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RESUMO 

 

 
 
A presente monografia ressalta a afetividade no processo de inclusão de alunos 
com necessidades educacionais especiais no ensino regular. O trabalho 
pretende contribuir e ampliar a reflexão sobre a afetividade e a interação entre 
crianças com necessidades educacionais especiais, seus colegas e professores. 
Tem como principal objetivo verificar e analisar, no contexto pedagógico de uma 
escola de educação inclusiva, do Ensino Fundamental, como se dá o 
desenvolvimento e expressão da afetividade no processo de ensino e de 
aprendizagem desses alunos. O trabalho foi realizado com base na metodologia 
qualitativa, a partir de uma pesquisa bibliográfica, seguida de uma pesquisa de 
campo com seis professores que atuam ou já atuaram com crianças com 
deficiência. A intenção foi verificar como os professores têm compreendido e 
trabalhado a questão da afetividade no contexto escolar inclusivo e, paralelo ao 
tema principal, como têm percebido a interação deles próprios e das crianças 
com alunos com deficiência. Os resultados demonstraram que existem várias 
falhas no processo, e alguns desafios a serem enfrentados, entretanto, por meio 
de um trabalho comprometido com o desenvolvimento e aprendizagem dos 
alunos, utilizando metodologias adequadas, exercitando a afetividade e 
estimulando-a entre os alunos, os professores demonstram que é possível 
contribuir para uma educação inclusiva com mais qualidade, especialmente, 
tendo a afetividade como pano de fundo que deve perpassar o cotidiano escolar.  
 

 

 
 

Palavras-Chave: inclusão, afetividade, interação, necessidades educacionais 
especiais. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

Muito se tem falado em educação inclusiva. Observamos avanços 

relevantes, mas consideramos que ainda há muito a ser melhorado.  

Acreditamos que não basta inserir crianças com deficiência em escolas 

regulares. Há que se pensar em condições de apoio ao professor (que dever ir 

além da questão pedagógica, em seu sentido técnico-metodológico) na busca 

por abranger o desenvolvimento da afetividade na relação professor-aluno em 

todo o processo de ensino e aprendizagem. Defendemos que seja este um 

elemento estruturante nesse processo, uma vez que contribui para o 

fortalecimento da confiança e motivação na busca de novas estratégias para que 

o aluno possa desenvolver-se em sentido global. 

Partindo dessa compreensão, a presente Monografia discute o tema da 

afetividade no processo de inclusão de alunos com deficiência no ensino regular. 

O interesse pela temática surgiu, principalmente, a partir das observações 

cotidianas acerca das dificuldades manifestadas pelo professor ao lidar com 

crianças com algum tipo de deficiência. Tais observações, não sistematizadas, 

motivaram-me à realização desta pesquisa, que buscou investigar o processo e 

a manifestação da afetividade no contexto de ensino e aprendizagem das 

crianças com deficiências.  Dessa forma, julgamos ser este um relevante 

trabalho, na medida em que pretende contribuir para ampliar a reflexão sobre o 

processo de desenvolvimento e manifestação da afetividade na inclusão de 

crianças com deficiência, bem como sobre as relações entre estas, seus pares 

e seus professores no contexto educacional.  

Ao longo do processo de pesquisa algumas inquietações foram 

emergindo e transformaram-se em questões, as quais procuramos discutir neste 

trabalho de monografia: como se dá a afetividade entre os alunos com 

deficiência, seus colegas e professores no processo de inclusão no ensino 

regular? Quais as dificuldades na interação e no desenvolvimento da afetividade 

no processo de inclusão do aluno com deficiência? Como o professor de ensino 

regular lida com o medo e o receio de atuar com alunos com deficiência?  A partir 
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dessas indagações será possível discutir melhor a questão da afetividade no 

processo de educação inclusiva, assim como compreender o que pode ser feito 

para melhorar esse aspecto.  

Não podemos nos esquecer que a educação inclusiva já é uma realidade 

no contexto escolar brasileiro. O conceito e a prática da inclusão no contexto 

educacional permitem que se amplie a participação de todos os alunos nos 

estabelecimentos de ensino, de forma não-segregada, independentemente de 

suas características pessoais, sociais ou de quaisquer outras ordens. A 

educação inclusiva tem como principais objetivos assegurar:  

 

Inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, orientando os 
sistemas de ensino para garantir: acesso ao ensino regular, com 
participação, aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados 
do ensino; transversalidade da modalidade de educação especial 
desde a educação infantil até a educação superior; oferta do 
atendimento educacional especializado; formação de professores para 
o atendimento educacional especializado e demais profissionais da 
educação para a inclusão; participação da família e da comunidade; 
acessibilidade arquitetônica, nos transportes, nos mobiliários, nas 
comunicações e informação; e articulação intersetorial na 
implementação das políticas públicas (BRASIL, 2008, p.14 ).  

 
 

 Entretanto, sabemos que mesmo com os avanços apresentados, 

especialmente, na última década, o processo de inclusão ainda apresenta 

dificuldades que devem ser superadas.  Assim no decorrer deste trabalho serão 

abordados aspectos tais como a formação de professores na cidade de Cruzeiro 

do Sul e a questão da dificuldade no reconhecimento da afetividade como 

contexto de desenvolvimento e aprendizagem. 

