por algum motivo, estejam 

aquém ou além deles. É importante que haja uma integração entre os objetivos 

trabalhados. Que todos eles, juntos, componham um conhecimento maior, que 

abranja toda a sala e que haja uma socialização dos conhecimentos desenvolvidos.   

As outras estratégias sugeridas são adaptações de atividades, pensadas e 

executadas de forma personalizada e que possibilitam que determinados alunos 

atinjam objetivos específicos, dentro das suas possibilidades; e adaptações múltiplas, 

que são desenvolvidas considerando todo o grupo, que são feitas de forma simultânea 
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e que levam os alunos a observarem diferentes aspectos de um mesmo objeto de 

estudos, dependendo de suas habilidades.   

Ryndak (apud STAINBACK, et al. 1999) afirma que um currículo inclusivo deve 

ser composto pela junção das habilidades funcionais esperadas para a idade usadas 

na educação especial e daquelas que fazem parte do currículo da educação regular. 

Esse processo deve se dar nas etapas descritas a seguir.  

 

Em primeiro lugar, as informações de várias fontes são reunidas para 
identificar as necessidades funcionais do currículo de um determinado 
indivíduo. Em segundo lugar, as informações são reunidas para 
identificar os objetivos importantes do currículo, a partir de um 
inventário dos locais de educação regular e do conteúdo do currículo. 
E terceiro, a equipe educacional usa essa informação para negociar 
os objetivos anuais para o aluno e toma uma decisão com respeito a 
que esquemas seriam mais adequados para atingir os objetivos. 
(RYNDAK, apud STAINBACK et al., 1999, p. 249) 

 

Os autores afirmam, ainda, que o currículo deve ser pensado de forma a ser 

desafiador para todos os alunos, considerando apoios e adaptações que devem ser 

feitos durante o processo.  

Apesar de os dados citados mostrarem uma tendência do aumento número de 

alunos com deficiência matriculados nas escolas regulares de educação, a análise 

das matrizes curriculares dos cursos de Pedagogia das principais instituições públicas 

do Estado de São Paulo (USP, Unesp, Unicamp), identifica uma baixa inserção da 

educação inclusiva (ou especial) na estrutura curricular. 

Nas três principais universidades públicas do estado de São Paulo, nos cursos 

de Pedagogia, há uma pequena oferta de disciplinas obrigatória relacionadas à 

inclusão, dando ao futuro professor ou gestor, uma visão geral sobre a inclusão, em 

seus aspectos políticos e metodológicos, e, de forma um pouco mais aprofundada, as 

especificidades da educação de surdos.  

Na Universidade de São Paulo, no curso de Pedagogia, por exemplo, há duas 

disciplinas obrigatórias relacionadas à Educação Inclusiva “Educação Especial – 

Fundamentos, Políticas e Práticas Escolares” e “LIBRAS – Língua Brasileira de 

Sinais”; entre as optativas, há as seguintes opções: “Educação Especial: abordagens 

e tendências na área da deficiência mental”, “Políticas de Atendimento a Alunos com 

Necessidades Educacionais Especiais”, “Políticas Sociais e Educação Especial: a 

construção de práticas intersetoriais”, “Educação especial: abordagens e tendências 

http://sistemas2.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=EDA0690&verdis=1
http://sistemas2.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=EDA0690&verdis=1
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na área da deficiência intelectual” e “Educação especial: abordagens e tendências na 

Área da Deficiência Visual” (USP, 2017).  

Na Unicamp, no mesmo curso, também há duas disciplinas obrigatórias: 

“Educação Especial e Inclusão” e “Educação de Surdos e Língua de Sinais” e uma 

optativa “Seminário de Educação Especial” (UNICAMP, 2017).  

Na Unesp de Marília, nesse curso, há três disciplinas obrigatórias relacionadas 

à educação inclusiva: “Fundamentos da educação inclusiva”, “Língua Brasileira de 

Sinais” e “Currículos e as Necessidades Educacionais Especiais”. Já, no quadro de 

aprofundamentos, há um número maior de disciplinas ofertadas: “Desenvolvimento e 

Aprendizagem: Especificidades das Pessoas com Deficiências”, “Comunicação e 

Sinalização Diferenciadas na Educação Especial”, “Recursos e Estratégias Didáticas 

na Educação Especial”, “Sexualidade e Deficiência” e “Linguística Aplicada à 

Educação Especial” (UNESP, 2017). 

Salvo a da UNESP, essas matrizes curriculares relacionadas à educação 

inclusiva parecem insuficientes para suportar as exigências feitas pelas leis 

relacionadas à inclusão da pessoa com deficiência. A LDB, de 1996, determina que 

os professores que irão atuar na sala regular devem ser capazes de promover a 

integração dos alunos com deficiência nas salas de aula. Já a Lei Brasileira de 

Inclusão das Pessoas com Deficiência (LBI), de 2015,  afirma que as escolas devem 

promover medidas que maximizem o desenvolvimento dos alunos com deficiência, 

adotando ações que desenvolvam os seus talentos e habilidades, dos mais diversos 

tipos, e que fortaleçam o desenvolvimento linguístico, cultural, vocacional e 

profissional desses alunos.  Duas ou três disciplinas obrigatórias com um caráter geral 

podem  não ser  suficientes para dar ao professor embasamento para o olhar exigido 

pelas leis.  

 

2.3 Escola Inclusiva 

 

Segundo o Ministério da Educação (MEC) e a Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo (SEESP) (2004), a educação que se desenvolve na escola deve 

ter como objetivo garantir a todos os cidadãos brasileiros o acesso ao conhecimento 

e às competências que serão necessárias para que eles exerçam a sua cidadania. 

Dessa forma, a escola precisa ser organizada para garantir a cada um de seus alunos 

o acesso a esses conhecimentos. Nesse sentido, a escola inclusiva é entendida como 
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aquela que garante o acesso ao conhecimento a todos os seus alunos, dentro do 

contexto da diversidade.  

 

Numa escola inclusiva, o aluno é sujeito de direito e foco central de toda 
ação educacional; garantir a sua caminhada no processo de 
aprendizagem e de construção das competências necessárias para o 
exercício pleno da cidadania é, por outro lado, objetivo primeiro de toda 
ação educacional. A escola inclusiva é aquela que conhece cada aluno, 
respeita suas potencialidades e necessidades, e a elas responde, com 
qualidade pedagógica. (SEESP; MEC, 2004, p. 8) 

   

Ao realizar uma revisão bibliográfica sobre o tema, Sanches e Teodoro (2006) 

apontam a definição do Center for Studies on Inclusive Education (CSIE) sobre uma 

escola inclusiva. 

 

• reflete a comunidade como um todo; seus membros são abertos, 
positivos e diversificados; não seleciona, não exclui, não rejeita; 

• não tem barreiras, acessível a todos, em termos físicos e educativos 
(currículo, apoio e métodos de comunicação); 

• trabalha com, não é competitiva; 

• pratica a democracia, a equidade.  (SANCHES; TEODORO, 2006, 
p.70) 

 

Os mesmos autores citam César (2003) pontuando o conceito de escola 

inclusiva: 

 
Escola inclusiva é uma escola onde se celebra a diversidade, 
encarando-a como uma riqueza e não como algo a evitar, em que as 
complementaridades das características de cada um permitem 
avançar, em vez de serem vistas como ameaçadoras, como um perigo 
que põe em risco a nossa própria integridade, apenas porque ela é 
culturalmente diversa da do outro, que temos como parceiro social. 
(apud .SANCHES;TEODORO, 2006, p. 70) 

 

 
Para a construção de uma escola inclusiva, faz-se necessária uma mudança 

cultural e a participação ativa dos diversos sujeitos que fazem parte do cenário 

educacional: gestores, professores, familiares e membros da comunidade, de forma 

geral.   

A seguir, foram elencados alguns desses sujeitos, que serão descritos a partir 

de seus papéis  no contexto da educação inclusiva.  
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2.3.1 Coordenador pedagógico 

 

O coordenador pedagógico é uma pessoa que exerce uma função essencial 

dentro da escola, já que ele representa um elo entre todos os membros da 

comunidade escolar (AZEVEDO et al., 2012). É fundamental que seu papel não seja 

de gabinete, mas que ele atue no cotidiano das salas de aula. Ele é responsável por 

construir uma unidade entre os membros da comunidade,  articulando o diálogo entre 

as áreas e os professores da escola. Quando necessário, também dialoga com outros 

setores da sociedade, a fim de conseguir parcerias para o desenvolvimento de 

projetos. (SEESP; MEC, 2004) 

Azevedo, Nogueira e Rodrigues (2012) afirmam que “a função da coordenação 

pedagógica é gerenciar, coordenar e supervisionar todas as atividades relacionadas 

com o processo de ensino e aprendizagem, visando sempre à permanência do aluno 

com sucesso” (AZEVEDO et al., 2012, p.22) 

 

2.3.2 Professor 

 

Paulo Freire (2017) disserta sobre a formação docente e a prática educativa 

em favor do desenvolvimento da autonomia dos alunos. Ele enfatiza a importância da 

responsabilidade ética dos professores. Não aquela ética mercadológica, mas uma 

ética universal do ser humano, que condena qualquer tipo de discriminação e que é 

indispensável para a ação educativa, esteja ela relacionada a qualquer faixa etária. 

Essa ética não pode, segundo Freire, ser ensinada sem que o professor a viva de 

forma intensa e real. É necessário que, para que ela seja aprendida, norteie os 

diferentes aspectos do trabalho docente. Desde a relação do professor com os alunos, 

até a sua relação com os conteúdos e autores trabalhados. Um professor inclusivo é 

um professor ético em suas atitudes.  

Adriana Torres Máximo Monteiro (2003, p.102-103), em sua dissertação de 

mestrado intitulada “Educação inclusiva: um olhar sobre o professor”, sinaliza a 

existência, naquele contexto de estudos, Minas Gerais no ano de 2003, de 

professores que tinham diferentes ações em relação à inclusão: a maioria deles 
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buscava caminhos e enfrentava as dificuldades para incluir as crianças com 

deficiência mental (DM); havia um grupo de professores completamente despreparado 

para a inclusão, que acreditava que os alunos com DM deveriam estar em escolas 

especiais; e alguns professores que faziam a inclusão à avessas, que consiste em dar 

uma atenção muito grande à criança com deficiência e deixar de lado as outras 

crianças da sala. Nesse último grupo, as aulas eram moldadas em torno da criança 

com deficiência e do seu ritmo de produção, o que leva os outros alunos à dispersão.  

 

Posto isso, a educação inclusiva adota como princípio básico a política 
de equidade alicerçada no reconhecimento e respeito à diferença. No 
entanto, a prática das professoras revela que elas assumem a postura 
de cuidar da deficiência e não do aluno. E, dessa maneira, adotam uma 
postura de discriminação e desigualdade no tratamento do aluno. As 
professoras ainda não conseguem pensar que, quando ensinam é para 
a turma toda e cada aluno se apropria do conhecimento à sua medida. 
Isto é, o ensino é coletivo e a aprendizagem é particular. (MONTEIRO, 
2003, p.103-104) 
 

A autora sinaliza a necessidade da formação de professores e do 

compartilhamento de experiências, mesmo que elas não se desenvolvam da maneira 

ideal, para que esses professores passem da fase de sensibilização para a fase de 

ações inclusivas. A educação inclusiva, assim como é feita, está centrada apenas no 

aluno; faz-se necessário entender a importância do professor nesse processo.   

Bueno (2011) afirma que a escola brasileira é excludente para diversos aluno, 

não só para aqueles que são considerados público-alvo do atendimento educacional 

especializado. Uma das causas dessa exclusão é a perspectiva que coloca o aluno 

como centro do fracasso escolar. Além disso, a falta de acesso dos professores às 

informações básicas do quadro clínico da criança, sob a alegação de não 

estigmatização, tornam a ação do professor ainda mais difícil, e a inclusão mais 

distante. O autor mostra que a formação de professores no Brasil, por conta de 

políticas de inclusão, passou de uma formação extremamente específica, que se 

centrava nas características específicas da deficiência, para a quase ausência total 

dessas formações. Isso faz com que o trabalho do professor com os alunos com 

deficiência torne-se deficitário em aspectos que deveriam ser conhecidos e 

incorporados ao trabalho docente. A falta de definições de como deve ser a formação 

desse professor em relação à educação inclusiva implica diretamente na qualidade da 

educação. 
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Alves, Pereira e Viana (2017) enfatizam que a inclusão exige o engajamento 

de todos os sujeitos que compõem uma escola, incluindo o professor, na busca pela 

autonomia da pessoa com deficiência. Para que o professor tenha condições de 

incentivar o processo de construção de autonomia da pessoa com deficiência, ele 

deve estar em um processo constante de atualização. Dessa forma, ele poderá 

auxiliar o aluno com deficiência para que esse possa usufruir de todos os recursos 

presentes na escola, incluindo aqueles que fazem parte do universo tecnológico. 

Conhecer o maior número de recursos disponíveis para o processo de inclusão, 

incluindo as tecnologias assistivas, é de extrema importância para que esse professor 

possa inserir o aluno em um número diversificado de situações de aprendizagem.   

Os autores (ALVES et al., 2017) afirmam que os saberes experenciais do 

professor são muito importantes na sua prática docente. Mas, é o encontro entre os 

saberes experienciais com os demais saberes, incluindo aqueles relacionados à 

formação, que darão ao professor coragem e condições para que ele possa trilhar o 

caminho da inclusão da pessoa com deficiência.  

 

2.3.3 Acompanhamento terapêutico (AT) 

 

O acompanhamento terapêutico escolar é exercido por uma pessoa que atua 

no campo entre o pedagógico/educativo e o terapêutico (NASCIMENTO et al., 2015). 

Segundo os autores, o AT trabalha na mediação entre o aluno com deficiência, os 

outros alunos e os professores. Esse profissional busca a criação de vínculos entre a 

criança com deficiência e os outros alunos, além de ajudar esse sujeito a permanecer 

o máximo de tempo possível em sala, convidando-o a participar das atividades.  

 

Podemos pensar a posição do AT junto à criança com transtornos 
graves na escola: é o Outro da linguagem, que traduz para ela a 
ambiência, o movimento geral e o mínimo movimento, a polifonia, todos 
os atravessamentos que constituem o território e o silêncio mais surdo 
(bastante próximo da atenção flutuante). Além disso, nomeia e dá 
sentido às situações que vão ocorrendo. (SERENO 2006, n.p., grifo 
nosso) 

 

Para uma criança com TEA, para a qual a comunicação e a interação 

representam grandes desafios, a presença de um AT pode ser decisiva para o 

estabelecimento da relação entre aluno e professor e aluno e colegas de sala.  
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2.4 Tecnologias  

 

Nos itens a seguir, serão explorados assuntos relacionados ao uso de TDIC e 

das Tecnologias Assistivas (TA) na educação. Para esse trabalho, a escolha foi por 

explorar, na observação e nas entrevistas, o uso das TDIC na sala de aula, uma vez 

que elas já estavam presentes no cotidiano escolar. As TA não foram 

desconsideradas, mas elas não serão o foco desse trabalho.   

 

2.4.1 Tecnologia 

 

Álvaro Vieira Pinto (2005), ao abordar o conceito de tecnologia, problematiza a 

ideia de “era tecnológica” e de superioridade que alguns sociólogos e filósofos utilizam 

para descrever a fase histórica do final do século XX. A técnica, ou tecnologia em seu 

sentido correlato, surge a partir da capacidade do homem de transformar o mundo no 

qual está inserido. Sua capacidade de abstração o diferencia de outros animais que 

dependem do processo de adaptação para se manter no mundo. O homem, diferente 

desses animais, constrói projetos que possibilitam que ele adapte o mundo às suas 

necessidades, ou seja, que ele transforme a realidade material na qual está inserido. 

O resultado material desse projeto é a máquina, que são “meios de superar as 

resistências opostas pela realidade física e seus projetos” (VIEIRA PINTO, 2005, p. 

54). 

O homem, nesse contexto, é entendido como o único animal capaz de produzir. 

Dessa forma, toda ação humana é, em essência, técnica, já que o fazer humano está 

necessariamente ligado à solução de alguma contradição. Esse fazer é regido e 

orientado por uma técnica, que é a capacidade de “obedecer às qualidades das coisas 

e agir de acordo com as leis dos fenômenos objetivos, seguindo os processos mais 

hábeis, possíveis em cada fase do conhecimento da realidade” (VIEIRA PINTO, 2005, 

p. 62). Dessa forma, torna-se insustentável afirmar que determinada era é ou não 

tecnológica, já que, desde que o homem desenvolveu um sistema nervoso que o 

possibilitou abstrair e projetar ideias, este passou a desenvolver técnicas que 

favoreciam o seu agir sobre o mundo e sobre os próprios homens.  



52 
 

 
 

A materialização de uma ideia, de acordo com o autor (VIEIRA PINTO, 2005), 

é a máquina,  e esta representa a evolução do pensamento humano. Quanto mais 

complexo for o pensamento e o conhecimento do homem em relação ao mundo 

natural, maior será a complexidade das máquinas por ele produzidas. Portanto, a 

criação de máquinas que calculam ou projetam coisas representa o acúmulo de 

conhecimento da humanidade que possibilitou que o homem transferisse o trabalho 

braçal para as máquinas e ganhasse tempo para dedicar-se a um trabalho que exige 

pensamentos mais complexos.  

 

Ao contrário do que muita gente diz, as máquinas não encerram seu 

papel ao libertarem o homem do esforço muscular, mas exatamente 

acarretam para ele a necessidade de mais intenso e difícil esforço 

intelectual para apoderar-se das possibilidades de ação útil nelas 

contidas e dar-lhes prosseguimento na produção de outras ainda mais 

eficientes. (VIEIRA PINTO, 2005, p. 81) 

 

A máquina só se desenvolve e evolui a partir do progresso do pensamento de 

seu autor, o homem. Ela possibilita que o homem possa se aprofundar ainda mais no 

conhecimento do universo, já que lhe poupa tempo e o instrumentaliza para observar 

coisas que antes não eram possíveis de serem observadas.  Dessa forma, não é a 

máquina que transforma a humanidade; “o que efetivamente revoluciona a existência 

do homem é o homem”. (VIEIRA PINTO, 2005, p. 84). O homem, ao fazer máquinas 

e desenvolver técnicas, faz-se a si próprio.  

A essa pesquisa interessa o conceito de tecnologia elaborado por Vieira Pinto 

(2005). Segundo o autor, a tecnologia é uma palavra que carrega quatro diferentes 

significados. São eles: 1. Teoria ou ciência da técnica; 2. A própria técnica; 3. O 

conjunto de todas as técnicas de uma determinada sociedade; 4. A ideologização da 

técnica.  

Sobre o quarto significado, Vieira Pinto (2005) afirma que um olhar subjetivo 

sobre a tecnologia tem sido, há muito tempo, usado como um meio para tirar a culpa 

de setores dominantes a respeito de males da sociedade. Além disso, esse olhar 

preenche as pessoas de esperança, favorecendo assim a manutenção do estado atual 

dessa sociedade.  

 

São males devidos exclusivamente à técnica que, interpretada no papel 
de daimon responsável pelo curso da história, absolve os homens, e as 
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classes, de quaisquer erros ou culpas, carregando em si a causa das 
desgraças sociais presente, e ao mesmo tempo mais fervorosas 
esperanças. (VIEIRA PINTO, 2005, p. 231) 
 

Acredita-se, dessa forma, paradoxalmente, que a mesma técnica que colocou 

o homem em uma situação problemática irá tirá-lo dela. Esse olhar ignora o fato de 

ser a tecnologia, aqui como técnica, o resultado de um processo histórico, ou seja, o 

fruto de todo um pensamento e trabalho humano. Portanto, ela é um reflexo do 

homem, em todo o seu desenvolvimento. 

Na educação também está presente essa visão polarizada e personificada da 

tecnologia, entendida como técnica, de que fala Vieira Pinto. Diante de uma educação 

cheia de obstáculos, as escolas, em alguns momentos, culpabilizam as tecnologias, 

que tomam todo o tempo e a concentração das crianças que, por sua vez, não brincam 

mais nas ruas. Entretanto, em outros momentos, buscam na tecnologia a 

modernização da escola, através do investimento em aparatos tecnológicos que 

tirarão a escola do século XIX e a transportarão direto para o século XXI. A tecnologia, 

em si, não transforma a realidade, seja fora ou dentro das escolas.  

Dado agora o conceito de tecnologia, no item abaixo será discutida a presença 

das TDIC, que são as tecnologias que interessam a esse trabalho, nas escolas e as 

reais possibilidades que elas trazem para o ambiente pedagógico. Serão deixados de 

lado a visão de era tecnológica e do endeusamento da tecnologia, para buscar uma 

visão mais objetiva sobre a tecnologia na educação.      

 

2.4.2 TDIC 

 

Silva (2018) traz para a discussão sobre as tecnologias nas escolas algumas 

ideias que, de acordo com a autora, são frutos do senso comum. A primeira delas é a 

de que a tecnologia vai modificar, modernizar ou inovar a escola. A autora, apoiada 

em  Vieira Pinto, rebate essa ideia. Ela afirma que o que transforma a escola são 

políticas públicas educacionais, que devem ser construídas a partir de um olhar 

refinado sobre o contexto educacional. Silva aponta que as inovações curriculares, 

por sua vez, surgem de um debate amplo que envolve a voz de toda a escola.  

A segunda ideia discutida pela autora é a de que as tecnologias motivam os 

alunos. Silva reforça que esta é uma visão equivocada por dois motivos. O primeiro 

deles é porque a tecnologia pode envolver o aluno por algum tempo; no entanto, se 
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não houver um propósito pedagógico e bem construído por trás dessa tecnologia, em 

pouco tempo ela cairá no desinteresse do aluno ou então  perderá o seu caráter 

educacional, transformando-se apenas em um joguinho, por exemplo. Outro ponto 

importante nessa discussão é que as TDIC são recursos, em geral, muito caros para 

se limitar a motivar o aluno.  

As TDIC trazem para a sala de aula uma transformação que vai muito além da 

motivação. Elas colocam alunos e professores como autores. Essa autoria está 

presente em toda a constituição das TDIC que permitem as pessoas mixarem, 

compartilharem e produzirem textos de diversos tipos. Mas, para que esse processo 

de autoria aconteça, Silva (2018) ressalta que se faz necessário um processo de 

construção de leitura crítica do mundo.   

 

2.4.3 Tecnologias assistivas (TA) 

 

Tecnologia Assistiva (TA) é um termo usado para nomear tecnologias que têm 

como função melhorar as habilidades funcionais das pessoas com algum tipo de 

deficiência e proporcionar a elas mais autonomia. O objetivo das TA é possibilitar à 

pessoa com deficiência uma participação ativa na vida social, dando a ela condições 

de desenvolver atividades que sem as TA não poderiam fazer. (BERSCH; TONOLLI, 

2006 apud BERSCH, 2017, p.2). Em 2006, no Brasil, por meio da portaria nº 142, 

determinou-se a criação de um Comitê de Ajudas Técnicas (CAT). Esse comitê, entre 

outras funções, tinha como objetivo determinar o conceito de Tecnologia Assistiva. No 

ano seguinte, 2007, depois de estudos, o comitê chegou à seguinte definição.  

 

Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica 
interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, 
estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a 
funcionalidade, relacionada à atividade e participação, de pessoas 
com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua 
autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. 
(REUNIÃO DO COMITÊ DE AJUDAS TÉCNICAS - 
CAT/Corde/SEDH/PR, 2007, p. 2) 

   

As TA englobam um número grande de recursos. Dessa forma, foram criadas 

diferentes classificações para facilitar a sua organização e uso. A classificação abaixo 

foi desenvolvida por José Tonolli e Rita Besch, em 1998. 
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Tabela 3: Classificação das TA 

1 
Auxílios para a 

vida diária 

 
Materiais e produtos para auxílio em tarefas rotineiras tais como 
comer, cozinhar, vestir-se, tomar banho e executar 
necessidades pessoais, manutenção da casa etc. 

2 
CAA (CSA) 

Comunicação 
aumentativa 

(suplementar) e 
alternativa 

 
Recursos, eletrônicos ou não, que permitem a comunicação 
expressiva e receptiva das pessoas sem a fala ou com 
limitações da mesma. São muito utilizadas as pranchas de 
comunicação com os símbolos PCS ou Bliss além de 
vocalizadores e softwares dedicados para este fim. 

3 
Recursos de 

acessibilidade ao 
computador 

 
Equipamentos de entrada e saída (síntese de voz, Braille), 
auxílios alternativos de acesso (ponteiras de cabeça, de luz), 
teclados modificados ou alternativos, acionadores, softwares 
especiais (de reconhecimento de voz, etc.), que permitem as 
pessoas com deficiência a usarem o computador.  

4 
Sistemas de 

controle 
de ambiente 

 
Sistemas eletrônicos que permitem as pessoas com limitações 
moto-locomotoras, controlar remotamente aparelhos eletro-
eletrônicos, sistemas de segurança, entre outros, localizados em 
seu quarto, sala, escritório, casa e arredores. 

5 
Projetos 

arquitetônicos para 
acessibilidade 

 
Adaptações estruturais e reformas na casa e/ou ambiente de 
trabalho, através de rampas, elevadores, adaptações em 
banheiros entre outras, que retiram ou reduzem as barreiras 
físicas, facilitando a locomoção da pessoa com deficiência. 

 
 
 
6 

Órteses e  
próteses 

 

 
Troca ou ajuste de partes do corpo, faltantes ou de 
funcionamento comprometido, por membros artificiais ou outros 
recursos ortopédicos (talas, apoios etc.). Inclui-se os protéticos 
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para auxiliar nos déficits ou limitações cognitivas, como os 
gravadores de fita magnética ou digital que funcionam como 
lembretes instantâneos. 

7 
Adequação 

Postural 

 
Adaptações para cadeira de rodas ou outro sistema de sentar 
visando o conforto e distribuição adequada da pressão na 
superfície da pele (almofadas especiais, assentos e encostos 
anatômicos), bem como posicionadores e contentores que 
propiciam maior estabilidade e postura adequada do corpo 
através do suporte e posicionamento de 
tronco/cabeça/membros.  

8 
Auxílios 

de mobilidade 
 

Cadeiras de rodas manuais e motorizadas, bases móveis, 
andadores, scooters de 3 rodas e qualquer outro veículo 
utilizado na melhoria da mobilidade pessoal. 

9 
Auxílios para 
cegos ou com 

visão subnormal 

 
Auxílios para grupos específicos que inclui lupas e lentes, Braille 
para equipamentos com síntese de voz, grandes telas de 
impressão, sistema de TV com aumento para leitura de 
documentos, publicações etc. 

10 
Auxílios para 

surdos ou com 
déficit auditivo 

 
Auxílios que inclui vários equipamentos (infravermelho, FM), 
aparelhos para surdez, telefones com teclado — teletipo (TTY), 
sistemas com alerta táctil-visual, entre outros. 

 
 
 
 

11 
Adaptações em 

veículos 

 
 

 
Acessórios e adaptações que possibilitam a condução do 
veículo, elevadores para cadeira.  

FONTE: Tecnologia Assistiva e Educação, s.d., s.p. 
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As TA são essenciais para o processo de inclusão da criança com deficiência 

nas escolas. Mas, muitas vezes, elas não são acessíveis pelo alto custo ou não estão 

disponíveis para os professores nas escolas. Por isso, essa pesquisa de propõe a 

pensar sobre o uso das TDIC na escola, considerando os recursos que estão 

disponíveis e são usados pelos professores com todos os alunos, não excluindo 

necessariamente as TA.  

Alves, Pereira e Viana (2017) discorrem sobre o caráter inclusivo e democrático 

do ciberespaço, que pode ser acessado pela pessoa com deficiência, quando 

necessário, a partir das TA. Esse caráter se dá pela natureza desse espaço virtual 

que permite percursos distintos.  

 

O espaço virtual aproxima a linguagem não linear, virtual, em lócus no 
qual permite-se que não tenha um caminho único com começo, meio e 
fim. Podemos ir e voltar. Possibilita-se começar em qualquer momento 
e mudar o pensamento, a palavra, o movimento. Por isso, possibilita-
nos romper paradigmas, assim como barreiras e fronteiras ente saberes 
e seres. (ALVES et al., 2017, p. 166) 
 

No entanto, para que esse espaço seja usado em toda a sua potencialidade, 

há ainda a necessidade do desenvolvimento de instrumentos que o torne acessível a 

todas as pessoas; além da necessidade de conhecimento e de engajamento do 

professor no uso das TA, com alunos que não consigam ter acesso ao ciberespaço 

de forma autônoma, e na exploração do universo virtual. Se usado em toda sua 

capacidade pelo professor e pelo aluno, o ciberespaço, aliado às TA, pode ser um 

lugar muito rico na construção da autonomia para as pessoas com deficiência.   

Entre as propostas de políticas públicas que visam a qualidade e acessibilidade 

da educação brasileira, destaca-se a Base Nacional Comum Curricular, um texto 

amplamente discutido e, parcialmente, homologado no ano de 2017.  
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2.5 Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

 

Em dezembro de 2017, no Brasil, foi homologada a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), um documento de caráter legal que tem como objetivo declarado 

estabelecer as aprendizagens essenciais as quais todos os alunos de escolas 

brasileiras devem ter acesso.  

A BNCC estabelece como apoio três valores, nos quais irá se fundamentar: a 

igualdade, a diversidade e a equidade. A igualdade aqui é entendida como o direito à 

diversidade, ou seja, de diferentes grupos linguísticos, étnicos e culturais terem 

acesso e permanência a uma escola que proporcione uma igualdade de 

oportunidades, respeitando as singularidades de cada grupo. Essa igualdade deve ter 

suporte no conceito da equidade, que considera que diferentes pessoas têm 

diferentes necessidades. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2017, p.15) 

A BNCC do ensino fundamental é organizada por meio de competências, sendo 

algumas gerais e outras específicas de áreas (Ciências da natureza, Ciências 

humanas, Ensino religioso, Linguagens e Matemática) ou de disciplinas (Língua 

Portuguesa, Arte, Educação Física, Língua Inglesa, Matemática, Ciências, Geografia, 

História e Ensino Religioso). “Na BNCC, competência é definida como a mobilização 

de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas cognitivas e 

socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida 

cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho” (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2017, p. 8). 

Dessa forma, todas as escolas brasileiras deverão, a partir do ano da 

homologação até 2019 ou 2020, construir e implementar um currículo que considere 

as características locais. Mas que, ao final das diferentes etapas da educação infantil 

e do ensino fundamental, garantam a todos os seus alunos o desenvolvimento de 

determinadas competências.  

É esperado que as escolas, no momento em que se dá esta investigação, ano 

de 2018, estejam estudando a BNCC e construindo os seus currículos. Mas, também 

é possível que esse documento já tenha impactado os currículos que estão em curso 

nas escolas.  

Entre todas as competências gerais da BNCC, duas importam de maneira 

especial para o escopo desse trabalho. São elas as competências gerais 5 e 9.  
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5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 
práticas sociais (incluindo as escolas) para se comunicar, acessar e 
disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.  
(...) 
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a 
cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e 
aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de 
indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e 
potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. (MINISTÉRIO 
DA EDUCAÇÃO, 2017, p.10) 

 

Essas duas competências, apesar de estarem em implementação nos 

currículos das escolas, dialogam diretamente com essa pesquisa e, por isso, serão 

observadas no estudo de caso. Essa análise não será feita com o objetivo de 

verificação da aplicação de uma norma, mas com um olhar de exame de uma 

realidade, com o intuito de construir caminhos para a sua implementação.  

 

2.6 Transtorno do Espectro Autista (TEA) 

 

O autismo, no DSM-58, está na categoria dos transtornos de 

neurodesenvolvimento, com o nome de transtornos do espectro autista (TEA).  

Os transtornos do neurodesenvolvimento são caracterizados por um conjunto 

de condições que tem início no período do desenvolvimento, em geral, antes do 

ingresso da criança na fase escolar. Essas condições variam entre: limitações na 

aprendizagem, limitações em funções executivas e prejuízos globais em habilidades 

sociais ou inteligência. Fazem parte dessa categoria, diversos transtornos, como: 

transtorno do desenvolvimento intelectual (Deficiência Intelectual), atraso global do 

desenvolvimento, transtorno do déficit de atenção/hiperatividade (TDAH) e o 

transtorno do espectro autista (TEA). (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 

2014) 

 

O TEA é diagnosticado a partir dos seguintes critérios: 

                                                           
8 O DSM é um manual de diagnóstico de Transtornos mentais produzido pela Associação Americana de 
Psiquiatria. Ele é usado em diversos países do mundo para a estruturação de diagnósticos e do tratamento de 
Transtornos Mentais.  



61 
 

 
 

Critério A: “prejuízos persistentes na comunicação social recíproca e 
na interação social” (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 
2014, p.53);  
Critério B: “padrões restritos e repetitivos de comportamento, 
interesses ou atividades” (Ibid, p.53); 
Critérios C: “Esses sintomas estão presentes desde o início da 
infância” (Ibid, p.53); 
Critério D: “exige que as características devam ocasionar prejuízo 
clinicamente significativo no funcionamento social, profissional ou em 
outras áreas importantes da vida do indivíduo no presente” (Ibid, p.54); 
Critério E: “os déficits de comunicação social, ainda que algumas 
vezes acompanhados por deficiência intelectual (...) não estão 
alinhados com o nível de desenvolvimento individual e que os 
prejuízos excedem as dificuldades esperadas com base no nível do 
desenvolvimento” (Ibid, p. 54-55) 
 

O diagnóstico de TEA é feito somente quando são observados dois destes 

aspectos na criança ou adulto. Eles podem aparecer em diferentes fases da vida do 

sujeito, sendo necessária uma análise de comportamentos em história prévia. (Ibid) 

 

O transtorno do espectro autista engloba transtornos antes chamados 
de autismo infantil precoce, autismo infantil, autismo de Kanner, 
autismo de alto funcionamento, autismo atípico, transtorno global do 
desenvolvimento sem outra especificação, transtorno desintegrativo 
da infância e transtorno de Asperger. (Ibid, p. 53) 
 

É comum a ocorrência de mais de um transtorno de neurodesenvolvimento em 

um mesmo indivíduo (Ibid); Apesar disso, não se pode afirmar que toda criança com 

TEA tem também uma deficiência intelectual. Shmidt (2013, p.13) afirma que, após a 

inclusão da síndrome de Asperger entre os TEA, há uma porcentagem de mais de 

30% de pessoas com TEA sem deficiência intelectual. E que, portanto, o aspecto 

cognitivo, isoladamente, não pode ser um critério de diagnóstico de TEA.  

Tuchman e Rapin (2009 Apud GOERGEN, 2013, p.32) afirmam que, para 

considerar o diagnóstico de TEA é preciso que haja o comprometimento nas seguintes 

áreas de funcionamento cerebral: Interação social, comunicação e comportamentos 

repetitivos e com interesses restritos.  

Em relação à interação social, há a ausência ou uma dificuldade em iniciar ou 

manter relações interativas. Isso ocorre porque a criança com TEA centra-se, 

exclusivamente, em seus interesses pessoais.  

No que diz respeito às características de comunicação, Georgen (2013, p. 32-

33) enumera os seguintes aspectos: “uso limitado da comunicação não verbal, como 
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contato visual, expressões faciais, gestos, linguagem corporal”; a falta de habilidade 

do compartilhamento de atenção; empobrecimento do comportamento de 

companheirismo; desinteresse pelo outro; ausência de sentimento de tristeza; 

ausência ou pouca presença de brincadeiras simbólicas, devido o pensar com 

concretude e à dificuldade de abstração.  

Sobre os comportamentos repetitivos e estereotipados, “a dificuldade de inibir 

o aprendizado básico, de compactar a memorização, faz da repetição um eterno 

recomeço” (GEORGEN, 2013, p.34). Além disso, as pessoas com TEA tendem a 

preferir os detalhes ao todo, são extremamente ligadas à rotina e resistentes a 

mudanças, e podem apresentar uma hipossensibilidade ou hipersensibilidade dos 

sentidos. 

Além disso, é comum os indivíduos com TEA apresentarem comprometimentos 

na linguagem e discrepância entre as habilidades adaptativas funcionais e 

intelectuais. Planejar, organizar e enfrentar mudanças são dificuldades acentuadas 

nos indivíduos com TEA. (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014)  

Por se tratar de um espectro, o DSM-5 aponta a seguinte instrução, em relação ao 

diagnóstico.  

 

No diagnóstico do transtorno do espectro autista, as características 
clínicas individuais são registradas por meio do uso de especificadores 
(com ou sem comprometimento intelectual concomitante; com ou sem 
comprometimento da linguagem concomitante; associado a alguma 
condição médica ou genética conhecida ou a fator ambiental), bem 
como especificadores que descrevem os sintomas autistas (idade da 
primeira preocupação; com ou sem perda de habilidades 
estabelecidas; gravidade). Tais especificadores oportunizam aos 
clínicos a individualização do diagnóstico e a comunicação de uma 
descrição clínica mais rica dos indivíduos afetados. (AMERICAN 
PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014, p. 32) 

 

O DSM-5 deixa claro que a criança com um diagnóstico de TEA é um indivíduo 

com algumas características próprias desse transtorno e com diversas outras 

características que a tornam um ser único. Portanto, essa pesquisa não tem o intuito 

de construir uma receita para o trabalho com crianças com TEA, já que essa 

experiência será desenvolvida com uma criança única e em um contexto específico. 

O objetivo, então, é documentar um caso para que ele possa vir a servir como apoio 

na busca por caminhos da inclusão de crianças com TEA considerando o uso das 

TDIC.  
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Um currículo que não é neutro, mas que é construído a partir de uma 

intencionalidade. Tecnologias que não transformam a escola, mas que podem ser 

ferramentas importantes nessa transformação. Uma escola que se adapta a todos os 

seus alunos, e que não espera que o oposto aconteça. E um aluno que, mesmo 

fazendo parte de um grupo específico construído a partir de uma série de 

características, não faz deve um ser genérico. Esses conceitos de tecnologia, 

educação inclusiva, TEA e currículo apresentados até aqui darão sustentação ao 

estudo de caso que será descrito nos capítulos seguintes.   
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3 METODOLOGIA 

 

Essa pesquisa tem abordagem qualitativa. Essa escolha justifica-se pela 

melhor adequação desse tipo de pesquisa à natureza dos dados coletados. Chizzotti 

(2005) enfatiza a presença e a importância da subjetividade dos diversos sujeitos 

pesquisados em uma pesquisa dessa natureza. “A abordagem qualitativa parte do 

fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma 

interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o 

mundo objetivo e a subjetividade do sujeito”. (CHIZZOTTI, 2005, p. 79)      

O autor afirma ainda que, nessa abordagem, o sujeito-observador faz parte dos 

fenômenos por ele explicados e que, dessa maneira, atribui a eles significados.  

Nessa linha de análise, o problema vai se construindo de maneira coletiva, ao 

passo que o pesquisador interage com o objeto de pesquisa. Dessa forma, toda a 

pesquisa qualitativa se dá em um processo de interação e de construção coletiva.  

O pesquisador deve abandonar os seus preconceitos e ideias preconcebidas 

e, por meio da vivência do tempo e do espaço do investigado, encontrar caminhos 

possíveis para a solução do problema. Os pesquisados não são pessoas sem 

conhecimento, “mas autores de um conhecimento que deve ser elevado pela reflexão 

coletiva ao conhecimento crítico” (CHIZZOTTI, 2005, p. 83). A relação entre 

pesquisador e pesquisados deve ser dinâmica e se manter do momento inicial até o 

encerramento da pesquisa.   

Os dados, por sua vez, não podem ser entendidos de forma isolada, mas como 

informações que fazem parte e são frutos de um contexto, portanto devem ser 

analisados em toda a sua complexidade e seu ocultamento. “É preciso ultrapassar 

sua aparência imediata para descobrir a sua essência” (CHIZZOTTI, 2005, p.84). 

A primeira parte desta pesquisa será constituída por uma contextualização 

política de educação especial por meio da legislação relacionada à educação das 

pessoas com deficiência, desde a Constituição Federal de 1988, a fim de se identificar 

como o currículo da educação inclusiva é entendido nesses textos legais.  

A segunda parte será composta pela observação de um aluno com TEA na sala 

de aula regular de uma escola particular paulista, a fim de analisar o  currículo na ação 

e identificar as adaptações curriculares propostas pela escola.  

A terceira parte será constituída por entrevistas semiestruturadas com os 

seguintes sujeitos: professor, coordenador pedagógico, orientador educacional, pai e 
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acompanhante terapêutico. As entrevistas objetivam identificar a dinâmica da escola 

quanto ao currículo do aluno com TEA e a interação desse aluno com as TDIC no 

ambiente escolar e familiar. 