Assim a monografia subdivida em: fundamentação teórica, histórico da 

educação inclusiva; importância da afetividade na inclusão de crianças com 

deficiência; e ainda objetivos, metodologia e considerações finais. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1 Educação inclusiva no Brasil 

A partir da década de 1990 começou a se organizar no Brasil, influenciado 

por experiências e documentos internacionais, um novo movimento concebido 

como educação inclusiva. Essa perspectiva visa proporcionar a todos os alunos 

com necessidades educacionais especiais o direito de frequentar as escolas 

regulares, para que, em conjunto com outros alunos, possam ter oportunidades 

de conviver com as diferenças e, ao mesmo tempo, serem respeitados em suas 

individualidades. (Miranda e Filho, 2012).  

Propositalmente fizemos uma inversão na expressão em destaque, 

quando falamos que eles – os alunos com deficiência – vão conviver com as 

diferenças. Comumente, vemos descrições de como é importante para os alunos 

sem deficiência conviverem com os diferentes. Porém, diferentes todos somos. 

Os processos de desenvolvimento dos seres humanos seguem caminhos 

aproximados, mas não idênticos. Assim, as pessoas com deficiência são tão 

diferentes quanto qualquer um de nós, seres humanos. É importante que todos 

tenham a possibilidades de experimentar as diferenças uns dos outros, sejam 

elas quais forem: físicas, sensoriais, emocionais, intelectuais, assim como todas 

as outras ligadas a nacionalidade, gênero, condição social e tantas outras 

classificações a que as pessoas estão submetidas. Essas são condições de 

todos os alunos, ou seja, de todas as pessoas que vivem em sociedade. Como 

bem salientado do documento da Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva: 

 

A escola historicamente se caracterizou pela visão da educação que 
delimita a escolarização como privilégio de um grupo, uma exclusão 
que foi legitimada nas políticas e práticas educacionais reprodutoras 
da ordem social. A partir do processo de democratização da escola, 
evidencia-se o paradoxo inclusão/exclusão quando os sistemas de 
ensino universalizam o acesso, mas continuam excluindo indivíduos e 
grupos considerados fora dos padrões homogeneizadores da escola. 
Assim, sob formas distintas, a exclusão tem apresentado 
características comuns nos processos de segregação e integração, 
que pressupõem a seleção, naturalizando o fracasso escolar. (BRASIL, 
2008). 
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Nota-se que a educação não era estendida a todos os alunos. E nem 

todos aqueles que tinham acesso a ela permanecia o tempo inteiro, sendo, 

assim, uma forma de exclusão social para algumas pessoas. Alguns estudos 

denunciaram o grande número de alunos que saia das escolas por diferentes 

motivos (HARPER at al, 2006; INSTITUTO PICHON-RIVIÈRE, 1997). Alguma 

coisa não funcionava bem no sistema, mas era o aluno culpabilizado por uma 

dificuldade a qual ele próprio não conseguia entender e nem tinha como resolver. 

As chamadas dificuldades de aprendizagem e outras causas sociais terminavam 

fazendo com esses alunos desistissem de seu processo de escolarização, mas 

por um longo tempo essa situação foi tida como natural: alguns aprenderiam e 

outros não. De alguma forma esse pensamento contribuiu para que um grande 

número de alunos permanecesse estudando em ambiente segregado, como 

veremos a seguir. 

  

A educação especial se organizou tradicionalmente como atendimento 
educacional especializado substitutivo ao ensino comum, evidenciando 
diferentes compreensões, terminologias e modalidades que levaram a 
criação de instituições especializadas, escolas especiais e classes 
especiais. Essa organização, fundamentada no conceito de 
normalidade/anormalidade, determina formas de atendimento clínico 
terapêuticos fortemente ancorados nos testes psicométricos que 
definem, por meio de diagnósticos, as práticas escolares para os 
alunos com deficiência. (BRASIL, 2008, p. 7). 

 
 
 

Dessa forma, é possível notar que que a educação especial durante muito 

tempo foi apenas de forma discriminatória, antes voltada quase que 

exclusivamente ao atendimento terapêutico. Em especial em relação aos alunos 

com algum tipo de deficiência, o processo de educação segregada, se por um 

lado significava um avanço em relação a tempos anteriores, quando não se 

pensava em possibilidades educacionais, por outro ainda impedia que esses 

alunos tivessem oportunidades iguais aos demais. O modelo de educação 

especial proposto inicialmente levava em conta outro posicionamento em relação 

aos alunos com deficiência, isto é, buscava-se uma forma de normalizá-los ou 

ajustá-los para que pudessem conviver em sociedade, de forma a atender às 

necessidades desta. Como a deficiência não é algo que seja curável, pelo menos 

na maioria dos casos, especialmente há tempos atrás, então esses alunos 
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permaneciam indefinidamente excluídos do convívio comum, especialmente na 

escola.  