 

3.1 Lócus da pesquisa 

 

As primeiras visitas com o intuito de encontrar o lócus da pesquisa foram feitas 

em duas escolas da rede pública estadual de São Paulo, localizadas na zona norte 

deste município.  O objetivo dessas visitas era realizar uma observação exploratória 

focada no uso das tecnologias e, também, na adaptação curricular que estava sendo 

feita para os alunos com TEA.  

As duas escolas visitadas atendem a faixas etárias diferentes. A primeira é uma 

escola de Ensino Fundamental 2 e a segunda de Ensino Fundamental 1. Elas são 

separadas geograficamente por dois quarteirões, ou seja, estão inseridas em um 

contexto muito similar.   

Na primeira, tive a oportunidade de observar uma aula de Matemática, em uma 

sala que contava com aluno com TEA. Durante toda a observação, não houve 

nenhuma fala do professor ou de qualquer outra pessoa que estivesse no ambiente 

dirigida ao aluno com TEA. Ele estava presente, mas era como se não estivesse. Sua 

presença não era percebida, assim como a presença de outras crianças sem 

deficiência que ali estavam.  Não houve adaptações, nem o uso de TDIC nessa 

experiência.  

Na segunda, observei uma aula de Matemática. Ali, também estava presente 

um aluno com TEA. Esse, apesar de demonstrar grande autonomia e boa 

comunicação, tinha uma acompanhante, que mesmo afirmando se sentir 

completamente despreparada e desamparada em relação ao trabalho com esse 

aluno, acabava funcionando como uma professora particular, já que a coordenadora 

da escola preparava atividades que eram desvinculadas das realizadas pelos outros 

alunos e eram aplicadas somente para o aluno com TEA, por essa acompanhante. 

Nessa experiência, houve a elaboração de atividades específicas, porém não houve 

o uso de TDIC.  

Essas experiências evidenciaram que, para que o uso de tecnologias pudesse 

ser observado, seria necessário escolher um lócus no qual o uso de TDIC fosse 

abundante; a ausência ou a baixa frequência desse uso impossibilitaria a observação 
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do problema proposto. Somado a este fator, a escola deveria estar inserida em um 

contexto que favorecesse a qualidade do diagnóstico e no qual o trabalho pedagógico, 

de forma geral, desse ao aluno condições favoráveis de aprendizagem. A partir disso, 

optou-se pela realização da pesquisa em uma escola da rede privada de São Paulo, 

que mesmo apresentando um caráter tradicional, é reconhecida na área a educação 

como uma instituição com amplo uso das ferramentas tecnológicas no contexto 

educacional. Com isso, o intuito era o de transpassar a barreira da ausência de TDIC 

para que fosse possível observar o seu uso no processo de inclusão de crianças com 

TEA da escola.     

O lócus da pesquisa definiu-se, portanto, como uma escola da rede privada de 

São Paulo. A seleção da escola deu-se, principalmente, pela possibilidade de acesso 

aos profissionais e aulas e por haver um aluno com TEA nela matriculado.   

O colégio tem duas unidades, sendo uma no município de São Paulo e o outro 

na região metropolitana da mesma cidade. A unidade na qual a pesquisa foi realizada 

localiza-se em um bairro  central a região central da cidade de São Paulo.   

A escola foi inaugurada, ainda com outro nome, em 1925. Sua proposta 

pedagógica está pautada na construção do conhecimento em um processo de 

corresponsabilidade entre a escola e o aluno, que deve participar ativamente desse 

processo. O diálogo, a diversidade, a atitude crítica, a ética e a solidariedade estão 

entre os princípios  que orientam o projeto da escola. Além disso, algumas concepções 

norteiam a ação educativa do colégio. São elas: mente aberta, acolher e educar, 

diversidade, flexibilidade curricular e conteúdos como meios. (CRB, s.d., s.p) 

A escola tem como objetivo ser uma referência nacional e internacional na área 

de educação, servindo como um modelo para a implementação de inovações e para 

a elaboração de projetos de outras escolas.  

 

3.2 Sujeitos 

 

O aluno que participante da pesquisa é um menino, de 9 anos que está no 

terceiro ano do Ensino Fundamental (EF) e é filho de um professor de inglês do 

colégio, lócus desta investigação. Ele é acompanhado por uma equipe multidisciplinar 

e é oralizado. No ano de 2017, o aluno foi retido na mesma série em que está hoje. 

Ele será chamado nessa pesquisa de Gustavo (nome fictício). 
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A escolha do aluno se deu por ele ser um aluno com TEA e ser filho de um 

professor do colégio, o que facilitou o diálogo e a autorização da família para a 

realização da pesquisa.  

A fala de Gustavo é mecanizada e monotonal. Ele apresenta dificuldade para 

manter um diálogo. Normalmente, responde a uma questão e não dá continuidade à 

conversa, saindo andando ou apenas se calando. Sua leitura, além das mesmas 

características da fala, é feita de forma pausada. Além disso, Gustavo apresenta 

dificuldades na compreensão, ao ler um texto verbal.  

Gustavo é um aluno carinhoso, que, desde o primeiro contato, deu um beijo no 

rosto da pesquisadora. Ele gosta muito de desenhar e é extremamente detalhista em 

suas produções, sejam escritas ou desenhadas. Essas características estendem-se 

também à sua relação com o outro; isso é perceptível na sua forma de observar a 

roupa, acessórios e, até mesmo, o batom da pesquisadora, que lhe causavam 

incômodo.  

O aluno faz Kumon9 e tem um raciocínio matemático muito rápido; mais rápido 

do que o da maioria de seus colegas de turma. 

Em relação à socialização com os colegas, Gustavo trabalhou a maior parte do 

tempo sozinho. Quando estava em grupos, não mantinha longos diálogos com os 

outros alunos e apresentava dificuldade em comunicar aos colegas suas vontades.     

A professora polivalente é formada em Pedagogia. Ela trabalha há 26 anos 

nessa instituição, onde entrou como professora auxiliar. Já passou por diversas séries 

do Ensino fundamental 1 e é reconhecida, pelos colegas, como uma professora 

excelente em conteúdos procedimentais. Tem dois cursos de pós-graduação Lato 

Sensu, sendo um voltado para as séries iniciais e o outro de psicopedagogia.   

O pai do aluno é professor de inglês do Ensino Fundamental II, na mesma 

instituição. Ele, após receber o diagnóstico de TEA do seu filho, interessou-se pelo 

assunto e passou a estudá-lo intensamente.  

A AT é formada em psicologia e, atualmente, está cursando psicopedagogia. 

Sua formação com TEA se deu em um estágio na Associação de Amigos do Autista 

                                                           
9 O Kumon é uma metodologia de ensino que tem o objetivo de incentivar a autonomia nos estudos, fortalecendo 
o potencial de aprendizado de crianças. O método foi criado no Japão em 1954, por Toru Kumon. Hoje são 
oferecidas, no Brasil, através do uso desse método, aulas de Matemática, Português, Inglês e Japonês. (KUMON 
s.d.) 
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(AMA). Ela acompanha o Gustavo há um ano e nove meses e, no período matutino, 

acompanha outra criança com TEA.  

 

3.3 Técnicas e instrumentos de pesquisa 

 

Para essa investigação foram usados os seguintes instrumentos de pesquisa: 

observação e entrevista. Nos itens a seguir, será feita uma breve descrição de cada 

um desses instrumentos e de suas funções nessa pesquisa.  

 

3.3.1 Contextualização 

 

A primeira etapa dessa pesquisa foi constituída pela contextualização política 

da educação especial por meio das leis federais relacionadas à educação ou à 

inclusão da pessoa com deficiência, desde 1988 até 2017. O objetivo dessa 

investigação foi localizar e extrair o conceito de currículo da pessoa com deficiência 

desses textos normativos. Em seguida, essas concepções foram estudadas, com o 

intuito de se entender como a legislação brasileira determina que deve ser o currículo 

da pessoa com deficiência. 

 

3.3.2 Observação 

 

A observação das aulas foi dividida em três momentos, sendo eles:  

1) Observação exploratória com o intuito de conhecer os sujeitos da pesquisa e o 

contexto no qual estão inseridos;  

2) A construção do protocolo de observação, à luz do referencial teórico e da 

observação exploratória; 

3) Observação com o uso de indicadores construídos à luz da observação 

exploratória e do referencial teórico, registradas em um diário de pesquisa.  

 

3.3.3 Entrevista 

 

Foram realizadas entrevistas semidiretivas (também chamadas de 

semiestruturadas) (BARDIN, 2011) com diferentes sujeitos: professora polivalente, 

professor especialista na área de tecnologias, AT e pai.  
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O objetivo dessas entrevistas era coletar dados de como a escola e a família 

entendem a inclusão, o uso de TDIC nesse processo, o currículo e a adaptação 

curricular. Como o pai do aluno é também um professor do colégio, entendeu-se que 

ele poderia discutir os temas a partir de dois lugares: o de família e o de escola.  

Essas entrevistas foram gravadas em áudio, com o consentimento dos sujeitos. 

Abaixo, estão descritas as questões que nortearam as entrevistas, considerando as 

especificidades de cada sujeito.  

 

Professora polivalente: 

 

1) Gostaria que você falasse um pouco sobre a sua formação e trajetória na 

educação. 

2) Como foi a sua preparação para receber o Gustavo na sua turma, nesse 

ano? (Você teve acesso a algum documento? Formação?) 

3) Quais são os seus objetivos em relação à formação do Gustavo, para este 

ano? O que você espera que ele faça, ao final do ano, que não fazia no 

início? 

4) No seu artigo, publicado no livro “Educando no século XXI”, você fala sobre 

a necessidade de “privilegiar situações que permitam aos alunos 

desenvolver e explorar o seu potencial, dando-lhes desafios graduais para 

amenizar suas dificuldades”. Você poderia exemplificar essa frase com uma 

prática que tenha feito com o Gustavo? 

5) No mesmo artigo, você fala sobre a necessidade de criar um currículo 

adaptado. Como foi esse processo? 

6) Você fala também sobre a importância da equipe multiprofissional e da 

família nesse processo. Como se dá esse trabalho? Qual é o papel de cada 

uma das pessoas envolvidas no processo de inclusão do Gustavo? 

7) Ao final do artigo você diz que “jamais poderemos falar de escola ou 

sociedade inclusivas se nos sentirmos no direito de escolher quais as 

pessoas deficientes poderão ser incluídas”. Como você acredita que a 

escola pode se preparar para receber os alunos com diferentes 

necessidades educacionais? 
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Professor especialista de “Linguagem e Programação”: 

 

1) Gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua formação e a sua 

trajetória profissional. 

2) Qual é o objetivo da disciplina “Linguagem e programação” para o terceiro 

ano? 

3) Identifiquei, pela observação, que os projetos das suas aulas envolvem 

outras disciplinas. Como é construído o currículo de “Linguagem e 

programação”?  

4) Você já teve alguma experiência anterior com algum aluno com autismo? 

(Como foi?) 

5) Como você se preparou para receber o Gustavo? Você recebeu alguma 

instrução ou formação pela escola? 

6) Nas suas aulas, há alguma adaptação para o Gustavo? 

7) Percebi que, em suas aulas, os alunos sempre são organizados em grupos 

e, principalmente, em duplas. Como essa divisão é pensada? Como você 

define quem ficará com quem? 

8) Como é a relação do Gustavo com as tecnologias nas suas aulas? Você 

percebe alguma preferência dele em relação às tecnologias?  

 

AT: 

 

1) Gostaria que você falasse um pouco sobre a sua formação e trajetória na 

educação inclusiva. 

2) Há quanto tempo você acompanha o Gustavo? 

3) Quais características do Gustavo você considera importante que a 

professora conheça ao planejar as atividades?  

4) Como é o seu trabalho com o Gustavo na sala de aula? Conte-me um pouco 

sobre a sua rotina de trabalho com ele. 

5) Como é o seu trabalho de mediação entre a escola e a família do Gustavo?  

6) Como são estabelecidos os objetivos de trabalho com o Gustavo? Você 

participa dessa construção ou eles são estabelecidos pela professora? 
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7) Quando uma adaptação é necessária para o Gustavo? Como ela é 

construída? 

8) Essas adaptações dão a ele as mesmas competências que o currículo dá 

aos outros alunos? Pode apontar um exemplo? 

 

Pai: 

 

1) Gostaria que você falasse um pouquinho sobre o Gustavo. Como ele é? 

2) Quando e como foi o processo de diagnóstico do Gustavo? 

3) Quais são as dificuldades e as facilidades que o Gustavo apresenta? 

4) O que você entende ser indispensável na escola e sala de aula para a 

inclusão do seu filho? 

5) Como é o processo de estudo com o Gustavo em casa? Você recebe alguma 

instrução sobre como ajuda-lo em casa? 

6) Você acha que o fato de você ser professor altera alguma coisa nesse 

processo de estudo do Gustavo em casa? 

7) Qual é a relação da sua família com as tecnologias? 

8) Como é a relação do Gustavo com as tecnologias em casa? Você percebe 

alguma preferência dele em relação a alguma tecnologia? 

 

Além dessas questões, quando necessário, o entrevistador fez algumas 

observações e questões, a fim de alimentar a discussão e atingir os objetivos 

determinados.   

Essas entrevistas foram transcritas de maneira integral, incluindo hesitações, 

risos e interferências do entrevistador. Com isso, buscou-se recuperar o contexto, a 

subjetividade, a riqueza e a singularidade individual que subjazem de uma entrevista.  

(BARDIN, 2011) 

Esses dados, junto aos levantados durante a observação, foram usados para 

entender como o processo de inclusão dessa criança com TEA, com o uso de TDIC, 

se dá nessa instituição e qual a visão de todos os sujeitos envolvidos sobre esse 

processo.  
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3.4 Análise dos dados  

 

A análise dos dados documentais foi realizada por meio da investigação de 

conteúdo. Bardin (2011) define a análise de conteúdo como “um conjunto de 

instrumentos metodológicos cada vez mais sutis em constante aperfeiçoamento, que 

se aplicam a “discursos” (conteúdos e continentes) extremamente diversificados” 

(BARDIN, 2011, p. 15). 

Após a realização e a transcrição das entrevistas, foi feita uma categorização, 

que pode ser construída a partir de dois processos inversos: 1) são fornecidas 

categorias, criadas a partir do referencial teórico, e os elementos da entrevista são 

distribuídos por essas categorias; 2). Não há categorias pré-estabelecidas, os 

elementos são organizados por associação e as categorias surgem deles mesmos 

(BARDIN, 2011). Nessa pesquisa, foi adotado um processo híbrido: algumas 

categorias foram determinadas anteriormente e outras foram construídas a partir dos 

elementos presentes na entrevista. Ao final, chegou-se às seguintes categorias: 

 

3.4.1 Categorias: 

 

1) Tipos de adaptações 

1.a. Objetivos de ensino flexíveis 

1.b. Adaptações individuais 

1.c. Adaptações múltiplas 

 

2) Concepção de adaptação 

2.a. Auxilia na comunicação e na interação 

2.b. Auxilia no desenvolvimento cognitivo 

2.c. Auxilia na autonomia 

2.e. Auxilia na atenção 

 

3) Papel dos sujeitos no processo de inclusão 

3.a. Da família 

3.b. Da escola 

3.c. Da equipe multidisciplinar 
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3.d. Dos colegas 

3.e. De vários sujeitos juntos (parceria) 

 

4) Importância de preparação para o profissional inclusivo 

4.a. Da formação  

4.b. De conhecer o aluno e/ou da experiência  

 

5) A tecnologia 

5.a. Acessibilidade de uma tecnologia 

5.b. Tecnologia que auxilia no desenvolvimento do aluno com deficiência 

 

Seguindo as etapas aqui enumeradas, no capítulo seguinte será feita uma 

descrição e análise das informações coletadas, a fim de se responder o problema 

apresentado inicialmente. Os dados serão apresentados do macro, ou seja, da 

legislação, ao micro, a escola. O objetivo desse olhar é afunilar a percepção em 

relação às adaptações feitas, partindo das determinações do Estado e chegando ao 

que acontece efetivamente em sala de aula.  
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4 A LEGISLAÇÃO 

 

O corpus analisado é constituído por leis federais relacionadas à educação ou 

à inclusão da pessoa com deficiência, publicadas desde 1988 até 2017. A data inicial 

desse recorte deu-se por entender que a Constituição Federal de 1988 norteia todos 

os documentos normativos que serão produzidos a partir de sua publicação. A data 

final foi determinada pela publicação da BNCC da educação básica, documento 

promulgado durante a realização da pesquisa e que se propôs a transformar o 

currículo de todas as escolas brasileiras.  

 

4.1 Currículo inclusivo na legislação brasileira 

 

Desde a Constituição federal de 1988, o Brasil tem percorrido um longo 

caminho na busca pela construção de uma escola inclusiva. Diversos textos legais 

foram produzidos, a fim de se normatizar a educação pessoas com deficiência. Entre 

os diversos aspectos descritos nos textos legais, está o currículo da escola inclusiva. 

Para a conceitualização do currículo da escola inclusiva, foram feitas as leituras 

dos principais marcos legais de inclusão, desde a Constituição federal. Foi usada, 

como ponto de partida, uma seleção presente no Portal do MEC (s.d.), já que esse é 

um dos sites de principal relevância na disseminação de informações relacionadas à 

educação, no âmbito nacional. 

 

Legislação Específica  
LEIS 
Constituição Federal de 1988 - Educação Especial  
Lei nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 
LDBN 
Lei nº 9394/96 – LDBN - Educação Especial  
Lei nº 8069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente - Educação 
Especial  
Lei nº 8069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente 
Lei nº 10.098/94 - Estabelece normas gerais e critérios básicos para a 
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou 
com mobilidade reduzida, e dá outras providências 
Lei nº 10.436/02 - Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e 
dá outras providências 
Lei nº 7.853/89 - CORDE - Apoio às pessoas portadoras de deficiência  
Lei Nº 8.859/94 - Modifica dispositivos da Lei nº 6.494, de 7 de 
dezembro de 1977, estendendo aos alunos de ensino especial o 
direito à participação em atividades de estágio. (PORTAL DO MEC, 
s.d. s.p) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei8069_02.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei8069_02.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei10098.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei10098.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10436.htm
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/lei10436.pdf
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/lei10436.pdf
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Abaixo, serão identificados e discutidos os conceitos relacionados ao currículo 

da educação inclusiva em cada um desses documentos. 

 

4.2 Constituição Federal (1988) 

 

A Constituição federal, de 1988, entende a educação como um direito de todos 

e um dever da família e do Estado; seu objetivo deve ser o desenvolvimento pessoal, 

o preparo para a cidadania e para o exercício de uma profissão. (BRASIL, 1988, Art. 

205). Uma das funções do Estado é garantir “III - atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular 

de ensino”. (BRASIL, 1988, Art. 208, grifo nosso). 

Embora a constituição pontue o dever do estado na garantia de atendimento, 

não há, nenhuma referência de como deve ser o currículo da escola, seja ela regular 

ou não.  

 

4.3 Lei 7.853 (1989) 

 

Um ano depois da promulgação do texto constitucional, a lei federal 7.853 de 

1989, estabeleceu normas gerais a fim de garantir o pleno exercício de direitos 

individuais e sociais da pessoa com deficiência, que, naquele momento, era chamada 

de pessoa portadora de deficiência.  

 

Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua 
integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da 
Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE), institui a tutela 
jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, 
disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá outras 
providências. (BRASIL, 1989, n.p.) 

 

O Artigo 2º dessa lei discorre sobre a função do Poder Público em relação à 

garantia dos direitos da pessoa com deficiência, para que ela possa exercer seus 

direitos básicos. Em relação à educação, são pontuados os seguintes deveres. 

 
a) a inclusão, no sistema educacional, da Educação Especial 
como modalidade educativa que abranja a educação precoce, a pré-
escolar, as de 1º e 2º graus, a supletiva, a habilitação e reabilitação 
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profissionais, com currículos, etapas e exigências de diplomação 
próprios; 
b) a inserção, no referido sistema educacional, das escolas 
especiais, privadas e públicas; 
c) a oferta, obrigatória e gratuita, da Educação Especial em 
estabelecimento público de ensino; 
d) o oferecimento obrigatório de programas de Educação Especial 
a nível pré-escolar, em unidades hospitalares e congêneres nas 
quais estejam internados, por prazo igual ou superior a 1 (um) ano, 
educandos portadores de deficiência; 
e) o acesso de alunos portadores de deficiência aos benefícios 
conferidos aos demais educandos, inclusive material escolar, 
merenda escolar e bolsas de estudo; 
f) a matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos 
públicos e particulares de pessoas portadoras de deficiência capazes 
de se integrarem no sistema regular de ensino. (BRASIL, 1989, Art. 2º, 
grifo nosso) 

 
Este texto previu a criação da modalidade Educação Especial pública gratuita 

(e/ou particular) no sistema educacional brasileiro, assegurando as garantias e 

benefícios dos alunos do sistema regular. O item a da lista citada, reconhece a 

necessidade da Educação Especial abranger currículos próprios. Não há, no entanto, 

uma explicitação das formas como esses currículos devem ser construídos, nem 

mesmo quem os construirá.   

 

4.4 Estatuto da criança e do adolescente (1990) 

 

A lei 8.069, denominada Estatuto da criança e do adolescente, dispõe sobre a 

proteção da criança e do adolescente.  

Em relação à educação, ela reafirma, entre outras coisas, como dever do 

Estado assegurar “III - atendimento educacional especializado aos portadores de 

deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino” (BRASIL, 1990, Art. 54), 

reiterando o que já havia sido determinado na Constituição federal. Não há, no 

Estatuto, nenhuma menção ao currículo.  

 

4.5 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) 

 

A lei 9.394, denominada Lei de diretrizes e bases na educação nacional 

(LDBN), é iniciada com e seguinte definição de educação.  
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A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 
vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 
sociedade civil e nas manifestações culturais. (BRASIL, 1996, Art. 1º) 

 

A LDBN estabelece diretrizes e bases que norteiam o trabalho da educação 

escolar, que deverá estar vinculada, obrigatoriamente, ao mundo do trabalho e à 

prática social. (BRASIL, 1996) 

No artigo 4º, entre os diversos deveres do Estado em relação à escola pública, 

estabelece-se que é dever do Estado.  

 

III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e 
modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino.  (BRASIL, 
1996, Art. 4º, grifo nosso) 
 

É importante destacar que o documento conceitua de forma diferente o público 

a ser atendimento na Educação Especial, especificando: os educandos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e incluindo os alunos com altas 

habilidades ou superdotação. 

Além disso, o artigo 9º da LDBN determina como uma obrigação da União o 

estabelecimento de competências e diretrizes para a educação, a partir das quais 

serão construídos os currículos das escolas, com o intuito de garantir uma base 

comum a todos os alunos brasileiros.  (BRASIL, 1996) 

No Artigo 26, afirma-se que haverá uma base comum e que os currículos das 

escolas serão construídos de forma complementar a ela, considerando as 

características peculiares de cada sistema de ensino ou da instituição escolar. 

(BRASIL, 1996) 

Os currículos deverão, obrigatoriamente, abranger Língua Portuguesa; 

Matemática; conhecimento do mundo físico e natural; a realidade social e política, 

principalmente brasileira; o ensino de artes, especialmente expressões regionais 

artísticas; e, a educação física, que será uma prática facultativa ao aluno, que trabalhe 

no mínimo seis horas, que tenha mais de trinta anos, que tenha filhos ou que cumpra 

o serviço militar. (BRASIL, 1996, Art. 26) 

O ensino de história do Brasil deverá abranger as diferentes etnias e matrizes 

que fizeram parte da formação do povo brasileiro. Língua inglesa fará parte, 
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obrigatoriamente, do currículo a partir do 6º ano. Artes visuais, dança, música e teatro 

também farão parte do currículo. Além disso, a LDBN reconhece a possibilidade de 

se fazer a integralização através de projetos e pesquisas de temas transversais.  A lei 

reconhece, ainda, a exibição de filmes de produção nacional, conteúdos relativos aos 

Direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência e o estudo de história 

e cultura afro-brasileira, como temas que fazem parte do currículo, de forma 

transversal. (BRASIL, 1996, Art. 25-26) 

Sobre o ensino fundamental, determina-se que seu objetivo será a formação 

básica do cidadão, mediante os seguintes critérios.  

 

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 
básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 
II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 
III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista 
a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e 
valores; 
IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 
humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

(BRASIL, 1996, Art. 32) 
 

Além disso, o estudo de símbolos nacionais e de ensino religioso, 

obrigatoriamente, farão parte do currículo do ensino fundamental, sendo esse último 

facultativo e construído em parceria com entidade civil a fim de se garantir a 

abrangência da diversidade religiosa da comunidade. (BRASIL, 1996, Art. 32-33) 

Sobre o ensino médio, a LDBN estabelece os seguintes objetivos. 

 

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 
fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a 
novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação 
ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 
IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

(BRASIL, 1996, Art. 35) 
 

Determina-se que farão parte do currículo de ensino médio as seguintes áreas 

de conhecimento: Linguagens e suas tecnologias, Matemática e suas tecnologias, 

Ciências da natureza e suas tecnologias e Ciências humanas sociais e aplicadas. 

Além disso, o estudo e práticas de Educação Física, Arte, Sociologia e Física; além 
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de Língua Portuguesa, Matemática e Línguas maternas às comunidades indígenas 

farão parte do currículo do ensino médio. De acordo com a LDBN, “os currículos do 

ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, de maneira a adotar 

um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida e para sua formação 

nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais” (BRASIL, 1996, Art. 35). Além de 

garantir o domínio dos princípios científicos e tecnológico das produções modernas e 

as linguagens contemporâneas.  

Sobre a educação especial, há, na norma, a seguinte definição. 

 

Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a 
modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede 
regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação. (BRASIL, 1996, Art. 58) 
 

Cabe aos sistemas de ensino garantir aos alunos que fazem parte da educação 

especial os seguintes direitos.  

 

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 
específicos, para atender às suas necessidades; 
II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o 
nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de 
suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o 
programa escolar para os superdotados; 
III - professores com especialização adequada em nível médio ou 
superior, para atendimento especializado, bem como professores do 
ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas 
classes comuns; 
IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva 
integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas 
para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho 
competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem 
como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas 
artística, intelectual ou psicomotora.  
V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais 
suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. 

(BRASIL, 1996, Art. 59, grifo nosso) 
 

Portanto, reconhece a LDBN a possibilidade da construção de currículos 

específicos para o aluno com deficiência.  
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4.6 Lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência (2015) 

 

A lei 13.146 de 2015, intitulada lei brasileira de inclusão da pessoa com 

deficiência (LBI) ou Estatuto da pessoa com deficiência, é destinada a “assegurar e a 

promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 

fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania” 

(BRASIL, 2015, Art. 1º). 

A LBI reconhece a educação, em um sistema educacional inclusivo, como um 

direito da pessoa com deficiência.  

  

A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados 
sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao 
longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento 
possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais 
e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de 

aprendizagem. (BRASIL, 2015, Art. 27). 
 

De acordo com a LBI, o aluno precisa ser visto em sua singularidade, e a escola 

deve levá-lo ao desenvolvimento máximo de suas habilidades. Para isso, é necessário 

um olhar individualizado sobre cada um dos alunos presentes em uma escola.  

A LBI incube ao Poder público diversas funções; entre elas, algumas ligadas 

ao currículo da escola inclusiva. 

 

Art. 28.  Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, 
implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:  
(...) 
III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional 
especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, 
para atender às características dos estudantes com deficiência e 
garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, 
promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia;  
IV - oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e 
na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em 
escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas;  
V - adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes 
que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes 
com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação 
e a aprendizagem em instituições de ensino;  
(...) 
VII - planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de 
atendimento educacional especializado, de organização de recursos 
e serviços de acessibilidade e de disponibilização e usabilidade 
pedagógica de recursos de tecnologia assistiva;  
(...)  
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IX - adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento 
dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, 
levando-se em conta o talento, a criatividade, as habilidades e os 
interesses do estudante com deficiência;  
XI - formação e disponibilização de professores para o atendimento 
educacional especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de 
guias intérpretes e de profissionais de apoio;  
XII - oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e de uso de recursos 
de tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos 

estudantes, promovendo sua autonomia e participação. (BRASIL, 
2015, Art. 28, grifo nosso). 

 

Portanto, em relação ao currículo da pessoa com deficiência, é enfatizada, pela 

lei, a importância da institucionalização, através de plano pedagógico, de “adaptações 

razoáveis” que possibilitem o acesso pleno da pessoa com deficiência ao currículo da 

escola. Essas adaptações articuladas com outras ações da escola possibilitarão que 

o aluno alcance um desenvolvimento máximo de suas potencialidades. Fica evidente, 

nesse artigo, a importância que a LBI dá ao estudo e planejamento de ações e às 

adaptações, sejam metodológicas ou de outra natureza, com o intuito de trabalhar 

com a diversidade dentro da escola. Além disso, são reconhecidos como 

necessidades o atendimento educacional especializado e a adoção de medidas de 

apoio que possibilitem um olhar individualizado para o aluno.  

Adaptações razoáveis são entendidas, pela própria lei, da seguinte forma. 

 

Adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que 

não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos 

em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa 

gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as 

demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais. 

(BRASIL, 2015, Art. 3). 

 

A LBI considera discriminação a recusa de adaptações razoáveis para as 

pessoas com deficiência. 

 

Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de 
distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o 
propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o 
reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades 
fundamentais de pessoa com deficiência. incluindo a recusa de 
adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. 

(BRASIL, 2015, Art. 4). 
 



82 
 

 
 

A LBI reconhece que a discriminação pode se dar tanto pela ação quanto  pela 

omissão. Ou seja, pela não adaptação de recursos ou de métodos. Cabe à escola, 

portanto, definir as necessidades e os planos que serão seguidos para a inclusão da 

criança com deficiência na escola regular e implementar e avaliar tais adaptações.      

 

4.7 A base nacional comum curricular (2017) 

 

A base nacional comum curricular (BNCC) é um texto com caráter normativo 

que estabelece os conhecimentos, competências e habilidades que deverão fazer 

parte dos currículos de todas as escolas brasileiras, sejam  públicas ou privadas. O 

documento, promulgado em 2017, traz como dois de seus marcos legais a LDBN e o 

Plano nacional de educação (PNE), que previam a necessidade da elaboração de uma 

base comum para a escola brasileira.  

A BNCC determina, ano a ano, desde a educação infantil até o término do 

ensino fundamental 2, os conhecimentos, competências e habilidades que deverão 

ser ensinados nas escolas. Apesar de parecer um texto com pouca possibilidade de 

adaptação ao contexto, devido ao seu nível de detalhamento; ao longo de toda a base, 

em todas as frentes, os autores enfatizam que a BNCC não é um currículo prescrito e 

que ela poderá ser aplicada pelas instituições a partir da organização que mais lhes 

interessar, considerando as peculiaridades de cada uma.  

Sobre o currículo da escola inclusiva, a BNCC reconhece a diferenciação 

curricular como o meio de se fazer a inclusão dentro das escolas. 

 

De forma particular, um planejamento com foco na equidade também 
exige um claro compromisso de reverter a situação de exclusão 
histórica que marginaliza grupos - como os povos indígenas originários 
e as populações das comunidades remanescentes de quilombos e 
demais afrodescendentes - e as pessoas que não puderam estudar ou 
completar sua escolaridade na idade própria. Igualmente, requer o 
compromisso com os alunos com deficiência, reconhecendo a 
necessidade de práticas pedagógicas inclusivas e diferenciação 
curricular, conforme estabelecido na Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2017, p. 16, 
grifo nosso) 

 

O termo diferenciação curricular é usado na BNCC como se ele estivesse 

retomando algo que já havia sido estabelecido na LDBN. Entretanto, esse termo não 

foi citado em nenhum momento pelos autores da LDBN.  
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É importante ressaltar que, embora a BNCC tenha apontado questões 

relevantes para a construção de currículos das escolas, ela não contempla ou não 

debate de forma aprofundada questões sensíveis como a inclusão. Assim, mesmo 

que o Brasil já tenha caminhado em direção a uma escola inclusiva, como conceituou 

Mantoan, muitos passos precisam ser caminhados, pois a trajetória das políticas 

públicas parece titubear e retroceder alguns passos ao não explicitar na base 

questões dessa natureza. 

 

 

4.8 Trajetória legal do currículo da escola inclusiva 

 

Em suma, desde a Constituição federal de 1988, há um esforço legislativo para 

o estabelecimento de normas que rejam a educação inclusiva e determinem as 

características de seus currículos.  

No Quadro 4 estão, de maneira sintetizada, apresentados os diferentes 

conceitos de currículo da educação inclusiva encontrados nas leis brasileiras 

relacionadas à inclusão, a partir da CF. 

 

Tabela 4: Síntese dos termos referentes ao currículo usados nos textos legais 

Lei / Termo 
Adaptações 
Razoáveis 

Medidas 
individualizadas 

Diferenciação 
curricular 

Currículo específico ou 
próprio 

7.853/89       

I - Na área da educação: a) a 
inclusão, no sistema educacional, 
da Educação Especial como 
modalidade educativa que 
abranja a educação precoce, a 
pré-escolar, as de 1º e 2º graus, 
a supletiva, a habilitação e 
reabilitação profissionais, com 
currículos, etapas e exigências de 
diplomação próprios. (Art 2º) 
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9.394/96       

Os sistemas de ensino 
assegurarão aos educandos com 
deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação: I - 
currículos, métodos, técnicas, 
recursos educativos e 
organização específicos, para 
atender às suas necessidades. 
(Art. 59)  

 

Lei / Termo Adaptações Razoáveis 
Medidas 

individualizadas 
Diferenciação 

curricular 

Currículo 
específico 
ou próprio 

13.146/2015 

Considera-se 
discriminação em razão 
da deficiência toda 
forma de distinção, 
restrição ou exclusão, 
por ação ou omissão, 
que tenha o propósito ou 
o efeito de prejudicar, 
impedir ou anular o 
reconhecimento ou o 
exercício dos direitos e 
das liberdades 
fundamentais de pessoa 
com deficiência. 
Incluindo a recusa de 
adaptações razoáveis e 
de fornecimento de 
tecnologias assistivas. 
(Art. 4º) 

Incube ao poder público 
assegurar, criar, 
desenvolver, 
implementar, incentivar, 
acompanhar e avaliar: V - 
adoção de medidas 
individualizadas e 
coletivas em ambientes 
que maximizem o 
desenvolvimento 
acadêmico e social dos 
estudantes com 
deficiência, favorecendo 
o acesso, a permanência, 
a participação e a 
aprendizagem em 
instituições de ensino. 
(Art. 28) 

    

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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Incube ao poder público 
assegurar, criar, 
desenvolver, 
implementar, incentivar, 
acompanhar, avaliar: III - 
projeto pedagógico que 
institucionalize o 
atendimento 
educacional 
especializado, assim 
como os demais 
serviços e adaptações 
razoáveis, para atender 
às características dos 
estudantes com 
deficiência e garantir o 
seu pleno acesso ao 
currículo em condições 
de igualdade, 
promovendo a conquista 
e o exercício de sus 
autonomia. (Art. 28) 

 
 
 
 
 
 

Lei / Termo 
Adaptações 
Razoáveis 

Medidas 
individualizadas 

Diferenciação curricular 

Currículo 
específico ou 

próprio 

BNCC/2017     

De forma particular, um 
planejamento com foco na 
equidade também exige um 
claro compromisso de reverter a 
situação de exclusão histórica 
que marginaliza grupos - como 
os povos indígenas originários e 
as populações das 
comunidades remanescentes 
de quilombos e demais 
afrodescendentes - e as 
pessoas que não puderam 
estudar ou completar sua 
escolaridade na idade própria. 
Igualmente, requer o 
compromisso om os alunos com 
deficiência, reconhecendo a 
necessidade de práticas 
pedagógicas inclusivas e 
diferenciação curricular, 
conforme estabelecido na Lei 
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Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência. 
(Página 16) 

FONTE: A autora 
 

Os dados do Quadro 4 evidenciam que nos textos legais brasileiros em que se  

aborda o tema do currículo da escola inclusiva, não há um consenso em relação à 

terminologia usada.  

Adaptações razoáveis, medidas individualizadas, diferenciação curricular, 

currículo próprio ou currículo específico, todos esses termos são usados nos textos 

legais. Não há clareza, nos próprios documentos legais, quanto ao significado de cada 

um deles, o que torna a atividade docente na educação inclusiva ainda menos 

estruturada. Todos esses termos referem-se às medidas que envolvem o currículo, 

em seus diversos níveis, e que fazem previsão de planejamentos, ações, 

metodologias e avaliações que levem em conta as características das pessoas com 

deficiência, foco da educação inclusiva. 

No  tópico a seguir, é apresentado  um estudo de caso, no qual será analisada 

a aplicação de adaptações em uma sala de aula da educação básica.    
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5 A SALA DE AULA 

 

Em relação à legislação brasileira relacionada à inclusão da pessoa com 

deficiência, fica evidenciada a falta de uniformidade da concepção de currículo. 

Quando chegam à sala de aula, portanto, essas leis são interpretadas e 

implementadas pela instituição, representada, em especial, pelo professor. Esse, no 

cotidiano escolar, é responsável por organizar o currículo desse aluno público-alvo da 

educação inclusiva.  

A seguir, afim de entender como é o processo de adaptação, com o uso ou não 

de tecnologias, para um aluno com TEA, serão analisadas quatro entrevistas e 

observações de aula.  O material coletado foi categorizado como descrito na 

metodologia desse trabalho, e será apresentado a partir desse percurso metodológico.  

 

5.1 Tipos de adaptações 

 

Em relação aos tipos de adaptações curriculares, observou-se e categorizou-se 

três diferentes tipos de estratégias de adaptação: objetivos de ensino flexíveis, 

adaptações de atividades e adaptações múltiplas.  

 

5.1.1 Objetos de ensino flexíveis 

 

O primeiro tipo de adaptação abordado neste trabalho é o uso de objetivos de 

ensino flexíveis (STAINBACK, et al., 1999). Nessa estratégia de adaptação, o 

professor elenca alguns objetivos educacionais comuns e outros individualizados. O 

intuito é, através dos objetivos individualizados, levar todos os alunos a se 

aproximarem o máximo possível dos objetivos comuns, assim como, nesta pesquisa, 

foi relatado pela AT que atende o aluno Gustavo10:  

 

AT: Então, o objetivo é que ele faça sempre igual aos colegas. 
Então, a gente sempre começa com uma atividade mais simples e 
vai dificultando a atividade. O objetivo é que ele faça a atividade 
igual aos colegas de sala. (grifo nosso) 

 

                                                           
10 A fala dos sujeitos entrevistados é, neste trabalho, sinalizada pelo uso de recuo à direita e iniciada pela 
indicação do entrevistado. São mantidas as versões reais a fim de preservar a autenticidade, mesmo entendendo 
que as respostas dos entrevistados possam conter repetições, pausas, vícios de linguagem.  
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Dessa forma, com objetivos flexíveis e adequados ao aluno, evita-se exigir do 

aluno algo que está além ou aquém de sua capacidade, naquele dado momento. O 

insucesso constante pode ser muito frustrante e levar o aluno com deficiência a não 

mais tentar. Por isso, a importância de se conhecer o aluno, suas características e 

limites; e, a partir de tudo isso, construir os objetivos que serão buscados. Pode-se 

perceber a presença dessa adequação também na fala da professora polivalente.  

 

Professora polivalente: Esse currículo adaptado, ele... ele... não 
existe, assim, um currículo adaptado para o Gustavo, né. Tô falando 
assim a nível de previsão, a nível de. O que que eu faço? Eu vejo o 
ob, eu elenco os objetivos que eu vou atingir com o Gustavo. 
Então, às vezes, tem algum objetivo, em algum componente 
curricular, que eu percebo que ele não vai dar conta, naquele 
momento e naquele bimestre. Então, eu não vou privilegiar 
aquele objetivo, tá. Então, eu elenco um outro objetivo, tá, 
porque aí tem a questão da maturidade, do ritmo de trabalho dele, 
de como ele está avançando nesse processo, né, de aprendizagem. 
Então, tem algumas coisas que, naquele momento, para ele não vai 
dar certo, por isso que as atividades e as provas são adaptadas, 
ele faz atividades e provas diferentes dos outros colegas. (grifo 
nosso) 

 

A professora enfatiza, nesse trecho, a importância de conhecer o processo do 

aluno e de entender o que pode ou não funcionar para ele naquele momento. Muitas 

vezes, um objetivo que deve ser alcançado por um determinado aluno, já foi superado 

pelos outros. Não se pode, no entanto, ignorar as necessidades individuais, nem 

mesmo abrir mão daqueles objetivos já determinados para a série. O trabalho com 

esses objetivos individuais deve ser feito em paralelo com os outros objetivos da série. 

O equilíbrio entre o geral e o específico deve ser buscado constantemente. A 

professora polivalente, por exemplo, enfatiza em sua entrevista que a busca pela 

autonomia foi um dos objetivos individuais estabelecidos para o Gustavo no terceiro 

ano.  

 

Professora polivalente: Porque eu sempre conversava com ela o 
seguinte: eu quero o Gustavo mais autônomo, é lógico de 
acordo com a maturidade dele, mas mais autônomo, porque eu 
sentia o Gustavo muito assim, no início do ano, muito dependente 
é... de mim e da AT. Então, a gente foi fazendo um investimento, a 
cada bimestre, nesse sentido: dele se soltar mais, dele se relacionar 
mais com os outros, se colocar mais, confiar mais nele, né, porque 
eu sentia que ele não acreditava muito na capacidade dele. (grifo 
nosso) 
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Com um investimento em objetivos individuais, como a autonomia, a  

professora amplia a possibilidade desse aluno atingir os objetivos gerais. Pode-se 

entender isso, por exemplo, em relação ao uso de TDIC. A professora relata que 

também sentiu a necessidade de adaptar objetivos, com o intuito de familiarizar e dar 

ao Gustavo compreensão em relação ao uso das plataformas adotadas em sala.  

 

Professora polivalente: Então, o que que eu fazia nesse primeiro 
semestre? Eu mandava algumas atividades, até mesmo aqui em 
sala de aula, para ele fazer atividades diferenciadas dos outros, né. 
Pra que isso? Pra ele realmente perceber como que se apresenta 
a plataforma e como é que ele precisa interagir com ela, para ele 
se sentir mais seguro. (grifo nosso) 

 

Ao se sentir mais seguro e entender como a plataforma se organiza e funciona, 

são potencializadas as possibilidades do Gustavo usar essa plataforma para atingir 

os mesmos objetivos que os demais alunos da sua sala de aula. Fica claro, portanto, 

durante a entrevista, que a professora polivalente entende que se não adequar os 

objetivos a cada um de seus alunos, ela estará fadada ao desinteresse daqueles 

alunos que ultrapassam ou não atingem as expectativas iniciais. (STAINBACK, et al. 

1999)  

O Pai do aluno, assim como a AT e a professora polivalente, demonstra 

conhecer a importância da adaptação, que não deve estar limitada às avaliações, mas 

deve atingir todas as vivências da escola. Talvez, pelo fato de ser professor, o pai 

reconhece também a dificuldade e a impossibilidade, muitas vezes, dos professores 

fazerem tais adaptações; aspecto da adaptação que não havia sido observado por 

nenhum dos outros sujeitos.   

 

Pai: Eu acho que é indispensável, a adaptação curricular. As 
expectativas dele são diferentes. Em algumas matérias ele até 
consegue chegar igual aos colegas, mas em boa parte das as 
matérias, não. E… como é feita essa adaptação, que nem sempre 
a gente consegue fazer, nem sempre os professores têm tempo 
hábil de fazer. Mas que seria o ideal. Toda atividade adaptada, não 
somente a prova. (grifo nosso) 

 

 



90 
 

 
 

5.1.2 Adaptação de atividades 

 

O segundo tipo de estratégia observada na entrevista foi a adaptação de 

atividades. Essas adequações são feitas tanto sobre o uso de materiais  quanto em 

relação às estratégias metodológicas distintas daquelas propostas para o grupo, com 

o intuito de se atingir um objetivo individual ou o objetivo comum do grupo.   

A professora polivalente demonstra entender a importância das adaptações ao 

aluno, mas ressalta que as suas capacidades não são inferiores aos dos seus colegas.  

 

Professora polivalente: Então, eu sempre tratei o Gustavo como 
uma criança que em alguns momentos ela precisa de uma 
mediação diferenciada, de um trabalho diferenciado, mas que tem 
capacidade como qualquer outro aluno. (grifo nosso) 

 

Esse olhar da professora polivalente faz com que ela adapte as atividades, por 

entender que o percurso de aprendizagem do Gustavo é diferente do percurso de 

aprendizagem dos outros alunos, mas demonstra também que ela percebe que as 

suas capacidades não são inferiores às dos outros alunos. Dessa forma, a adaptação 

não se caracteriza como uma simplificação e sim como uma mudança na forma do 

aprender.  

Para que essas adequações não se tornem sinônimos de simplificações, é 

necessário que o professor tenha muita clareza sobre as características dos seus 

alunos. Com esse conhecimento, ele poderá planejar e executar adaptações que 

levem esse aluno a transpor tais dificuldades.  

 

Professora polivalente: As atividades dele são muito assim, o 
visual, então tem muita imagem, porque isso, para ele, chama 
muito a atenção, tanto que ele gosta muito de desenhar. Então, o 
que eu procuro colocar quando eu vou fazer uma atividade ou uma 
prova? Frases, enunciados objetivos, com poucas palavras de 
ordem, que tenha ali é... a parte visual, porque para ele é muito 
significativo, tanto que na prova de Matemática, por exemplo, ele 
faz com muito mais tranquilidade, por quê? Porque ele tem a 
questão do visual, na Matemática. É... as situações problemas em 
Matemática, o que que eu faço? Eu dou uma enxugada nos 
problemas, eles ficam mais objetivos, eu divido em partes os em... 
as partes do problema, né, ela é dividida pra ele poder ir percebendo 
essas partes, o texto, tanto nas atividades de classe quanto de casa 
e nas provas, eu divido o texto em partes e no meio dele eu coloco 
alguma questão, justamente para ele ir pensando em partes, porque 
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ele não dá conta de ler um texto inteiro, um texto longo, e depois 
responder. 
(...) 
O texto é o mesmo, só que ele é dividido em partes. Exatamente. 
E aí nessas partes eu vou colocando, vou colocando questões, vou 
colocando imagens para ele tá relacionando com aquele trecho. 
Entendeu? Então, eu tenho todo esse cuidado, justamente por quê? 
Porque ele precisa pensar em partes, né, ele não dá conta do todo. 
(grifo nosso) 

 

O professor especialista afirma que suas adaptações tornam a atividade mais 

simples em sua forma, não em seus objetivos.  

 

Professor especialista: Então, eu adaptei, tornei mais simples, só 
que essa simplicidade não tirou o objetivo. Então, o objetivo 
permaneceu o mesmo do que os outros alunos. Pode ser menos 
complexo, mas eu consigo ver na adaptação o mesmo objetivo 
que eu passei para os outros alunos. Então eu consigo avaliar 
da mesma forma, não com a mesma complexidade. E se eu sentir 
que ele foi muito rápido, eu faço uma calibragem do aprendizado 
dele. Então, eu percebi que ele dominou aquilo com muita 
eficiência; então, eu aumento a complexidade e vou chegando 
perto do nível normal de complexidade dos alunos. Pode ser 
que em algum momento ele chegue ao mesmo nível, o que faz 
entender que ele tem aquele domínio daquela habilidade, ele não 
tem nenhuma dificuldade; a característica que ele tem não dificulta 
o aprendizado naquele determinado assunto, naquele determinado 
tema. No caso dessa atividade, eu fui até o fim com esse nível 
mesmo que eu passei pra ele, até porque eu tinha que administrar 
o tempo de todos os alunos, o tempo era curto, e... mas foi o 
suficiente pra avalia-lo, da mesma forma. (grifo nosso) 

 

A professora polivalente e o professor especialista conhecem as facilidades e 

as dificuldades de Gustavo. Sabendo de sua característica de “ser visual”, ela explora 

imagens em provas, levando o aluno a compreender melhor enunciados, textos e 

situações problema. Em relação à sua dificuldade, no que se refere à compreensão 

de textos e enunciados longos, ela faz quebras em textos e questões mais objetivas, 

sempre apoiadas pelo recurso visual. Como Gustavo apresenta dificuldade de 

abstração, esse tipo de apoio faz com que ele supere esse obstáculo, resolva 

questões e compreenda textos longos, assim como é esperado em relação aos seus 

colegas e à série.  

 

Professora polivalente: A gente usa muito concreto. No primeiro 
semestre, na Matemática, a gente trabalhou muito no concreto 
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com ele. Antes de responder no papel, ele fazia primeiro com o 
material concreto, pra depois registrar na folha. (grifo nosso) 

 

O uso do adjunto adverbial “no primeiro semestre” demonstra que essas 

adaptações relacionadas ao uso do concreto deixaram de ser usadas ou foram usadas 

com menor intensidade no segundo semestre. Essa mudança pode ser atribuída à 

própria natureza do objeto estudado ou ao amadurecimento do aluno.    

Além do aspecto temporal, também foi possível inferir que as adaptações feitas 

para o Gustavo podem envolver diversos elementos da sala de aula. Há aquelas 

adaptações que são feitas no material.  

 

Professora polivalente: Agora, se uma folha, sei lá, a gente iria 
trabalhar língua portuguesa e era uma atividade muito densa para 
o Gustavo, então a gente fazia uma adaptação dessa folha. Então, 
muitas fichas foram adaptadas; e a gente foi percebendo o 
retorno positivo dele. (grifo nosso) 

 

AT: Então, já vem um texto longo, ah, ele leu leu leu leu, ficou 
cansado de ler aquilo e terminou o texto e ele não sabia do que 
estava falando o texto. Então, é texto curto, com figuras, né, um 
apoio visual é excelente pro Gustavo. 
(...) 
Aí vamos adaptar essa atividade pra ele saber é... que essa 
atividade também tem um começo, meio e fim. (grifo nosso) 

 

Outras adaptações, por sua vez, envolvem mudanças didáticas da professora 

e o apoio da AT e da família, seja na sala de aula ou na casa de Gustavo. Importa 

registra a integração entre a professora polivalente, a AT e o pai do aluno. Cada um 

atuando de forma a contribuir com a aprendizagem do Gustavo. Neste caso a AT atua 

como uma mediadora entre a sala de aula/escola e a família. 

 

Professora polivalente: Então, é... e a AT, o que ela vai fazendo 
também? Ela vai fazendo esses links. Se ela percebe que ele teve 
alguma dificuldade em alguma coisa que eu trabalhei em sala de 
aula, ela já manda um recadinho pro Pai, para ele investir mais, ela 
já dá alguma dica pra ele também. 
(...) 
Ela pensa em uma atividade, em alguma coisa, ela sugere pro 
Pai, para fazer esse tipo de trabalho com ele também. (grifo 
nosso) 
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Na sala de aula, a ação da AT se revela em momentos de orientação, 

intervenção e naqueles quem se pretende provocar a reflexão do aluno, como ilustra 

o trecho a seguir. 

 

AT: Na atenção, a gente começou a... a... eu pedi pra professora 
chamar mais atenção dele. Então, de perguntar o que que tá 
acontecendo na sala, né. Tipo: Gustavo, o que que eu falei? Ou até 
mesmo eu intervir e falar: Gustavo, o que que a professora tá 
falando? Sobre o quê? É... isso... começou sendo muito... por 
exemplo, de um em um minuto, cinco em cinco minutos, e aí eu fui 
distanciando esse tempo. E aí da Professora polivalente, eu já falo 
pra Professora polivalente, chama a atenção dele que ele tá, e aí 
ela já chamava. Agora ela já não precisa ser, né, da minha 
orientação, pra chamar. Ela já chama, já percebe e já fala com 
ele. Então... é mais ou menos um treino, assim, então vamos 
começar chamando a atenção dele de pouco em pouco tempo, 
depois a gente vai espaçando esse tempo. E, ainda assim, quando 
eu chego e pergunto: “Gustavo, o que que a professora tá falando?” 
“Ah! É sobre o tempo?” “Isso é sobre o tempo! O que que é sobre o 
tempo?” “Ah! É da chuva e do sol?”. Então, tem essa parte da 
comunicação, né? E da atenção. Aí eu vou puxando de pouquinho 
em pouquinho. “Ah! Da chuva e do sol! E o que quer dizer o tempo, 
a chuva e o sol?” “Ah! Tá marcando que o dia da semana via fazer 
sol?” Então, ele vai, aos pouquinhos, é... falando, comunicando 
aquilo que ele tá aprendendo. (grifo nosso) 

 

A AT sinaliza que, no ano anterior, dava ao Gustavo muito apoio em relação 

aos procedimentos. E desvela que precisava, durante a aula, retomar os comandos 

dados pela professora.  

 

AT: No ano passado, quando eu iniciei com ele, eu vi que ele 
precisava de muita ajuda em questão do... do que fazer. Ele 
ficava, era aquela de a professora pedir: “Peguem a agenda!” E ele 
não saber o que tem que fazer. Então, ali eu dava um apoio pra 
ele, falava: “Gustavo, o que a professora falou?” Aí ele já não sabia, 
por conta da atenção. Eu falava: “Tem que pegar a agenda!” Aí ele 
pegava a agenda. (grifo nosso) 

 

A AT afirma, ainda, que a disposição dos alunos na sala favorece a 

compreensão dos comandos por parte do Gustavo. Ao se sentar na frente, a 

professora passa a repetir os comandos de forma individualizada para ele e a AT 

passa a não ser mais necessária nessa mediação específica.  

 

AT: Essa questão do ambiente também. Então vamos mudar ele de 
lugar, ele não vai mais sentar no fundo da sala ou no meio da sala, 
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ele vai sentar na frente da professora. Assim, a professora fica na 
frente dele, ela fala e ela pode até repetir a fala dela mesma, ao 
invés de eu precisar repetir pra ele. Ela repete pra sala e depois 
repete pra ele: “Gustavo, me dá a sua agenda.” E aí ele fazia. E 
com isso foi... gradualmente foi mudando o...é... as orientações ali, 
as intervenções feitas em sala de aula. (grifo nosso) 

 

Em algumas situações, a mudança na disposição dos alunos em sala pode ser 

favorável ao Gustavo, já que o ajuda a aprender a lidar com o inesperado, com a 

quebra de rotina.  

 

AT: No ano passado ele sentava no meio da sala, na frente. E eu 
ficava do lado dele, ali no meio. É... e aí a gente ia mudando um 
pouquinho pro lado, um pouquinho pro outro lado, pra tentar 
quebrar a rotina, que ele é muito fixo em rotina. Então, se a rotina é 
quebrada ele fica meio sem saber o que fazer. Então, tem algumas 
crianças que precisam da rotina, mas o Gustavo, como ele é muito 
rígido, se acontece alguma coisa no dia ele desmonta, ele não sabe 
o que fazer. Então, a gente tinha uma quebra de rotina pra ele 
conseguir lidar com essas... né? Com o que acontece no dia-a-
dia. (grifo nosso) 

 

Diniz e Santos (2018) afirmam que o isolamento da criança com TEA não se 

dá somente por sua dificuldade em estabelecer contato com os colegas, mas também 

pela dificuldade dos colegas em terem uma atitude inclusiva. A AT, em algumas 

situações, também auxilia o Gustavo em sua comunicação com seus colegas. Isso faz 

com que os colegas aprendam a ter uma atitude mais inclusiva, por perceberem que 

há caminhos para a interação com o Gustavo. Além disso, faz com que o Gustavo 

desenvolva mais a sua comunicação.   

 

AT: Então eu fico: “Gustavo, o que você quer falar?” Então, eu fico 
junto ali com o coleguinha, pro coleguinha não ir embora e pra 
ajudar o Gustavo a dizer o que ele tá querendo dizer. Se ele 
precisa de um modelo verbal, né; se a frase que ele tá falando tá 
desconexa, eu ajudo ele a formar essa frase, dou um modelo dessa 
frase pra ele, ele repete o modelo da frase pro colega. (grifo nosso) 
 

Essa mediação da AT estende-se a outros ambientes da escola, como o pátio, 

quando necessário.  

 

AT: Por exemplo, no ano passado e ainda nesse ano, eu fiquei... 
alguns momentos no recreio porque ele ia jogar futebol e ele 
não entendia as regras do futebol. Então, ele queria, ele saia 
correndo pra pegar a bola e chutar a bola, era esse o objetivo dele 
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do jogo. E aí os coleguinhas ficavam: “Gustavo, não é pra pegar a 
bola!” Aí eu fui mostrando pra ele: “Gustavo, tem dois gols, o seu 
goleiro é aquele, então você tem que jogar naquele goleiro.” Então, 
eu fui dando umas dicas e ensinando junto com ele. Então, eu 
entrava ali no campinho e ia mostrar pra onde ele tinha que chutar. 
“Oh, você não pode pegar a bola com a mão, tá bom?” “Tá bom.” 
Então, antes do recreio eu ficava retomando: “Quais são as regras?” 
“Não pode pegar a bola com a mão?” “Não. Isso mesmo! Não pode! 
O que mais?” “Ah, eu tenho que chutar.” Eu chegava lá embaixo e 
falava: “Onde você tem que chutar?” “Ah, é pra lá.” “Isto. Você chuta 
pra lá.” Então, é... é mostrando pra ele também que ele pode, 
né, que ele, é... que existem as regras ali da brincadeira, e eu 
fui passando também pros coleguinhas mais próximos. (grifo 
nosso) 
 

Em relação ao uso de TDIC, as adaptações podem ou não ser necessárias, 

dependendo da natureza do recurso envolvido. A estrutura e a linguagem usada em 

plataformas pedagógicas são aspectos que a professora polivalente identificou como 

sendo determinantes na escolha por adaptar ou não a atividade. Ela ressalta que a 

plataforma Matific11 não exige adaptações, por estar mais próxima do universo infantil, 

já a Khan Academy12, mostra-se mais densa e com uma linguagem mais complexa, 

exigindo adaptações.  

 

Professora polivalente: Você tem presenciado bastante as nossas 
aulas do Matific e do Khan Academy. Eu fiz bastante isso no 
primeiro semestre, onde eu dava atividades diferenciadas para 
ele, porque eu percebia, principalmente na Khan Academy, ela é 
uma plataforma mais é... densa para o aluno; Já a Matific não, ela 
já tem uma outra estrutura, ela é mais é... atraente para a criança, 
já tem uma linguagem mais simplificada. (grifo nosso) 
 

Além da escolha das plataformas, a escolha de qual dispositivo tecnológico 

será usado também interfere na organização e dinâmica da aula. De acordo com o 

professor especialista, o Gustavo apresenta dificuldade para digitar com o uso de um 

notebook, fazendo com que o professor tenha que dispor de mais tempo para o 

Gustavo finalizar a atividade.  

                                                           
11 Matific é uma plataforma com um conjunto de atividades de Matemática que tem como objetivo ensinar 
crianças a resolver problemas através de um raciocínio criativo. Suas atividades são desenvolvidas através de 
princípios baseados em jogos. A criança é apresentada a problemas e, de uma forma lúdica e com o apoio de 
recursos concretos, ela busca uma forma de resolvê-lo. (Matific s.d.) 
12 Khan Academy é uma plataforma de aprendizagem de Matemática, Ciências e Economia gratuita que oferece 
vídeos e exercícios para que o aluno aprenda de forma individual e no seu ritmo. A escolha do material se dá 
pelo tema e pela série. O aluno navega pelos vídeos explicativos e resolve problemas propostos. (Khan Academy 
s.d.) 
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Professor especialista: Com o computador, havia uma certa 
lentidão na hora de procurar as letras, a digitação dele é lenta, 
porém ele consegue. Então, é necessário ter um tempo a mais 
de... de... ou um tempo a mais ou uma adaptação na atividade de 
forma que ele consiga escrever tudo que ele precisa, digitar tudo 
que ele precisa. (grifo nosso) 

 

A professora polivalente afirma, ainda, que as adaptações trazem resultados 

positivos no processo de aprendizagem do Gustavo.  

 

Professora polivalente: é uma criança assim, lógico, que 
demanda um olhar diferenciado, uma mediação maior, né, mas é 
uma criança que avançou, apesar de ter as questões que ela tem. 
(grifo nosso) 
 

Apesar do avanço percebido pela professora polivalente, o pai afirma que as 

adaptações, provavelmente, acompanharão o Gustavo por toda a sua vida escolar.  

 

Pai: Então, pode ser que eu tenha surpresas boas pra frente, mas 
eu creio que ainda tenha que ter adaptação, principalmente 
lexical, principalmente vocabulário utilizado, que as vezes ele 
não entende o que que é um… por exemplo: um relacione, ah… 
um compare, as vezes ele… se você explicar o que que tem um, o 
que que tem o outro, o que que eles são iguais, que que são 
diferentes, ele faz. Mas as vezes em um termo, às vezes, ele acaba 
travando, então acho que isso é importante: adaptação. (grifo 
nosso) 

 

5.1.3 Adaptações múltiplas 

 

Nesse contexto, foi observado também o uso de adaptações múltiplas, ou seja, 

aquelas que envolvem todo o grupo de alunos (STAINBACK, et al. 1999). A professora 

polivalente usa o trabalho em grupos ou em pares como uma forma de auxiliar o 

processo de aprendizagem do aluno com TEA. 

 

Professora polivalente: a gente vai fazendo trabalhos em grupo, a 
questão da troca, um ajudar o outro, né, a tutoria, o aluno tutor, 
né, ajudar o colega, porque às vezes é até mais fácil o colega 
explicar para o outro, por causa da linguagem e do nível de 
maturidade, do que, às vezes, a professora. Então, a gente faz 
muito esse trabalho em grupo, de um tá ajudando o outro, de um tá 
explicando pro outro. Então, não é somente no caso do Gustavo, 
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esse cuidado e esse olhar também com os outros alunos. (grifo 
nosso)  

 

O professor especialista afirmou ter adaptado a linguagem empregada nas 

aulas em que o Gustavo estava presente, já que fazia uso constante da linguagem 

figurada.  

 

Professor especialista: E eu, é... eu gosto muito de trabalhar com 
a ironia, é... com os alunos. Os alunos entendem a ironia, eles até 
ficam mais leves, se sentem mais leves quando entendem uma 
bronca com ironia, por exemplo. Mas o Gustavo não. Tem que ser 
da forma como ele ouviu. Então, eu tenho que escolher as 
palavras certas pra que ele não entenda errado e não faço algo 
errado. 
(...) 
É... é muito interessante que os alunos percebem que eu mudo 
meu jeito de falar por causa da inclusão do Gustavo. 
(...) 
E uma vez ou outra, eu experimento uma frase ingênua, porém 
irônica, pra ver se ele entende, se realmente é... eu quis dizer aquilo 
ou se há algo por trás. 
(...) 
Então eu comecei a... a liberar um pouco mais de frases irônicas, 
pra ver se ele... se ele já entende as ironias. (grifo nosso) 

 

Mais uma vez, fica clara a importância do professor conhecer o aluno, suas 

características e dificuldades. Somente assim é que ele pode adaptar a sua aula ao 

aluno. 

Foi possível perceber, por meio da análise dos dados, que foram feitos 

diferentes tipos de adaptações para que o Gustavo desenvolvesse capacidades 

cognitivas e sociais. Essas adequações são de natureza diversas e algumas mais 

complexas que outras. Algumas delas envolvem uma mudança na forma de falar do 

professor ou na forma de organizar os alunos em sala. Outras já exigem a elaboração 

de atividades específicas e uma comunicação bem estruturada com a família. O fato 

é que todas as adaptações observadas, seja ela da natureza que for, exigem um 

preparo do professor e um planejamento de aula.   

A maioria das adaptações descritas pelos entrevistados podem ser 

classificadas como adaptações de atividades de caráter individual. É possível que 

muitas das adaptações múltiplas feitas não sejam percebidas como adaptações, já 

que envolvem todo o grupo de alunos e se dão de uma maneira orgânica, 

naturalmente construída ao longo do ano.  
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5.2 Convicções a respeito da inclusão 

 

A segunda categoria observada diz respeito às convicções dos professores 

sobre as conquistas alcançadas graças às adaptações.  

Uma dessas conquistas é a autonomia. Alves, Pereira e Viana (2017) afirmam 

que a inclusão necessita do engajamento de todos os sujeitos da escola, na busca 

pela autonomia da pessoa com deficiência. O trabalho com a autonomia do Gustavo 

foi tópico central nas entrevistas da professora polivalente e da AT. Há uma grande 

preocupação em relação ao desenvolvimento do Gustavo, em especial, em relação a 

esse aspecto.  

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 

própria produção ou a sua construção” (FREIRE, 2017, p. 47). Desenvolver a 

autonomia de um aluno é dar a ele condições de criar suas próprias indagações e 

buscar caminhos para encontrar respostas. Por isso, o professor deve estar sempre 

aberto às indagações e à curiosidade de seus alunos (FREIRE, 2017). Cabe ao 

professor estimular essa curiosidade e auxiliar o aluno na construção de pontes entre 

o conhecimento escolar e suas indagações.    

Um dos mecanismos que o Gustavo desenvolveu para exercer a sua autonomia 

foi a observação: ao não saber o que fazer, ele observa o que está acontecendo ao 

seu redor e imita aquilo que vê. Não foi possível saber se esse mecanismo foi 

ensinado por alguém ao Gustavo ou se ele o desenvolveu de acordo com as 

necessidades vividas.  

 

AT: Isso, com o tempo, ele mesmo foi criando um mecanismo pra 
lidar ali com o ambiente. Então, agora ele percebe o que o outros 
está fazendo. Aí eu falo: “Gustavo, o que a professora falou?” Ele 
já olha pro lado e já vê o que o colega tá fazendo e já faz também 
igual. Isso também acaba sendo um problema, porque se o fulano 
tá fazendo outra coisa errado. E... ele acaba copiando, assim. É um 
jeito legal dele se virar na situação, mas acaba não sendo o 
adequado, porque ele precisa manter a atenção. (grifo nosso) 

 

Apesar da AT considerar esse mecanismo problemático em algumas situações, 

essa forma de lidar com o desconhecido e com o inesperado pode ser bastante útil ao 

longo da vida do Gustavo. Compreender o contexto, o outro e aprender por imitação 
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são ações que podem fazer com ele consiga estar no mundo em diversas situações 

novas, seja no ambiente de trabalho ou familiar, por exemplo.  

Para se atingir tal ponto de autonomia, as adaptações são essenciais. Para o 

Gustavo, o apoio visual, a postura da professora de estimulá-lo a fazer sozinho e a 

organização das atividades foram pontos centrais para que o aluno pudesse ser mais 

autônomo e que, depois de adquirir tal autonomia, pudesse dispensar ou reduzir as 

adaptações.  

AT: O Gustavo tá fazendo inglês, ontem ele fez uma atividade em 
inglês sozinho, com apoio visual. Ele só olhava e ia fazendo assim. 
Eu olhei pra cara da professora e falei: “Olha só, ele tá fazendo 
sozinho.” E não era uma atividade adaptada. (grifo nosso) 

 

Há um componente afetivo - a empatia da AT - e a intencionalidade da AT e da 

professora em prol da autonomia do Gustavo. 

 

AT: Então, ele já sabe quando termina a atividade e não precisa 
ficar me procurando ou procurando a Professora polivalente, né. 
Tipo, ah tem a pergunta, tem que fazer a conta, aí a resposta. 
Pronto. É isso e pronto. E ele já sabe, por ele mesmo, que já está 
concluída a atividade. (grifo nosso) 

 

Professora polivalente: E ele mesmo foi percebendo isso; ele foi 
percebendo que ele era capaz de atingir determinados 
objetivos, mesmo fazendo muitas atividades adaptadas, 
porque... o que eu conversei com o Pai, o pai dele, é que, por 
exemplo, do livro eu não iria adaptar muitas atividades, né, ele iria 
trabalhar o livro como os outros alunos. (grifo nosso) 

 

Professora polivalente: Ele tinha dificuldade, no início, de entrar 
com o usuário dele, com a senha dele, agora ele já faz isso com 
mais tranquilidade, com mais autonomia. Então é aquilo que falei: 
esse investimento quanto à autonomia, desde o início do ano, 
a gente foi percebendo uma evolução a cada mês, a cada 
bimestre. 
(...)  
Ai a gente foi percebendo que eu poderia passar para ele as 
mesmas atividades dos outros, né, aí ele começou a dar conta. 
Aí, ele mesmo pega, leva o caderno, faz o cálculo, se precisa fazer 
algum cálculo para achar a resposta. Você não precisa nem falar 
para ele fazer isso; ele já faz, já tem autonomia para fazer isso.  

 

Professora polivalente: Eu acho que é... assim, em tudo por 
exemplo, até mesmo no manuseio do seu próprio material, ele 
pegar um caderno, ele abrir o caderno, ele se organizar no espaço 
do caderno. No começo, ele precisava de uma mediação, 
precisava de uma ajuda, agora ele já faz isso com bastante 
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tranquilidade. Se organizar com seu próprio material, né. O que 
que ele fazia muito antes das férias? Porque depois das férias eu 
acho que as crianças dão uma amadurecida muito grande, acho que 
um mês assim faz uma diferença fantástica, tudo que eu perguntava 
para ele, ele repetia a minha pergunta, ele não respondia, né. Então, 
agora a gente vê que ele já não faz mais tanto isso. 
(...) 
Ele já dá a resposta em alguns momentos. Porque antes não. Antes 
ele fazia a pergunta. 
(...) 
Exatamente. Eu percebo que agora, lógico que ele faz pergunta em 
alguns momentos, mas ele já evoluiu bastante nesse sentido. (grifo 
nosso) 

  

As adaptações dão ao Gustavo a possibilidade de conquistar novos pontos no 

universo do conhecimento. Isso faz com ele alcance novos lugares que dão a ele mais 

estímulo para novas buscas. O não conseguir constante faz com que o aluno se 

desestimule e, consequentemente, deixe de buscar (STAINBACK e STAINBACK, 

1999). Nesse sentido, ao fazer adaptações a professora polivalente e a AT dão ao 

Gustavo também a possibilidade do desenvolvimento de sua confiança que o auxiliará 

na construção da autonomia.  

 

AT: Então a gente fica [risos] tem essas variações também do 
Gustavo que eu acho bem bacana. De repente, ele pega a gente 
de surpresa e acabei, tipo, eu fiz, né? (grifo nosso) 

 

AT: É... ele já olha feliz, assim, de estar participando de alguma 
coisa e de estar fazendo, às vezes, a atividade sozinho, né. Da 
Professora polivalente ter puxado tanto ele, que ele fala... né, tá ali 
quietinho, virar pra mim e falar: “Pode ir lá pra trás.” Eu tipo: “Ah, tá 
bom, Gustavo, não precisa mais de mim? Ok!” Ótimo né, que não 
precisa de mim. (grifo nosso) 

 

Professora polivalente: Então, a cada conquista, a cada coisa que 
ele fazendo, que ele dava conta, ele, sabe, aquilo ia crescendo, ia 
se sentindo super estimulado. É... Sempre, assim, quando ele 
fazia uma atividade é... que tinha um resultado bem bacana, ele 
mostrava para as outras crianças. Esse foi um movimento que a 
gente foi fazendo desde o início do ano. E eu fui percebendo que 
ele foi se sentindo mais seguro, mais confiante, né, em 
conquistar esses objetivos. E eu sinto assim que ele teve um 
desenvolvimento muito grande, do início do ano até agora, né. (grifo 
nosso) 

 
Além do desenvolvimento da autonomia, toda escola deve buscar o 

desenvolvimento cognitivo de seu aluno.  
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O pai de Gustavo afirma que seu filho se desenvolveu muito em relação à 

compreensão do texto verbal. Essa observação demonstra que as adaptações 

individuais que vem sendo feitas pela professora polivalente e que envolvem a divisão 

de textos em pedaços pequenos tem sido positivas e tem levado o Gustavo a atingir 

os objetivos da série.  

 

Pai: De repente, eu percebi no Gustavo uns 3, assim, momentos 
que disparou, assim, tanto de leitura quanto de compreensão, 

então, ele deu aquele disparo. (grifo nosso) 
 

Além da leitura, outras competências são desenvolvidas com o uso das 

adaptações. Uma das grandes dificuldades de toda criança que está no Ensino 

Fundamental 1 (EF1) e, em especial, de uma criança com TEA nesse nível 

educacional é a capacidade de abstração. 

 A passagem de um pensamento concreto para um pensamento abstrato é 

condição primordial para que um aluno se desenvolva e acompanhe os desafios 

escolares das séries do Ensino Fundamental 2 (EF2) e do Ensino Médio (EM). O pai 

do Gustavo, sendo professor do EF2, sinaliza a necessidade do desenvolvimento do 

pensamento abstrato de seu filho.  

 

Pai: Então, é isso que a gente tá tentando trabalhar bastante, essa 
questão da abstração, porque agora leitura, ele tá lendo sozinho, 
sem problemas, lê.  Nem sempre compreende, mas isso também 
é normal de todas as crianças, eles não entendem tudo o que eles 
leem. Mas tá conseguindo ler sozinho, compreende parcialmente, 
mas abstração ainda pega, ainda bastante ainda. (grifo nosso) 

 

A AT explica que a capacidade de abstração do Gustavo é desenvolvida por 

meio do uso de material concreto. Muitas vezes, essas adaptações fazem com que 

ele consiga concluir a atividade sem a necessidade do apoio concreto. 

 

AT: Então, a gente começa no concreto, ele começa fazendo a 
divisão no concreto e depois a gente vai percebendo que, tipo, 
olha ele já tá ok no concreto, vamos tentar fazer com desenho 
no caderno? Ele vai fazendo com desenho no caderno. Ele vai se 
percebendo também, ele vai dando é... ele vai mostrando que ele 
já sabe fazer, né. Então, tem momentos em que a gente tá olhando 
ali o Gustavo ali com o concreto e ele já tá fazendo a conta, olha 
pra nossa cara e começa a dar risada da gente, tipo... fiz sozinho, 
né? (grifo nosso) 
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O uso do pensamento concreto, em alguns momentos configura-se como uma 

adaptação individual para o Gustavo e em outros momentos é usada por todo o grupo, 

já que essa é uma capacidade a ser desenvolvida por todos. Em uma das aulas 

observadas, a professora polivalente colocou metade da sala para fazer os exercícios 

de divisão na Plataforma Matific e a outra metade com material dourado, ambos os 

recursos usam o pensamento concreto.  

 

Caderno de campo: 16/10/2018 – das 16h40 às 18h10 (Ensino híbrido – Professora 
polivalente) 
 
Antes de subirmos para a sala com os computadores, a professora pediu que os alunos 
levassem caderno e lápis. A aula era de ensino híbrido rotativa por estações. Antes dos 
alunos entrarem na sala, a professora polivalente determinou quem ficaria no computador 
e quem ficaria com o caderno e material dourado. 

 

O professor especialista sinaliza que o Gustavo tem se desenvolvido em 

relação à linguagem. A sua compreensão textual ainda é feita de forma literal, porém 

ele já consegue perceber algumas nuances e distinguir quando o professor não está 

querendo dizer exatamente aquilo que disse, ou seja, quando o professor está 

empregando o sentido figurado de uma frase.  

 

Professor especialista: Só que, durante o ano, o ano que passa, 
o Gustavo percebeu algumas ironias e ele me pergunta sobre 
algumas coisas. Ele tem dúvidas sobre aquilo que eu falo para os 
outros alunos, porque ele percebe que o outro aluno não entendeu 
da forma literal. Então, ele pergunta é... se realmente eu quis dizer 
aquilo. Ele começou a questionar as minhas frases irônicas ou 
sarcásticas 
(...)  
E, nos últimos meses, eu percebi, principalmente depois das férias, 
que ele começou a perceber algumas ironias. Então, ele pergunta: 
“É isso mesmo que você está querendo dizer? Você lembra que 
você disse, professor, aquilo? Você realmente quis dizer aquilo?”. 
Ele começou a questionar algumas sentenças minhas. (grifo nosso) 

 

Essa capacidade de percepção do Gustavo quanto ao emprego da linguagem 

figurada relaciona-se diretamente com a sua possibilidade de desenvolvimento da 

comunicação e da interação, já que possibilita que ele tenha um entendimento mais 

completo do enunciado produzido pelo seu interlocutor e que, assim, ele possa 

responder a ele de forma mais assertiva.   
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Professor especialista: No começo do ano, o Gustavo, ele 
dificilmente trabalhava em equipe. Ele tinha um certo 
egocentrismo na hora da aprendizagem, talvez por necessidade, 
né. Ele não entendia direito, o outro aluno não tinha tanta paciência, 
porque não tava acostumado. Só que o costume traz a... esse 
desenvolvimento social e esse desenvolvimento cognitivo do 
Gustavo. Ele percebe no outro o que o outro está fazendo, ele 
quer fazer igual, ele faz, consegue fazer igual; o outro aluno 
ajuda. É uma dinâmica. E... é natural. (grifo nosso) 

 

O trabalho sobre o aspecto comunicativo do Gustavo não é feito somente 

dentro da sala de aula, ele se entende ao pátio e ao momento do recreio. A AT relatou, 

em sua entrevista, que, quando necessário, ela acompanha o Gustavo no momento 

do recreio para auxiliá-lo com as regras dos jogos e com a sua comunicação com os 

colegas, como uma vez em que eles queriam jogar futebol e o Gustavo ficava 

chutando a bola de forma aleatória.  

 

AT: E... e... me comunicava com o Gustavo em questão das regras 
do jogo. E assim ele ficava incluso na brincadeira. (grifo nosso) 

 

Dessa forma, os professores, especialista e polivalente, e a AT demonstram 

uma compreensão do desenvolvimento do Gustavo de forma integral, já que envolve 

diversos aspectos da relação do aluno com o mundo e com os objetos de ensino. 

Esses aspectos mostram-se relevantes para a vida do Gustavo, já que darão a ele a 

possibilidade de interagir com o outro, seja dentro ou fora do espaço escolar.   

Guedes e Tada (2015), em uma revisão bibliográfica, identificam que a 

educação das crianças com TEA está muito pautada no desenvolvimento da interação 

social, deixando-se de lado a função da escola como lugar de apropriação do 

conhecimento científico. No caso do Gustavo, é possível entender que é dada grande 

importância a diversos aspectos de seu desenvolvimento, seja ele cognitivo ou social. 

Esse fato dá qualidade ao trabalho feito, já que professores, AT e família conferem 

importância ao desenvolvimento integral do Gustavo.  

 

5.3 Papel dos sujeitos no processo de inclusão 

 



104 
 

 
 

Uma escola inclusiva é aquela que garante o acesso ao conhecimento a todos 

os seus alunos. Para que isso ocorra, faz-se necessário o envolvimento dos diversos 

sujeitos que fazem parte do cenário educacional. (SEESP, MEC, 2004). 

A terceira categoria analisada nesta pesquisa diz respeito ao papel de cada um 

dos sujeitos no processo de inclusão do Gustavo. Essa categoria foi dividida em 4 

subcategorias: papel da família, papel da escola, papel da equipe multidisciplinar e 

papel de diversos sujeitos.  

Em relação ao papel da escola, uma pessoa que se mostrou muito importante 

nesse processo é a orientadora educacional. Segundo o professor especialista, é a 

orientadora educacional que o instrui sobre como deve ser feita a recepção e o 

trabalho com o aluno com deficiência.  

 

Professor especialista: Existe uma… uma especialista no colégio, 
que ela traz todos os alunos, o nome de todos os alunos que tem 
algum tipo de inclusão e… recebemos algumas dicas de como 
abordá-los. É… durante a aula não existe uma abordagem é… 
específica em relação a aquele aluno, em especial, né. Então, é... 
a adaptação dele na sala vem muito dessas dicas que nós 
recebemos no começo do ano e durante o ano também, e também 
da professora responsável, ela traz algumas dicas de como abordá-
lo, o que evitar falar. (grifo nosso) 

 

Além de formar os professores, a orientadora educacional também tem o papel 

de dialogar com as famílias e com os alunos, dando a eles o suporte necessário para 

o processo de ensino-aprendizagem.  

 

Professora polivalente: A orientadora educacional dá esse 
suporte pra a família, pro professor, para o aluno. (grifo nosso) 

 

Outro importante papel da orientadora educacional no processo de inclusão, é 

o do registro. A orientadora educacional, junto com a professora polivalente, é 

responsável por dialogar com os diversos sujeitos que interagem com os alunos e  

registrar esses diálogos, para que eles possam ser trabalhados e retomados em 

necessidades posteriores.  