Com a perspectiva de educação inclusiva, especialmente fomentada no 

Brasil a partir de meados dos anos 90, começa a existir um maior esforço do 

ponto de vista legal para acesso e permanência dessas crianças na escola. A 

publicação de convenções como a Declaração Mundial sobre Educação para 

Todos: satisfação das necessidades básicas de aprendizagem (UNESCO, 

1990), que ocorreu 1990 em Jomtien, na Tailância e a Declaração de Salamanca 

(UNESCO, 1994), resultado da Conferência Mundial sobre necessidades 

educacionais realizada entre 7 e 10 de junho de 1994, na cidade espanhola de 

mesmo nome, propiciaram um novo olhar sobre a escola e seus alunos. A ideia 

de que todos têm direito à educação gerou um imperativo de mudanças no 

sistema educacional brasileiro, que vem tentando se consolidar gradativamente. 

Vejamos no próximo tópico alguns dos desafios enfrentados no processo 

de construção de uma educação que se quer inclusiva. 

 

2.2 Os desafios da Educação Inclusiva 

Iniciaremos este tópico abordando os desafios da educação inclusiva, a 

partir da formação de professores e a sua importância ao sucesso da educação 

inclusiva. De acordo com Bueno (2001, p. 15) o processo de educação inclusiva 

impõe alguns desafios e algumas necessidades aos professores. A questão da 

formação é essencial em qualquer processo de educação formal. Há a 

necessidade de procedimentos adequados que contemplem as necessidades de 

aprendizagem do aluno. Essas necessidades se manifestam de diferentes 

formas, nos diferentes alunos e não apenas naqueles que manifestem algum tipo 

de deficiência. A assim o professor buscar um processo de formação constante 

de forma a atualizar-se com novas propostas metodológicas, assim como 

estudar processos de desenvolvimento para melhor mediar a aprendizagem de 

seus alunos. 

 

Formação teórica sólida ou uma formação adequada no que se refere 
aos diferentes processos e procedimentos pedagógicos que envolvem 
tanto o “saber” como o “saber fazer” pedagógico;  
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Formação que possibilite analisar, acompanhar e contribuir para o 
aprimoramento dos processos de escolarização das mais diversas 
diferenças, entre elas, as crianças deficientes que foram incorporadas 
no processo educativo regular;  
Formação especifica sobre características comuns das crianças com 
necessidades educativas especiais, como expressões localizadas das 
relações contraditórias entre a sociedade em geral e a as minorias; 
Formação sobre as características, necessidades e procedimentos 
pedagógicos específicos a cada uma das necessidades educativas 
especiais. 

 

O autor destaca vários aspectos relevantes no processo de formação do 

professor que podem contribuir com o processo de inclusão. O estudo de forma 

continuada é essencial para que a educação inclusiva possa alcançar seus 

objetivos - não apenas durante os cursos de magistério, pedagogia ou 

licenciaturas. O aperfeiçoamento deve ser algo que não se interrompa ao longo 

da vida profissional, para que os professores possam ter maiores possibilidades 

de conduzir este processo e assim contribuir com o desenvolvimento dos alunos 

com e sem deficiência.   

Essa formação de professores ressaltada pelo autor diz respeito não 

somente a conhecimentos teóricos sobre o processo de inclusão e o trabalho do 

professor, mas sim uma formação que lhes proporcione melhorar e aprimorar 

sua prática pedagógica, que lhes possibilita atender os alunos em suas 

necessidades de forma mais satisfatória. E também um conhecimento mais 

amplo sobre as deficiências, suas características e metodologias de trabalho 

mais adequadas ao desenvolvimento da criança, valorizando não apenas as 

limitações que a sua deficiência impõe, mas, principalmente, o potencial de cada 

uma.  

As alternativas pedagógicas, que consistem em novas metodologias, 

recursos pedagógicos, materiais adaptados às deficiências dos alunos, 

constituem-se em outro elemento importante, pois possibilita aos professores 

condições diferenciadas para proporcionar aos alunos com necessidades 

educacionais especiais condições de desenvolverem-se de forma satisfatória 

(COSTA; PIANTINO, 2014). Muitas vezes observam-se professores 

relativamente inquietos por não disporem de conhecimentos sobre recursos ou 

metodologias que favoreçam o processo de ensino e aprendizagem de crianças 
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com deficiência. A formação possibilita o conhecimento de novas metodologias 

e favorece a realização de um trabalho com mais competência.  

Outro aspecto importante referente à formação dos professores refere-se 

ao conhecimento sobre as características específicas de cada aluno com 

deficiência. Afinal, o processo de desenvolvimento humano apresenta aspectos 

comuns, mas está permeado de singularidades que são construídas na relação 

da pessoa com seu ambiente imediato e sua cultura.  Somente assim o professor 

terá condições, de fato, de realizar procedimentos adequados ao 

desenvolvimento e aprendizagem de seus alunos considerando suas 

necessidades específicas, conforme também é defendido por Silva e Reis 

(2001).  

Os autores argumentam que a formação docente permite a familiarização 

com conhecimentos ou situações que se deparará com a sua prática 

pedagógica, e que essas competências só serão alcançadas com êxito através 

de práticas e experiências continuada, reflexiva e coletiva. 

Ainda conforme Silva e Reis (2011), o desafio se torna maior na docência 

em escola inclusiva com crianças com deficiência. A falta de formação que 

valorize a educação inclusiva leva muitos professores a queixas sobre falta de 

domínio e de conhecimento sobre as deficiências e, assim, sentem-se inseguros 

e com medo de não saber incluir este aluno de forma satisfatória. Bueno (2001) 

ressalta que não se trata de um processo fácil, mas sim de desafios cotidianos, 

visto tratar-se de uma relação que está constituída no conjunto das contradições 

sociais envolvendo minorias. Como tal envolve mudanças de concepções, 

atitudes e, acima de tudo aceitação incondicional do outro. 