 

Professora polivalente: Nós fazemos, durante todo o ano, vou 
falar pelo terceiro ano, a gente faz por bimestres, né. Então, a cada 
bimestre a gente preenche um relatório do aluno. Esse ano que 
eles mudaram um pouquinho, que nós fizemos ao final do primeiro 



105 
 

 
 

semestre e agora faremos um ao final do segundo semestre. Então, 
é feito um relatório. Então, tudo que eu converso durante o ano, se 
eu converso com uma pessoa que está acompanhando o aluno é... 
juntamente com a orientadora educacional, a gente faz um relatório 
dessa conversa; se eu chamo a família, a gente também faz um 
relatório da conversa, e tudo isso vai para uma pasta do aluno. (grifo 
nosso) 

 

O ato de registrar é essencial na educação inclusiva. Muitas vezes, as 

avaliações formais não são suficientes para mostrar a evolução do aluno, em especial 

do aluno com deficiência que, frequentemente, tem avaliações adaptadas. O registro, 

portanto, torna-se essencial para que não só a adaptação, mas todo o processo de 

aprendizagem desse aluno, seja conhecido pelos profissionais que serão 

responsáveis por sua educação. 

Além do registro escrito, o diálogo com outros professores que já trabalharam 

ou que ainda trabalham com o aluno com deficiência é essencial para se conhecer as 

potencialidades e dificuldades do aluno e não se iniciar sempre do mesmo ponto o 

processo.  

 

Professora polivalente: Conversei também com a professora do 
ano anterior. Agora nós vamos marcar com a orientadora 
educacional os profissionais que estão junto com o Gustavo. (grifo 
nosso) 

 

O trabalho em equipe e a troca de informações de todos os sujeitos envolvidos 

com a educação do Gustavo mostraram-se essenciais nesse processo.  Além disso, 

a visão integral do aluno merece destaque na fala da professora polivalente.  

 

Professora polivalente: tem professores que já estão 
acompanhando o Gustavo desde dois ou três anos atrás. A 
professora de Educação Física, por exemplo, a professora de 
Música. Então, elas passaram informações para mim também do 
Gustavo, de anos anteriores, né: como é que ele era, o que ele 
fazia, como ele está, se ele está avançando, se não está 
avançando. (grifo nosso) 

 

Outra importante função da professora polivalente, no processo de inclusão, é 

organizar a rotina do aluno dentro da escola, de modo a auxiliá-lo no controle de sua 

ansiedade e na sua maior tranquilidade para o desenvolvimento das atividades.  
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Pai: A Professora polivalente, eu acho que caiu do céu pra ele, 
porque ela é super organizada, então, a questão da lousa tem 
sempre organizado certinho o que vem de… primeiro. Não que os 
outros professores não sejam, né? Mas acho que ela é mais ainda. 
Do que vem primeiro, o que vem depois, então, acho que é muito 
importante pra ele essa segurança, ele saber o que que ele vai 
fazer durante o dia. Então, vou começar fazendo isso, depois eu 
venho pra isso. Então ele, a previsibilidade, pra eles é 
extremamente importante. E… eu acho que também muito a 
questão de afeto, também, né? (grifo nosso) 

 

Muitas vezes o olhar do professor é permeado por preconceitos em relação ao 

aluno com deficiência (JURDI; AMIRALIAN, 2006 apud ENUMO; SILVEIRA; ROSA, 

2012). Esse olhar cria uma barreira entre professor e aluno. O afeto, citado pelo pai   

na entrevista, possivelmente, é fruto dessa relação construída com base no respeito. 

Freire (2017, p. 138) afirma que “ensinar exige querer bem aos educandos”. Ele nega 

a separação entre a seriedade docente e a afetividade. Um professor não é melhor 

professor por ser severo e frio. É possível ser um bom professor, sendo próximo e 

afetivo com os alunos, desde que a ética permeie essa afetividade. Seriedade 

docente, afetividade e alegria podem conciliar-se em um bom professor. Na fala do 

pai, assim como nas observações de aula, é possível observar na professora 

polivalente, assim como nos outros profissionais, sujeitos desta pesquisa, os 

elementos citados por Freire: seriedade docente, afetividade, alegria e ética.   

A pessoa com TEA apresenta, segundo o DSM-5 (2014), dificuldade na 

comunicação social recíproca e na interação. O professor, nesse sentido, assume 

também o importante e complexo papel de auxiliar o aluno com deficiência na sua 

interação com os colegas, em atividades em grupo. 

 

Professor especialista: Pode ser que o aluno... é... domine mais a 
atividade; então, eu tenho a responsabilidade de controlar essa 
gestão de prática. Então, se eu percebo que o Gustavo não tá 
fazendo tanto, porque o outro aluno dominou a atividade, eu peço 
que esse aluno ceda um pouquinho pra Gustavo de forma que 
equilibre, e o Gustavo comece a... comece não, desenvolva a 
atividade dele em equipe. (grifo nosso) 

   

Professor especialista: E eu fico observando de longe, se tá indo 
tudo bem. E, às vezes, eu converso com o Gustavo: “Gustavo, se 
você perceber que não tá fazendo a atividade como deveria, me 
avisa”. Essa frase ele entende literalmente e ele vem me avisar: 
“Professor, ele não tá deixando eu fazer a atividade”. Então, eu 
interfiro, sempre que posso. (grifo nosso) 
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O professor, ao sinalizar a possibilidade de o Gustavo avisá-lo sobre possíveis 

problemas, dá ao aluno o controle da situação e mostra a ele sua importância na 

resolução de seus conflitos, mesmo que ele ainda não seja capaz de resolvê-lo de 

forma completamente autônoma.  

Essa mediação do aluno com deficiência e os colegas pode ser feita de diversas 

maneiras. Uma delas consiste em enxergar as capacidades do aluno com deficiência 

e fazer com que os colegas também as vejam. Dessa forma, esse aluno deixa de ser 

visto como alguém que atrapalha e atrasa o grupo e passa a ser visto como alguém 

que pode contribuir e ajudar os colegas.  

 

AT: Nossa. A Professora polivalente, ela ajuda muito nas questões 
sociais. Ela entende que... que o Gustavo precisa de uma atenção 
especial, mas não precisa também, né, que o Gustavo não é 
nenhum, ah... não é aquele coitadinho que tem que ficar 
quietinho e deixa ele fazendo as atividades dele sozinho. Ela 
é... ela puxa o Gustavo, né. Ela fala: “Vamos lá! Vamos trabalhar! 
Junta em grupo aí! Conversa com o seu grupo!” Então, ela tá 
puxando muito o Gustavo esse ano e tá sendo muito legal porque 
ele tá correspondendo, respondendo muito bem a isso. Então... 
acho que a Professora polivalente tá sendo, esse ano, o papel dela 
foi de... de puxar o Gustavo e falar: “Vamos lá queridão! Aqui você 
não vai, né, ficar encostado aí não. Você vai trabalhar também!” Ela 
enxerga a capacidade do Gustavo dentro da sala de aula. E... e 
a inclusão que ela faz dele também dentro da sala de aula, ela 
fazer... fazer com que os alunos percebam que o Gustavo é 
capaz. Eu acho que o mais importante: fazer com que o Gustavo 
se perceba também que ele é capaz de fazer é... tá sendo ótimo, 
assim; porque daí já ajuda na inclusão do Gustavo com os colegas, 
dos coleguinhas já falar: “Ah, eu vou fazer dupla com o Gustavo! 
Ah, eu vou fazer grupo com o Gustavo!” E o Gustavo se perceber 
nisso, tipo: “Oh, meus colegas tão gostando de mim!”  
(...) 
Então, essa questão da Professora polivalente, o papel dela, dele 
se perceber em sala de aula, é... dele se perceber competente pra 
fazer as atividades sozinho e da sala perceber que ele também é 
competente. Esse papel dela é muito importante. (grifo nosso) 

 

Mantoan (2015) ressalta a importância de a escola promover o convívio entre 

as diferenças, entendendo-as como uma condição não fixada, mas como um processo 

de fazer-se e refazer-se constante. Dessa forma, além dos profissionais da escola, os 

colegas também são sujeitos muito importantes no processo de inclusão; e o Gustavo 

assume um papel muito importante na educação de seus colegas. Os professores, 
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polivalente e especialista, citam a importância desses colegas como apoios do aluno 

com deficiência, ajudando-o, quando necessário.  

 

Professor especialista: E, no caso do terceiro ano, eu não me 
preocupei muito com quem o Gustavo faria, porque é interessante 
perceber que nessa idade os alunos ajudam o Gustavo. Talvez, 
no fundamental 2, não seja tão eficiente assim, porque eles estão 
descobrindo um mundo social, né. O interagir com outras pessoas, 
da importância social. No fundamental 1 eles são mais... eu sinto 
que eles são mais afetivos. Então, independente da dupla que eu 
coloque, mesmo que ele reclame por não ter afinidade com um 
aluno com características especiais, depois da segunda aula 
eles já estão... é... afinados. (grifo nosso) 

 

Professor especialista: O que dá tempo também de fazer com que 
os outros ajudem o Gustavo, quando necessário. 

 

O vínculo entre o aluno com deficiência e os colegas mostrou-se muito 

importante na inclusão.  

 

Professora polivalente: A gente percebe que eles têm um 
carinho grande pelo Gustavo, porque eles já estiveram há anos 
anteriores juntos. Então, você percebe. Quando eu peço para 
alguma criança sentar e ajudar, você percebe que é feito com 
bastante carinho, com bastante cuidado. Então, existe esse cuidado 
dos colegas com... com o Gustavo. (grifo nosso) 

 

Assim, os colegas, mediados pelos professores ou pela AT, aprendem a auxiliar 

o aluno com deficiência, naqueles aspectos em que ele apresenta dificuldade. Dessa 

forma, constitui-se um ambiente escolar inclusivo, e a escola promove a 

aprendizagem através das relações dos sujeitos que estão na escola (MANTOAN, 

2015). 

 

AT: Então, eu passava pro João, passava pro José, tipo: “Oh, vai 
dando umas dicas pro Gustavo. Fala que o gol é pra lá. Se mudar 
o gol, fala que o gol é pra cá.” Então, eu vou me comunicando 
com os coleguinhas também, que tem que ter uma aproximação 
com essas crianças também. (grifo nosso) 

 

Além dos profissionais da escola, muitas vezes, para a inclusão de um aluno 

com deficiência é necessário o suporte de outros profissionais, como psicopedagogos, 

ATs, psicólogos, entre outros. A escola, por si só, nem sempre é suficiente para que 

esse aluno se desenvolva em toda sua potencialidade.  
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A AT é uma profissional que atua entre os campos pedagógico/educativo e 

terapêutico. Cabe a ela fazer a mediação entre o aluno com deficiência e os seus 

professores. (NASCIMENTO, et al., 2015) 

 

AT: Então eu tinha também que conquistar a confiança dele 
para comigo. Então.. foi um contato... muito respeitoso, ele foi 
percebendo que ele podia pedir ajuda pra mim, e... e nessa 
percepção dele eu também fui tentando fazer com que ele não se 
apegasse tanto a mim, então, o meu trabalho, na verdade, é que 
ele não precise de mim. É... então fazer uma ponte dele também 
com as outras professoras pra que ele perceba também que ele 
pode é... pedir ajuda para outras pessoas, não vim somente para 
mim. (grifo nosso) 

 

Professora polivalente: Ela... o papel dela é muito importante, 
porque ela já está com ele já há um tempo. Ela conhece mais o 
Gustavo do que eu. Quando a gente começou o ano, ela já conhecia 
o Gustavo. Ela também foi me dando dicas, né, o que deu certo 
no segundo ano para eu poder dar continuidade; o que que não 
tinha dado muito certo; o que precisava tá melhorando, 
aprimorando, mudando. Então, esse trabalho dela ela realmente é 
muito importante, porque ela fica com ele, né, ali o tempo inteiro, 
ajudando, me ajudando em sala de aula; mas ela também ela já tem 
um conhecimento anterior dele. Então, ela vai passando isso e vai 
dando dicas, vai dando dicas: “Pode fazer desse jeito, ele entende 
melhor desse outro jeito”. (grifo nosso) 
 

A AT media a relação do aluno com deficiência com os outros alunos, 

auxiliando-o na comunicação e na interação (NASCIMENTO et al., 2015) , grandes 

desafios para a criança com TEA (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). 

 

AT: Então, eu fico junto quando tenho o objetivo de ajuda-lo na 
comunicação, então, porque às vezes ele fala e o coleguinha fica 
tipo: “O quê? O que você tá falando?” Aí ele repete: “Eu num tô 
entendendo, Gustavo, o que você tá falando.” Aí o amigo desiste e 
vai embora. 
(...) 
Então, é nessa questão da comunicação verbal, porque em 
brincadeiras, se tiver no pega-pega, eles brincam ok; mas quando 
é no verbal, o Gustavo precisa... de um apoio. 
(...) 
Não em todos os recreios. Às vezes eu desço pra ver como ele tá. 
(grifo nosso) 
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A AT também assume o papel do “outro na linguagem”, traduzindo o ambiente 

nas suas mais sutis nuances, que não são percebidas pelo aluno com TEA. (SERENO, 

2006) 

 
AT: Então, no ano passado, eu era uma segunda voz pra ele, né? 
Então, a professora falava, eu repetia. E isso também foi... falando: 
“Gustavo, você tem que prestar a atenção na professora.” Foi muito 
mais de chamar a atenção, de ter alguém ali falando: “Oh! Aqui você 
tem que prestar a atenção. O que que a professora vai pedir 
agora?”. E aí ele olhava, né?, pra professora. (grifo nosso) 
 

Além desses papéis apontados no referencial teórico dessa pesquisa, a AT 

observada também faz um papel de mediação entre a escola e a família, dando 

instruções à família de como auxiliar o Gustavo nas atividades em casa.  

  

AT: É... então a minha comunicação com eles é vida WhatsApp 
ou com o Pai ali na escola mesmo, porque de vez em quando eu 
encontro, e até como um... uma forma de... de como fazer as 
lições de casa com ele. Então... de não dar uma resposta, de 
esperar mais um pouquinho até que ele tenha... né, tipo, tenha 
paciência pra... se ele não tá respondendo, vá tentando de outras 
formas, mas não dê as respostas pra ele, pra que ele consiga 
descobrir a resposta sozinho. E... é mais desse modo de tá 
tentando anteceder o conteúdo pra que os pais trabalhem com 
isso em casa. 
(...)  
Tem alguns conteúdos da escola que eu acabo passando pros pais. 
Então, é mais umas dicas de como eles podem fazer em casa. (grifo 
nosso) 

 

Na escola, a AT auxilia e instrui a professora polivalente no processo de ensino, 

dando dicas sobre como ela pode trabalhar com o aluno com TEA.  

 

Pai: Ah… Eu acho que a AT, é fazer o meio campo com a 
Professora polivalente, na verdade, né? Às vezes tem alguma… 
algum assunto que é mais difícil pra ela trabalhar, não vai conseguir 
dar tanta atenção que ele necessita, então, eu vejo que a AT pega 
essa parte de como orientá-lo, como tirar mais dúvidas dele. (grifo 
nosso) 
 

E sugere atividades extras, realizadas em casa, que podem auxiliar o Gustavo 

a compreender melhor determinados conteúdos.   
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Professora polivalente: Ela acrescenta o trabalho que eu faço em 
sala de aula, ela faz algo a mais, ela vai além, extra, entendeu? 
(grifo nosso) 
 

Todo esse processo, assim como o trabalho que é desenvolvido dentro da sala 

de aula, também é registrado pela AT.  

 

AT: Eu registro esses avanços, né. Então, eu acabo colocando, 
por exemplo a questão do jogo de futebol. “Ah, eu comecei a... 
acompanha-lo no dia tal, no recreio para o jogo de futebol.” Ai o que 
que eu fiz? Aí eu escrevo também, eu coloco o que eu... quais foram 
as técnicas e os procedimentos que eu fui utilizando pra que ele 
chegue ao objetivo de jogar futebol com os amigos sem... sabendo 
jogar futebol. Então, eu coloco o dia que eu começo, o que que eu 
fiz nesse meio todo e o dia que já está, já foi alcançado o objetivo. 
Então, as questões também de sentar perto: tô sentando perto em 
quais momentos? Então, já começo a colocar também, já deixo 
claro o meu objetivo de cada... de cada momento que eu tô ali com 

ele.  (grifo nosso) 
 

Além da AT, na entrevista aparece a presença de uma pedagoga, que hoje já 

não acompanha mais o Gustavo, mas que o auxiliou em dado momento a retomar ou 

a compreender requisitos necessários para a sua aprendizagem em sala de aula.  

 

AT: Então, por isso até que ele tinha a pedagoga que atendia ele 
também pra resgatar essas coisas que talvez ele tenha perdido, 
assim. Às vezes, tem atividade de vogal. “Gustavo, você lembra o 
que é vogal?” Aí não lembra. Aí a pedagoga tinha que retomar com 
ele. É... enfim. (grifo nosso) 
 

Para o sucesso no processo de inclusão do aluno com deficiência, o trabalho 

dele deve romper os muros da escola e chegar até em casa. A família precisa, 

portanto, participar ativamente da vida escolar do aluno, ampliando a contextualização 

dos assuntos trabalhados e fazendo pontes entre esses assuntos e a realidade fora 

da escola.  

 

AT: Então... a professora, por exemplo, pediu pra que ele... eles 
tavam aprendendo sobre o bairro. Aí ei falei: “Gente!” Eu falei pro 
Pai e pra Mãe, pra que eles andassem com o Gustavo ali pelo 
bairro deles e olhassem o que eles têm em volta. Então: Ah! Tem 
igreja, tem padaria, tem supermercado. O que que tem no seu 
bairro? Pra que ele pudesse tá... na escola tá participando ali 
daquele momento que a professora iria perguntar pros alunos o que 
que tem no bairro deles. Então, é um trabalho que acaba sendo, 
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antecedendo o conteúdo da escola. Então, eu vejo com a 
Professora polivalente: Ah, o que que eles vão aprender agora? Ah, 
eles vão aprender bairro? Então, o que que a gente pode fazer? Ele 
vai ter que saber o que vai ter no bairro dele. Então, a gente vai 
pedir pros pais e isso seria, realmente, algo que só os pais poderiam 
fazer, né? Eu não poderia. Quer dizer, eu até poderia, mas aí seria 
um trabalho externo também. A escola também. O que que a 
Professora polivalente, a escola poderia estar fazendo? Então, a 
gente pediu pros pais fazerem esse passeio pelo bairro, pra ele 
tá reconhecendo o que que é um bairro. (grifo nosso) 

 

AT: Aí, da família [risos] é muito mais importante, né. É questão de 
tá presente, de tá topando n jeitos que a gente propõe pra eles 
fazerem, né. Então, de fazer essa atividade: “Pai e Mãe, saiam de 
casa, agora à noite, e mostra pro Gustavo o que tem no bairro de 
vocês.” “Ah, tá bom, AT! Estamos indo!”. “Gente, precisa de fotos 
de vocês pra ensinar, em inglês, como se fala mãe e pai em inglês.” 
Então, mandando foto da irmã deles, se tem tartaruga se não tem. 
Então, eles ajudam muito na questão, ali, na questão escolar. De 
tá... do que eu preciso aplicar de material e peço pra eles é... que 
eles podem me enviar, me ajudando ali na escola, eles enviam. Eles 
são super parceiros. Porque se não tivesse essa ajuda deles, o 
Gustavinho não ia saber o que tem no bairro dele, ia ficar... ia já 
acarretar em tudo, né, na interação dele com a sala, nele ali com a 
professora, é... dele já, ir pro ano que vem sem saber o que é a 
bairro, sem saber o que tem no bairro dele. Então, o apoio da 
família, a participação da família na educação dele é super 
importante.   
(...) 
Não. Como pai eu acho que fica, eu acho que não é tão significativo 
assim. Eu acho que o que mais muda mesmo é o interesse dele 
pelo... pelo avanço do Gustavo, né. O Pai foi até fazer cursos 
voltados pro autismo. Então acho que é muito mais o interesse 
dos pais estarem engajados nessa evolução do filho. (grifo 
nosso) 

 

Além disso, cabe à família auxiliar o aluno nas lições de casa, sem dar a ele as 

respostas. A continuidade e a harmonia entre o trabalho da sala de aula e o trabalho 

feito pela família fazem com que o aluno perceba uma coerência entre os discursos e 

não se sinta dividido entre os dois espaços. Se a escola trabalha com a autonomia, a 

família deve ser instruída a também trabalhar de forma a desenvolver esse aspecto 

da criança.  

 

Pai: Eu sento com ele. Eu sento com ele, mas ele faz… Eu tento 
interferir o mínimo possível, deixo ele [tosse] ele mesmo pega a 
agenda, abre a página, já deixa tudo prontinho pra fazer. Tento 
não interferir. Às vezes, ele acaba pedindo ajuda, eu vou lá ajudá-
lo, mas no geral ele faz sozinho. (grifo nosso) 
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Para que essa coerência se construa, família, escola e AT devem trabalhar em 

uma parceria constante, comunicando-se com grande frequência. A AT e a professora 

polivalente dão ao pai instruções sobre o que ele deve observar. E o pai, por sua vez, 

registra sua observação, enviando à escola e à AT um feedback.  

 

Pai: Sim… a… AT e a Professora polivalente mandam... se tiver 
algo específico pra observar… então, presto atenção em como 
ele tá fazendo essa conta, registra. Hoje, ah… nos últimos, 
podemos dizer, 3, 4 meses, meio tumultuado pra mim 
pessoalmente, então eu não consegui. Eu sempre mandava 
devolutivas pra elas, eu tinha um caderninho de feedback que eu 
anotava como que ele tinha feito a lição, pra ver como que elas, 
como iam fazer as outras atividades e como eu ia orientar pras 
seguintes. (grifo nosso) 
 

Como o pai é professor no colégio em que Gustavo estuda, esse feedback 

também é feito de forma informal e oral no cotidiano escolar.  

 

Pai: com certeza ser professor aqui do Colégio e ele estudando 
aqui, ajuda muito. Querendo ou não, a gente tem muitas 
conversas de corredor com as professoras de… às vezes não dá 
pra agendar um horário certinho, mas eu falo assim: “Oh, ele tava 
com dúvida aqui, ou ele ficou bravo ou ele chorou porque ele não 
conseguia fazer”. Então, isso acaba ajudando bastante. (grifo nosso) 

 

A professora polivalente também enfatiza o fato de o pai ser muito presente a parceiro 

da escola, cumprindo todas as solicitações feitas por ela.  

 

Professora polivalente: O que me chamou bastante atenção 
quanto ao Gustavo é justamente esse item, né: a equipe. Eu tenho 
muito contato com o pai, que é inclusive professor aqui do colégio, 
e assim tudo tudo o que eu pedi para ele, desde o início do ano, 
ele fez. Então, é uma pessoa que tem uma parceria muito grande 
com o filho, comigo, entendeu? É uma pessoa disposta e disponível 
a tudo, tanto que foi ele que, no início do ano, trouxe esse material 
do Gustavo do ano anterior para me mostrar, sabe. Nós sentamos, 
nós conversamos. (grifo nosso) 

 

A coerência é enfatizada diversas vezes, pela professora polivalente, como um 

aspecto essencial para o sucesso da inclusão do Gustavo. Ela afirma que essa 

coerência tornou o processo mais eficiente.  
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Professora polivalente: Então, eu acho que todo esse trabalho, 
com toda essa equipe, como você falou aí a palavra, né, a 
multiprofissional, é muito importante no processo da criança 
tá evoluindo, da criança tá progredindo, porque todo mundo está 
indo com o mesmo objetivo. Não cada um indo para um lugar, para 
um lado diferente, né. Todo mundo quer o bem dele, quer que 
ele avance, quer que ele melhore, né. Eu percebo, assim, que 
com o Gustavo foi uma coisa bem bacana, porque todo mundo 
colaborou e tá colaborando.  (grifo nosso)  

  

Professora polivalente: A família, o profissional, a escola, todo 
mundo engajado e tem que ter um complemento aí. Se não não 
adianta, não vai para frente. Então por isso que eu acho, volto a 
falar, com o Gustavo, eu acho muito assim, que foi um resultado 
bem interessante e bem positivo, por quê? Porque a gente teve um 
retorno positivo de todas as pessoas que estão diretamente ligadas 
a ele. Então, sem dúvida que o resultado ele acontece muito mais 
rapidamente e de uma maneira muito mais positiva. Eu não vou 
falar que é tudo mil maravilhas, não é tudo lindo maravilhoso 
estrelinha, lindo. Não! Os problemas surgem, eles acontecem, mas 
quando tem a equipe, tem todo mundo voltado pra aquilo, pra 
ajudar, a gente consegue superar os desafios. (grifo nosso) 

 

Professora polivalente: o trabalho multiprofissional, não 
adianta só o professor trabalhar quatro horas ou cinco horas por dia 
com esse aluno, tem que ter todo um aparato, outras pessoas 
envolvidas com esse aluno fazendo um trabalho com ele também, 
para ter um efeito positivo. (grifo nosso) 
 

O diálogo entre os diversos sujeitos que fazem parte da vida da criança com 

deficiência possibilita que pontos positivos e negativos sejam identificados, tornando 

possível que se faça alterações quando necessário.  

 

Professora polivalente: Então, é... ter todo um preparo da 
equipe, das pessoas que estão envolvidas com essa criança, 
né, ter um ambiente propício para receber alunos com essas 
questões, né, ter material, ter formação pra isso, né, ter momentos 
com a família, ter momentos com os profissionais que lidam com 
essa criança, ter essa troca, então, quando eu marco uma conversa 
com o pai, conversa com a mãe, trocar essas experiências, trocar 
essas informações. 
(...) 
É aquilo que estávamos conversando na questão anterior, a 
questão da equipe, acho que tudo é trabalho em equipe, 
ninguém faz nada sozinho. É a troca, é um ajudando o outro, 
um complementando a ideia do outro, dando ideias, 
sinalizando: “Olha! Você... não está legal o que você está fazendo.” 
Porque isso pode acontecer também: o que você está fazendo não 
ser um caminho bacana. Você pode fazer de outro jeito. A questão 
da equipe acho que ela é fundamental. (grifo nosso)  
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A AT e a professora polivalente atuam em parceria na sala de aula. 

Considerando as características do aluno e os objetivos da série, elas traçam juntas 

objetivos e decidem aquilo que é essencial na aprendizagem do Gustavo.  

 

AT: No autismo, repetição é muito importante, mas ali na escola 
eles pedem, por exemplo, que explique por que que o dois vezes 
dois é quatro, né? Então o Gustavo pode saber de cabeça que dois 
vezes dois é quatro, mas ali na escola eles pedem: Por que que 
dois vezes dois é quatro? E aí a gente precisa ver como ensinar 
isso pra ele né? E aí que eu e a Professora polivalente a gente 
entra pra ver ser é necessário que ele precise saber o porquê 
disso? Ele já não sabe o que os colegas têm que saber lá na 
frente? Será que essa parte é importante? (grifo nosso) 

 

Quando um objetivo é traçado, elas colaboram para definir a melhor 

metodologia para que ele seja atingido.  

 

AT: E... e junto com a Professora polivalente, meu trabalho 
também não dá pra ser eu trabalho só, eu preciso muito da 
Professora polivalente [risos] do meu lado. Então, a gente acaba 
conversando, né, em questão da Matemática, por exemplo, eles 
entraram na divisão: “Professora polivalente, como que ele vai... 
como que a gente pode tá ensinando isso pra ele?” E a gente vai... 
vai vendo. Ela, como professora, já me passa essa parte 
pedagógica, que ela já sabe n jeitos de fazer uma só conta, por 
exemplo. Então ela fala: “Oh, tem esse, esse e esse. Vamos 
tentando esse no concreto.” E a gente começa no concreto. Aí o 
nosso objetivo é que ele não precise do concreto, que ele faça 
sem... sem... que ele faça sozinho ali é... no caderno, lápis e 
borracha e só. (grifo nosso) 
 

A parceria entre todos os profissionais, segundo a professora polivalente, é um 

diferencial na inclusão do Gustavo. Todos os profissionais atuando juntos constroem 

uma teia de conhecimentos e de experiências que dão sustentação à aprendizagem 

do Gustavo.  

 

Professora polivalente: Então, é uma criança assim que tem uma 
parceria muito interessante, muito positiva da família, a AT, que 
fica direto em sala de aula, né, com a orientadora do colégio, e 
a gente faz toda essa comunicação e esse trabalho com ele. (grifo 
nosso) 

  

Professora polivalente: Então o Pai vai passar o contato dessas 
pessoas para a gente poder fazer um fechamento do ano: como que 
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o Gustavo começou e como é que ele está encerrando o terceiro 
ano. A AT, que é a AT. Então, eu acho que todo esse resultado 
positivo que a gente conseguiu durante todo esse ano, eu acho 
que é,  foi graças ao retorno das pessoas que convivem com 
ele: a família, os profissionais, as professoras, né, não somente 
à professora polivalente, mas à professora auxiliar também 
que me ajuda, as outras professoras das aulas extras – a 
professora de inglês, a professora de educação física. (grifo 
nosso) 

 

É possível identificar que há, no caso do Gustavo, uma estruturação bem 

construída dos sujeitos e dos seus papéis no processo de inclusão. Cada um dos 

envolvidos tem bem definido o que deve fazer e o faz. A parceria completa nesse 

ecossistema, dando coerência ao trabalho desenvolvido.  

  

5.4 Aspectos importantes para a inclusão 

 

A quarta categoria observada foi a importância de diferentes aspectos para a 

construção de uma escola inclusiva. Os aspectos observados foram: a formação e o 

conhecimento acerca do aluno.  

Os três profissionais que atuam com o aluno e que foram entrevistados, 

professores e AT, são formados ou estão cursando psicopedagogia. Os professores 

são pedagogos e psicopedagogos. Essa formação foi oferecida pela própria instituição 

onde atuam.  

 

Professor especialista: Na pedagogia, eu conheci todas as 
facetas que incluem ensinar, inclusive a inclusão. De alunos 
com características diferentes das que a gente tá habituado a 
ensinar. Interessado nisso, eu fiz psicopedagogia também pela 
instituição que aborda de forma mais intensa essas características 
dos alunos é… com ensino diferente. E é isso. (grifo nosso) 

 

Professora polivalente: Sem dúvidas. Sem dúvidas. Como eu te 
falei eu tive há anos atrás um aluno com Asperger. Eu tinha ouvido 
pouquíssimo falar disso. Pouquíssimo, né. Então, eu tive que correr 
atrás, tive que ler muito, me apropriar disso. 
(...) 
E hoje já não é novidade isso. Quando eu fiz o curso de 
psicopedagogia, que inclusive foi o colégio que proporcionou 
para alguns professores, é... nós falamos muito sobre essas 
questões, dessa questão da inclusão, de como trabalhar esses 
alunos, enfim; mas há anos atrás isso quase não existia. O 
profissional tinha que correr atrás dessas informações. (grifo nosso) 
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A AT, por sua vez, é psicóloga e está cursando psicopedagogia. A necessidade 

dessa segunda formação veio da sua grande atuação na área escolar. 

  

AT: E... E agora eu estou fazendo uma formação com 
psicopedagogia, porque nessa minha caminhada eu acabei indo 
para a área escolar e foi a área que eu mais me identifiquei, de estar 
ensinando a criança, nesse meio pedagógico. E.... e agora eu estou 
fazendo a psicopedagogia também pra tá colaborando com o 
aprendizado das crianças. (grifo nosso) 

 

Alves, Pereira e Viana (2017) afirmam que o professor deve se atualizar 

constantemente, para que tenha contato com o maior número de recursos possíveis 

e que, assim, possa fazer um trabalho diversificado e que seja eficiente para a pessoa 

com deficiência. O professor especialista relata que foi no curso de pedagogia que ele 

aprendeu uma metodologia que funcionou com um outro aluno que já teve  e que 

também era diagnosticado com uma deficiência.  

 

Professor especialista: E… a abordagem que eu tive com ele era 
enquanto eu fazia pedagogia, eu aprendia com algumas 
experiências de alguns colegas que eu tinha na aula de 
pedagogia, que eles me contavam o que que eles faziam pra… 
pra… ajudar esse aluno, esse tipo de aluno. E uma dica que me 
deram era montar um enredo, uma narrativa, onde a aprendizagem 
do aluno fizesse parte dessa narrativa. (grifo nosso) 

 

Os autores afirmam que a experiência do professor é muito importante, porém 

os autores desvelam que é a junção dessa experiência com os demais saberes, 

incluindo a formação, que dará ao professor sustentação para a inclusão dos alunos 

com deficiência. O professor especialista relata que o encontro entre sua formação 

em pedagogia e a realidade que ele vivia na sala de aula foram muito relevantes na 

sua constituição enquanto professor.  

 

Professor especialista: Durante a pedagogia eu não pensava em 
psicopedagogia, não pensava em alunos com inclusão, é… fui 
pensar isso depois, na minha formação nos meses finais à 
pedagogia e essa experiência pesou muito. 

 

Para além da formação acadêmica, a formação dentro da própria escola 

mostra-se essencial para a segurança e o bom trabalho do professor. Leituras e 
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orientações pedagógicas são caminhos que o colégio usa para o desenvolvimento de 

seus professores, em relação à educação inclusiva.  

 

Professor especialista: Nós temos orientações em relação a 
abordagem. Então, nós recebemos algumas dicas de como 
abordar um aluno que tem certas características. (grifo nosso) 

 

Professor especialista: O Gustavo, ele...  no começo do ano, eu 
recebi a dica de não fazer comentários com ironia, com 
sarcasmo, porque ele sempre leva ao pé da letra, ele... ele.. ele 
sempre entende aquilo da forma como ele ouviu. (grifo nosso) 

 

Professora polivalente: Então, a gente tá sempre é... lendo; 
temos momentos de formação aqui na escola também; a... 
muitas leituras que as coordenadoras mandam pra gente, pra 
gente tá sempre se atualizando. Então, tem que tá sempre assim, 
é...  a par do que está acontecendo na educação pra gente também 
tá se renovar e transferindo isso pro nosso dia-a-dia e para a sala 
de aula. (grifo nosso) 

 

O trabalho coletivo e o estudo individual do professor foram elencados, pela 

professora polivalente, como uma etapa da preparação para receber o Gustavo. 

 

Professora polivalente: E sabendo que o Gustavo seria meu aluno 
esse ano (eu fiquei sabendo no início do ano, né). Aí o que eu 
comecei a fazer? Eu comecei a me aprofundar um pouquinho 
mais também sobre as questões do autismo, no que eu 
precisaria tá investindo, as características, enfim. (grifo nosso) 

  

Para ela, o embasamento teórico, não só do professor, mas de todas as 

pessoas que atuam com o aluno, é essencial para o sucesso da educação inclusiva. 

  

Professora polivalente: Primeira coisa eu acho que a escola tem 
que preparar os profissionais que estão dentro dela, porque não 
adianta nada eu receber um aluno que eu não sei como é que eu 
vou trabalhar com ele. Precisa preparar o professor, preparar as 
pessoas que vão diretamente se relacionar com esse aluno, 
porque tem que ter um embasamento teórico, em primeiro lugar, 
sem dúvida. Eu não posso fazer alguma coisa do nada, né. (grifo 
nosso) 

 

A AT não tem formação acadêmica relacionada à TEA, além de sua formação 

em psicologia. Todo o seu preparo em relação a esse transtorno se deu em uma 
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experiência, como estagiária, que ela teve na AMA (Associação de Amigos do 

Autista)13.  

 

AT: É... eu comecei a trabalhar com crianças autistas como 
estagiária na instituição AMA, que é amigos do autista e lá eu fui 
aprendendo sobre... TEACCH, que é... que é um método para 
organização de rotina da criança. Então ali eu consegui, eu aprendi, 
na verdade, a como é importante essa criança ter uma rotina, ela 
entender o que ela faz primeiro, quando é que é o almoço, quando 
é que ela vai escovar os dentes, pra ela conseguir se organizar 
durante o dia. Ali também eu aprendi o PECS, que é o 
comunicação, que é um sistema de comunicação, que é para as 
crianças aprender a se comunicar, eu trabalhei bastante com 
crianças não verbais. Então... ali na AMA foi a minha formação, né? 
Eu não busquei nenhuma instituição de faculdades, nem nada, 
ali dentro da AMA, ela que me proporcionou esse 
conhecimento. (grifo nosso) 

 

Foi nessa instituição que ela teve contato com diferentes recursos que hoje 

auxiliam-na em seu trabalho como AT do Gustavo. O primeiro desses recursos é o 

TEACCH, que é um treinamento e programa clínico. O structural TEACCHing é uma 

matriz de ensino construída a partir das características de uma pessoa com autismo. 

Ele inclui: “1. Suporte e organização externa para enfrentar os desafios com atenção 

e função executiva; 2. Uso de informação visual e escrita para complementar a 

comunicação verbal; 3. Suporte estruturado para a comunicação social”(VIEIRA, 

THIAGO, 2018, s.p). O outro recurso citado pela AT é o PECS, que é um sistema de 

comunicação para pessoas com TEA ou doenças do desenvolvimento relacionadas. 

(PECS-Brazil s.d.) 

Conhecer o aluno, suas necessidades e suas potencialidades, é um aspecto 

essencial para a construção de uma escola inclusiva (SEESP, MEC, 2004). Além de 

sua experiência com TEA na AMA, a AT procurou conhecer o Gustavo, antes de traçar 

o percurso que seria seguido com ele.  

 

AT: Eu fui primeiro observando de longe, vendo o que ele fazia 
sozinho, em que partes ele precisava de ajuda, é... e nisso eu fui 
fazendo as intervenções. 

 

                                                           
13 A AMA é uma associação fundada por pais de crianças com autismo, no ano de 1983. Ela oferece atendimento 
às pessoas com TEA e formação para os profissionais que atuam com essas pessoas. Esse atendimento é gratuito, 
graças à parceria com as Secretarias Estaduais de São Paulo da Saúde e da Educação e da doação. (Associação de 
Amigos do Autista s.d.) 
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AT: É... pelas observações que a gente tem em sala, por exemplo, 
a questão da... dá atenção. Se o Gustavo pega um texto longo, ele 
pode parar no meio do texto e já começar a divagar. Então... isso a 
gente já sabe por já tentativas anteriores, né. 
(...) 
É... mas essa questão da... de perceber quando uma atividade 
precisa ser adaptada, é... observar quais são... o que que ele tem 
menos, né, então é a atenção. 
(...) 
Então, é testar...é a gente observar mesmo como ele responde a 
essas atividades. (grifo nosso) 

 

O professor especialista também relatou a importância de se conhecer o aluno 

antes de determinar as adaptações que serão ou não necessárias à sua 

aprendizagem.  O professor pontua como ele próprio realiza esse diagnóstico: 

 

Professor especialista: O primeiro dia da atividade é sempre igual 
pra todo mundo, porque é nesse momento, como eu não tenho 
referência externa, eu tenho que criar a minha própria referência. 
Então, no primeiro dia de aula, todo mundo recebe a mesma 
atividade, e eu sinto, eu percebo o limite do aluno. (grifo nosso) 

  

A professora polivalente, para receber o Gustavo, preparou-se por meio da 

leitura de documentações e materiais produzidos sobre e pelo aluno.  

 

Professora polivalente: Procurei saber também um pouquinho 
dele, né. O pai dele me ajudou muito, o Pai, né, me passou muitas 
informações; a professora do ano passado também, a professora 
antiga. Eu li... os alunos têm os relatórios, né, então eu li muita coisa 
sobre ele, feita pela professora; pedi o material que foi utilizado no 
ano passado, o material dele, os cadernos, os livros; para eu me 
apropriar e ver, assim, como ele terminou o segundo ano, né, e o 
que eu poderia dar continuidade no terceiro ano. Então, esse foi o 
objetivo mesmo de eu tá pesquisando e me aprofundar um 
pouquinho mais sobre a questão do autismo.  
(...) 
Eu li toda essa documentação que o Gustavo já tinha de anos 
anteriores, para saber um pouquinho sobre a vida, o histórico dele, 
aqui no colégio, né. As questões que a gente precisaria tá 
observando e investindo; e também muita conversa, muita conversa 
com a professora do ano anterior, com a orientadora, que 
acompanhou sempre o Gustavo, com a família. Então, assim, é 
realmente uma parceria, né, uma troca de informações. (grifo 
nosso) 

 

Aqui fica clara, novamente, a importância do registro no processo de inclusão 

das pessoas com deficiência. Segundo a LBI (2015), a escola inclusiva deve fortalecer 
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o desenvolvimento linguístico, cultural, vocacional e profissional dos alunos com 

deficiência. As avaliações formais não são suficientes para registrar o 

desenvolvimento de todos esses aspectos. Dessa forma, faz-se necessário que todos 

os profissionais que atuam com a criança registrem o processo, dessa forma o 

trabalho não será constantemente reiniciado.  

A mesma lei (2015) afirma que a escola inclusiva deve promover medidas que 

maximizem o desenvolvimento do aluno com deficiência, por meio de ações que 

promovam os seus talentos e habilidades. A professora polivalente tem clareza sobre 

a necessidade de focar nas potencialidades do Gustavo.  

 

Professora polivalente: Focar nas potencialidades do aluno e 
não nas dificuldades, que é o que eu sempre fiz com o Gustavo. 
Enaltecer as conquistas, né, e tentar superar as dificuldades. Não o 
ver como um coitadinho, que eu já comentei. (grifo nosso) 

 

Essa clareza esteve presente também nas observações. Diversas vezes, a 

professora polivalente mostrou com orgulho as produções do Gustavo, em especial 

os seus desenhos. Essa habilidade foi explorada em muitas atividades, durante as 

aulas observadas.  

  Essas experiências coletadas ao longo do percurso com o Gustavo, servirão 

de base para o processo de inclusão de outros alunos desses mesmos professores. 

Dessa forma, a cada nova experiência o professor se sente mais confiante e seguro 

para receber um aluno com deficiência. O professor especialista afirma, inclusive, que 

sua experiência com o Gustavo o auxilia no trabalho com os outros alunos, já que o 

força a pensar caminhos metodológicos diferentes.  

 

Professor especialista: Materiais de referência é difícil, não são 
tão diretas, e é nessa aprendizagem que a gente constrói o nosso 
portfólio de situações: o que fazer em determinada situação. Como 
eu só tive o Gustavo como segundo caso e o primeiro foi o Marcelo, 
então o meu portfólio é bem pequeno, só que ele tem aumentado. 
E eu senti que, ao aumentar o meu portfólio, eu também estou 
aumentado o desenvolvimento dele e isso me satisfaz. Eu consigo 
até trabalhar mais fácil com os outros alunos, porque o que é o 
difícil, que seria o caso do Gustavo, não é mais. Eu consegui 
adaptar de uma forma que ele chegue ao mesmo nível dos outros 
e com os outros fica mais fácil também. 
(...) 
Então, o interessante é o dia-a-dia, o aprendizado do dia-a-dia 
do professor, em relação ao aluno.  (grifo nosso) 
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O professor especialista parece ficar contente ao descobrir como se faz as 

adaptações. Para que as escolas se tornem mais inclusivas, segundo Ainscow (2000) 

apud SANCHES e TEODORO (2006), é necessário que assumam e valorizem os seus 

conhecimentos e as suas práticas; que considerem a diferença um desafio e uma 

oportunidade para a criação de novas situações de aprendizagem; que sejam capazes 

de inventariar o que está impedindo a participação de todos; que disponibilizem os 

recursos disponíveis; e, para gerar outros, que utilizem uma linguagem acessível a 

todos; e, enfim, que tenham a coragem de correr riscos (apud SANCHES;TEODORO, 

2006).  

A professora polivalente afirma que as experiências vividas com outros alunos 

servem como base para que ela construa o caminho que será trilhado com o novo 

aluno com deficiência.  

 

Professora polivalente: É... além do estudo, junta também você 
conhecer o aluno e também a experiência, né. Eu acho que isso 
conta bastante também, porque quanto mais experiência você vai 
tendo, é... a sua bagagem é cada vez maior. Então, você vai usando 
experiências de anos anteriores, situações de anos anteriores, e 
você vai fazendo o quê? Você vai usando, você vai adaptando, você 
vai melhorando, vai aprimorando. Então eu acho que é um conjunto: 
você ler, né, eu acho que a parte teórica junto com a prática e junto 
com o conhecimento que você tem do aluno. Então, como eu falei 
no começo da nossa conversa: eu sabendo que eu ia receber o 
Gustavo, eu procurei me apropriar um pouquinho desse aluno para 
eu poder recebê-lo, sabendo, né, de algumas questões que eu teria 
que tá, no início, investindo. Então, eu acho que é tudo, é um 
conjunto, não tem uma coisa mais importante do que outra. (grifo 
nosso) 

 

Alves, Pereira e Viana (2017) discorrem sobre a importância da sincronia entre 

os saberes experenciais com os demais saberes do professor, incluindo sua 

formação. Os profissionais que atuam com o Gustavo demonstram reconhecer a 

importância desses aspectos para dar a eles as condições necessárias para o 

desenvolvimento de um trabalho educativo de qualidade.  

 

5.5 A visão sobre a tecnologia 
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O quinto aspecto analisado nas entrevistas é a visão dos sujeitos em relação 

às tecnologias, em especial às TDIC. Diferente das outras categorias, nesse caso, as 

subcategorias emergiram da organização, por similaridade, dos dados coletados 

(BARDIN, 2011). A partir da leitura das entrevistas e do agrupamento dos dados, 

surgiram as seguintes categorias: acessibilidade de uma tecnologia e tecnologia que 

auxilia no desenvolvimento do aluno.  

Em relação à acessibilidade das TDIC, a professora especialista afirmou que o 

Gustavo, assim como as outras crianças do grupo, tem mais facilidade para manusear 

o Matific do que o Khan Academy.  

 

Professora polivalente: Eu percebo que ele gosta muito mais da 
Matific do que da Khan Academy. Mas da Khan Academy ele dá 
conta também, ele demora um pouquinho mais, é uma coisa que 
exige dele, não só dele, das outras crianças também; mas ele foi 
percebendo, aos poucos, o jeitinho de cada uma, para ele poder 
trabalhar. (grifo nosso) 

 

O Khan Academy é uma plataforma de ensino que se propõe a oferecer 

materiais que possibilitam a aprendizagem, respeitando o ritmo de cada pessoa.  São 

oferecidos, nessa plataforma, materiais de Matemática, Ciências, Programação de 

computadores, História, História da arte, Economia, entre outras áreas do saber (Khan 

Academy s.d.). A professora polivalente usou o Khan Academy, durante o período de 

observação, nas aulas de Matemática. Essa plataforma é pouco colorida e intuitiva e 

a linguagem apresentada nela é muito distante da linguagem das crianças.  

 

Caderno de campo – aula da professora polivalente - 28/08/2018 das 16h10 às 18h10  
 
Gustavo não consegue fazer o login e não está com sua agenda. A Professora polivalente 
pede para ele, junto àquela colega que foi deslocada, descerem para buscar agenda. O 
Gustavo, ao retornar, demora ainda um tempo para conseguir logar. A Professora 
polivalente percebe que ele estava esquecendo uma letra.  
Muitos alunos têm dificuldade em achar a tarefa, dentro da plataforma. A Professora 
polivalente afirma que eles têm mais dificuldade com o Khan do que com o Matific.  
A atividade é de resolução de problema. A tela do Khan é muito cinza, sem nenhuma 
ilustração e os problemas trazem as palavras juntos, unidos e outras que tornam o comando 
muito direto. Além disso, o vocabulário é muito distante dos alunos, dificultando a 
compreensão da situação. Algumas palavras que apareceram foram: vaqueira, laço, rabiola 
e extremidades.  

 

O Matific é uma plataforma de aprendizagem de Matemática. Sua navegação 

é intuitiva, muito próxima ao universo dos jogos de videogame. As atividades são, em 
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geral, construídas a partir de situações concretas. Isso faz com que ela seja mais 

próxima ao universo das crianças, facilitando o uso.  

Assim como a plataforma, a própria escolha do aparelho usado para a 

navegação pode proporcionar uma maior acessibilidade da pessoa com TEA.  

 

Professor especialista: Eu acho natural. Eu acho que... toda 
criança ela não pensa sobre o fazer dela na tecnologia que 
envolve a tela touch. É como um movimento natural, é como 
comer: eu vou pegar a colher para conseguir comer. Então, ele não 
pensa muito sobre onde eu vou tocar. Ele toca e acontece. E a 
tecnologia touch é mais fácil do que o mouse pra ele, porque... o 
cursor depende do seu movimento, e o touch tá na ponta do seu 
dedo. Então, eu acho que... é... a velocidade é maior; então, é mais 
fácil: onde eu tô com o dedo é onde acontece. Pro Gustavo isso é 
fácil. Onde tá o mouse? Eu senti que às vezes ele procura o cursor 
do mouse, ele fica movendo o mouse pra achar o mouse. E o dedo 
é o próprio mouse dele, né, então no touch é mais fácil pra ele. Ele 
tem facilidade sim maior com o touch. (grifo nosso) 

 

Limberger e Pellanda (2014) e Conforto e Santarosa (2015) apontam a 

natureza mais acessível da tecnologia touch em relação a computadores com mouse 

e teclado.  Isso se dá devido ao maior acoplamento entre aparelho e usuário e por ela 

ser mais intuitiva e real. O professor especialista ratifica essa informação, citando 

como a tecnologia touch favorece a acessibilidade do Gustavo à internet.  

Durante as observações, não foi possível presenciar a interação do Gustavo 

com os tablets, aparatos tecnológicos em que não há nenhum tipo de acessório, como 

o teclado ou o mouse.  As aulas da professora polivalente eram sempre feitas com o 

uso de notebooks, com os quais Gustavo não apresentou dificuldade. Nas aulas do 

professor especialista, houve uma vasta exploração do tablet, porém o Gustavo pouco 

usou o recurso.  

 

Caderno de campo - 13/09/2018 das 17h25 às 18h10 – Aula de Linguagem e programação 
– professor especialista.  
 
O professor explica aos alunos que a aula será dedicada a uma avaliação do app e que 
eles darão início a um novo projeto. 
O Gustavo fica sentado, observando os colegas. 
Novamente, ele não toca, durante toda a aula, no Ipad. Ele está em dupla com o José. Eles 
já terminaram a atividade e passam todo o tempo brincando no corredor, sem o Ipad. Ao 
final da aula, vão jogar minecraft. Novamente, o José é quem manuseia o Ipad.  
Pergunto ao José se o Gustavo participou da atividade. Ele desconversa e diz que ajudou 
um pouco.  
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O não manuseio do tablet pelo Gustavo repetiu-se em todas as observações. 

A ausência da AT é um fator que contribui muito para isso, já que sozinho ele tem 

dificuldade de se comunicar e, dessa forma, assumir o comando da atividade. O 

professor divide-se entre os alunos, porém em uma aula de 45 minutos, aspectos 

como esse não são percebidos.  

O pai observa que os aparelhos tecnológicos, de forma geral, são acessíveis 

ao Gustavo, por sua constância na forma de serem manipulados.  

 

Pai: Acho que até mesmo por ser muito intuitivo, não ter muito 
pegadinha, muito segredo, é mais uma questão de leitura de tela e 
é sempre no mesmo lugar, onde fecha, o X, é sempre igual, então 
eu acho que isso facilita muito pra ele. 

 

O professor especialista afirma que o uso das TDIC com os alunos com 

deficiência é desafiador, já que exige estudos e testes, para a determinação daquilo 

que funcionará ou não, em um determinado contexto. 

 

Professor especialista: O Gustavo, e crianças como ele, é... é um 
desafio, porque a tecnologia não tem algo específico em relação a 
crianças com características especiais. Então, o professor tem 
que descobrir, aula a aula, o fazer, o adaptar. (grifo nosso) 

 

Silva (2018) ressalta que as TDIC não devem estar na escola com o intuito de 

motivar os alunos. Afinal, é um recurso caro para um objetivo que pode ser atingido 

de outras formas menos onerosas. Durante a observação e as entrevistas, foi possível 

perceber que a visão da escola e da família em relação às tecnologias supera esse 

senso comum de uso para motivação e transformação da educação. 

O professor especialista, por exemplo, percebe nas TDIC um potencial 

inclusivo, uma ferramenta que pode auxilia-lo no processo de ensino e aprendizagem 

daquelas crianças que não aprendem da maneira tradicional.   

 

Professor especialista: É… eu pensei, como é que a tecnologia 
pode ajudar a incluir um aluno que tem características que… que 
podem dificultar o aprendizado dele. Desde então eu venho 
pesquisando essas tecnologias de forma que inclua o aluno. Não 
só pedagogia é… é… tecnologias especiais pra isso, mas uma 
tecnologia do cotidiano, como o por exemplo… um… uma planilha 
é… uma… um formulário pode ajudar um aluno. Em que aspecto? 
Como é que eu consigo fazer essa inclusão? 
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O pai afirma que as TDIC podem auxiliar o Gustavo a ter um pensamento 

abstrato, aspecto da aprendizagem que se mostrou relevante para o pai e para os 

professores durante as entrevistas.  

 

Pai: Com certeza, porque, eu vejo tecnologia, às vezes, ele: “Como 
que você tá falando comigo, mas você não tá aqui?” Às vezes ele 
me liga, no… a chamada de vídeo do WhatsApp. Então, pra ele 
entender que eu posso tá lá no telefone, mas aquele não sou eu 
realmente falando. Então, ajuda e… e também questões de vídeos, 
também pra ele abstrair. Oh isso daqui, os dinossauros, ele adoro 
dinossauros. “Ah, os dinossauros existiam, mas agora não existem 
mais, então, o que tá aqui é somente é vídeo, não é real”. Então, tô 
trabalhando muito essa questão de realidade com ele também, mas 
com certeza ajuda e muito… e ele é o primeiro a sempre, se ele não 
sabe uma palavra, se ele não sabe algo, ele fala: “Me mostra no… 
“. E… já vai pe… e o me mostra dele já é pegando o celular e 
levando pra eu mostrar pra ele, já no celular. A imagem, ou a 
bandeira, o que quer que seja. Então, é muito legal isso. 

 

Alves (2013, p. 89) afirma que “precisamos da palavra do outro para validar, 

para autorizar, para reconhecer a nossa palavra”. Assim, a escola é um espaço da 

criação da autoria, da palavra do próprio aluno que o constituirá em uma relação 

dialógica com todos os outros sujeitos. Esse aluno, como produtor de suas próprias 

linguagens irá legitimar-se.  

Silva (2018) ressalta que as TDIC devem ser usadas na escola para 

desenvolver a autoria do aluno. As TDIC, já em sua constituição, permitem que as 

pessoas mixem, compartilhem e produzam textos de diferentes tipos. 

Nas aulas da professora especialista não foi observado o uso das tecnologias 

como um recurso de desenvolvimento de autoria. As aulas eram dedicadas ao uso de 

plataformas de exercícios, que tinham o intuito de desenvolver habilidades 

relacionadas à linguagem Matemática de seus alunos. 

Já nas aulas de “Linguagem e programação”, houve uma grande exploração 

do caráter autoral das TDIC. As aulas observadas eram sempre baseadas na criação 

de jogos que exploravam temas estudados nas aulas. Os alunos precisavam projetar 

os jogos, executá-los e, ao final, esses projetos eram avaliados.  
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Caderno de campo - 13/09/2018 das 17h25 às 18h10 – Aula de “Linguagem e 
programação” professor especialista 
 
Peço que cada grupo me mostre o resultado ou o processo da atividade, para quem ainda 
não finalizou. A atividade consiste em montar um jogo no app TinyTap14 sobre o corpo 
humano ou os planetas. Hoje a atividade é digite ou fale. Eles captam uma imagem e fazem 
perguntas (escritas ou digitadas) que devem ser respondidas com uma palavra. 
Pergunto ao professor especialista o que será avaliado. Ele diz que serão avaliados o 
letramento digital (a escrita de programação) e o trabalho em equipe. 

 

Dessa forma, por meio da criação de jogos, o professor especialista 

desenvolve, de forma lúdica, o letramento digital e a autoria no universo digital de seus 

alunos. Com isso, os professores demonstram superar a visão motivacional que, 

comumente, tem-se das TDIC na escola.  

                                                           
14 O TinyTap é um aplicativo de aprendizagem dedicado a crianças de 2 a 8 anos de idade. Nele, professores e 
alunos podem criar e usar jogos de diversos tipos. (TinyTap s.d.) 
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6 CONSIDERAÇÕES E CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho foi motivado pelas transformações pelas quais passa a 

educação, nesse início do século XXI. O paradigma inclusivo e a cultura digital são 

duas forças que atuam na escola e fazem com que ela busque novos caminhos. Além 

da necessidade de estudos a respeito da flexibilização de currículo da criança com 

TEA (BRAUN, CRUZ, NASCIMENTO; 2016). Chegou-se, portanto, ao seguinte 

problema: Que adaptações podem ser feitas com o uso de TDIC para que o currículo 

da educação regular se torne acessível às pessoas com TEA? A pesquisa se propôs 

a analisar o uso de TDIC no processo de inclusão de crianças com TEA e apontar 

caminhos possíveis para o trabalho na sala de aula com essas crianças.   

O primeiro objetivo específico era identificar o conceito de currículo da 

educação inclusiva presente na legislação brasileira. Adaptações razoáveis, medidas 

individualizadas, diferenciação curricular e currículo específico ou próprio são 

diferentes termos usados para designar o currículo da escola inclusiva. Todos esses 

termos, guardadas as suas particularidades, buscam assegurar o direito do aluno com 

deficiência de ser beneficiado por adaptações feitas pela escola e asseguradas pelo 

poder público. O termo adaptações razoáveis, empregado na LBI (2015), mais recente 

legislação a respeito da educação inclusiva até o ano de 2018, é vago e de difícil 

compreensão. Ele designa aquelas adaptações que não acarretam ônus à escola. 

Entretanto, essa definição torna-se genérica e aberta a diferentes interpretações.  

O emprego de termos que dão espaço a diferentes leituras dificulta o trabalho 

do professor, sujeito que, em geral, não tem intimidade com a terminologia jurídica. 

Deve-se buscar a acessibilidade do texto legal, em especial aquele voltado à 

educação. Assim, as chances desses textos serem conhecidos e aplicados pelo 

professor será ampliada. 

O segundo objetivo específico era analisar adaptações feitas com o uso de 

TDIC no processo de inclusão de uma criança com TEA na sala regular da educação 

básica. Para responder a esse objetivo, foi feito um estudo de caso em uma escola da 

rede privada na cidade de São Paulo. O aluno estudado foi o Gustavo, um aluno do 

3º ano do Ensino Fundamental 1.  

Ao longo das observações, identificou-se que as adaptações feitas mais 

significativas não envolviam as TDIC. Elas eram muito usadas nas aulas da turma 

observada, porém esse uso envolvia poucas adaptações. As plataformas de 
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aprendizagem usadas nas aulas de Matemática da professora polivalente tinham, em 

suas constituições, a ideia de individualização. Elas permitiam que a professora 

enviasse atividades de forma individual para os seus alunos. Porém, a professora 

polivalente usou essa possibilidade apenas uma vez, durante o período de aula 

observado. Nas outras atividades, não houve a necessidade de individualização, já 

que o Gustavo demonstrou acompanhar o ritmo do restante do grupo. O currículo 

praticado na escola é modelado pelos professores (SACRISTÁN, 2000) isso é, a 

observação identificou que, embora haja o currículo prescrito, os professores têm 

autonomia na construção e reconstrução de seus planos de aula, ao longo do ano 

letivo. Ele prevê adaptações feitas por estes sujeitos com apoio de outros profissionais 

da instituição ou de fora dela, quando necessário. Em muitos momentos, em especial 

naqueles com o uso de TDIC, não houve a necessidade da adaptação.  

A maior parte das adaptações envolviam uma relação de parceria entre a 

escola, a AT e a família de Gustavo. O diálogo e a troca constante entre esses sujeitos   

contribuem com a educação do Gustavo. A AT dava à professora polivalente e ao pai 

sugestões de como lidar com o aluno. A professora polivalente dava à AT e ao 

professor especialista orientações de metodologias acessíveis. O pai, por sua vez, 

constantemente ouvia a escola e a AT e dava a elas devolutivas sobre a evolução do 

Gustavo. Essa rede formada com o objetivo de fazer com que o Gustavo aprendesse 

e se desenvolvesse foi o diferencial e o aspecto que fez com que esse caso fosse 

uma adaptação com bons resultados nas áreas de  integração social, de 

aprendizagem e, em especial, de promoção da autonomia. 

Essa parceria foi construída com o intuito de promover o desenvolvimento do 

Gustavo. Muitas vezes a escola foca suas energias no desenvolvimento do aspecto 

social do aluno com deficiência e não dá importância à escola como um lugar de 

apropriação do conhecimento científico (GUEDES; TADA, 2015). No caso do Gustavo, 

houve grande expectativa e investimento de toda a equipe no seu desenvolvimento 

de forma integral. As altas expectativas de todos que estavam ao seu redor levaram-

no a se desenvolver integralmente. 

O desenvolvimento da autonomia do Gustavo foi um aspecto que se destacou 

nas entrevistas de todos os sujeitos que fizeram parte do estudo. As adaptações foram 

feitas com o intuito de que ele pudesse fazer as atividades propostas, com a menor 
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mediação possível. Assim, o Gustavo adquire a possibilidade de ter suas próprias 

indagações e buscar os seus próprios caminhos para respondê-las (FREIRE, 2017).   

A formação dos profissionais envolvidos com o aluno também se mostrou um 

aspecto relevante no processo de inclusão. A formação docente adequada é um ponto 

importante para que a inclusão de fato ocorra. Professores precisam ser formados 

para ter capacidade de conhecer o estudante, suas habilidades e promover as 

adaptações necessárias, que vão muito além das adaptações arquitetônicas da escola 

(GOMES; LIRA ; LUZ,  2016).  Todos os sujeitos envolvidos no processo de inclusão 

do Gustavo, inclusive o pai, eram pessoas com ampla formação. A escola os 

incentivava a estudar constantemente e dava apoio, inclusive financeiro, para a 

atualização de seus professores.  

Todas as adaptações observadas na inclusão do Gustavo não envolviam 

exatamente um ônus devido à compra de material específico; porém, a formação dos 

profissionais que atuam nesse caso é onerosa, já que envolveu cursos de pós-

graduação e tempo de estudo dentro da instituição. As adaptações, portanto, são 

razoáveis, no sentido de aquisição de material, porém envolvem um custo de 

formação humana.   

É possível concluir, portanto,  no caso analisado nessa pesquisa, que as TDIC 

não transformam o espaço escolar em uma escola inclusiva. Se o ambiente for 

excludente, com TDIC permanecerá sendo. Se o ambiente foi inclusivo, com as TDIC 

continuará sendo inclusivo. 

O potencial humano da escola, seus professores, orientadores, diretores e 

famílias, aliados à abordagem pedagógica adotada pela instituição, são  o que 

produzem um escola inclusiva ou não.  Um projeto inclusivo de todos os alunos 

envolve a formação dos professores; os incentivos à formação e ao aprendizado 

contínuo; o espaço escolar; reuniões entre os envolvidos no processo de 

aprendizagem; um processo contínuo de reflexão-ação-reflexão (FREIRE, 2017).  As 

TDIC são recursos que podem auxiliar nesse processo, podem possibilitar que 

adaptações razoáveis sejam feitas. Entretanto, a escola é que deve se transformar, 

por meio da formação de redes de apoio, com bom embasamento teórico. Todo esse 

processo deve ser registrado, para que possa haver uma avaliação e reestruturação 

constante do processo.  
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Esse trabalho não se aprofunda na relação entre esses sujeitos e o papel de 

cada um deles. E sim, mantém seu foco em descrever o ecossistema presente nessa 

escola. Estudos que se aprofundassem no papel de cada um desses sujeitos, por 

meio de uma análise minuciosa, poderiam desvelar ainda mais a importância da 

construção dessa relação e apontar caminhos para uma formação que, 

verdadeiramente, auxiliasse esses profissionais no processo de inclusão.   

Essa não é ainda aquela escola inclusiva defendida por Mantoan (2015), que 

dispensa adaptações e que já é construída a partir das características de todos os 

seus alunos. Essa escola aproxima-se mais do modelo de escola inclusiva que coloca 

o aluno no centro do processo educacional, que garante a sua caminhada no processo 

de aprendizagem (SEESP; MEC 2004), mesmo que para isso ainda sejam 

necessárias individualizações. Oxalá um dia chegar-se-à a um modelo educacional 

que não idealize os seus alunos (MANTOAN, 2015) e que seja construído a partir de 

um aluno real, com suas dificuldades e facilidades.  

Retoma-se então, a questão inicial: Que adaptações podem ser feitas com o 

uso de TDIC para que o currículo da educação regular se torne acessível às pessoas 

com TEA? Essa questão que motivou essa pesquisa foi parcialmente respondida.  

Não foi possível analisar um vasto número de adaptações com o uso de TDIC 

como relatado na vivência desta pesquisadora. No lugar disso, foi descoberto um 

adensado campo de análise: as adaptações que não envolviam as TDIC e a parceria 

construída entre os diferentes sujeitos que faziam parte da educação do Gustavo. 

Adaptações razoáveis: como usar o concreto, dividir os textos, carimbar o desenho na 

página de exercícios, enviar mensagens por WhatsApp15 para a família contando e 

sugerindo o que fazer em casa, registrar, conhecer o aluno. Esses são caminhos 

“simples” ou não sofisticados que se mostram eficazes no dia-a-dia de uma escola 

inclusiva. Mas, o mais importante a se ressaltar é a sintonia da equipe na proposição 

da autonomia do aluno.  

Esse estudo não tem o objetivo de fazer generalizações, por seu caráter 

particular. Porém, através da revelação daquilo que é positivo do caso estudado, é 

possível apontar caminhos para políticas públicas e a disseminação de práticas 

relacionadas à inclusão.  

                                                           
15 WhatsApp é um aplicativo de chamada de voz e mensagens instantâneas usado em telefones móveis. Através 
dele, é possível enviar áudios, fotografias, vídeos e mensagens de textos para uma pessoa ou para grupos de 
pessoas.  



132 
 

 
 

Faz-se necessário um grande investimento em formação de professores. Não 

basta ser uma formação genérica sobre deficiências. É necessário que essa formação 

seja humana, que sensibilize os profissionais e que os levem a identificar as 

potencialidades de seus alunos e os caminhos possíveis para se atingir a verdadeira 

inclusão. A professora polivalente demonstrou ter esse olhar sensível, ao afirmar que 

era preciso “focar nas potencialidades do aluno e não nas dificuldades, que é o que 

eu sempre fiz com o Gustavo. Enaltecer as conquistas, né, e tentar superar as 

dificuldades. Não o ver como um coitadinho”.  

Somente com um olhar sensível e livre de preconceitos a escola poderá chegar 

ao seu grande objetivo, muito bem expresso nas palavras da AT: “o meu trabalho, na 

verdade, é que ele não precise de mim”.  
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Anexo 1 

Legislação Específica (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, s.d.) 
LEIS 
Constituição Federal de 1988 - Educação Especial  
Lei nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBN 
Lei nº 9394/96 – LDBN - Educação Especial  
Lei nº 8069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente - Educação Especial  
Lei nº 8069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente 
 
Lei nº 10.098/94 - Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e 
dá outras providências 
 
Lei nº 10.436/02 - Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras 
providências 
 
Lei nº 7.853/89 - CORDE - Apoio às pessoas portadoras de deficiência  
 
Lei Nº 8.859/94 - Modifica dispositivos da Lei nº 6.494, de 7 de dezembro de 1977, 
estendendo aos alunos de ensino especial o direito à participação em atividades de 
estágio  
DECRETOS 
Decreto Nº 186/08 - Aprova o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova Iorque, em 30 
de março de 2007 
 
Decreto nº 6.949 - Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 
30 de março de 2007 
Decreto Nº 6.094/07 - Dispõe sobre a implementação do Plano de Metas 
Compromisso Todos pela Educação 
Decreto Nº 6.215/07 - institui o Comitê Gestor de Políticas de Inclusão das Pessoas 
com Deficiência – CGPD 
Decreto Nº 6.214/07 - Regulamenta o benefício de prestação continuada da 
assistência social devido à pessoa com deficiência 
Decreto Nº 6.571/08 - Dispõe sobre o atendimento educacional especializado 
Decreto nº 5.626/05 - Regulamenta a Lei 10.436 que dispõe sobre a Língua 
Brasileira de Sinais - LIBRAS 
Decreto nº 2.208/97 - Regulamenta Lei 9.394 que estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional 
 
Decreto nº 3.298/99 - Regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, 
dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências 
 
Decreto nº 914/93 - Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência 
 
Decreto nº 2.264/97 - Regulamenta a Lei nº 9.424/96 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei8069_02.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei8069_02.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei10098.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei10098.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10436.htm
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/lei10436.pdf
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/lei10436.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/decreto186.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/decreto6949_seesp.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6094.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6215.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6214.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6571.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2208.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3298.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0914.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2264.htm
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Decreto nº 3.076/99 - Cria o CONADE 
 
Decreto nº 3.691/00 - Regulamenta a Lei nº 8.899/96 
 
Decreto nº 3.952/01 - Conselho Nacional de Combate à Discriminação 
 
Decreto nº 5.296/04 - Regulamenta as Leis n° 10.048 e 10.098 com ênfase na 
Promoção de Acessibilidade 
 
Decreto nº 3.956/01 – (Convenção da Guatemala) Promulga a Convenção 
Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 
Pessoas Portadoras de Deficiência 
PORTARIAS 
Portaria nº 976/06 - Critérios de acessibilidade os eventos do MEC  
Portaria nº 1.793/94 - Dispõe sobre a necessidade de complementar os currículos de 
formação de docentes e outros profissionais que interagem com portadores de 
necessidades especiais e dá outras providências  
Portaria nº 3.284/03 - Dispõe sobre requisitos de acessibilidade de pessoas 
portadoras de deficiências, para instruir os processos de autorização e de 
reconhecimento de cursos, e de credenciamento de instituições  
Portaria nº 319/99 - Institui no Ministério da Educação, vinculada à Secretaria de 
Educação Especial/SEESP a Comissão Brasileira do Braille, de caráter permanente 
–  
Portaria nº 554/00 - Aprova o Regulamento Interno da Comissão Brasileira do Braille 
–  
Portaria nº 8/01 - Estágios  
RESOLUÇÕES 
Resolução nº4 CNE/CEB  
 
Resolução CNE/CP nº 1/02 - Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 
Professores Resolução CNE/CEB nº 2/01 - Normal 0 21 Institui Diretrizes Nacionais 
para a Educação Especial na Educação Básica  
Resolução CNE/CP nº 2/02 - Institui a duração e a carga horária de cursos  
Resolução nº 02/81 - Prazo de conclusão do curso de graduação  
 
Resolução nº 05/87 - Altera a redação do Art. 1º da Resolução nº 2/81  
 
AVISO 
Aviso Circular nº 277/96 - Dirigido aos Reitores das IES solicitando a execução 
adequada de uma política educacional dirigida aos portadores de necessidades 
especiais  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3076.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3691.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3952.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3956.htm
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/res2_81.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/res2_81.pdf
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Apêndice 1 

Caderno de campo 

16/06/2018 – das17h25 às 18h05 

Linguagem e Programação – Professor especialista 

 

Estávamos no mês da Copa do mundo de 2018. Os alunos ficaram oito aulas 

fazendo um estudo sobre os times que jogariam nessa copa. Eles construíram uma 

tabela. Cada dupla ficou com um time. Não sei como foi a divisão dos times e das 

duplas de trabalho, pois cheguei na última aula, quando a sequência didática estava 

sendo finalizada. Nessa aula, os alunos apresentariam para o professor os resultados, 

que seriam avaliados.  

Na sala havia quatro alunos surdos. Eles estavam acompanhados por suas 

professoras que falavam com eles em Libras.  Eles fizeram uma atividade, sem 

interação com os colegas e com a ajuda das professoras.  

O professor especialista iniciou a aula apresentando a proposta e fazendo 

algumas brincadeiras sobre o jogo da copa que havia ocorrido no dia. Os alunos 

pegaram os Chromebooks16, entraram no Google Drive17 e abriram o documento que 

estavam produzindo. O Gustavo trabalhou sozinho, enquanto os outros alunos 

trabalhavam em duplas.  O professor R, que auxiliava o Professor especialista nessas 

aulas, sentou-se ao lado do Gustavo para auxilia-lo.  

Depois de um tempo, o professor R foi solicitado por outros alunos e  saiu do 

lado do Gustavo, que ficou sozinho. Eu transitava pela sala, com o objetivo de 

observar o que estava sendo feito pelo Gustavo e o que estava sendo feito pelos 

outros alunos. Pude, então, perceber que havia uma adaptação da atividade para o 

Gustavo, como demostrado na tabela comparativa abaixo.  

 

 

 

 

                                                           
16 Chromebook é um computador pessoal portátil.  
17 Google Drive é um serviço de armazenamento e sincronização de arquivos da Google. Ele concentra diversos 
aplicativos, através dos quais é possível escrever textos, produzir tabelas, gráficos, compartilhar arquivos de 
diversas naturezas, entre outras possibilidades.  
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Tabela 5 Adaptação feita para o Gustavo pelo professor especialista 

Produção do grupo Produção do Gustavo 

Título 
Melhor jogador 
Bandeira 
Emblema 
 
Critérios de avaliação: ortografia e 
pesquisa (colaboração) 
 
Formato – tabela 

Bandeira – ele colocou uma imagem 
Jogadores – imagem 
Gustavo, por que você gosta de futebol? 
E como funciona o futebol? 
 
Critérios de avaliação: não ficaram claros. 
 
Formato – texto 

FONTE: A autora 

 

As respostas do Gustavo dadas à atividade eram frases curtas, com ideias bem 

concretas e com poucos erros ortográficos.  

Enquanto todos os alunos trabalhavam em grupos, o Gustavo trabalhou 

sozinho. Não consegui entender o motivo dessa configuração, já que é o primeiro dia 

que assistia a aula. Será que ele não consegue trabalhar com nenhum colega? Será 

que sempre fica separado ou essa atividade foi uma exceção? Somente o tempo de 

observação me daria essas respostas.  

O Professor especialista pediu para os alunos ficarem esperando que ele 

passaria avaliando cada grupo. Depois de um tempo, todos os alunos estavam 

andando e indo até o professor, que passou a ficar em um lugar enquanto os alunos 

iam até ele. A dinâmica passa a ser diferente daquela proposta inicialmente. Todos os 

outros alunos perceberam essa mudança.  Apenas o Gustavo permaneceu sentado 

enrolando e desenrolando o fio do mouse, esperando, e às vezes chamando, pelos 

professores. Quase na hora de ir embora, Gustavo se levantou e foi até o professor, 

que avaliou sua atividade como ótima. Os critérios avaliativos dos outros alunos foram 

claros, não consegui entender se o de Gustavo eram os mesmos.  

Conversei com o Gustavo, para tentar uma aproximação inicial. Ele é oralizado. 

Conversou comigo e tocou no meu brinco, que chamou sua atenção. Pedi para ler sua 

produção. Eu a li e, em algumas partes, ele a leu para mim. Sobre a bandeira, ele 

puxou uma história de um lugar onde ele havia visto a bandeira. Ele então se despediu 

e foi embora um pouco mais cedo.  
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28/08/2018 - das 16h10 às 18h10  

Conversa prévia – Professora polivalente 

 

Cheguei um pouco mais cedo na sala de aula. Os alunos estavam na aula de 

educação física. Eu pude, então, conversar com a Professora polivalente. Ela me 

explicou que a aula seguinte seria de ensino híbrido rotacional. Que os alunos usariam 

o Khan Academy e que a ideia era trabalhar com situações-problema.  

Conversamos um pouco sobre um livro que a escola acaba de publicar e do 

qual ela fez parte. Descubro que ela escreveu um capítulo sobre inclusão, junto a uma 

ex-aluna que hoje é professora da educação infantil no Colégio. Ela está na instituição 

há 26 anos. Passou por diversas séries do Ensino Fundamental 1. Uma outra 

professora passa pela sala e diz que a T é ótima em procedimentos, e que isso é 

muito bom para o Gustavo, já que ele é metódico.  

Pergunto à professora sobre as ferramentas tecnológicas usadas. A T afirma 

que muitos alunos preferem o mouse a usar o controle touch dos Chromeebooks. Mas 

que a escola preza pelos dois tipos, para diversificar.   

 

 Ensino Híbrido – Professora polivalente 

 

Antes de subir para a sala onde ficam os computadores, a Professora 

polivalente dá todas as instruções sobre a aula aos alunos: que eles usarão o Khan 

Academy, que deveriam levar agenda (por conta do login e senha) e o caderno (caso 

precisassem de um material para fazer anotações e auxiliar na resolução dos 

problemas).  

Os alunos sobem para a sala onde ficam os computadores. Quando chego lá, 

o Gustavo já está sentado na fileira central e os outros alunos ainda estão se 

organizando. O computador usado é um Chromebook da Samsung. Os alunos aos 

poucos se organizam e começam a fazer o login no computador e no Khan Academy. 

A T pede para uma aluna se sentar ao lado do Gustavo, porque o seu lado direito 

estava vazio. Ele não consegue fazer o login e não está com sua agenda. A T pede 

para ele, junto àquela colega que foi deslocada, descerem para buscar a agenda. O 

Gustavo, ao retornar, demora ainda um tempo para conseguir logar. A T percebe que 

ele estava esquecendo uma letra.  
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Muitos alunos têm dificuldade em achar a tarefa, dentro da plataforma. A T 

afirma que eles têm mais dificuldade com o Khan Academy do que com o Matific.  

A atividade é de resolução de problema. A tela do Khan é muito cinza, sem 

nenhuma ilustração e os problemas trazem as palavras tornam o comando muito 

direto e óbvio, como unido e junto. Além disso, o vocabulário é muito distante dos 

alunos, dificultando a compreensão da situação. Algumas palavras que apareceram 

não fazem parte do cotidiano dos alunos, como vaqueira, laço, rabiola e extremidades.  

O Gustavo tem dificuldade na compreensão do problema. A T, que está sozinha 

porque a professora auxiliar está em uma viagem com o quinto ano, desdobra-se para 

ajudar todos os alunos. Ela fala para o Gustavo ir registrando todos os dados que 

aparecerem no caderno. Ao final, ele identifica o comando, monta a conta e resolve o 

problema. Além dos dados no caderno, o Gustavo elabora suas ideias usando as 

mãos. Ele junta os dedinhos (para representar soma) e separa-os (para representar 

subtração). Em alguns exercícios ele tem mais dificuldade, porque eles exigem uma 

abstração que ele não consegue. A T desenha e, dessa forma, ele compreende. 

Percebo que o Gustavo tem muito medo de errar. Antes de colocar o valor no 

Khan, ele quer ter certeza de que aquilo está certo, para que ele receba as estrelinhas. 

Fico sentada ao seu lado. A T pede para uma aluna se mudar de lugar e eu me sento 

com ele. Sua leitura é um pouco mecanizada, sem muita entonação e percebo que o 

vocabulário e a falta de imagem dificultam muito seu entendimento. Quando os dados 

estão postos, a conta é resolvida com muita facilidade. A T diz que ele faz Kumon. Em 

relação ao computador, ele parece não ter problemas. Digita usando apenas os dedos 

indicadores, assim como os colegas que estão ao seu redor.  

De volta à sala, a T faz uma retomada do que aconteceu e combina que eles 

devem terminar a atividade em casa. Ela disse que o Gustavo sempre termina em 

casa, com o auxílio do pai, que é muito parceiro.  

 

Aula de Língua Portuguesa – Professora polivalente 

  

Os alunos receberam uma folha com três textos que foram lidos e discutidos. 

Ao final, eles tinham que associar ideias aos textos. O Gustavo é chamado para ler 

umas das frases. Ele, na atividade, tem novamente muita dificuldade em entender o 
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comando; mas a professora repete diversas vezes, até que ele consiga. Ele se senta 

no canto direito da sala, na primeira carteira. Na sala há, ao todo, dezoito alunos.  

Ao final, o Gustavo conta para mim que viajou por um mês, me dá um beijo no 

rosto, diz que não gosta de batom (eu estou com um batom bem rosa) passa a mão 

pela minha blusa que tem umas tachinhas, recebo outro beijo no rosto e saímos da 

sala.  
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Dia 30/08/2018 - das 17h25 às 18h10 

Linguagem e Programação – Professor especialista   

 

Os alunos chegam na sala e encontram sobre a mesa alguns Ipads. 

O Professor especialista começa conversando com eles sobre uma atividade 

de outra turma (uma maquete de lego) que estava no corredor e na qual eles 

mexeram. Ele diz que é para mexer, mas que existem regras e que elas estão escritas 

abaixo do trabalho.  

Há na sala quatro alunos surdos com duas professoras. Eles participam da aula 

e, novamente, não há nenhuma interação. São duas turmas que falam línguas 

diferentes e que ficam em um mesmo ambiente físico, sem nenhum tipo de interação.   