E para que os desafios da educação inclusiva sejam superados, é 

necessário além do esforço de professores, do comprometimento das escolas 

por parte de seus gestores e da sociedade em geral. Nesse sentido, a legislação 

a esse respeito é essencial, para que a educação inclusiva possa efetivar-se de 

forma satisfatória. 

Um dos documentos que embasa a proposta de educação inclusiva para 

todos, como já mencionamos é a Declaração de Salamanca.  A referida 

Declaração trata de princípios, políticas e práticas na área das necessidades 

educacionais especiais. Segundo ela:  
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Inclusão e participação são essenciais à dignidade humana e aos 
gozos e exercício dos direitos humanos. No campo da educação, tal se 
reflete no desenvolvimento de estratégias que procuram proporcionar 
uma equalização genuína de oportunidades. A experiência em muitos 
países demonstra que a integração das crianças e dos jovens com 
necessidades educativas é mais eficazmente alcançada em escolas 
inclusivas que servem a todas as crianças de uma comunidade 
(UNESCO, 1994, p 05).  

 

Nota-se a importância dada pelo documento acerca da inclusão de 

pessoas com necessidades educacionais especiais. É necessária uma 

constante preocupação com o respeito e a dignidade humana, o que pressupõe, 

dentre outros direitos, a garantia de todos à educação de qualidade. No entanto, 

é preciso que se desenvolva estratégias e metodologias adequadas que possam 

favorecer desenvolvimento de autonomia, caminhos diferenciados de 

aprendizagem e a oportunidade de todos ao convívio social.  

Nesse sentido, gostaríamos de extrapolar ao que propõe o documento de 

Salamanca, ao falar da importância do convívio entre alunos da mesma 

comunidade. Interpretamos que, em última análise, essa proposta está 

relacionada à questão da afetividade no processo de aprendizagem. Ficar 

próximo de quem se conhece gera confiança e sentido de pertencimento. Daí a 

importância da escola comum, onde seus pares da vizinhança também estejam 

presentes.  

Nessa perspectiva, o processo de inclusão requer um comprometimento 

dos professores no que se refere, além dos procedimentos didáticos,  a atenção 

e afeto para que o aluno sinta-se acolhido e seguro em estar inserido na escola 

regular e assim possa desenvolver-se. Ao falarmos de afetividade no contexto 

escolar, não queremos dizer que o professor tenha manter abraços e beijos 

imotivados, mas que deve demonstrar respeito às dificuldades de seus alunos, 

reconhecimento das potencialidades e estímulo à superação, comportamentos 

esses, necessário em todo o processo educativo, independentemente da 

existência de deficiência do aluno. 

De acordo com Wallon (1995, 2007): 

 
A  dimensão afetiva é enfatizada de maneira significativa para a 
construção da pessoa e do conhecimento. A afetividade e a inteligência 
são inseparáveis na evolução psíquica. Os aspectos cognitivo e afetivo 
ocorrem entre oposição e complementaridade, em que, dependendo 
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da atividade, há a preponderância do afetivo ou do cognitivo, o que não 
exclui um em relação ao outro, porém ocorrem alternâncias em que um 
mergulha para que o outro possa emergir. 

 

Nesse sentido, é possível compreender a importância da dimensão afetiva 

em prol do conhecimento, ao qual a afetividade está interligada à inteligência e 

assim uma complementa a outra. É conveniente ressaltar que inclusive os 

processos de memória estão relacionados à afetividade. Quem não tem 

lembranças de professores marcantes “para o bem” ou “para o mal” ao longo de 

seus percursos escolares. Ambas as situações estão relacionadas à afetividade 

– edificante em uma situação e desestruturante em outra. Essa dimensão é, 

particularmente, importante no processo de desenvolvimento de pessoas com 

deficiência que, em sua maioria, têm que arcar com o peso histórico do estigma 

e do preconceito sobre a deficiência (SAAD, 2003). 

Segundo Stella & Sequeira (2013) a inclusão escolar não implica apenas 

inserir alunos com deficiência em escolas regulares, mas sim uma nova 

concepção sobre o ensino, um espaço construído visando o exercício da 

cidadania, proporcionando oportunidades e a garantia dos direitos à diversidade, 

sem discriminação ou preconceito de qualquer origem.  

 

Segundo chabot e Chabot (2008, p. 131): 

Um dos papéis do educador emocionalmente inteligente consiste em 
estimular as competências emocionais de seus alunos. [...] O professor 
deve, pois, utilizar meios que permitam ao aluno sentir as coisas que 
aprende. Deverá então encontrar o modo de estimular seu lóbulo pré-
frontal esquerdo, a fim de otimizar seu bem-estar emocional. Poderá, 
consequentemente, solicitar e estimular todas as competências 
emocionais do aluno. 
 

 

O professor é um dos responsáveis pelo desenvolvimento da afetividade, 

ao qual contribui com as relações de confiança, favorece as trocas de 

experiências e conhecimentos e estimula o aluno a desenvolver-se. De acordo 

com Carvalho e Faria (2010) quando ocorre o clima de afeto e compreensão 

surge uma relação facilitadora, que eleva a autoestima do educando e contribui 

com o seu desenvolvimento cognitivo e social. Daí a importância de a escola 

oportunizar um ambiente acolhedor para que os alunos se sintam motivados a 

interagir e aprender.  
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Dessa forma é importante que a escola possa incentivar esses laços 

afetivos entre os alunos, para que a interação e o respeito sejam alcançados. 

Além disso, a escola deve estar atenta ao fato de as propostas curriculares, seus 

projetos, devem prever atividades que valorizem as diferenças entre pessoas.  

 
As propostas curriculares devem reconhecer e valorizar os alunos em 
suas peculiaridades étnicas, de gênero, cultura; precisam partir de 
suas realidades de vida, de suas experiências, de seus saberes, 
fazeres e são tramadas em redes e conhecimento que superaram a tão 
decantada sistematização do saber. (MANTOAN, 2007, P. 48)  

 

 

Assim, observa-se que a educação inclusiva não é apenas um anseio, 

deve ter propostas curriculares e políticas públicas que reconheçam a 

necessidade de valorizar os alunos em suas especificidades diversas, a partir de 

sua realidade ao qual está inserida e assim proporcionar condições para que 

estas crianças se desenvolvam.  

 

Entende-se que a inclusão é muito mais ampla do que simplesmente 
inserir no ensino regular aquele que é “diferente”, referindo-se ao 
deficiente, ao negro, e outros. Implica dar outra lógica para a escola, 
de forma que não seja possível pensar na possibilidade de criança 
nenhuma estar fora dela. Cada ser humano é único justamente pelas 
suas diferenças. Portanto, para efetivar a inclusão é preciso que a 
escola se transforme, começando por desconstruir práticas de 
segregação, abandonando toda forma de discriminação contra 
pessoas com deficiência ou contra qualquer outro aluno. As diferenças 
enriquecem, ampliam, são necessárias porque permitem a 
identificação e a diferenciação e, portanto, contribuem para o 
crescimento de todos os envolvidos no processo educacional (SILVA; 
REIS, 2011, p. 10).  

  

Assim compreendemos a complexidade da educação inclusiva, no que diz 

respeito à oportunidade de permanência das crianças com deficiências na escola 

regular. No entanto o autor destaca a necessidade de transformação da escola, 

que deve proporcionar o desenvolvimento de novas práticas e metodologias que 

elimine qualquer atitude discriminatória e possibilite o enriquecimento da 

educação, da aprendizagem e do desenvolvimento dos alunos através o respeito 

as diferenças. 

Na seção seguinte  será discutido a questão da afetviidade e sua 

importancia na inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais. 
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2. 3 A importância da afetividade na inclusão de crianças especiais 

 

A inclusão de crianças especiais torna-se cada vez mais um objetivo 

educacional, no entanto é necessario haver condições adequadas para que o 

aluno possa desenvolver-se a partir de suas limitações. E a afetividade torna-se 

um elemento essencial neste processo.  

Segundo Mota (1992, p. 115) “ninguém se forma no vazio, é através da 

experiencia, interações sociais, aprendizagem que o ser humano se forma”, 

então a afetividade e a interação entre as crianças especiais e as demais 

crianças é fundamental para que a mesma tenha a oportunidade de interagir e 

socializar-se de forma satisfatória.  

É importante que a criança manipule a realidade e estimule a função 
simbólica. Afetividade está ligada à autoestima e às formas de 
relacionamento entre aluno e aluno e professor-aluno. Um professor 
que não seja afetivo com seus alunos fabricará uma distância perigosa, 
criará bloqueios com os alunos e deixará de estar criando um ambiente 
rico em afetividade (COSTA; SOUZA, 2006, p. 12). 
 
 

A afetividade favorece o desenvolvimento da auto-estima,  e possibilita 

uma aprendizagem mais significativa aos alunos e na educação inclusiva  ela é 

essencial.  

Segundo Wallon (1995): 

 

O afeto é essencial para todo o funcionamento do nosso corpo nos 
dando coragem, motivação, interesse, e contribuindo para nosso 
desenvolvimento. E é pelas sensações que o afeto nos proporciona 
que sabemos quando algo é verdadeiro ou não. Principalmente para a 
criança o afeto é importantíssimo, pois ela precisa sentir-se segura 
para poder desenvolver seu aprendizado, e é necessário que o 
professor tenha consciência de como seus atos são extremamente 
significativos nesse processo, porque essa relação aluno-professor é 
permeada de afeto, e as emoções são estruturantes da inteligência do 
indivíduo.  
 

 

Diante disso, é possivel compreender a relevância do afeto ao 

desenvolvimento dos alunos, e principalmente dos que apresentam 

necessidades educacionais especiais, sendo também uma forma de 

proporcionar segurança a essas crianças.  

 Vidal (2009) argumenta que o sucesso da aprendizagem no processo de 
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inclusão depende de um trabalho cooperativo entre professor da classe comum 

e o professor especializado, na busca por estratégias de ensino e alternativas 

para que possa conduzi-lo da melhor forma possivel. E a afetividade deve ser 

estimulada por ambos. 