J fala aos alunos que eles irão terminar o “digite e fale”. Eles podem ir para o 

corredor sem ultrapassar o bebedor. Eles têm 15 minutos para terminar a atividade. 

Os alunos saem correndo para o corredor. O Gustavo não sai correndo, fica 

sentado e o J fala alguma coisa com ele, que não consigo ouvir. 

Todos vão para o corredor, sentam-se no chão em duplas. O Gustavo está com 

o Lorenzo (nome fictício), um colega de turma que está fazendo dupla com ele. Desta 

vez o Gustavo não trabalhará sozinho, mas eu ainda não sei como foi a divisão dos 

grupos, já que ela aconteceu quando eu não estava presente.  

Durante todo o tempo, o Gustavo não toca no Ipad. Em alguns momentos ele 

fica ao lado do Lorenzo, mas não há a sua participação na atividade. Em outros 

momentos, ele fica caminhando pelo corredor, de um lado para o outro. Entra na sala, 

sai da sala, tem pequenos diálogos com os colegas. O Lorenzo o chama algumas 

vezes.  

As duplas que observo trabalham em parceria, cada um faz uma parte. Mas o 

Gustavo e o Lorenzo não trabalham assim.  

Ao final, o professor pede para os alunos entrarem e avisa que irá avaliar as 

atividades. O Gustavo e o Lorenzo são a primeira dupla avaliada. O Gustavo estava 

no corredor e o colega vai chama-lo. O professor elogia a atividade, faz uma pergunta 

ao Gustavo, que responde a ela com um toque na tela touch. A expressão do professor 

mostra que ele acertou o que foi pedido. O J avisa aos meninos que irá nomear a 

atividade com o nome dos dois.  
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Em momento algum o Gustavo pega o Ipad ou dá qualquer sugestão na 

atividade.  

Vou até ele e pergunto se a atividade deu certo. Ele me diz que sim. Eu 

pergunto se ele gostou de fazer. Ele diz que o Lorenzo fez sozinho. Eu então digo a 

ele que ele não pode fazer isso, que tem que ajudar o colega. Ele disse que não tem 

problema e sai andando. 

  

04/09/2018 - das 16h40 às 18h10  

Conversa prévia – Professora polivalente 

A T me disse, antes dos alunos chegarem, que faz prova adaptada para o 

Gustavo. Perguntei se ele precisa de alguma ajuda. Ela disse que às vezes ela ou a 

V (professora auxiliar) precisam ler a prova com ele.  

 

Ensino híbrido – Professora polivalente 

 

Antes de subir para a sala com computadores, a T explica aos alunos que eles 

usarão o Matific. Ela pede para todos levarem as agendas, para não terem que descer 

caso se esqueçam da senha. Realmente ela é muito organizada e se preocupa muito 

com os conteúdos procedimentais. 

Sento-me ao lado esquerdo do Gustavo. A professora auxiliar se senta ao 

direito. Pergunto a ele se ele prefere o Khan Academy ou o Matific. Ele diz: “Acho que 

eu gosto mais do Matific”.  

Na hora de fazer o login, novamente, Gustavo coloca uma letra a mais. Ele 

precisa digitar novamente e consegue, então, fazer o login no Matific.  

A T me explica que ele está fazendo uma atividade diferente dos demais alunos. 

Os outros estão trabalhando com divisão e o Gustavo está na multiplicação. Ela afirma 

que essa é a parte mais legal dessa plataforma, a possibilidade de fazer trabalhos 

individualizados.  

Ao fundo, a T avisa que eles só têm mais 15 minutos na atividade. Uma aluna 

diz: “Nossa. Já está acabando?”. “Sinal de que ela estava envolvida e gostando da 

atividade”, diz a T. 

Gustavo, em alguns pontos, demora a entender o que é pedido no exercício. 

Quando entende, resolve uma série de exercícios do mesmo tipo com muita rapidez. 
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Em um momento ele faz o desenho (monta a continha) desenhando com os dedos 

sobre a mesa. O Matific traz ilustrações, cores, e palavras-chave em destaque. Isso 

faz com que o Gustavo tenha muito mais facilidade para resolver os problemas. Além 

disso, o vocabulário e o contexto dos problemas são mais próximos dos alunos, em 

comparação ao Khan Academy.  

A V fica o tempo todo ao lado do Gustavo, mas ele solicita muito pouco a sua 

ajuda para resolver os exercícios. Em geral, eles são resolvidos pelo Gustavo de 

maneira autônoma.  

 

Aula de Língua Portuguesa – Professora polivalente 

 

A T projeta um artigo na lousa, usando o Google docs. Ela retoma a estrutura 

do gênero e faz a leitura parágrafo por parágrafo, identificando o assunto central. Os 

alunos registram no caderno. Após esse registro, ela constrói na lousa um mapa 

conceitual, e os alunos copiam a produção coletiva no caderno. O Gustavo tem uma 

organização muito boa. 

 

13/09/2018 - das 17h25 às 18h10  

Linguagem e Programação – Professor especialista  

 

O professor explica aos alunos que a aula será dedicada a uma avaliação do 

app e que eles darão início a um novo projeto. O Gustavo fica sentado, observando 

os colegas. 

Novamente, ele não toca, durante toda a aula, no Ipad. Ele está em dupla, 

novamente, com o Lorenzo. Eles já terminaram a atividade e passam todo o tempo 

brincando no corredor, sem o Ipad. Ao final da aula, vão jogar Minecraft. Novamente, 

o Lorenzo é quem manuseia o Ipad.  

Pergunto ao Lorenzo se o Gustavo participou da atividade. Ele desconversa e 

diz que ajudou um pouco.  

Peço que cada grupo me mostre o resultado ou o processo da atividade, para 

quem ainda não finalizou. A atividade consiste em montar um jogo no app Tiny tap 

sobre o corpo humano ou os planetas. Hoje a atividade é “digite ou fale”. Eles captam 

uma imagem e fazem perguntas (escritas ou digitadas) que devem ser respondidas 

com uma palavra. 
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Pergunto ao J o que será avaliado. Ele diz que serão avaliados o letramento 

digital (a escrita de programação) e o trabalho em equipe. Ele me explica, ainda, que 

esse trabalho é feito em parceria com Língua Portuguesa e Ciências.  

Ao final, ele explica as próximas etapas aos alunos, na lousa.  

1) Fazer pergunta (já foi realizado) 

2) Fale e digite (já realizado) 

3) Quebra-cabeça 

4) Escolha da dupla 

5) Livre (se tiverem uma boa postura nas outras atividades). 

Ao final, converso com a professora do 3º ano11 (a turma de crianças surdas). 

Ela me explica que a atividade é a mesma, mas que eles gravam as perguntas em 

Libras. Começo a entender melhor como é essa dinâmica de duas duplas em uma 

sala.  

  

20/09/2018 - das 17h25 às 18h10  

Linguagem e Programação – Professor especialista   

 

O início da aula foi bem conturbado. Já no corredor os alunos começaram a 

correr. Eles levaram uma bola e começaram a jogar no corredor. O Gustavo não 

estava no meio do tumulto. 

Já dentro da sala, eles permanecem muito agitados. A bola continua sendo 

jogada. Depois ela é recolhida pelo professor R, mas, mesmo assim, vai um tempo 

para os alunos se acalmarem.  

O Gustavo demora um pouco para se sentar, mas ele pega uma cadeira e se 

senta ao lado do Lorenzo, que é a sua dupla de trabalho. A estrutura da sala favorece 

muito o trabalho em equipe. As mesas são coletivas e as cadeiras são de rodinha, 

possibilitando que eles se aproximem. O J explica a atividade. Alguns serão avaliados 

e, enquanto isso, os outros farão o quebra-cabeça. O Gustavo diz que adora quebra-

cabeça. O J então diz que hoje é o dia dele. O Gustavo busca o Ipad e o entrega ao 

Lorenzo.   

O Gustavo puxa o Ipad das mãos do Lorenzo. Pela primeira vez, em algumas 

semanas, vejo o Gustavo com o Ipad nas mãos. Encho-me de expectativas, pois 

estava muito empolgada para observar a sua interação com essa ferramenta, já que 

eu havia lido muitos artigos que relatavam o sucesso dessa interação. Gustavo 
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desenha um círculo com a ponta do dedo indicador direito, meio torto (esse é o jeito 

que se usa para recortar as partes para fazer o quebra-cabeça no app). Logo em 

seguida, ele sai da sala. Entendo, depois de um tempo, que o Gustavo foi embora. Eu 

esperava muito ver o Gustavo usando o Ipad. Infelizmente, não foi possível.   

A aula continua tumultuada, mas aos poucos os alunos se acalmam.  

 

25/09/2018 - das 16h40 às 18h10  

Conversa prévia – Professora polivalente 

 

T me conta que os alunos participarão de uma Olimpíadas Matific, do dia 3 ao 

dia 9 de outubro e que está fazendo um aquecimento com eles. Ela disse que projetou 

na lousa todas as atividades que eles já fizeram no ano, e eles selecionaram aquelas 

de que mais gostaram. A partir disso, ela criou uma lista de atividades para eles 

refazerem, como estudo. Hoje a aula será com algumas dessas atividades.  

Ensino híbrido – Professora polivalente 

 

O Gustavo senta-se em um computador (Chromebook). O primeiro note estava 

sem bateria, o segundo sem uma tecla. Ele pega então um terceiro notebook e inicia 

as atividades. Sento-me ao seu lado. Nas aulas da T a aproximação do Gustavo é 

sempre mais tranquila. Acho que isso se deve ao fato da aula ser mais tranquila e da 

professora incentivar o nosso contato.  

O primeiro conjunto de atividades que Gustavo faz é de problemas com 

multiplicação. São cinco problemas. Os dois primeiros são lidos por Gustavo, sempre 

uma leitura com pouca entonação. A partir do terceiro, ele percebe que consegue 

resolver sem ler, apenas multiplicando os números. Os exercícios deveriam ser 

construídos para não poderem ser resolvidos dessa forma, já que incentiva uma 

resolução mecânica.   

O segundo grupo de atividades é tangram. Gustavo o faz sem dificuldade. 

O terceiro consiste em um conjunto de caçapas e uma bolinha. O aluno precisa 

ir colocando molas nas caçapas, que definem o número de saltos que a bolinha deverá 

dar, até chegar no buraco. É um exercício para trabalhar soma e subtração. O Gustavo 

faz os primeiros com muita tranquilidade, sempre contando os buracos, apesar de eles 

terem números e ser possível fazer mentalmente o cálculo. A V e a T, diversas vezes, 
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vão até ele e fazem perguntas e observações que o auxilia. Em determinado 

momento, no nível 3 da atividade, Gustavo passa a ficar ansioso, porque o nível de 

dificuldade aumenta. Ele bate os pés no chão e começa a errar os exercícios. Mas 

tem paciência e consegue resolver mais um. A aula termina.  
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02/10/2018 - das 16h40 às 18h10  

Leitura de história – conto infantil 

 

A Professora polivalente inicia a aula falando aos alunos que a intencionalidade 

dessa atividade é que eles entendam que a narrativa tem um começo, um meio 

(problema) e um final (resolução do problema).  

A T lê para os alunos o livro “O piquenique do Catapimba”, da autora Ruth 

Rocha. Ela lê a história com bastante entonação, enquanto os alunos a escuta e, em 

alguns momentos, fazem alguns breves comentários. Eles ficam muito empolgados e 

alguns parecem se sentir felizes por conseguir prever o que acontecerá. Em dado 

momento da narrativa, aparece uma personagem com o nome do Gustavo. Ao ouvir 

o seu nome, ele pergunta: “Eu?!”. A sala cai na risada. 

Ao final da leitura, inicia-se uma conversa sobre a importância da 

experimentação, do respeito e de dizer a verdade. Alguns alunos falam o tempo todo, 

outros falam poucas vezes, mas o Gustavo permanece em silêncio. Em momento 

algum da conversa ele dá a sua opinião sobre o tema. 

 

 

02/10/2018 - das 16h40 às 18h10  

Vídeo – tempo 

 

A Professora polivalente pede para os alunos que são os ajudantes pegarem o 

livro de Matemática. Depois, ela projeta na lousa um vídeo chamado “Como os gregos 

explicavam as estações do ano? Quer que desenhe?” (Canal: Um sábado qualquer). 

Depois do vídeo, os alunos e a professora fazem alguns comentários. O Gustavo 

permanece em silêncio.  
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02/10/2018 - das 16h40 às 18h10  

Aula de Matemática – Professora polivalente 

 

T coloca na lousa a página do livro, 203, e pede que os alunos anotem no topo 

da página a data e atividade coletiva. Depois, pede que façam uma leitura silenciosa 

do primeiro problema. Logo em seguida, ela vai até o Gustavo e pede para ele fazer 

a leitura. Ele lê o problema em voz alta. Ela, então, pede que ele o leia para toda a 

sala. Ele lê, porém, o tom de voz é baixo e eu, que estou no fundo da sala, não consigo 

ouvi-lo. Percebo, pela discussão, que se tratava de um problema sobre a comparação 

do preço de dois produtos, parcelados, e que deveria ser resolvido por estimativa. 

Gustavo permanece em silêncio.   

O segundo exercício é lido por um outro aluno. Para ele ela pede que aumento 

do tom, de voz. Consigo ouvi-lo. O problema inicia-se com uma tirinha do Menino 

maluquinho. A personagem mente, para não dividir o chocolate com os amigos. T 

pergunta ao Gustavo o que ele faria no lugar na personagem. Ela pergunta se ele 

mentiria, ele diz que não. Ela então pergunta se ele dividiria. Ele também diz que não. 

Ela, então, pergunta: O que você faria? Ele não dá uma resposta. T pergunta 

novamente se ele mentiria; ele responde não. Se ele dividiria, ele diz sim. T pede que 

Gustavo vá até a lousa ajuda-la no problema.  Ela vai lendo e ele registrando no 

quadro. Ele tem dificuldade com o sinal de divisão. T pega na sua mão e o ajuda a 

escrever o símbolo.  

16 ÷ 2 = 

T pergunta a Gustavo: “Quantos cercadinhos você vai fazer?” Gustavo: 

“Cercadinhos?”. T: “Sim! São quantas pessoas?”. Gustavo: “Duas. Dois cercadinhos”. 

Ele desenha dois círculos abaixo dos números. A sala então vai contando e ele 

colocando um traço em cada cercadinho. Ao final, conta os traços e completa a conta.  

16 ÷ 2 = 8 

T pede então que outro aluno vá fazer o outro item do exercício. Ela usa o 

mesmo procedimento que usou com o Gustavo.  
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03/10/2018 - das 13h20 às 14h00  

Olimpíadas de Matific – Professora polivalente 

 

Cheguei na sala e os alunos estavam chegando. O Gustavo ainda não havia 

chegado. A professora polivalente explicou que eles deveriam fazer cinco vezes cada 

um dos episódios, para que eles pudessem pontuar mais. Subimos para a sala 310. 

Lá, os alunos encontram os Chromebooks sobre a mesa e eles fazem o login no 

Matific e começam a fazer as atividades. Como o Gustavo não está na sala, sento-me 

ao lado de uma outra aluna que estava sozinha. Ela demora bastante tempo para 

fazer o login; tem bastante dificuldade porque, de acordo com a T, ela não usa o 

recurso tecnológico em casa.  

O Gustavo chega na sala. A T pede que ele se sente ao meu lado. Eu troco de 

lugar para sentar-me em um lugar em que caibamos os dois. Ele não trouxe a agenda 

que sempre usa para fazer o login no Matific, mas, desta vez, ele faz o login sem errar. 

Pergunto a ele se ele fez bastante exercícios em casa, porque a T pediu que fizessem; 

ele responde “não”. Suas respostas são sempre curtas e diretas. Ele começa a fazer 

o mesmo exercício que a aluna com a qual eu estava sentada anteriormente fazia. Ele 

o faz de forma mais rápida do que ela. Esse exercício é de escrever por extenso. O 

aluno deve, entre algumas opções, carregar palavras para compor o numeral que está 

representado por algarismos. O Gustavo só tem dúvida no número 17, no qual ele 

para e lê diversas vezes.  

A professora está fazendo uma filmagem para fazer uma postagem divulgando 

a aula. Enquanto ela filma, os alunos começam a bater palmas e a “cantar” falando 

para que ela apareça no vídeo também. O Gustavo se mantém concentrado na sua 

atividade. 

Na atividade seguinte, percebo que ele tem dificuldade em relação ao emprego 

dos símbolos de maior e menor (>,<). Ensino a ele um truque que uso até hoje, do 

lado maior e do lado menor do símbolo corresponderem aos números maior e menor, 

respectivamente. Ao dizer isso a ele, ele passa a fazer os exercícios com bastante 

rapidez, mas continua pedindo que eu confirme seu pensamento: “16 é maior que 15”.  

A terceira atividade é mais complexa. Ele tinha que resolver a seguinte conta: 

11x11. A princípio ele tenta montar a conta, mas o resultado dá 11. Pergunto a ele se 



157 
 

 
 

é possível 11 x 11 dar 11. Ele diz que não sabe. Insisto na pergunta e sugiro que ele 

desenhe. Faço algumas bolinhas para ele entender a ideia. Ele passa então a 

desenhar as bolinhas, em conjuntos de 11. Em dado momento ele perde a conta e 

reinicia o desenho, de forma mais organizada. A aula termina e ele não consegue 

terminar. Achava que ele ficaria frustrado por largar na metade, depois de tanto 

trabalho, mas ao ser solicitada a liberação da sala, ele fecha o notebook e se levanta 

para sair da sala.   

 

05/10/2018 – das 17h25 às 18h10 

Linguagem e Programação – Professor especialista   

 

Antes de começar a aula os alunos ficam conversando. O Gustavo, assim como 

seus colegas, sempre fica mais agitado nas aulas de Linguagem e Programação do 

que nas aulas da Professora polivalente. Ele anda de um lado para o outro, cutuca os 

colegas, até que resolve se sentar.  

Quando todos estão sentados, o Professor especialista começa um bate-papo 

com os alunos sobre o Projeto sobre o lixo que foi iniciado na aula de ciências e que 

se estenderá nas aulas de Linguagem e Programação. Ele pede aos alunos para 

fazerem uma listagem de palavras-chave sobre esse tema. Os alunos falam várias 

palavras, que vão sendo listadas na lousa pelo professor: resíduo sólido, reciclagem, 

garrafinha, squeeze, reutilização, meio ambiente, desmatamento, lixo, lixeira, 

decomposição, aterro. O Gustavo não fala nenhuma palavra. Apesar de tentar falar 

em um determinado momento, a sala fala de forma desordenada e isso faz com que 

ele não consiga falar. A sala decide que esse projeto deverá ser chamado de squeeze.  

O Professor especialista bate um papo com os alunos sobre o lixo na natureza. 

A partir das ideias dos alunos ele abre o Google e pergunta que palavras-chave deve 

procurar para encontrar imagens sobre esse tema. Uma aluna sugere baleia e lixo. 

Outra aluna diz que tem pena de baleias e pede que ele não use essa palavra. Ele, 

então, percebe que as imagens podem causar um desconforto e as seleciona antes 

de mostrar aos alunos. Depois das imagens, ele avisa que na semana seguinte os 

alunos irão trabalhar nesse projeto, em duplas, e que uma pessoa da dupla ficará com 

o Ipad para fazer um Tiny Tap e a outra pessoa ficará com o computador para 

descrever o processo, fazer um planejamento do trabalho.  
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16/10/2018 – das 16h40 às 18h10 

Ensino híbrido – Professora polivalente 

 

Antes de subirmos para a sala com os computadores, a professora pediu que 

os alunos levassem caderno e lápis. A aula era de ensino híbrido rotativa por estações. 

Antes dos alunos entrarem na sala, a T determinou quem ficaria no computador e 

quem ficaria com o caderno e material dourado. O Gustavo ficou com o computador. 

Sentei-me ao seu lado. Depois que ele fez login no Khan, não encontrou as atividades. 

A professora foi resolver a questão e pediu que ele começasse a fazer a parte com o 

material dourado. Sentamo-nos em outra mesa e a T começou a fazer questões que 

ajudassem o Gustavo. As contas que ele deveria resolver eram de divisão. Ela pede 

que ele pegue o material dourado que corresponde ao número.  Ele, então, pega 

dezenas e unidades que correspondem ao valor da conta. Ela pede então que ele 

divida aquelas dezenas entre as “crianças”. Ele divide. Depois, ela pede o mesmo com 

as unidades e ele o faz. Na conta seguinte já aparece um novo desafio, ele precisa 

dividir duas dezenas entre quatro “crianças”. A T então pergunta o que ele precisa 

fazer, se dá para quebrar a dezena no meio. Ela mostra a ele a caixa de material 

dourado e pergunta, o que você precisa fazer? Sem resposta, ele mostra a ele que 

ele precisa trocar a dezena por unidades. “Quantas unidades tem uma dezena, 

Gustavo?”. Ele responde que são dez e ela diz para ele fazer a troca. Na sequência, 

o Gustavo responde outros exercícios do mesmo tipo e os vai resolvendo, sempre 

com o auxílio da professora, mas apresentando, a cada exercício, um pouco mais de 

autonomia. Ao terminar os exercícios, ele retoma o Khan Academy. Descobrimos que 

ele estava colocando o login do Matific, e por isso não estava conseguindo entrar.  

No Khan, os exercícios eram iguais aos do caderno, somente a conta, sem 

nenhum recurso visual. Agora, sem a ajuda da T e apenas comigo ao seu lado, 

Gustavo continua fazendo os exercícios, assim como fazia na etapa anterior. O 

recurso tecnológico, nesse caso, nada alterou a aula, apenas fez com que o Gustavo 

precisasse encontrar espaço em sua mesa para colocar o caderno, onde ele resolvia 

os problemas, o material dourado, que o auxiliava na construção da ideia, e o 

computador, que apenas indicava a conta a ser feita e verificava o resultado, ao final.  
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18/10/2018 – das 17h25 às 18h10 

Linguagem e Programação – Professor especialista   

 

O Gustavo entra na sala e começa a correr. Ele repete esse tipo de 

comportamento nas aulas do Professor especialista. Hoje todos os alunos estão sem 

uniforme, por conta de uma atividade que ocorreu no dia. Isso causa mais agitação 

na sala. O Professor especialista consegue acalma-los e começa a retomar a 

atividade da aula anterior. A aula havia sido sobre efeito estufa e ilha de lixo. Ele, 

então, propõe que cada dupla pegue um Ipad e que faça uma atividade, de qualquer 

tipo, no Tiny Tap. O L, que está em dupla com o Gustavo, logo pega o Ipad e começa 

a atividade. Vendo que os alunos estão fazendo algo diferente do esperado, faz uma 

intervenção e mostra um exemplo. Sento-me entre duas duplas, sendo uma a do 

Gustavo. A dupla na qual ele não está reveza o Ipad o tempo todo, cada aluno fica 

alguns minutos e logo o outro pega o Ipad e continua a atividade. A dupla do Gustavo 

não reveza. Apesar dos vários pedidos de Gustavo, L não passa para ele o Ipad, fala 

sempre para ele esperar. Depois de muitas tentativas, Gustavo diz: “Anda logo, L. Eu 

não fiz!”. L passa para Gustavo o Ipad que fica segundo com a ferramenta e logo a 

devolve ao colega que a solicita. Fica evidente que a falta de mediação dos trabalhos 

em duplas não funciona para o Gustavo.  

 

23/10/2018 - das 16h40 às 18h10  

Ensino híbrido – Professora polivalente 

 

Cheguei na sala e os alunos estavam chegando. O Gustavo já estava na sala 

sentado em sua carteira. Nos dirigimos pra a sala com os computadores. Hoje a sala 

estava com uma disposição de carteiras diferente: havia dois grandes círculos e um 

círculo menor. Os alunos se sentaram e eu me sentei ao lado do Gustavo. A atividade 

de hoje é do Matific: elas envolvem subtração, adição, multiplicação e escrita por 

extenso. Gustavo faz todos os exercícios sem dificuldade. Alguns deles com o auxílio 

do papel e da caneta. Percebo uma maior autonomia em relação à resolução dos 

exercícios. Ele já não pede auxilio e aprovação com tanta frequência, como fazia no 

início da observação.  
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Apêndice 2 

 

Entrevista – Professor especialista (Linguagem e Programação) 

Entrevista com o Professor especialista  dia 5 de novembro de 2018, Colégio. 

Eu gostaria que você me contasse um pouquinho sobre a sua formação, sua 

trajetória profissional… 

Tá… eu sou formado em... em... Sistemas de Informação e… fazendo estágio 

por essa faculdade eu descobri a pedagogia, pela qual eu me interessei, entrei no 

Colégio  e a primeira coisa que eu fiz foi me formar em pedagogia. Na pedagogia, eu 

conheci todas as facetas que incluem ensinar, inclusive a inclusão. De alunos com 

características diferentes das que a gente tá habituado a ensinar. Interessado nisso, 

eu fiz psicopedagogia também pela instituição que aborda de forma mais intensa 

essas características dos alunos é… com ensino diferente. E é isso. 

É… E aqui você leciona linguagem e programação, tem mais alguma 

disciplina? São várias, como funciona? 

Tem, além da linguagem e programação, que antigamente era informática, 

informática básica de ensinar… é… softwares de escritório né, que é Word, Excel, 

Power Point, agora o… Google planilhas, documentos, apresentações. Nós 

expandimos pra programação, o colégio tem o intuito de ensinar programação para 

crianças de forma que ela desenvolva o raciocínio lógico dela. E esse raciocínio lógico 

ajuda em outras disciplinas e… também temos a robótica, temos linguagem 

cinematográfica e temos a robótica avançada que inclui impressão 3D, modelagem 

3D e equipamentos mais sofisticados de robótica que não inclui o… os blocos de 

montar e sim a montagem do próprio aluno com peças mais duras, mais rígidas. 

Então, eu acho que você já entrou um pouquinho, mas… do objetivo da 

disciplina, mas qual que é o objetivo específico pro terceiro ano? 
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Pro terceiro ano é a alfabetização digital: é… o aluno ter, criar habilidades, 

desenvolver habilidade de digitar, habilidade de ver o que ele está digitando, de fazer 

o conserto de acordo com a língua portuguesa, habilidade de pesquisar, de filtrar 

a  pesquisa, de fazer uma pesquisa de qualidade, também tem a habilidade de montar 

figuras e gráficos, de forma que façam uma... tenha coerência com a pesquisa textual 

dele e a habilidade de… formatar um documento com tudo aquilo que ele trouxe da 

pesquisa é… juntando com a alfabetização dele,  dele produzir algo formatado, de 

forma que fique apresentável. Esse é o terceiro ano.  

Esse é o terceiro ano… E aí eu percebi pela observação das aulas que é 

sempre um projeto que envolve outras disciplinas, projetos com ciências, com língua 

portuguesa. Como é que é construído esse currículo? 

No planejamento do nosso colégio, no começo do ano, nós nos juntamos e 

cada professor polivalente define, de acordo com a sua coordenação, o seu projeto 

de aula pro ano inteiro. A linguagem e programação, ela tem também o seu próprio 

planejamento, mas ela também se adequa ao planejamento do polivalente, desde que 

esse é… tenha uma demanda tecnológica e sempre tem porque é uma… é uma 

premissa do colégio, que as polivalências sempre é… acabem produzindo algo que 

tenha é… um conteúdo tecnológico. Então, a linguagem e programação faz uma 

parceria e esse ano, em todo o fundamental 1, é relacionado a resíduos sólidos, o 

caminho que o lixo leva. Seja para é… pro… pro aterro sanitário, seja pro… 

infelizmente pro mar, pro espaço. Inclusive o fundi 2 tá falando um pouquinho sobre 

isso: lixo espacial e… pra reciclagem que é o foco, que inclusive tem a parceria, 

também, do REAJA. Então, esse ano foi resíduos sólidos e todo ano tem um tema. 

Geralmente esse tema, ele é conduzido pelo PE UNESCO. Esse ano não teve um 

tema específico. Então foi escolhido pelo fundi 1: resíduos sólidos.  

E aí a inserção, então da tecnologia, fica por sua conta. 

Sim. 

Ou é… ou vem… fica por sua conta. Você pega o planejamento… e pensa o 

que que dá pra fazer dentro daquela proposta pedagógica que já existia. 
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Sim, a nossa área, a coordenadora, a nossa coordenadora, ela, em contato 

com as outras coordenadoras do fundi 1, alinham o planejamento e ela identifica os 

pontos onde nós podemos é… nos inserir e ajudar. Por exemplo, é… o terceiro ano 

tinha que explicar o caminho do resíduo sólido e nós fizemos um aplicativo pra mostrar 

como esse, como é… como nós podemos escolher o caminho que o lixo pode levar. 

E esse aplicativo conscientiza a nós sobre esse caminho que o lixo é… tem que ser 

é… tem que tomar. Outro exemplo é no quarto ano, onde eles, nós estamos fazendo 

um site sobre a poluição no estado de São Paulo e o objetivo é que eles construam 

manchetes sobre as pesquisas que eles fizeram. Eles fazem a pesquisa, transformam 

aquilo numa notícia, que gera uma manchete, que abastece o site. No Google sites.  

E… entrando agora um pouquinho pra falar sobre o Gustavo. Você já teve 

alguma experiência anterior com aluno com autismo? 

Já! Eu só esqueci o nome do… da… o nome da doença que ele tinha. Da… 

da… eu esqueci… 

Asperger? 

Eu acho que era. É… esse aluno, nós não recebemos instrução, pra como lidar 

com ele. Eu não era o professor dele, eu era o professor auxiliar, então não tinha o 

comando da sala, mas eu convivi com ele porque eu que o ajudava. E ele tinha o 

costume de morder o próprio braço, então ele tinha muitas marcas no braço. E… nós 

tínhamos que lidar com duas situações. A primeira é que é… a… o foco cognitivo dele 

e o segundo é…  se eu posso dizer assim, o desfoque do braço dele. Então o nosso 

objetivo era tirar é… deixar que é… é… fazer com que ele não mordesse o próprio 

braço e focasse sempre na, na lição a ser feita. E… a abordagem que eu tive com ele 

era enquanto eu fazia pedagogia, eu aprendia com algumas experiências de alguns 

colegas que eu tinha na aula de pedagogia, que eles me contavam o que que eles 

faziam pra… pra… ajudar esse aluno, esse tipo de aluno. E uma dica que me deram 

era montar um enredo, uma narrativa, onde a aprendizagem do aluno fizesse parte 

dessa narrativa. E eu tomei a iniciativa de transformar esse aluno num herói. E ei 

percebi que ele gostava muito de gibis, muito de histórias de… de heróis. Então eu 

disse pro Marcelo, é o nome dele, é… que o Marcelo fosse o herói daquela… 

daquela… daquele… daquela lição que ele tinha naquele momento. Aquela lição 
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naquele dia era a missão daquele herói. Que era ele mesmo. Então, ele se empolgava 

sendo o herói e esquecia do próprio braço. Ele não mordia. No fim da aula, quando 

acabava a missão dele, ele me perguntava: “Eu consegui concluir minha missão?” Eu 

dizia: “Sim, você foi muito bem, herói”. E aí ele mordia o braço, porque ele concluiu a 

missão.  

É… ele terminou aquilo. 

Então, quando ele terminava a missão, parecia que ele saía da caixinha da 

missão e entrava na caixinha da… da ansiedade dele, que era morder o próprio braço. 

Então, naquele momento a gente conseguia tirar o foco do braço e colocar o foco no… 

na… no aprendizado dele. 

Você sabe se esse aluno ainda vai… é aqui do colégio? 

Não é mais, já faz oito anos. Então, antes do Gustavo, foi só ele. 

E a psicopedagogia veio depois então. 

Veio depois. 

Você acha que ela te deu mais embasamento pra lidar com as outras crianças? 

Deu. Durante a pedagogia eu não pensava em psicopedagogia, não pensava 

em alunos com inclusão, é… fui pensar isso depois, na minha formação nos meses 

finais à pedagogia e essa experiência pesou muito. É… eu pensei, como é que a 

tecnologia pode ajudar a incluir um aluno que tem características que… que podem 

dificultar o aprendizado dele. Desde então eu venho pesquisando essas tecnologias 

de forma que inclua o aluno. Não só pedagogia é… é… tecnologias especiais pra isso, 

mas uma tecnologia do cotidiano, como o por exemplo… um… uma planilha é… 

uma… um formulário pode ajudar um aluno. Em que aspecto? Como é que eu consigo 

fazer essa inclusão? E antes do Gustavo, foi só ele.  

E… você falou que, pra, com ele você não recebeu nenhuma instrução, mas 

como é que foi pra receber o Gustavo? 
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Nós temos orientações em relação a abordagem. Então, nós recebemos 

algumas dicas de como abordar um aluno que tem certas características. Existe 

uma… uma especialista no colégio, que ela traz todos os alunos, o nome de todos os 

alunos que tem algum tipo de inclusão e… recebemos algumas dicas de como abordá-

los. É… durante a aula não existe uma abordagem é… específica em relação a aquele 

aluno, em especial, né. Então, é... a adaptação dele na sala vem muito dessas dicas 

que nós recebemos no começo do ano e durante o ano também, e também da 

professora responsável, ela traz algumas dicas de como abordá-lo, o que  se deve 

evitar falar. É... por exemplo: O Gustavo, ele...  no começo do ano, eu recebi a dica 

de não fazer comentários com ironia, com sarcasmo, porque ele sempre leva ao pé 

da letra, ele... ele.. ele sempre entende aquilo da forma como ele ouviu. E eu, é... eu 

gosto muito de trabalhar com a ironia, é... com os alunos. Os alunos entendem a ironia, 

eles até ficam mais leves, se sentem mais leves quando entendem uma bronca com 

ironia, por exemplo. Mas o Gustavo não. Tem que ser da forma como ele ouviu. Então, 

eu tenho que escolher as palavras certas pra que ele não entenda errado e não faço 

algo errado.  

E aí essa adaptação acaba sendo pra sala toda?  

Sim. Sim.  

De alguma forma você se transformou como professor para essa turma? 

Sim. É... é muito interessante que os alunos percebem que eu mudo meu jeito 

de falar por causa da inclusão do Gustavo. Só que, durante o ano, o ano que passa, 

o Gustavo percebeu algumas ironias e ele me pergunta sobre algumas coisas. Ele 

tem dúvidas sobre aquilo que eu falo para os outros alunos, porque ele percebe que 

o outro aluno não entendeu da forma literal. Então, ele pergunta é... se realmente eu 

quis dizer aquilo. Ele começou a questionar as minhas frases irônicas ou sarcásticas. 

E uma vez ou outra, eu experimento uma frase ingênua, porém irônica, pra ver se ele 

entende, se realmente é... eu quis dizer aquilo ou se há algo por trás. E, nos últimos 

meses, eu percebi, principalmente depois das férias, que ele começou a perceber 

algumas ironias. Então, ele pergunta: “É isso mesmo que você está querendo dizer? 

Você lembra que você disse, professor, aquilo? Você realmente quis dizer aquilo?”. 
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Ele começou a questionar algumas sentenças minhas. Então eu comecei a... a liberar 

um pouco mais de frases irônicas, pra ver se ele... se ele já entende as ironias.  

E você tem contato com a AT, que é a AT dele? 

Não. Não. 

Porque na sua aula ela não tá e você não tem essa troca com ela?  

Não.  

Além dessa adaptação, eu vi, por exemplo, na primeira atividade, no primeiro 

dia que eu estava aqui, era uma atividade que era adaptada para o Gustavo. Era uma 

planilha sobre as equipes da Copa e aí o Gustavo estava fazendo uma atividade um 

pouco diferente do restante da sala. Houveram outras adaptações ao longo do ano 

ou, em geral, o Gustavo fazias as mesmas atividades que os outros colegas? 

O primeiro dia da atividade é sempre igual pra todo mundo, porque é nesse 

momento, como eu não tenho referência externa, eu tenho que criar a minha própria 

referência. Então, no primeiro dia de aula, todo mundo recebe a mesma atividade, e 

eu sinto, eu percebo o limite do aluno. Então, no caso do Gustavo, ele recebeu a 

mesma atividade, só que eu percebi que ele não... não conseguia desenvolver é... 

exatamente aquilo que eu pedi. Então, eu adaptei, tornei mais simples, só que essa 

simplicidade não tirou o objetivo. Então, o objetivo permaneceu o mesmo do que os 

outros alunos. Pode ser menos complexo, mas eu consigo ver na adaptação o mesmo 

objetivo que eu passei para os outros alunos. Então eu consigo avaliar da mesma 

forma, não com a mesma complexidade. E se eu sentir que ele foi muito rápido, eu 

faço uma calibragem do aprendizado dele. Então, eu percebi que ele dominou aquilo 

com muita eficiência; então, eu aumento a complexidade e vou chegando perto do 

nível normal de complexidade dos alunos. Pode ser que em algum momento ele 

chegue ao mesmo nível, o que faz entender que ele tem aquele domínio daquela 

habilidade, ele não tem nenhuma dificuldade; a característica que ele tem não dificulta 

o aprendizado naquele determinado assunto, naquele determinado tema. No caso 

dessa atividade, eu fui até o fim com esse nível mesmo que eu passei pra ele, até 

porque eu tinha que administrar o tempo de todos os alunos, o tempo era curto, e... 

mas foi o suficiente pra avalia-lo, da mesma forma.  
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E que envolvia a escrita também. Envolvia algumas coisas que ele tem mais 

dificuldade. 

Sim.  

E aí ei percebi também, na observação, que a dinâmica da aula é muitas vezes 

em grupos, duplas; em poucos momentos eles estão sozinhos. Na verdade, acho que 

eu não vi em nenhum momento eles trabalharem sozinhos, eles sempre estão 

agrupados. Como é que é essa divisão de grupo? Como funciona a divisão da dupla? 

Como é decidido quem vai ficar com quem? 

O trabalho em equipe é uma premissa do colégio, então, no mínimo, nós 

fazemos duplas. E existe uma regra, que os professores escolhem obedecer ou não, 

nós geralmente escolhemos obedecer, porque alinha com todos os professores. E 

isso é muito... é... isso é muito válido para o ensino fundamental 2. Pro fundamental 

1, por eles trabalharem com especialistas e não com muitos professores como no 

fundamental 2, é... nós trazemos essa regra pro fundamental 1 e escolhemos a forma 

como ela vai ser... é... como ela vai ser feita. Então, é assim: primeiro bimestre, eles 

que escolhem; segundo bimestre, o professor escolhe as duplas; o terceiro bimestre, 

sorteio; e o quarto bimestre, eles escolhem de novo, obedecendo um critério – nunca 

pode repetir a dupla. Mas, lembrando, o professor é que escolhe se isso vai ser feito 

ou não. E sentindo o comportamento, a... a afinidade que eles têm, o desenvolvimento 

na atividade, eu decido, no bimestre, se eu vou seguir aquela regra, qual é melhor ser 

aplicada naquele momento. Então, se é uma sala com um comportamento bom, isso 

é: chegam, já produzem rapidamente aquilo que precisam, não ficam perdendo tempo 

com outras coisas, é possível que a afinidade faça com que eles produzam mais. Em 

determinadas situações, é muito interessante misturá-los, porque o nível social deles 

está muito baixo. Então, se eu misturo, os alunos, eles aumentam o nível social, 

conhecem uns aos outros, produzem mais e o nível social aumenta. Há casos em que 

não dá pra misturar, porque eles perdem muito tempo reclamando da mudança de 

dupla. E isso afeta o aprendizado, afeta o tempo de, o gerenciamento do tempo que 

eu tenho na aula. Então, é mais conveniente deixá-los juntos com afinidade. Então, é 

muito de sentir o momento. E, no caso do terceiro ano, eu não me preocupei muito 
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com quem o Gustavo faria, porque é interessante perceber que nessa idade os alunos 

ajudam o Gustavo. Talvez, no fundamental 2, não seja tão eficiente assim, porque 

eles estão descobrindo um mundo social, né. O interagir com outras pessoas, da 

importância social. No fundamental 1 eles são mais... eu sinto que eles são mais 

afetivos. Então, independente da dupla que eu coloque, mesmo que ele reclame por 

não ter afinidade com um aluno com características especiais, depois da segunda aula 

eles já estão... é... afinados. Pode ser que o aluno... é... domine mais a atividade; 

então, eu tenho a responsabilidade de controlar essa gestão de prática. Então, se eu 

percebo que o Gustavo não tá fazendo tanto, porque o outro aluno dominou a 

atividade, eu peço que esse aluno ceda um pouquinho pra Gustavo de forma que 

equilibre, e o Gustavo comece a... comece não, desenvolva a atividade dele em 

equipe. No começo do ano, o Gustavo, ele dificilmente trabalhava em equipe. Ele tinha 

um certo egocentrismo na hora da aprendizagem, talvez por necessidade, né. Ele não 

entendia direito, o outro aluno não tinha tanta paciência, porque não tava acostumado. 