Segundo Carvalho e Faria (2010) as escolas devem oferecer todos os 

recursos necessários para que a educação inclusiva se efetive.  Deve-se 

ressaltar que o ser humano tem aspectos comuns que fazem parte da espécie: 

inteligência, emoção e afetividade.  Essas características humanas, no entanto 

devem ser desenvolvidas ao longo do tempo, na interação cotidiana, nos 

diferentes contextos nos quais a pessoa insere-se. Sendo a escola um desses 

contexto, há diversas estratégias que o professor pode  realizar , em grupos ou 

individualmente, como  atividades de concentração, de folia, de fantasia; 

atividades para diversos movimentos; Essas atividades propicionam condições 

favoráveis para que os alunos desenvolvam-se.  

Mattos (2008) discorre sobre o papel da emoção e o afeto no 

desenvolvimento dos alunos no processo educativo: 

 

O processo educativo precisa ter o objetivo de levar o educando a 
desenvolver a compreensão, a experiência e a utilização de seu 
potencial emocional, de maneira equilibrada e positiva. Dessa maneira, 
o educando pode realizar as atividades educativas com prazer, 
facilitando seu crescimento e seu relacionamento com o educador e 
com os outros. O educador necessita reconhecer a diferença no outro, 
sua forma de se comunicar, suas diferentes linguagens, aprender a 
escutar e a perceber suas possibilidades e necessidades. Necessita 
proporcionar ao educando o conhecimento de si mesmo, na tentativa 
de provocar a busca da autoconfiança, do engajamento e da motivação 
necessárias à aprendizagem significativa.  

 

Por isso, é essencial que os professores possam reconhecer a 

importância do aspecto emocional e afetivo ao desenvolvimento do aluno. Diante 

disso ele pode intervir e realizar atividades diversas que possa estimular os 

alunos a conviverem uns com os outros, respeitar as diferenças, interagir uns 

aos outros diante de suas possibilidades. E as crianças com deficiência precisam 

do contato e interação com os demais e vice-versa para que possam conviver 

de forma satisfatória e assim desenvolver suas capacidades.  

Mattos (2008) observa que a inclusão de crianças significa fazer algo para 

que elas permaneçam na escola. Incluir deve considerar peculiaridades, requer 
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olhar a parte no todo, bem como requer a identificação das crenças, mitos e 

valores de cada um para compreender as emoções presentes em sua vivência.  

E a afetividade mais uma vez torna-se necessária e importante, Segundo 

Carvalho; Faria (2010, p. 08) ressalta:  

 

Piaget incorpora em seu trabalho os valores que acredita terem relação 
entre a afetividade e a cognição. Ele considera que estes surgem a 
partir de trocas afetivas que o sujeito realiza com o exterior, com 
objetos ou pessoas. Eles surgem dos sentimentos sobre os objetos, 
que depois se organizam, gerando o sistema de valores de cada 
sujeito.   

 

 

Diante das ideias acima, evidencia-se a importância do trabalho do 

professor e do seu comprometimento com a realização de um trabalho de 

qualidade. Isso significa que não basta somente ensinar os conteúdos, mas sim 

formar os alunos em valores necessários ao seu desenvolvimento, com amor e 

afetividade.  

 
É por meio da interação professor-aluno que se iniciam  os primeiros 
laços de afetividade na escola. O docente deve dispor ao seu aluno um 
ambiente propicio  ao desenvolvimento dos sentimentos e emoções. 
Cabe a ele fazer com que os alunos, principalmente aqueles que 
chegam  no processo inclusivo, estabeleçam uma relação integral 
consigo mesmo e com os indivíduos a sua volta.  (COSTA 2011, p.22).  

 

Nesse sentido, nota-se que a afetividade presente na relação professor-

aluno vem fortalecer principalmente as crianças no processo de educação 

inclusiva, oportunizando uma relação integral com todos a sua volta e oportunize 

assim condições das crianças especiais desenvolver-se.  

De acordo com Mattos (2012), deve-se ressaltas a importância do 

professor em favorecer ao aluno com deficiência o desenvolvimento da 

compreensão e da experiência na utilização de seu potencial emocional, para 

que assim possa contribuir com o seu crescimento. É preciso que o professor 

reconhecer a diferença no outro, para assim compreender suas particularidades 

e identificar as necessidades de aprendizagem, sendo necessário a existência 

da autoconfiança, o engajamento da motivação essencial a uma aprendizagem 

significativa. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Verificar e analisar, no contexto pedagógico de uma escola de educação 

inclusiva, como se dá o desenvolvimento e expressão da afetividade no processo 

de ensino e de aprendizagem de alunos com deficiência. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos: 

  

Identificar o tipo de interação que acontece entre professores e alunos 

com deficiência 

Identificar com se dão as interações entre pares com/sem deficiência. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 - Fundamentação Teórica da Metodologia 

 

A presente pesquisa buscou verificar como a escola Maria Souza, (nome 

fictício) lida com os aspectos inerentes à afetividade na inclusão de crianças 

com deficiência. A pesquisa empírica baseou-se na pesquisa bibliográfica, que 

segundo Vergara (2005, p. 48), consiste no “ estudo sistematizado desenvolvido 

com base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, 

isto é, material acessível ao público em geral”. Buscamos desenvolver o trabalho 

a partir da abordagem qualitativa, visando analisar os dados construídos a partir 

de uma pesquisa semiestruturada que abordou a afetividade no processo de 

inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais.   

 

 

4.2- Contexto da Pesquisa 

 

O local selecionado para a pesquisa foi uma Escola de Ensino 

Fundamental Maria Souza (nome fictício). Os critérios de escolha da referida 

escola foram a facilidade de acesso, pois está localizada próximo à residência 

da pesquisadora e o fato de lá ser uma escola inclusiva com a presença de 

crianças com deficiência. 

A referida escola tem um quadro composto por 34 funcionários, sendo 22 

professores, 1 coordenador pedagógico e 1 coordenador administrativo, tem 

01intérprete, 02 professores de atendimento educacional especializado, 02 

cuidadoras de crianças especiais, 01servente, 1 merendeira, 02 vigias, 

01secretária.  

Estão matriculadas na escola 06 crianças em processo de inclusão com 

diferentes necessidades educacionais especiais: 01criança com deficiência 

física, 02 crianças com deficiência visual, 01 com baixa visão, 02 crianças com 

surdez.  O atendimento é realizado por uma equipe composta pelos professores 
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regentes, professore de Atendimento Educacional Especializado (AEE) e 

intérprete, que buscam favorecer aos alunos especiais um maior 

desenvolvimento e aprendizagem na interação com os outros.  

De acordo com as observações realizadas, a estrutura física da referida 

escola possibilita a inclusão de crianças com necessidades educacionais 

especiais, no entanto observam-se algumas dificuldades, tais como: falta de 

banheiros adaptados, falta rampas de acesso a cadeirantes, e recursos 

pedagógicos adaptados as necessidades das crianças com deficiência.   

 

 

4.3- Participantes  

 

Os participantes da pesquisa são 06 professores que trabalham com 

crianças especiais da escola Maria Souza, em turnos matutino e vespertino. São 

quatro professores regentes que trabalham de 1º ao 5º ano com todas as 

disciplinas e 02 no atendimento Educacional Especializado - AEE no contraturno 

com essas crianças. 

As deficiências dos alunos com os quais os professores trabalham são: 

deficiência física, surdez, deficiência visual e baixa visão. Os alunos têm idades 

entre 07 e 12 anos. 

 Após contatados os participantes, e explicado o teor da pesquisa, eles 

assinaram o termo de compromisso e cada um permaneceu com uma cópia. 

 

Quadro 1 -  Perfil dos professores respondentes 

Identificação Idade Formação 

P 1 26 Ensino Superior (incompleto) 

P2 43 Ensino Superior (Pedagogia) 

P3  56 Ensino Superior (Geografia) 

P4 38 Ensino Superior (Letras/Português) 

P 5 35 Ensino Superior (Pedagogia) 

P 6 34 Ensino Superior 
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4.4 - Materiais 

Foram utilizados os seguintes materiais: papel A4, notebook, caneta, 

roteiro de entrevista.  

4.5- Instrumentos de Construção de Dados  

Para a construção de dados foi elaborado um roteiro de entrevista 

semiestruturada elaborado especificamente para a pesquisa. O instrumento foi 

respondido de forma escrita, pois os participantes não se sentiram à vontade 

para uma entrevista gravada. 

4.6- Procedimentos de Construção de Dados 

 Os procedimentos de construção de dados se deu a partir da escolha da 

instituição, em seguida pela participação dos professores escolhidos para a 

realização da entrevista. O principal critério para que o professor participasse da 

pesquisa era ter aluno com deficiência.  

O instrumento de pesquisa utilizado foi uma entrevista semiestruturada, 

porém respondida de forma escritas, pois os participantes, não se sentiram à 

vontade para gravar em áudio. Os roteiros com as questões foram entregues e 

aos professores que responderam na escola, local de trabalho dos professores, 

durante o horário de expediente dos entrevistados. O roteiro de entrevista foi 

constituído a partir de leituras em artigos, pesquisas e baseado em ideias de 

autores 

As entrevistas foram respondidas de forma escrita por cada um dos 

participantes. Após assinatura dos termos de consentimento livre e esclarecido.  

4.7- Procedimentos de Análise de Dados 

Os dados obtidos com a entrevista foram analisados interpretativamente, 

com base nos objetivos e na fundamentação teórica, de modo a encontrarmos 

respostas aos nossos questionamentos. Após recolher todos os roteiros, a 

pesquisadora leu diversas vezes as respostas e as dividiu em eixos temáticos 

correspondentes às perguntas realizadas, que foram agrupados em cinco 
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quadros. Em cada quadro três temas. As respostas dos participantes foram 

tratadas conjuntamente a partir dos eixos propostos. 

Os quadros foram organizados em: 

 Experiência, metodologia e educação inclusiva - Quadro 2. 

 Afetividade, interação e relação com a inclusão escolar - Quadro 3. 

 Afetividade e aprendizagem: ações e estratégias - Quadro 4. 

 Participação das famílias, desafios e expressão da afetividade -Quadro 5. 