Só que o costume traz a... esse desenvolvimento social e esse desenvolvimento 

cognitivo do Gustavo. Ele percebe no outro o que o outro está fazendo, ele quer fazer 

igual, ele faz, consegue fazer igual; o outro aluno ajuda. É uma dinâmica. E... é natural. 

E eu fico observando de longe, se tá indo tudo bem. E, às vezes, eu converso com o 

Gustavo: “Gustavo, se você perceber que não tá fazendo a atividade como deveria, 

me avisa”. Essa frase ele entende literalmente e ele vem me avisar: “Professor, ele 

não tá deixando eu fazer a atividade”. Então, eu interfiro, sempre que posso.  

E... e como você percebe a relação dele com as tecnologias? As aulas que eu 

assisti a maioria foi com Ipad, mas eu assisti aulas, a primeira aula ele tava com outras 

tecnologias. Não sei exatamente quais você usou ao longo do ano. Você percebe 

alguma coisa que ele goste mais?  

Eu não percebi nenhum gosto é... particular. E... com o Ipad ele se dá bem, ele 

maneja bem. Com o computador, havia uma certa lentidão na hora de procurar as 

letras, a digitação dele é lenta, porém ele consegue. Então, é necessário ter um tempo 

a mais de... de... ou um tempo a mais ou uma adaptação na atividade de forma que 

ele consiga escrever tudo que ele precisa, digitar tudo que ele precisa. Ele evoluiu 

bastante do começo do ano até o meio do segundo bimestre, com digitação. Pesquisa: 

ele pesquisou bem. É... o pouco que eu dei pra ele, ele conseguiu fazer. Eu percebi 
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dificuldade na hora de colocar imagens, de colocar as imagens no lugar. Mas, pelo 

fato dele entender tudo literalmente, parece que ele é muito ficado naquilo, na ordem 

dada. Então, ele cumpre exatamente aquilo que ele... que ele recebeu de ordem. Ele 

não tem um desvio. Eu percebi que ele não tem desvio, pelo menos tecnologicamente; 

ele é bem focado. Diferente de outras crianças, que, por ter um nível social mais alto, 

pode ser que elas comprometam o tempo delas conversando entre si e acabam 

esquecendo da atividade, do foco. E ele não; ele é mais concentrado. Então, isso 

ajuda até a equilibrar o tempo entre um aluno é... um aluno com a atividade normal e 

um aluno como o Gustavo que tá com a atividade adaptada. De forma que eu consiga 

até aumentar a complexidade dele. O que dificulta um pouco só é a velocidade dele.  

Você acha que essa facilidade maior com tecnologia touch é uma coisa dele ou 

uma característica das crianças de forma geral? 

Eu acho natural. Eu acho que... toda criança ela não pensa sobre o fazer dela 

na tecnologia que envolve a tela touch. É como um movimento natural, é como comer: 

eu vou pegar a colher para conseguir comer. Então, ele não pensa muito sobre onde 

eu vou tocar. Ele toca e acontece. E a tecnologia touch é mais fácil do que o mouse 

pra ele, porque... o cursor depende do seu movimento, e o touch tá na ponta do seu 

dedo. Então, eu acho que... é... a velocidade é maior; então, é mais fácil: onde eu tô 

com o dedo é onde acontece. Pro Gustavo isso é fácil. Onde tá o mouse? Eu senti 

que às vezes ele procura o cursor do mouse, ele fica movendo o mouse pra achar o 

mouse. E o dedo é o próprio mouse dele, né, então no touch é mais fácil pra ele. Ele 

tem facilidade sim maior com o touch. As crianças já estão acostumadas, né, com o 

mouse; então não tem problema. Eu senti dificuldade nele com o mouse.  

É isso, Professor especialista. Tem alguma coisa que eu não perguntei que 

você gostaria de falar, sobre o Gustavo, sobre a relação dele com a tecnologia, a 

disciplina, algo assim? 

O Gustavo, e crianças como ele, é... é um desafio, porque a tecnologia não tem 

algo específico em relação a crianças com características especiais. Então, o 

professor tem que descobrir, aula a aula, o fazer, o adaptar. Materiais de referência é 

difícil, não são tão diretas, e é nessa aprendizagem que a gente constrói o nosso 

portfólio de situações: o que fazer em determinada situação. Como eu só tive o 
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Gustavo como segundo caso e o primeiro foi o Marcelo, então o meu portfólio é bem 

pequeno, só que ele tem aumentado. E eu senti que, ao aumentar o meu portfólio, eu 

também estou aumentado o desenvolvimento dele e isso me satisfaz. Eu consigo até 

trabalhar mais fácil com os outros alunos, porque o que é o difícil, que seria o caso do 

Gustavo, não é mais. Eu consegui adaptar de uma forma que ele chegue ao mesmo 

nível dos outros e com os outros fica mais fácil também. O que dá tempo também de 

fazer com que os outros ajudem o Gustavo, quando necessário. Então, o interessante 

é o dia-a-dia, o aprendizado do dia-a-dia do professor, em relação ao aluno.   

  



170 
 

 
 

 

Apêndice 3 

Entrevista – AT 

AT, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua formação, sua 

formação acadêmica, como você chegou na educação inclusiva e qual é a sua 

trajetória dentro desse universo? 

Tá... Eu sou formada em psicologia e eu atuo com autismo já fazem cinco anos. 

É... eu comecei a trabalhar com crianças autistas como estagiária na instituição AMA, 

que é amigos do autista e lá eu fui aprendendo sobre... TEACH, que é... que é um 

método para organização de rotina da criança. Então ali eu consegui, eu aprendi, na 

verdade, a como é importante essa criança ter uma rotina, ela entender o que ela faz 

primeiro, quando é que é o almoço, quando é que ela vai escovar os dentes, pra ela 

conseguir se organizar durante o dia. Ali também eu aprendi o PECS, que é o 

comunicação, que é um sistema de comunicação, que é para as crianças aprender a 

se comunicar, eu trabalhei bastante com crianças não verbais. Então... ali na AMA foi 

a minha formação, né? Eu não busquei nenhuma instituição de faculdades, nem nada, 

ali dentro da AMA, ela que me proporcionou esse conhecimento. E... E agora eu estou 

fazendo uma formação com psicopedagogia, porque nessa minha caminhada eu 

acabei indo para a área escolar e foi a área que eu mais me identifiquei, de estar 

ensinando a criança, nesse meio pedagógico. E.... e agora eu estou fazendo a 

psicopedagogia também pra tá colaborando com o aprendizado das crianças.  

Hoje você acompanha alunos só com autismo? 

Isso. Só com autismo. Eu acompanho um no período da manhã e outro no 

período da tarde.  

E, assim, há quanto tempo você acompanha o Gustavo?  

Eu acompanho o Gustavo faz uma no e nove meses, um ano e dez meses, eu 

entrei no ano passado em maio, abril, por aí. E tô há esse tempo com ele.  

E como é que foi esse primeiro contato, como foi o começo desse processo? 
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O Flavinho é muito quieto, assim né? Muito na dele, mais acanhado, com 

vergonha. E tem que respeitar esse espaço dele. Né, então... um primeiro contato é 

tipo: Ah! Tá bom. Ela tá ali pra me ajudar. Então eu tinha também que conquistar a 

confiança dele para comigo. Então.. foi um contato... muito respeitoso, ele foi 

percebendo que ele podia pedir ajuda pra mim, e... e nessa percepção dele eu 

também fui tentando fazer com que ele não se apegasse tanto a mim, então, o meu 

trabalho, na verdade, é que ele não precise de mim. É... então fazer uma ponte dele 

também com as outras professoras pra que ele perceba também que ele pode é... 

pedir ajuda para outras pessoas, não vim somente para mim.  

E esse contato começou na escola ou começou em casa? Como vocês se 

conhecem? 

Ele me conheceu diretamente na escola. Tem outros casos que eu vou primeiro 

na casa, que a criança me conhece fora da escola, mas na questão do Gustavo ele 

me conheceu já na escola. Então, foram as professoras que me apresentaram pra ele 

e... foi um contato... é... bem gradual, assim. Eu fui primeiro observando de longe, 

vendo o que ele fazia sozinho, em que partes ele precisava de ajuda, é... e nisso eu 

fui fazendo as intervenções.  

E... que características do Gustavo você considera assim muito importantes 

quando uma professora vai trabalhar com ele? O que a professora precisa conhecer 

sobre ele para poder tê-lo na sua sala? 

No Gustavo, eu observo muito a questão tanto da comunicação, é... de procurar 

entender, né? Investigar o que ele tá querendo comunicar, porque a fala dele tem 

momentos que você não entende o que ele tá querendo dizer. É... então a questão 

de... comunicação seria um ponto; e a questão da... dá atenção dele também. Tem 

momentos que a atenção dele está flutuante, assim, ele tá prestando atenção em outra 

coisa e de repente a gente fala: “Gustavo!” Ele dá né... fala: “O que!?” Né, tipo... o que 

que tá acontecendo? [risos] Então é essa né? De ir trabalhando essa questão também. 

Então, seria esses dois pontos: a atenção e a comunicação. 

E o que a professora pode fazer no dia-a-dia referente à atenção e à 

comunicação?  
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Na atenção, a gente começou a... a... eu pedi pra professora chamar mais a 

tenção dele. Então, de perguntar o que que tá acontecendo na sala, né. Tipo: Gustavo, 

o que que eu falei? Ou até mesmo eu intervir e falar: Gustavo, o que que a professora 

tá falando? Sobre o quê? É... isso... começou sendo muito... por exemplo, de um em 

um minuto, cinco em cinco minutos, e aí eu fui distanciando esse tempo. E aí da 

Professora polivalente, eu já falo pra Professora polivalente, chama a atenção dele 

que ele tá, e aí ela já chamava. Agora ela já não precisa ser, né, da minha orientação, 

pra chamar. Ela já chama, já percebe e já fala com ele. Então... é, mais ou menos, um 

treino, assim, então vamos começar chamando a atenção dele de pouco em pouco 

tempo, depois a gente vai espaçando esse tempo. E, ainda assim, quando eu chego 

e pergunto: “Gustavo, o que que a professora tá falando?” “Ah! É sobre o tempo?” 

“Isso é sobre o tempo! O que que é sobre o tempo?” “Ah! É da chuva e do sol?”. Então, 

tem essa parte da comunicação, né? E dá atenção. Aí eu vou puxando de pouquinho 

em pouquinho. “Ah! Da chuva e do sol! E o que quer dizer o tempo, a chuva e o sol?” 

“Ah! Tá marcando que o dia da semana via fazer sol?” Então, ele vai, aos pouquinhos, 

é... falando, comunicando aquilo que ele tá aprendendo.  

E como é que é o seu trabalho com ele dentro da sala de aula? Então você fica 

próximo, eu observei que você fica próximo, mas não o tempo todo. 

Isso.     

Como é essa organização? Qual é seu papel ali dentro? 

É...No ano passado, quando eu iniciei com ele, eu vi que ele precisava de muita 

ajuda em questão do... do que fazer. Ele ficava, era aquela de a professora pedir: 

“Peguem a agenda!” E ele não saber o que tem que fazer. Então, ali eu dava um apoio 

pra ele, falava: “Gustavo, o que a professora falou?” Aí ele já não sabia, por conta da 

atenção. Eu falava: “Tem que pegar a agenda!” Aí ele pegava a agenda. Isso, com o 

tempo, ele mesmo foi criando um mecanismo pra lidar ali com o ambiente. Então, 

agora ele percebe o que o outros está fazendo. Aí eu falo: “Gustavo, o que a 

professora falou?” Ele já olha pro lado e já vê o que o colega tá fazendo e já faz 

também igual. Isso também acaba sendo um problema, porque se o fulano tá fazendo 

outra coisa errado. E... ele acaba copiando, assim. É um jeito legal dele se virar na 

situação, mas acaba não sendo o adequado, porque ele precisa manter a atenção. 
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Então, no ano passado, eu era uma segunda voz pra ele, né? Então, a professora 

falava, eu repetia. E isso também foi... falando:  “Gustavo, você tem que prestar 

a atenção na professora.” Foi muito mais de chamar a atenção, de ter alguém ali 

falando: “Oh! Aqui você tem que prestar a atenção. O que que a professora vai pedir 

agora?” E aí ele olhava, né?, pra professora. Essa questão do ambiente também. 

Então vamos mudar ele de lugar, ele não vai mais sentar no fundo da sala ou no meio 

da sala, ele vai sentar na frente da professora. Assim, a professora fica na frente dele, 

ela fala e ela pode até repetir a fala dela mesma, ao invés de eu precisar repetir pra 

ele. Ela repete pra sala e depois repete pra ele: “Gustavo, me dá a sua agenda.” E aí 

ele fazia. E com isso foi... gradualmente foi mudando o...é... as orientações ali, as 

intervenções feitas em sala de aula.  

Ele não esteve sempre naquele lugar que eu vejo, na frente? 

Não, não. No ano passado ele sentava no meio da sala, na frente. E eu ficava 

do lado dele, ali no meio. É... e aí a gente ia mudando um pouquinho pro lado, um 

pouquinho pro outro lado, pra tentar quebrar a rotina, que ele é muito fixo em rotina. 

Então, se a rotina é quebrada ele fica meio sem saber o que fazer. Então, tem algumas 

crianças que precisam da rotina, mas o Gustavo, como ele é muito rígido, se acontece 

alguma coisa no dia ele desmonta, ele não sabe o que fazer. Então, a gente tinha uma 

quebra de rotina pra ele conseguir lidar com essas... né? Com o que acontece no dia-

a-dia.  

De quanto em quanto tempo era essa mudança? 

Ah! Isso era muito variado, assim. A gente não tinha nada muito planejado. 

Tinha dias que eu já chegava, ele já tava do outro lado. Mas sempre na frente, pra 

ficar sempre próximo à professora.  

A professora era a Professora antiga, certo? 

Sim. Era a Professora antiga.  

E aí eu queria saber. Isso dentro da escola. Como é o seu trabalho fora da 

escola? Esse trabalho de mediação. Queria saber um pouquinho dessa mediação que 

você faz família e escola. 
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Tem alguns conteúdos da escola que eu acabo passando pros pais. Então, é 

mais umas dicas de como eles podem fazer em casa. Então... a professora, por 

exemplo, pediu pra que ele... eles tavam aprendendo sobre o bairro. Aí ei falei: 

“Gente!” Eu falei pro Pai e pra Mãe, pra que eles andassem com o Gustavo ali pelo 

bairro deles e olhassem o que eles têm em volta. Então: Ah! Tem igreja, tem padaria, 

tem supermercado. O que que tem no seu bairro? Pra que ele pudesse tá... na escola 

tá participando ali daquele momento que a professora iria perguntar pros alunos o que 

que tem no bairro deles. Então, é um trabalho que acaba sendo, antecedendo o 

conteúdo da escola. Então, eu vejo com a Professora polivalente: Ah, o que que eles 

vão aprender agora? Ah, eles vão aprender bairro? Então, o que que a gente pode 

fazer? Ele vai ter que saber o que vai ter no bairro dele. Então, a gente vai pedir pros 

pais e isso seria, realmente, algo que só os pais poderiam fazer, né? Eu não poderia. 

Quer dizer, eu até poderia, mas aí seria um trabalho externo também. A escola 

também. O que que a Professora polivalente, a escola poderia estar fazendo? Então, 

a gente pediu pros pais fazerem esse passeio pelo bairro, pra ele tá reconhecendo o 

que que é um bairro. É... então a minha comunicação com eles é vida WhatsApp ou 

com o Pai ali na escola mesmo, porque de vez em quando eu encontro, e até como 

um... uma forma de... de como fazer as lições de casa com ele. Então... de não dar 

uma resposta, de esperar mais um pouquinho até que ele tenha... né, tipo, tenha 

paciência pra... se ele não tá respondendo, vá tentando de outras formas, mas não dê 

as respostas pra ele, pra que ele consiga descobrir a resposta sozinho. E... é mais 

desse modo de tá tentando anteceder o conteúdo pra que os pais trabalhem com isso 

em casa.  

Você tem acesso ao planejamento ou é sempre no verbal? 

É sempre no verbal.  

Não tem acesso ao planejamento? 

Não. Não tenho. É sempre no verbal.  

E... como são estabelecidos os objetivos do Gustavo? Os objetivos são só da 

escola, no começo do ano, ou você também estabelece alguns objetivos pra ele ao 

longo do ano? 
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Eu também acabo... colocando objetivos pra ele. É... em questão da atenção, 

é... dele conseguir ser mais... independente nas atividades, é... independente no 

contato social também. E... e junto com a Professora polivalente, meu trabalho 

também não dá pra ser eu trabalho só, eu preciso muito da Professora polivalente 

[risos] do meu lado. Então, a gente caba conversando, né, em questão da Matemática, 

por exemplo, eles entraram na divisão: “Professora polivalente, como que ele vai... 

como que a gente pode tá ensinando isso pra ele?” E a gente vai... vai vendo. Ela, 

como professora, já me passa essa parte pedagógica, que ela já sabe n jeitos de fazer 

uma só conta, por exemplo. Então ela fala: “Oh, tem esse, esse e esse. Vamos 

tentando esse no concreto.” E a gente começa no concreto. Aí o nosso objetivo é que 

ele não precise do concreto, que ele faça sem... sem... que ele faça sozinho ali é... no 

caderno, lápis e borracha e só. Então, a gente começa no concreto, ele começa 

fazendo a divisão no concreto e depois a gente vai percebendo que, tipo, olha ele já 

tá ok no concreto, vamos tentar fazer com desenho no caderno? Ele vai fazendo com 

desenho no caderno. Ele vai se percebendo também, ele vai dando é... ele vai 

mostrando que ele já sabe fazer, né. Então, tem momentos em que a gente tá olhando 

ali o Gustavo ali com o concreto e ele já tá fazendo a conta, olha pra nossa cara e 

começa a dar risada da gente, tipo... fiz sozinho, né? Então a gente fica [risos] tem 

essas variações também do Gustavo que eu acho bem bacana. De repente, ele pega 

a gente de surpresa e acabei, tipo, eu fiz, né? Então, o objetivo é que ele faça sempre 

igual aos colegas. Então, a gente sempre começa com uma atividade mais simples e 

vai dificultando a atividade. O objetivo é que ele faça a atividade igual aos colegas de 

sala.  

No Kumon você não o acompanha?  

Não. Ele tá sozinho, no Kumon. E ele já vem, no Kumon, pelo que eu tenho 

observado, pelas atividades de que o pai me manda, é muito memorização e 

repetição. No autismo, repetição é muito importante, mas ali na escola eles pedem, 

por exemplo, que explique por que que o dois vezes dois é quatro, né? Então o 

Gustavo pode saber de cabeça que dois vezes dois é quatro, mas ali na escola eles 

pedem: Por que que dois vezes dois é quatro? E aí a gente precisa ver como ensinar 

isso pra ele né? E aí que eu e a Professora polivalente a gente entra pra ver ser é 

necessário que ele precise saber o porquê disso? Ele já não sabe o que os colegas 
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têm que saber lá na frente? Será que essa parte é importante? Então, por isso até que 

ele tinha a pedagoga que atendia ele também pra resgatar essas coisas que talvez 

ele tenha perdido, assim. Às vezes, tem atividade de vogal. “Gustavo, você lembra o 

que é vogal?” Aí não lembra. Aí a pedagoga tinha que retomar com ele. É... enfim.  

Com quantos anos ele foi diagnosticado? 

Ah, eu acho que com o Pai você vai ter uma resposta mais exata. 

Eu acho que foi algo não tão distante. 

Acho que foi com três anos mesmo. Pelo que eu me lembro da psicóloga 

relatando. Ele... foi cedo assim. E ele estar do jeito que ele está agora foi um trabalho 

muito muito grande.  

E quando que uma adaptação... você já entrou um pouquinho nisso, mas 

quando que uma adaptação é necessária? Quando que vocês percebem... vocês 

testam a atividade ou já antes de ser aplicada vocês já percebem que vai ter que ter 

uma adaptação?  

É... pelas observações que a gente tem em sala, por exemplo, a questão da... 

dá atenção. Se o Gustavo pega um texto longo, ele pode parar no meio do texto e já 

começar a devagar. Então... isso a gente já sabe por já tentativas anteriores, né. 

Então, já vem um texto longo, ah, ele leu leu leu leu, ficou cansado de ler aquilo e 

terminou o texto e ele não sabia do que estava falando o texto. Então, é texto curto, 

com figuras, né, um apoio visual é excelente pro Gustavo. O Gustavo tá fazendo 

inglês, ontem ele fez uma atividade em inglês sozinho, com apoio visual. Ele só olhava 

e ia fazendo assim. Eu olhei pra cara da professora e falei: “Olha só, ele tá fazendo 

sozinho.” E não era uma atividade adaptada. É... mas essa questão da... de perceber 

quando uma atividade precisa ser adaptada, é... observar quais são... o que que ele 

tem menos, né, então é a atenção. Aí vamos adaptar essa atividade pra ele saber é... 

que essa atividade também tem um começo, meio e fim. Então, ele já sabe quando 

termina a atividade e não precisa ficar me procurando ou procurando a Professora 

polivalente, né. Tipo, ah tem a pergunta, tem que fazer a conta, aí a resposta. Pronto. 

É isso e pronto. E ele já sabe, por ele mesmo, que já está concluída a atividade. Então, 

é testar...é a gente observar mesmo como ele responde a essas atividades. 
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É... e essas adaptações dão ao Gustavo as mesmas competências que aos 

outros alunos? Você acha que algumas coisas ficam pra trás ou as habilidades gerais, 

aquilo que todo mundo domina, no final, ele consegue dominar também? 

Eu acredito que algumas coisas ainda devem ficar pra trás. E essa é até a 

nossa preocupação em relação ao avanço dele pra... pras próximas séries, né. É ter 

a certeza de que ele tá aprendendo tudo. Então... uma avaliação, por exemplo, no ano 

que vem, bem detalhada pra ver o que ele pegou desse ano, pra que possa retomar, 

precisa retomar alguma coisa. Porque, por exemplo, do ano passado muitas coisas 

precisaram ser retomadas nesse ano, em questão de vogal, lembro até vogal, o que 

é par o que é ímpar. Então, muitas coisas que a professora pediu esse ano ele não 

tinha, porque no ano passado isso não foi fixado, né, não foi uma matéria fixada pra 

ele. Então, acredito que ele acaba perdendo sim... sim, algumas coisas.  

E qual é o papel das pessoas que estão com o Flavio na inclusão? Qual é o 

papel, por exemplo, do pai e qual é o papel da Professora polivalente? O seu eu já 

entendi bem. Qual é o papel da professora, dentro da sala de aula, por exemplo? 

Nossa. A Professora polivalente, ela ajuda muito nas questões sociais. Ela 

entende que... que o Gustavo precisa de uma atenção especial, mas não precisa 

também, né, que o Gustavo não é nenhum, ah... não é aquele coitadinho que tem 

 que ficar quietinho e deixa ele fazendo as atividades dele sozinho. Ela é... ela 

puxa o Gustavo, né. Ela fala: “Vamos lá! Vamos trabalhar! Junta em grupo aí! 

Conversa com o seu grupo!” Então, ela tá puxando muito o Gustavo esse ano e tá 

sendo muito legal porque ele tá correspondendo, respondendo muito bem a isso. 

Então... acho que a Professora polivalente tá sendo, esse ano, o papel dela foi de... 

de puxar o Gustavo e falar: “Vamos lá queridão! Aqui você não vai, né, ficar encostado 

aí não. Você vai trabalhar também!” Ela enxerga a capacidade do Gustavo dentro da 

sala de aula. E... e a inclusão que ela faz dele também dentro da sala de aula, ela 

fazer... fazer com que os alunos percebam que o Gustavo é capaz. Eu acho que o 

mais importante: fazer com que o Gustavo se perceba também que ele é capaz de 

fazer é... tá sendo ótimo, assim; porque daí já ajuda na inclusão do Gustavo com os 

colegas, dos coleguinhas já falar: “Ah, eu vou fazer dupla com o Gustavo! Ah, eu vou 

fazer grupo com o Gustavo!” E o Gustavo se perceber nisso, tipo: “Oh, meus colegas 

tão gostando de mim!” É... ele já olha feliz, assim, de estar participando de alguma 
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coisa e de estar fazendo, às vezes, a atividade sozinho, né. Da Professora polivalente 

ter puxado tanto ele, que ele fala... né, tá ali quietinho, virar pra mim e falar: “Pode ir 

lá pra trás.” Eu tipo: “Ah, tá bom, Gustavo, não precisa mais de mim? Ok!” Ótimo né, 

que não precisa de mim. Exatamente. Então, essa questão da Professora polivalente, 

o papel dela, dele se perceber em sala de aula, é... dele se perceber competente pra 

fazer as atividades sozinho e da sala perceber que ele também é competente. Esse 

papel dela é muito importante.  

E da família? 

Aí, da família [risos] é muito mais importante, né. É questão de tá presente, de 

tá topando n jeitos que a gente propõe pra eles fazerem, né. Então, de fazer essa 

atividade: “Pai e Andrea, saiam de casa, agora à noite, e mostra pro Gustavo o que 

tem no bairro de vocês.” “Ah, tá bom, AT! Estamos indo!”. “Gente, precisa de fotos de 

vocês pra ensinar, em inglês, como se fala mãe e pai em inglês.” Então, mandando 

foto da irmã deles, se tem tartaruga se não tem. Então, eles ajudam muito na questão, 

ali, na questão escolar. De tá... do que eu preciso aplicar de material e peço pra eles 

é... que eles podem me enviar, me ajudando ali na escola, eles enviam. Eles são super 

parceiros. Porque se não tivesse essa ajuda deles, o Flavinho não ia saber o que tem 

no bairro dele, ia ficar... ia já acarretar em tudo, né, na interação dele com a sala, nele 

ali com a professora, é... dele já, ir pro ano que vem sem saber o que é a bairro, sem 

saber o que tem no bairro dele. Então, o apoio da família, a participação da família na 

educação dele é super importante.   

Você acha que o pai ser um professor faz alguma diferença ou como pai não? 

Não. Como pai eu acho que fica, eu acho que não é tão significativo assim. Eu 

acho que o que mais muda mesmo é o interesse dele pelo... pelo avanço do Gustavo, 

né. O Pai foi até fazer cursos voltados pro autismo. Então acho que é muito mais o 

interesse dos pais estarem engajados nessa evolução do filho.  

Muito bem. Como é que os colegas se relacionam com o Gustavo? Eu vi um 

pouco disso, mas foram alguns momentos só. Eles brincam juntos? Você precisa 

colocá-lo nos grupos ou essas formações são espontâneas?  
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O Gustavo, ele busca os colegas, assim. Eu vejo que ele... ele não fica sozinho. 

Isso eu nunca vi num autista [risos] porque ele busca, ele sempre tá com alguma 

coleguinha no recreio; ali em sala de aula quando eles se juntam pra trabalhar, ele 

pergunta pro outro, tipo: “Ah, e aí? O que que você acha?” É... então, na questão de 

interação, o Gustavo, ele gosta, ele quer estar junto, né. Essa semana ele tá brincando 

com os surdos, ali, ele vai... sempre tá em grupo. Agora a receptividade de alguns 

alunos, eu vejo que uns se afastam e outros já... já buscam estar juntos com ele 

mesmo, assim. Então, acho que, num sei, ou se é realmente gostar do Gustavo; o 

outro não entende o que o Gustavo tem, ou não entende porque o Gustavo fala 

daquele jeito, né. Então, eu fico junto quando tenho o objetivo de ajuda-lo na 

comunicação, então, porque às vezes ele fala e o coleguinha fica tipo: “O quê? O que 

você tá falando?” Aí ele repete: “Eu num tô entendendo, Gustavo, o que você tá 

falando.” Aí o amigo desiste e vai embora. Então eu fico: “Gustavo, o que você quer 

falar?” Então, eu fico junto ali com o coleguinha, pro coleguinha não ir embora e pra 

ajudar o Gustavo a dizer o que ele tá querendo dizer. Se ele precisa de um modelo 

verbal, né; se a frase que ele tá falando tá desconexa, eu ajudo ele a formar essa 

frase, dou um modelo dessa frase pra ele, ele repete o modelo da frase pro colega. 

Então, é nessa questão da comunicação verbal, porque em brincadeiras, se tiver no 

pega-pega, eles brincam ok; mas quando é no verbal, o Gustavo precisa... de um 

apoio. 

E aí você acompanha ele no recreio? 

Não em todos os recreios. Às vezes eu desço pra ver como ele tá. Por exemplo, 

no ano passado e ainda nesse ano, eu fiquei... alguns momentos no recreio porque 

ele ia jogar futebol e ele não entendia as regras do futebol. Então, ele queria, ele saia 

correndo pra pegar a bola e chutar a bola, era esse o objetivo dele do jogo. E aí os 

coleguinhas ficavam: “Gustavo, não é pra pegar a bola!” Aí eu fui mostrando pra ele: 

“Gustavo, tem dois gols, o seu goleiro é aquele, então você tem que jogar naquele 

goleiro.” Então, eu fui dando umas dicas e ensinando junto com ele. Então, eu entrava 

ali no campinho e ia mostrar pra onde ele tinha que chutar. “Oh, você não pode pegar 

a bola com a mão, tá bom?” “Tá bom.” Então, antes do recreio eu ficava retomando: 

“Quais são as regras?” “Não pode pegar a bola com a mão?” “Não. Isso mesmo! Não 

pode! O que mais?” “Ah, eu tenho que chutar.” Eu chegava lá embaixo e falava: “Onde 
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você tem que chutar?” “Ah, é pra lá.” “Isto. Você chuta pra lá.” Então, é... é mostrando 

pra ele também que ele pode, né, que ele, é... que existem as regras ali da brincadeira, 

e eu fui passando também pros coleguinhas mais próximos. Então, eu passava pro 

Eduardo, passava pro Rafael, tipo: “Oh, vai dando umas dicas pro Gustavo. Fala que 

o gol é pra lá. Se mudar o gol, fala que o gol é pra cá.” Então, eu vou me comunicando 

com os coleguinhas também, que tem que ter uma aproximação com essas crianças 

também. E... e... me comunicava com o Gustavo em questão das regras do jogo. E 

assim ele ficava incluso na brincadeira.  

E às vezes você percebe que não é necessário estar junto? 

Isso. Que não é mais necessário estar tão perto dele assim.  

E eu queria saber se você registra essas adaptações que você faz, esse 

processo dele? Como é que é esse registro?  

Eu registro esses avanços, né. Então, eu acabo colocando, por exemplo a 

questão do jogo de futebol. “Ah, eu comecei a... acompanha-lo no dia tal, no recreio 

para o jogo de futebol.” Ai o que que eu fiz? Aí eu escrevo também, eu coloco o que 

eu... quais foram as técnicas e os procedimentos que eu fui utilizando pra que ele 

chegue ao objetivo de jogar futebol com os amigos sem... sabendo jogar futebol. 

Então, eu coloco o dia que eu começo, o que que eu fiz nesse meio todo e o dia que 

já está, já foi alcançado o objetivo. Então, as questões também de sentar perto: tô 

sentando perto em quais momentos? Então, já começo a colocar também, já deixo 

claro o meu objetivo de cada... de cada momento que eu tô ali com ele.  

Como é que você percebe, AT, a relação dele com as tecnologias? Ele tem 

uma boa relação? Tem alguma tecnologia, ele gosta de tecnologia, isso eu percebi. 

Tem alguma tecnologia que ele usa mais? Ele tem celular?  

Ele não tem celular, mas tem o celular dos pais. Ontem [risos] ontem a 

Professora polivalente veio me mostrar uma mensagem que ele mandou pra ela 

escondido do pai. Ele mandou uma mensagem baixinho, assim, perguntando pra 

Professora polivalente qual era a lição de casa que ele tinha que fazer [risos]. E a 

vozinha dele tava tipo bem baixinho assim, falando cochichando. E... tipo ele pegou o 

celular escondido do pai pra falar com a Professora polivalente, né. Então, ele... é 
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ótimo, ele sabe pra que serve um celular, ele sabe se comunicar pelo celular. É... na 

aula de inglês ele lembra algumas coisas por ele mexer no tablet... no Ipad em casa. 

Então, tem alguns joguinhos talvez que ele vê de animais, aí ele já ficava repetindo os 

animais lá na sala. Ele ficava falando os números lá na sala. Então... ou até contando, 

cantando algumas musiquinhas em inglês, que ele vê no Ipad. É... em sala de aula, 

ele nunca utilizou esse recurso, eu só observei mesmo nas aulas de informática.  

Nas aulas de linguagem e programação eles usam o Ipad. 

É. E aí que é as aulas que eu não fico, não tenho esse acompanhamento.  

E com você ele fala pelo WhatsApp? 

Fala. Ele manda mensagem. Nas férias, a mãe dele faz vídeo, ele olha pra 

câmera, ele sabe pra quem que vai [risos]. A compreensão dele, tipo, não é uma 

repetição, ele sabe que a mensagem vai ser enviada pra mim, que eu vou ver. Aí, 

então, eu chego no dia seguinte e falo: “Gustavo, e aquela mensagem que você 

mandou pra mim? Você falou que tava com saudade?” Né? Então, ele fala: “Ah, eu 

pensei que você não vinha hoje.” Então, ele fica preocupado, falando: “Amanhã você 

vem? Amanhã você tem compromisso?”. Então, é... é bacana assim, ele... eu recebo 

muitas mensagens de voz dele e... é bacana ver como ele tem... esse... como ele 

sabe, né, o motivo, qual é a finalização de um celular. É bem bacana.  

É isso, AT. Tem alguma coisa que eu não perguntei que você acha que é 

importante? 

Nossa. Acho que suas perguntas foram ótimas [risos]. 

Perguntei tudo também, né? [risos] 

Você perguntou tudo. [risos]  

  



182 
 

 
 

 

Apêndice 4 

Entrevista - Pai do Gustavo 

Primeiro eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o Gustavo. Como 

que ele é, assim, quem é o Gustavo. 

O Gustavo é um menino muito alegre, muito brincalhão e… muito carinhoso. 

Eu vejo que ele tem suas limitações, suas dificuldades, mas em casa ele hoje em dia 

já não tem mais crise de agressão nem nada, mas quando era pequeno, mas hoje em 

dia é uma criança tranquila. Tem suas birras, mas nada demais. 

Tem alguma coisa que ele gosta muito de fazer? 

Gosta muito de Lego. Lego, desenho também. Ele tem interesse muito grande 

em montar Legos que não são muito pra idade dele. Ele monta Lego de 1500 peças, 

tem uma habilidade meio fora de série relacionada a Lego. 

Tem alguma disciplina da escola que ele goste mais? 

Hum… não, nenhuma específica, ele vai falar que é artes, acho que é por causa 

do desenho e educação física, mais corrida. Mas das regulares, não, não fala nada 

muito não. E… que mais? Eu acho que basicamente isso.  

E como que foi o processo e quando foi esse processo de diagnóstico? 

Bom, o Gustavo a gente percebeu que tinha alguma coisinha que não 

encaixava com o desenvolvimento típico em torno de seus 2 anos, que já não tinha… 

não falava. Então no começo a gente foi atrás pra ver se ele era surdo, levamos e 

fizemos todos os testes relacionados a surdez, não deu nada e… já começamos a ir 

ao psicólogo, linha comportamental mesmo e… ele… começou o diagnóstico e foi 

sendo feito o trabalho em ABA mesmo, tá? E… fechou o diagnóstico com 4 e 

pouquinho a 5 que deu, fez, a gente já sabia, mas que deram, terminaram de bater o 

martelo o que era mesmo. 
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E ele já tava na escola aos 2 anos? 

Ah… ele entrou com… 4… 4 anos. 

Ele só estudou aqui? 

Só aqui. Desde pequenininho. 

Você dá aula aqui há quanto tempo? 

Eu já dou aula aqui há 11 anos. Já conhecia bem já as professoras lá de baixo. 

Acho que isso também até é uma das perguntas pra frente, mas eu acho que isso 

também me deu uma paz no coração. Porque a gente no começo não falava. Então… 

ah… quando recebia um não, ficava bravo. Não sabia se expressar o que que ele 

queria, não sabia se expressar. Então era tudo muito… sofrido pra ele, né? Então, 

nisso eu contei muito com as professoras que foram excelentes. 

Com quantos anos ele começou a falar? 

Ele começo a falar com 5 mais ou menos. Palavras, balbuciar palavras 

menorzinhas, com 4, mas falar mesmo, com 5. 

Agora ele fala bastante… 

Fala bastante, né? Agora… Até demais, né? [risos] 

[risos]. E quais são as, assim, você já falou algumas, mas o que você percebe 

de dificuldade e de facilidade. Quais são as… 

Dificuldade de abstração, acho que hum… na verdade acho que… a grande 

questão em todos os TEA é a abstração. Como abstrair alguma… alguma divisão, por 

exemplo, é muito difícil ele entender que ele vai pegar uma… um bolo, ele vai ter que 

dividir, mas ele, não é uma fatia pra cada um, ele vai ter que dividir igualmente, assim. 

Não é dar uma fatia pra cada um e acabou. Com abstrair isso, aí ele vai cortar em 5, 

mas ele não necessariamente vai comer a fatia inteira. Então, isso, eu vejo que 

atrapalha muito essa questão da abstração. A gente tá trabalhando bastante, isso, 

questão até de figura de linguagem e tudo, mas… pega ainda bastante essa questão 

da abstração. 
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E… em casa isso, além da escola… você percebe alguma coisa disso, 

relacionada, em casa, alguma dificuldade que ele tenha no dia a dia, assim, por conta 

disso? 

Ah… quando as vezes a gente usa alguma expressão que não... alguma 

metáfora assim as vezes ele… 

Que não é ao pé da letra… 

Sim… sim as vezes ele fica muito… Por exemplo, ontem ele tava com muito 

sono, eu brincando com ele que ele tava com uma olheira, que ele ia virar um coala. 

Então ele já foi direto pra cama, que ele não queria ficar igual um coala, que não ia 

ficar preto e branco, ele foi dormir. Então, mas ele não… era visível que ele não tinha 

entendido o que que tava acontecendo. [risos] 

[risos] E você explicou? 

Aí eu expliquei tudo pra ele. Aí ele: “Ah… então eu não vou virar um coala?” E 

hoje em dia ele já aceita, porque antes você falava: “Você vai virar um coala”. Você 

vai virar um coala e acabou e chorava, esperneava. Então hoje em dia isso já tá muito 

mais calmo. 

E de facilidades, assim? 

Facilidade, eu vejo raciocínio lógico. Uma vez que ele entendeu como funciona 

uma conta, ou como fazer um exercício, cê pode deixar sozinho que ele vai… E eu 

creio eu, que muito além do… funcionamento neurotípico. Eu acho que… depois que 

entendem a lógica tudo… eu vejo… Eu não sei se você viu ele fazendo contas…  

Falava pra Professora polivalente, que engata a primeira e vai… 

E depois que ele engatou, acabou, é… 3 dígitos, 3 dígitos, soma, subtração, 

vai que vai embora. E… também a questão de rotina, então, eles têm muito 

relacionados a rotina. E… com eles falou uma vez: não pode fazer, não pode fazer. E 

se ele ver alguém fazendo, ele vai falar pra pessoa que não pode fazer. Então, isso… 

facilita também muito a rotina dele. 
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Aham… 

Dele e nossa também, né? 

Aham… E ele faz Kumon, né? 

Faz Kumon, faz Kumon… 

Você acha que ajuda nesse raciocínio lógico? 

Muito. De… Kumon, ele faz Kumon de Português e Matemática… e… eu vejo 

que Matemática, praticamente a habilidade dele de fazer contas, creio eu que tenha 

vindo no Kumon. A… conta em si. Eu vejo que trabalha bastante a questão de 

problemas, tudo, mas o como resolver a equação, o número em si é o Kumon. 

Português, também ajudou bastante. O português dele, não sei se você conhece o 

Kumon, a parte de português… 

A parte de português, um pouco, sim. 

Então, como tem… compreensão de texto, bem simplesinho, acho que ajuda 

guiar… 

É bem direto… 

Sim, acho que ajuda a guiar bem o pensamento dele. 

Aham… E… o que que você entende ser indispensável na escola, pra que ele, 

o Gustavo esteja aqui, pra que ele seja incluído? 

Eu acho que é indispensável, a adaptação curricular. As expectativas dele são 

diferentes. Em algumas matérias ele até consegue chegar igual aos colegas, mas em 

boa parte das as matérias, não. E… como é feita essa adaptação, que nem sempre a 

gente consegue fazer, nem sempre os professores têm tempo hábil de fazer. Mas que 

seria o ideal. Toda atividade adaptada, não somente a prova. 

Aham… e você acha que as adaptações vão segui-lo sempre, ou você acha 

que em algum momento elas não serão mais necessárias? 
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Eu acho que não… menores. Creio eu, não creio que vai chegar, como o nível 

de dificuldade vai aumentando muito, não creio que vai chegar uma hora que vai falar: 

não tem necessidade de nenhuma adaptação. Gostaria, mas eu acho que ainda vai 

demorar muito ainda, né? 

Aham… 

A gente nunca sabe, porque eles têm de repente tem um avanço tão grande, 

assim, eles tão meio que parados. De repente, eu percebi no Gustavo uns 3, assim, 

momentos que disparou, assim, tanto de leitura quanto de compreensão, então, ele 

deu aquele disparo. Então, pode ser que eu tenha surpresas boas pra frente, mas eu 

creio que ainda tenha que ter adaptação, principalmente lexical, principalmente 

vocabulário utilizado, que as vezes ele não entende o que que é um… por exemplo: 

um relacione, ah… um compare, as vezes ele… se você explicar o que que tem um, 

o que que tem o outro, o que que eles são iguais, que que são diferentes, ele faz. Mas 

as vezes em um termo, às vezes, ele acaba travando, então acho que isso é 

importante: adaptação. 

Você é professor do fundamental 2? 

Isso… 

Como é que você enxerga ele dentro desse… desse… nível educacional? Que 

daqui a pouco ele tá lá, né? 

Sim, é… isso me angustia um pouco. Para dizer a verdade, muito, porque… 

enquanto ele tá no fundamental 1, a professora… a professora passa o dia inteiro com 

ele, já sabe como lidar com ele, então eu acho que o processo dos outros professores 

ah… de fundamental 2, 45 minutos só, 50 minutos em sala… até pegarem como que 

ele é, tudo acho que vai ter isso quase que o ano inteiro. 

Aham… 

Então, isso me preocupa e muito. Então, já tô até conversando com o colégio 

pra ver como vai ser feita essa transição. 
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Aham… O nível de abstração aumenta. 

Muito, muito, né? Então, é isso que a gente tá tentando trabalhar bastante, essa 

questão da abstração, porque agora leitura, ele tá lendo sozinho, sem problemas, lê. 

Nem sempre compreende, mas isso também é normal de todas as crianças, eles não 

entendem tudo o que eles leem. Mas tá conseguindo ler sozinho, compreende 

parcialmente, mas abstração ainda pega, ainda bastante ainda. 

E como que é esse processo de estudo em casa, com ele? Você recebe alguma 

instrução, seja da AT, seja da Professora polivalente? 

Sim… a… AT e a Professora polivalente mandam... se tiver algo específico pra 

observar… então, presto atenção em como ele tá fazendo essa conta, regista. Hoje, 

ah… nos últimos, podemos dizer, 3, 4 meses, meio tumultuado pra mim pessoalmente, 

então eu não consegui. Eu sempre mandava devolutivas pra elas, eu tinha um 

caderninho de feedback que eu anotava como que ele tinha feito a lição, pra ver como 

que elas, como iam fazer as outras atividades e como eu ia orientar pras seguintes. 

Aham… Ele faz… Como é que é a rotina? Você faz de manhã com ele? Como 

ele estuda? 

Não… ele faz à tarde, a tarde e à noite. 

Chega e faz a lição. Você senta com ele, ou ele faz sozinho? 

Eu sento com ele. Eu sento com ele, mas ele faz… Eu tento interferir o mínimo 

possível, deixo ele [tosse] ele mesmo pega a agenda, abre a página, já deixa tudo 

prontinho pra fazer. Tento não interferir. Às vezes, ele acaba pedindo ajuda, eu vou lá 

ajudá-lo, mas no geral ele faz sozinho. 

Aham… E você acha que o fato de você ser professor, você já falou um 

pouquinho aí, entrou um pouquinho nisso, você acha que altera isso? Não só ser 

professor do Colégio, mas ser professor do Gustavo, em geral… 

Ah… eu acho que altera bastante do jeito que a gente vê o aluno, a 

dificuldade… e até mesmo a questão da frustração também, a gente acha que às 

vezes a criança não vai conseguir, mas a gente vê que não é só ele, são todos que 
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não conseguem determinado assunto, então… é bom pra tranquilizar a gente e ah… 

eu e minha família e com certeza também pra ele ajuda muito a estratégia de como 

explicar alguma coisa… determinado assunto e com certeza ser professor aqui do 

Colégio e ele estudando aqui, ajuda muito. Querendo ou não, a gente tem muitas 

conversas de corredor com as professoras de… às vezes não dá pra agendar um 

horário certinho, mas eu falo assim: “Oh, ele tava com dúvida aqui, ou ele ficou bravo 

ou ele chorou porque ele não conseguia fazer”. Então, isso acaba ajudando bastante. 

Aham… E vocês se comunicam além disso… se comunicam… por WhatsApp, 

alguma coisa? 

E-mail, WhatsApp, todas as formas possíveis. 

Aham… Todas as comunicações. E qual que é a relação, agora entrando um 

pouco na tecnologia, qual que é a relação da sua família com as tecnologias? Assim, 

vocês são pessoas high tech? 

Ah… Na verdade nem tanto, a gente usa tecnologia, mas normal. Ah… mídia 

social, as mídias, a… internet, mas nada altamente tecnológico. A gente gosta 

bastante de sair de casa, desligar tudo e ir no parque com ele. A gente usa, todo 

mundo de casa usa, inclusive ele e tudo. Você dá o controle na mão dele, da TV, ele 

acha até toda a configuração antes da gente, mas não é uma família que só vive em 

relação a tecnologia, a gente usa bastante. 

Aham… E como que é a relação dele… com as tecnologias gerais: Ipad, 

notebook… O que que ele tem? O que que ele usa no dia-a-dia? Ele não tem celular… 

Não tem celular. Ah… ele às vezes pega o nosso celular pra assistir vídeos, 

mandar mensagens pra família, ou pra professora. E…  

Outro dia a AT contou que ele mandou um WhatsApp… [risos] perguntando a 

lição… [risos] 

Ele manda WhatsApp, ele manda. Às vezes ele pega o celular escondido da 

gente, que eu falo: “Gustavo elas têm, ela tem família, ela chega em casa, ela quer 

descansar”. “Não papai, é rapidinho”. Quando eu vejo, eu esqueci, eu bobeei, esqueci 

o celular, ele pega, manda mensagem. E ele fala… falando baixinho pra gente não 
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escutar que ele tá mandando mensagem [risos]. Mas ele mexe com… ah… ele tem 

tablet, ah… no notebook também, ele mexe também, não tem dificuldade, acho que a 

questão motora de mexer no mouse pad, tudo sem dificuldade nenhuma e… basta 

fazer uma vez, você abriu uma vez, ele entra, por exemplo, no Matific que ele entra 

sozinho, clica, faz o login, senha, tudo, tudo, totalmente sozinho. Então eu não vejo 

dificuldade nenhuma em relação a tecnologia. Acho que até mesmo por ser muito 

intuitivo, não ter muito pegadinha, muito segredo, é mais uma questão de leitura de 

tela e é sempre no mesmo lugar, onde fecha, o X, é sempre igual, então eu acho que 

isso facilita muito pra ele. 

Aham… E você acha que a tecnologia de alguma forma auxilia a aprendizagem 

dele? 

Ah… Com certeza. 

Você falou por exemplo a questão da abstração. A tecnologia traz alguma 

coisa? 

Com certeza, porque, eu vejo tecnologia, às vezes, ele: “Como que você tá 

falando comigo, mas você não tá aqui?” Às vezes ele me liga, no… a chamada de 

vídeo do WhatsApp. Então, pra ele entender que eu posso tá lá no telefone, mas 

aquele não sou eu realmente falando. Então, ajuda e… e também questões de vídeos, 

também pra ele abstrair. Oh isso daqui, os dinossauros, ele adoro dinossauros. “Ah, 

os dinossauros existiam, mas agora não existem mais, então, o que tá aqui é somente 

é vídeo, não é real”. Então, tô trabalhando muito essa questão de realidade com ele 

também, mas com certeza ajuda e muito… e ele é o primeiro a sempre, se ele não 

sabe uma palavra, se ele não sabe algo, ele fala: “Me mostra no… “. E… já vai pe… 

e o me mostra dele já é pegando o celular e levando pra eu mostrar pra ele, já no 

celular. A imagem, ou a bandeira, o que quer que seja. Então, é muito legal isso. 

Então, como é que… Não tá aqui, mas como é que você enxerga a AT e a 

Professora polivalente dentro desse processo. Qual que é a função de cada uma 

delas? 
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Ah… Eu acho que a AT, é fazer o meio campo com a Professora polivalente, 

na verdade, né? Às vezes tem alguma… algum assunto que é mais difícil pra ela 

trabalhar, não vai conseguir dar tanta atenção que ele necessita, então, eu vejo que a 

AT pega essa parte de como orientá-lo, como tirar mais dúvidas dele. A Professora 

polivalente, eu acho que caiu do céu pra ele, porque ela é super organizada, então, a 

questão da lousa tem sempre organizado certinho o que vem de… primeiro. Não que 

os outros professores não sejam, né? Mas acho que ela é mais ainda. Do que vem 

primeiro, o que vem depois, então, acho que é muito importante pra ele essa 

segurança, ele saber o que que ele vai fazer durante o dia. Então, vou começar 

fazendo isso, depois eu venho pra isso. Então ele, a previsibilidade, pra eles é 

extremamente importante. E… eu acho que também muito a questão de afeto, 

também, né? As duas são muito próximas dele, ele gosta muito das duas. Ele, eu vejo 

muito carinho pelas duas, então, sempre fala, manda beijo, então, tudo eu acho que… 

ajudou muito isso aí. 

A ida dele pro quarto ano, gera alguma ansiedade nele? Ou ele… 

Hum… não na verdade, ele não, eu acho que ele não… 

Ele nem se tocou. 

Eu acho que ele não entende ainda. Não… Eu acho que ele não entendeu 

ainda muito bem. 

Porque tem ainda um mês… 

Teve um mês, tanto que quando a gente teve… na verdade… ah… eu pedi a 

retenção dele no terceiro ano. Então legalmente ele não poderia ser retido, né? Eu 

entrei com recurso pedindo a retenção. O colégio sabia, tudo. Eu conversei com a 

professora Diretora, tavam todos cientes a… pedindo a retenção dele e eu achei que 

ia ser um momento crítico, que ele perceber que os coleguinhas numa sala e não… 

Ainda o pai comeu bola, feio, ainda não avisou nada a portaria, ele foi direto pra sala 

antiga dele, com os amiguinhos antigos, né? E… eu consegui entrar lá, falei: “Ah não, 

você não vai ficar nessa sala, você vai em outra sala”. Sem choro, sem nada, nada, 

nada, nada. Pegou: “Oi, tudo bem?” Sentou e… numa boa. 
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E por que que você optou retê-lo? 

Eu acho que como a questão social, ele, ele já estava mais, ah… podemos 

dizer, mais sossegado na questão social, já tava conseguindo interagir com pessoas 

que ele conhecia no momento, tudo e o pedagógico tava muito prejudicado, achei que 

era o momento certo de. Tudo bem tinha bons amigos, desde pequenininho juntos, 

tudo, mas eu via que a aula já não tava mais adiantando pra ele. Que tava o conteúdo 

ficando muito além do que ele tava no momento. 

Aham… 

Então acho que fez muito… vendo hoje em dia, fez muito bem pra ele. A 

retenção. Ele cresceu muito, começou… As atividades começaram a vir menos 

adaptadas. Então, acho que ele também começou a se sentir mais capaz, também. 

Acho que foi muito importante pra ele ganhar, também, segurança.  

Tem alguma coisa que eu não tenha perguntado, sobre a qual você gostaria de 

falar, sobre o Gustavo, sobre a instituição… 

Hum… Creio que não, acho que é isso mesmo. 

Pai, muito obrigado. 
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Apêndice 5 

Entrevista – Professora polivalente  

É... eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua formação e trajetória 

na educação. 

Bom. Eu sou... eu estou na educação, né, no magistério há 36 anos, e no 

Colégio Rio Branco, esse ano eu completei 25 anos. Eu tenho duas pós-graduações: 

uma referente às séries iniciais, especialização séries iniciais, e a outra em 

psicopedagogia, né. E... faz... a gente faz cursos que a escola proporciona pra gente. 

Então, a gente tá sempre é... lendo; temos momentos de formação aqui na escola 

também; a... muitas leituras que as coordenadoras mandam pra gente, pra gente tá 

sempre se atualizando. Então, tem que tá sempre assim, é...  a par do que está 

acontecendo na educação pra gente também tá se renovar e transferindo isso pro 

nosso dia-a-dia e para a sala de aula.  

E por que você escolheu esses temas de pós, quando você foi fazer? Você 

lembra? 

Eu escolhi, por quê? Eu já tive um aluno, há muitos anos atrás, com Asperger. 

E... não era uma coisa ainda muito divulgada, né. Então, eu tive que me aprofundar 

um pouquinho sobre essa questão. Inclusive eu recebi, na época, muito apoio da 

orientadora educacional aqui do colégio, né, para a gente poder fazer esse trabalho 

com esse aluno. E sabendo que o Gustavo seria meu aluno esse ano (eu fiquei 

sabendo no início do ano, né). Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a me 

aprofundar um pouquinho mais também sobre as questões do autismo, no que eu 

precisaria tá investindo, as características, enfim. Procurei saber também um 

pouquinho dele, né. O pai dele me ajudou muito, o Pai, né, me passou muitas 

informações; a professora do ano passado também, a Professora antiga. Eu li... os 

alunos têm os relatórios, né, então eu li muita coisa sobre ele, feita pela professora; 

pedi o material que foi utilizado no ano passado, o material dele, os cadernos, os livros; 

para eu me apropriar e ver, assim, como ele terminou o segundo ano, né, e o que eu 
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poderia dar continuidade no terceiro ano. Então, esse foi o objetivo mesmo de eu tá 

pesquisando e me aprofundar um pouquinho mais sobre a questão do autismo.  

Como foi a sua preparação para receber o Gustavo na sua turma, nesse ano? 

(Você teve acesso a algum documento? Formação?) 

Nós fazemos, durante todo o ano, vou falar pelo terceiro ano, a gente faz por 

bimestres, né. Então, a cada bimestre a gente preenche um relatório do aluno. Esse 

ano que eles mudaram um pouquinho, que nós fizemos ao final do primeiro semestre 

e agora faremos um ao final do segundo semestre. Então, é feito um relatório. Então, 

tudo que eu converso durante o ano, seu eu converso com uma pessoa que está 

acompanhando o aluno é... juntamente com a orientadora educacional, a gente faz 

um relatório dessa conversa; se eu chamo a família, a gente também faz um relatório 

da conversa, e tudo isso vai para uma pasta do aluno. Então, o que que eu fiz? Eu li 

toda essa documentação que o Gustavo já tinha de anos anteriores, para saber um 

pouquinho sobre a vida, o histórico dele, aqui no colégio, né. As questões que a gente 

precisaria tá observando e investindo; e também muita conversa, muita conversa com 

a professora do ano anterior, com a orientadora, que acompanhou sempre o Gustavo, 

com a família. Então, assim, é realmente uma parceria, né, uma troca de informações. 

Quais são os seus objetivos em relação à formação do Gustavo o, para este 

ano? O que você espera que ele faça, ao final do ano, que não fazia no início? 

Tá. No começo do ano, eu sentia o Gustavo assim extremamente dependente, 

né. Como ele tem a AT, que é a AT que fica com o Gustavo também em sala de aula 

quatro vezes na semana, ela só não vem às terças-feiras, então nós estamos fazendo 

assim um trabalho, uma parceria mesmo. Porque eu sempre conversava com ela o 

seguinte: eu quero o Gustavo mais autônomo, é lógico de acordo com a maturidade 

dele, mas mais autônomo, porque eu sentia o Gustavo muito assim, no início do ano, 

muito dependente é... de mim e da AT. Então, a gente foi fazendo um investimento, a 

cada bimestre, nesse sentido: dele se soltar mais, dele se relacionar mais com os 

outros, se colocar mais, confiar mais nele, né, porque eu sentia que ele não acreditava 

muito na capacidade dele. E ele mesmo foi percebendo isso; ele foi percebendo que 

ele era capaz de atingir determinados objetivos, mesmo fazendo muitas atividades 

adaptadas, porque... o que eu conversei com o Pai, o pai dele, é que, por exemplo, 
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do livro eu não iria adaptar muitas atividades, né, ele iria trabalhar o livro como os 

outros alunos. Agora, se uma folha, sei lá, a gente iria trabalhar língua portuguesa e 

era uma atividade muito densa para o Gustavo, então a gente fazia uma adaptação 

dessa folha. Então, muitas fichas foram adaptadas; e a gente foi percebendo o retorno 

positivo dele. Então, a cada conquista, a cada coisa que ele fazendo, que ele dava 

conta, ele, sabe, aquilo ia crescendo, ia se sentindo super estimulado. É... Sempre, 

assim, quando ele fazia uma atividade é... que tinha um resultado bem bacana, ele 

mostrava para as outras crianças. Esse foi um movimento que a gente foi fazendo 

desde o início do ano. E eu fui percebendo que ele foi se sentindo mais seguro, mais 

confiante, né, em conquistar esses objetivos. E eu sinto assim que ele teve um 

desenvolvimento muito grande, do início do ano até agora, né; é uma criança assim, 

lógico, que demanda um olhar diferenciado, uma mediação maior, né, mas é uma 

criança que avançou, apesar de ter as questões que ela tem. E sempre eu comentei 

com a AT, a AT, é... eu não encaro, por exemplo, o Gustavo, como qualquer outra 

criança que esteve na minha sala que tem questões, né, como um coitadinho; então, 

ele nunca foi tratado como um coitadinho: “Ah, ele tem um problema. Ele tem uma 

dificuldade”. Não. Não é isso. Então, eu sempre tratei o Gustavo como uma criança 

que em alguns momentos ela precisa de uma mediação diferenciada, de um trabalho 

diferenciado, mas que tem capacidade como qualquer outro aluno. Então eu acho que 

é isso que foi dando... a autoestima dele foi melhorando, ele foi se sentindo mais 

confiante. Ele adora Matemática, então, quando ele percebe assim o trabalho, o que 

a gente está querendo atingir com aquela atividade, ele avança. Então, é uma criança 

assim que tem uma parceria muito interessante, muito positiva da família, a AT, que 

fica direto em sala de aula, né, com a orientadora do colégio, e a gente faz toda essa 

comunicação e esse trabalho com ele.  

Pra exemplificar tem algo assim que ele não fazia e que hoje ele faz com toda 

tranquilidade? Algo relacionado a essa autonomia? 

Eu acho que é... assim, em tudo por exemplo, até mesmo no manuseio do seu 

próprio material, ele pegar um caderno, ele abrir o caderno, ele se organizar no espaço 

do caderno. No começo, ele precisava de uma mediação, precisava de uma ajuda, 

agora ele já faz isso com bastante tranquilidade. Se organizar com seu próprio 

material, né. O que que ele fazia muito antes das férias? Porque depois das férias eu 
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acho que as crianças dão uma amadurecida muito grande, acho que um mês assim 

faz uma diferença fantástica, tudo que eu perguntava para ele, ele repetia a minha 

pergunta, ele não respondia, né. Então, agora a gente vê que ele já não faz mais tanto 

isso. 

Ele já te dá a resposta. 

Ele já dá a resposta em alguns momentos. Porque antes não. Antes ele fazia a 

pergunta. 

Era uma insegurança, pra ter certeza se era aquilo? 

Exatamente. Eu percebo que agora, lógico que ele faz pergunta em alguns 

momentos, mas ele já evoluiu bastante nesse sentido.  

No seu artigo, publicado no livro “Educando no século XXI”, você fala sobre a 

necessidade de “privilegiar situações que permitam aos alunos desenvolver e explorar 

o seu potencial, dando-lhes desafios graduais para amenizar suas dificuldades”. Você 

poderia exemplificar essa frase com uma prática que tenha feito com o Gustavo? 

É. Você tem presenciado bastante as nossas aulas do Matific e do Khan 

Academy. Eu fiz bastante isso no primeiro semestre, onde eu dava atividades 

diferenciadas para ele, porque eu percebia, principalmente na Khan Academy, ela é 

uma plataforma mais é... densa para o aluno; Já a Matific não, ela já tem uma outra 

estrutura, ela é mais é... atraente para a criança, já tem uma linguagem mais 

simplificada. Então, o que que eu fazia nesse primeiro semestre? Eu mandava 

algumas atividades, até mesmo aqui em sala de aula, para ele fazer atividades 

diferenciadas dos outros, né. Pra que isso? Pra ele realmente perceber como que se 

apresenta a plataforma e como é que ele precisa interagir com ela, para ele se sentir 

mais seguro. Eu percebo que ele gosta muito mais da Matific do que da Khan 

Academy. Mas da Khan Academy ele dá conta também, ele demora um pouquinho 

mais, é uma coisa que exige dele, não só dele, das outras crianças também; mas ele 

foi percebendo, aos poucos, o jeitinho de cada uma, para ele poder trabalhar. Ele tinha 

dificuldade, no início, de entrar com o usuário dele, com a senha dele, agora ele já faz 

isso com mais tranquilidade, com mais autonomia. Então é aquilo que falei: esse 
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investimento quanto à autonomia, desde o início do ano, a gente foi percebendo uma 

evolução a cada mês, a cada bimestre.  

E em algum momento você percebeu que ele daria conta das atividades... 

Sim. Ai a gente foi percebendo que eu poderia passar para ele as mesmas 

atividades dos outros, né, aí ele começou a dar conta. Aí, ele mesmo pega, leva o 

caderno, faz o cálculo, se precisa fazer algum cálculo para achar a resposta. Você 

não precisa nem falar para ele fazer isso; ele já faz, já tem autonomia para fazer isso.  

Esse tipo de adaptação você acha que é feita, e pela sua experiência, você só 

faz com alunos com deficiência ou você precisa fazer essas adaptações com outros 

alunos? 

Ah, sim! Quando a criança, a gente percebe que tem dificuldade em algum 

conteúdo, a gente precisa dar atividades diferenciadas sim; porque a sala não é 

homogênea, ela é heterogênea, então ali eu tenho crianças com todos os níveis de 

aprendizagem, né. Então a gente vai diversificando, dando atividades diferentes, a 

gente vai fazendo trabalhos em grupo, a questão da troca, um ajudar o outro, né, a 

tutoria, o aluno tutor, né, ajudar o colega, porque às vezes é até mais fácil o colega 

explicar para o outro, por causa da linguagem e do nível de maturidade, do que, às 

vezes, a professora. Então, a gente faz muito esse trabalho em grupo, de um tá 

ajudando o outro, de um tá explicando pro outro. Então, não é somente no caso do 

Gustavo, esse cuidado e esse olhar também com os outros alunos.  

No mesmo artigo, você fala sobre a necessidade de criar um currículo 

adaptado. Como foi esse processo? 

Então. Esse currículo adaptado, ele... ele... não existe, assim, um currículo 

adaptado para o Gustavo, né. Tô falando assim a nível de previsão, a nível de. O que 

que eu faço? Eu vejo o ob, eu elenco os objetivos que eu vou atingir com o Gustavo. 

Então, às vezes, tem algum objetivo, em algum componente curricular, que eu 

percebo que ele não vai dar conta, naquele momento e naquele bimestre. Então, eu 

não vou privilegiar aquele objetivo, tá. Então, eu elenco um outro objetivo, tá, porque 

aí tem a questão da maturidade, do ritmo de trabalho dele, de como ele está 

avançando nesse processo, né, de aprendizagem. Então, tem algumas coisas que, 
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naquele momento, para ele não vai dar certo, por isso que as atividades e as provas 

são adaptadas, ele faz atividades e provas diferentes dos outros colegas. As 

atividades dele são muito assim, o visual, então tem muita imagem, porque isso, para 

ele, chama muito a atenção, tanto que ele gosta muito de desenhar. Então, o que eu 

procuro colocar quando eu vou fazer uma atividade ou uma prova? Frases, 

enunciados objetivos, com poucas palavras de ordem, que tenha ali é... a parte visual, 

porque para ele é muito significativo, tanto que na prova de Matemática, por exemplo, 

ele faz com muito mais tranquilidade, por quê? Porque ele tem a questão do visual, 

na Matemática. É... as situações problemas em Matemática, o que que eu faço? Eu 

dou uma enxugada nos problemas, eles ficam mais objetivos, eu divido em partes os 

em... as partes do problema, né, ela é dividida pra ele poder ir percebendo essas 

partes, o texto, tanto nas atividades de classe quanto de casa e nas provas, eu divido 

o texto em partes e no meio dele eu coloco alguma questão, justamente para ele ir 

pensando em partes, porque ele não dá conta de ler um texto inteiro, um texto longo, 

e depois responder.  

Mas o texto é o mesmo? É só uma adaptação? 

O texto é o mesmo, só que ele é dividido em partes. Exatamente. E aí nessas 

partes eu vou colocando, vou colocando questões, vou colocando imagens para ele 

tá relacionando com aquele trecho. Entendeu? Então, eu tenho todo esse cuidado, 

justamente por quê? Porque ele precisa pensar em partes, né, ele não dá conta do 

todo.  

E você atribui esse domínio de técnicas que você tem mais aos seus estudos 

ou você acha que o conhecer o aluno foi o que foi fazendo você perceber o que 

funcionaria com ele? De onde saíram essas ideias? 

Ah, eu acho que junta tudo. É... além do estudo, junta também você conhecer 

o aluno e também a experiência, né. Eu acho que isso conta bastante também, porque 

quanto mais experiência você vai tendo, é... a sua bagagem é cada vez maior. Então, 

você vai usando experiências de anos anteriores, situações de anos anteriores, e você 

vai fazendo o quê? Você vai usando, você vai adaptando, você vai melhorando, vai 

aprimorando. Então eu acho que é um conjunto: você ler, né, eu acho que a parte 

teórica junto com a prática e junto com o conhecimento que você tem do aluno. Então, 
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como eu falei no começo da nossa conversa: eu sabendo que eu ia receber o Gustavo, 

eu procurei me apropriar um pouquinho desse aluno para eu poder recebê-lo, 

sabendo, né, de algumas questões que eu teria que tá, no início, investindo. Então, 

eu acho que é tudo, é um conjunto, não tem uma coisa mais importante do que outra.    

Você fala também sobre a importância da equipe multiprofissional e da família 

nesse processo. Como se dá esse trabalho aqui dentro do colégio? Qual é o papel de 

cada uma das pessoas envolvidas no processo de inclusão do Gustavo? 

O que me chamou bastante atenção quanto ao Gustavo é justamente esse 

item, né: a equipe. Eu tenho muito contato com o pai, que é inclusive professor aqui 

do colégio, e assim tudo o que eu pedi para ele, desde o início do ano, ele fez. Então, 

é uma pessoa que tem uma parceria muito grande com o filho, comigo, entendeu? É 

uma pessoa disposta e disponível a tudo, tanto que foi ele que, no início do ano, trouxe 

esse material do Gustavo do ano anterior para me mostrar, sabe. Nós sentamos, nós 

conversamos. Conversei também com a professora do ano anterior. Agora nós vamos 

marcar com a orientadora educacional os profissionais que estão junto com o 

Gustavo. Então o Pai vai passar o contato dessas pessoas para a gente poder fazer 

um fechamento do ano: como que o Gustavo começou e como é que ele está 

encerrando o terceiro ano. A AT, que é a AT. Então, eu acho que todo esse resultado 

positivo que a gente conseguiu durante todo esse ano, eu acho que é,  foi graças ao 

retorno das pessoas que convivem com ele: a família, os profissionais, as professoras, 

né, não somente a Professora polivalente, mas a Professora auxiliar também que me 

ajuda, as outras professoras das aulas extras – a professora de inglês, a professora 

de educação física, porque tem professores que já estão acompanhando o Gustavo 

desde dois ou três anos atrás. A professora de educação física, por exemplo, a 

professora de música. Então, elas passaram informações para mim também do 

Gustavo, de anos anteriores, né: como é que ele era, o que ele fazia, como ele está, 

se ele está avançando, se não está avançando. Então, eu acho que todo esse 

trabalho, com toda essa equipe, como você falou aí a palavra, né, a multiprofissional, 

é muito importante no processo da criança tá evoluindo, da criança tá progredindo, 

porque todo mundo está indo com o mesmo objetivo. Não cada um indo para um lugar, 

para um lado diferente, né. Todo mundo quer o bem dele, quer que ele avance, quer 
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que ele melhore, né. Eu percebo, assim, que com o Gustavo foi uma coisa bem 

bacana, porque todo mundo colaborou e tá colaborando.    

Como é a dinâmica com a AT dentro da sala? Ela me contou, por exemplo, de 

umas antecipações que são feitas, que ela mantém um diálogo com o pai e que ele 

antecipa algumas coisas que ele tem que observar na rua, por exemplo; e outras 

coisas que são feitas depois: ele fez uma determinada atividade e ai ela sugere, por 

exemplo, um passeio, alguma coisa que ele possa fazer. Como funciona essa 

dinâmica com ela? 

A gente trabalha muito com aula invertida. O que que é a aula invertida? Eu 

mando algo para as crianças, eu lanço, sei lá, um texto, uma leitura, uma pergunta, 

enfim, onde a criança vai pensar no que eu vou trabalhar no dia seguinte, né. E isso 

serve como um aquecimento. Então, ele vai lançar o conhecimento prévio dele sobre 

aquele assunto que eu vou trabalhar no dia seguinte. E isso eu percebi com o Gustavo 

que ajudou muito, porque o Gustavo é uma criança assim muito estimulada a conviver 

com a natureza, sabe, o Pai ele proporciona muito isso pra ele. Tanto que nas férias 

ele foi para o Paraná, ficou lá, brincou muito, teve muito contato com bichos, nadou 

bastante. E ele sempre é... comenta, né, quando eu vou falar sobre algum animal ou 

sobre alguma coisa que tenha a ver com a natureza, ele traz esse conhecimento que 

ele tem. Então, é... e a AT, o que ela vai fazendo também? Ela vai fazendo esses 

links. Se ela percebe que ele teve alguma dificuldade em alguma coisa que eu 

trabalhei em sala de aula, ela já manda um recadinho pro Pai, para ele investir mais, 

ela já dá alguma dica pra ele também. Ela acrescenta o trabalho que eu faço em sala 

de aula, ela faz algo a mais, ela vai além, extra, entendeu? Então, ela pensa em uma 

atividade, em alguma coisa, ela sugere pro Pai, para fazer esse tipo de trabalho com 

ele também.  

Ela faz uma extensão da escola na casa dele.  

Exatamente. Ela... o papel dela é muito importante, porque ela já está com ele 

já há um tempo. Ela conhece mais o Gustavo do que eu. Quando a gente começou o 

ano, ela já conhecia o Gustavo. Ela também foi me dando dicas, né, o que deu certo 

no segundo ano para eu poder dar continuidade; o que que não tinha dado muito certo; 

o que precisava tá melhorando, aprimorando, mudando. Então, esse trabalho dela ela 
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realmente é muito importante, porque ela fica com ele, né, ali o tempo inteiro, 

ajudando, me ajudando em sala de aula; mas ela também ela já tem um conhecimento 

anterior dele. Então, ela vai passando isso e vai dando dicas, vai dando dicas: “Pode 

fazer desse jeito, ele entende melhor desse outro jeito”. A gente usa muito concreto. 

No primeiro semestre, na Matemática, a gente trabalhou muito no concreto com ele. 

Antes de responder no papel, ele fazia primeiro com o material concreto, pra depois 

registrar na folha. Isso também foi uma coisa que a gente foi percebendo que ele foi 

evoluindo: ele foi deixando mais de lado o concreto e ficando mais no abstrato. Então, 

as dicas dela, eu acho que isso foi fundamental proo trabalho, sabe? Todos os 

comentários, as dicas, as informações; e esse link que ela faz. O Pai tá sempre em 

contato com ela também, e ela vai dando essas devolutivas, do que ela vai 

observando. Tudo isso. Então, eu achei, eu acho isso muito bacana. É uma pessoa 

assim que tá sempre é... pronta a ajudar, sempre tranquila, tudo que a gente pede ela 

vai e faz. Bem bacana.  

Ao final do artigo você diz que “jamais poderemos falar de escola ou sociedade 

inclusivas se nos sentirmos no direito de escolher quais as pessoas deficientes 

poderão ser incluídas”. Como você acredita que a escola pode se preparar para 

receber os alunos com diferentes necessidades educacionais? Ai pensando a escola 

como algo mais amplo. Como as escolas podem se preparar para receber esses 

alunos? 

É. Primeira coisa eu acho que a escola tem que preparar os profissionais que 

estão dentro dela, porque não adianta nada eu receber um aluno que eu não sei como 

é que eu vou trabalhar com ele. Precisa preparar o professor, preparar as pessoas 

que vão diretamente se relacionar com esse aluno, porque tem que ter um 

embasamento teórico, em primeiro lugar, sem dúvida. Eu não posso fazer alguma 

coisa do nada, né. E tem que ter, por exemplo, o espaço da sala de aula, é... as 

carteiras... eu tenho que ter condições de tá fazendo um trabalho diferenciado, é... um 

trabalho... com qualidade com esse aluno; não só com ele, mas com todos os alunos. 

O material didático, como eu acabei de falar agora pouco da Matemática, então você 

ter um material para você poder trabalhar com essa criança, então trabalhar o 

concreto, a questão de vídeos, ele é muito visual, então ele gosta muito de desenho, 

isso chama muito a atenção dele, então, usar muito o kit que temos em sala de aula. 



201 
 

 
 

Então, é... ter todo um preparo da equipe, das pessoas que estão envolvidas com 

essa criança, né, ter um ambiente propício para receber alunos com essas questões, 

né, ter material, ter formação pra isso, né, ter momentos com a família, ter momentos 

com os profissionais que lidam com essa criança, ter essa troca, então, quando eu 

marco uma conversa com o pai, conversa com a mãe, trocar essas experiências, 

trocar essas informações. A orientadora educacional dar esse suporte pra a família, 

pro professor, para o aluno. É aquilo que estávamos conversando na questão anterior, 

a questão da equipe, acho que tudo é trabalho em equipe, ninguém faz nada sozinho. 

É a troca, é um ajudando o outro, um complementando a ideia do outro, dando ideias, 

sinalizando: “Olha! Você... não está legal o que você está fazendo.” Porque isso pode 

acontecer também: o que você está fazendo não ser um caminho bacana. Você pode 

fazer de outro jeito. A questão da equipe acho que ela é fundamental.  

Você tem uma visão otimista dos rumos que a inclusão tem tomado, no Brasil? 

Esse movimento de colocar todo mundo na sala de aula, você acha que isso pode dar 

certo ou você acha que... 

Eu acho que pode dar certo, mas... só.... 

Dentro da infraestrutura real que a gente tem... 

Exatamente. Precisa ter uma estrutura. Não adianta você colocar o aluno em 

sala de aula, a gente sabe que as salas são numerosas, a realidade aí fora é bem 

diferente. Então não adianta nada você colocar um aluno com questões que precisam 

ser trabalhadas e não ter uma estrutura para isso. Então, não ter professores 

capacitados para isso, não ter condições para o professor trabalhar com essa criança. 

Então não é simplesmente colocar o aluno lá e pronto. Tem que ter todo um preparo, 

tem que ter toda uma estrutura, né. E aí eu volto: tudo que norteia essa criança tem 

que tá estruturado, tem que tá preparado. A família, o profissional, a escola, todo 

mundo engajado e tem que ter um complemento aí. Se não, não adianta, não vai para 

frente. Então por isso que eu acho, volto a falar, com o Gustavo, eu acho muito assim, 

que foi um resultado bem interessante e bem positivo, por quê? Porque a gente teve 

um retorno positivo de todas as pessoas que estão diretamente ligadas a ele. Então, 

sem dúvida que o resultado ele acontece muito mais rapidamente e de uma maneira 

muito mais positiva. Eu não vou falar que é tudo mil maravilhas, não é tudo lindo 
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maravilhoso estrelinha, lindo. Não! Os problemas surgem, eles acontecem, mas 

quando tem a equipe, tem todo mundo voltado pra aquilo, pra ajudar, a gente 

consegue superar os desafios. Mas a realidade ela não é essa. A gente sabe que não 

é. A gente sabe que fora é bem diferente. E eu acho que a escola ela tá caminhando 

para isso, para esse trabalho, né, nós temos um trabalho bem bacana  com a questão 

dos surdos, o CES é um trabalho muito legal. Eu acho que o colégio está caminhando 

para isso, é... aos poucos, dando uma estrutura, dando uma formação, enfim; mas é 

um caminho ainda eu acho que longo a se percorrer.  

Mas acha que já caminhamos bastante. 

Sem dúvidas. Sem dúvidas. Como eu te falei eu tive há anos atrás um aluno 

com Asperger. Eu tinha ouvido pouquíssimo falar disso. Pouquíssimo, né. Então, eu 

tive que correr atrás, tive que ler muito, me apropriar disso. Eu tive uma ajuda muito 

bacana da, na época, orientadora, para a gente poder trabalhar com essa criança. E 

hoje já não é novidade isso. Quando eu fiz o curso de psicopedagogia, que inclusive 

foi o colégio que proporcionou para alguns professores, é... nós falamos muito sobre 

essas questões, dessa questão da inclusão, de como trabalhar esses alunos, enfim; 

mas há anos atrás isso quase não existia. O profissional tinha que correr atrás dessas 

informações. 

E eram bem escassas. 

Bem escassas. Por isso que eu falei: eu acho que a gente está caminhando, 

que está em um processo bem interessante, mas tem muito que se evoluir ainda, sem 

dúvida nenhuma.  

Tem alguma coisa que eu não perguntei sobre a qual você gostaria de falar? 

Não. Eu acho que... eu até tinha anotado aqui algumas coisas. Coloquei a 

questão da inclusão, que é um movimento mundial. Então, o mundo inteiro 

preocupado com isso, porque esses alunos também têm direitos e esses direitos tem 

que ser respeitados. E há leis que defendem esses alunos, tanto que eu coloco no 

meu artigo a questão da lei. A questão do ingresso, a questão da permanência, esses 

atendimentos individualizados, eles têm direito a isso. E aí é necessário o quê, pra 

que tudo isso aconteça? A formação atualizada dos professores com qualidade, 
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oferecer aos alunos com necessidades especiais desafios graduais, que você 

inclusive já fez uma pergunta sobre isso; o trabalho multiprofissional, não adianta só 

o professor trabalhar quatro horas ou cinco horas por dia com esse aluno, tem que ter 

todo um aparato, outras pessoas envolvidas com esse aluno fazendo um trabalho com 

ele também, para ter um efeito positivo; currículo e as atividades adequadas e 

adaptadas para esse aluno; e valorizar, no dia-a-dia, a diversidade: sensibilizar o 

grupo, as crianças que estão com esse aluno na sala de aula. A gente percebe que 

eles têm um carinho grande pelo Gustavo, porque eles já estiveram há anos anteriores 

juntos. Então, você percebe. Quando eu peço para alguma criança sentar e ajudar, 

você percebe que é feito com bastante carinho, com bastante cuidado. Então, existe 

esse cuidado dos colegas com... com o Gustavo.   

É dito abertamente que ele tem TEA aos colegas? Os colegas sabem? 

Olha, eu não sei. Eles percebem pela convivência, por isso que é uma coisa 

muito tranquila. Não é nada assim, não foi falado nada abertamente, mas eles 

percebem, no dia-a-dia, que existe um movimento diferente. Mas é muito natural. 

Muito natural. A questão do envolvimento da família que eu já falei várias vezes. Focar 

nas potencialidades do aluno e não nas dificuldades, que é o que eu sempre fiz com 

o Gustavo. Enaltecer as conquistas, né, e tentar superar as dificuldades. Não o ver 

como um coitadinho, que eu já comentei. Quebrar paradigmas, né. A presença da AT 

na sala de aula também é muito muito positiva. Enfrentar os desafios diários que vão 

aparecendo, porque não é tudo lindo e maravilhoso, né. E sempre ir desenvolvendo a 

questão da autonomia, das conquistas e tudo que ele vai avançando no dia-a-dia.  

 

 

 