 Relacionamentos, incômodos e expectativas - Quadro 6. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A partir da realização da entrevista escrita com professores da escola 

Maria Souza, em Cruzeiro do Sul, Acre, foi possível verificar melhor como se dá 

o desenvolvimento e expressão da afetividade no processo de ensino e de 

aprendizagem de alunos com deficiência, e identificar como se dá a interação 

entre professores e alunos com e sem deficiência, assim como entre os pares.  

Assim, os resultados foram discutidos neste capítulo, favorecendo uma 

melhor compreensão sobre a afetividade e sua relevância na inclusão de 

crianças com necessidades educacionais especiais. 

Os professores entrevistados são jovens, conforme descrito no quadro 1. 

Em relação à escolaridade, somente uma participante ainda não é formada em 

nível superior, porém está cursando. Os demais já concluíram. Há uma exigência 

legal para que todos os professores tenham nível superior para a realização do 

exercício da docência.  

 

5.1 Concepções dos participantes em relação aos alunos com 
necessidades educacionais especiais e suas necessidades.  

Quadro 2 – Experiência, metodologia e educação inclusiva 

EIXOS TEMÁTICOS 

Tema 1 – Experiência com 
crianças especiais  

Tema 2 – Metodologia em 
sala: igual ou diferente 

Tema 3 – Educação 
inclusiva 

P1:  Sim. 2 com deficiência 
física. 

P2: Sim. Mas na época a 
criança não estava com 
problema severo. Em 
algumas situações dava um 
passe mental, esquecia 
muito. 

P3: Não 

P 4: Sim, quando 
trabalhavam em outra escola 
tinha 4 alunos, sendo uma 
cadeirante, e 3 intelectuais.  

P1: Sim, apenas as 
intervenções diferenciam. 

P2:  Sim. Não existe um 
plano de aula específico 
para esta criança. Tento 

adaptar a linguagem e o 
nível de delimitação, e o 
professor especialista 
ajuda na aprendizagem 
desse aluno. 

 

P3: sim, tratamos todos 
iguais. 

 P1: No meu ponto de vista 
educação inclusiva é o ato 
de incluir dentro do 
departamento de ensino as 
crianças com qualquer tipo 
de necessidades 
educacionais especiais, 
visando melhor desempenho 
no aprendizado. 

P2: Educação é a chave que 
abre a porta para o mundo. É 
direito de qualquer cidadão. 
As condições devem ser 
dadas para que o cidadão 
tenha a possibilidade de 
produzir conhecimento para 
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P5: Sim. 1 surdo mudo, 2 
intelectuais, 1 múltipla. 

P6: Sim, com uma irmã 
surda e muda. 

 

P4: Sim, apenas procuro 
estar mais próximo dos 
alunos especiais. 

P 5: Sim, varia apenas com 
as intervenções e de forma 
que não se sintam 
constrangidos. 

P6: Não. É de acordo com o 
nível de aprendizado de 
cada um. 

si e para todos. Segregar um 
indivíduo em seu contexto 
social, político, econômico e 
espiritual é negar todos os 
seus direitos. Não é 
educação inclusiva. 

P3:  Educação inclusiva 
começa com uma 
conceitualização do 
significado de inclusão em 
educação, sendo propostas 
algumas condições que são 
necessárias para 
desenvolver nos centros 
para que caminhe para 
inclusão. Neste sentido, a 
colaboração, a liderança 
compartilhada o apoio 
curricular e institucional são 
pilares fundamentais para a 
implementação deste 
modelo de educação. 

P4: É aquela que dá 
oportunidade para todos 
estarem inseridos no 
ambiente escolar. 

P5: É trabalhar de forma que 
todos sintam-se inseridos no 
campo educacional, 
buscando sempre interagir 
com todos os envolvidos na 
área.  

P6: Prá mim educação 
inclusiva é a política nacional 
de educação especial na 
perspectiva da educação 
especializada; formação dos 
professores; participação da 
família e da comunidade e 
articulação das políticas 
publicadas para garantia do 
acesso dos alunos com 
deficiência.  

   

 

Em relação à experiência com crianças especiais, é possível perceber na 

fala das professoras no quadro acima, que somente uma não tem experiência 
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com crianças especiais. Essa experiência é importante, pois torna o professor 

cada vez mais seguro em sua prática pedagógica. 

Quanto à metodologia utilizada em sala de aula, a maioria dos 

entrevistados relatou que é a mesma utilizada com os outros alunos. Somente 

uma ressaltou: “Não, é de acordo com o nível de aprendizado de cada um” (P6).  

Sabemos que devemos tratar todos os alunos de forma igual, no entanto, 

dependendo da deficiência do aluno, é necessário utilizar metodologias 

adequadas para que o mesmo possa ter maiores condições de aprender e 

desenvolver-se.  

 

De acordo com o parâmetro relacionado ao princípio da não 
discriminação, trazido pela Convenção da Guatemala, espera-se que 
os aplicadores do direito na adoção da máxima “tratar igualmente os 
iguais e desigualmente os desiguais” admitam as diferenciações com 
base na deficiência apenas para o fim de se permitir o acesso ao seu 
direito e não para negá-lo. Por exemplo: se uma pessoa tetraplégica 
precisa de um computador para acompanhar as aulas, esse 
instrumento deve ser garantido pelo menos para ela, se não for 
possível para os outros alunos. É uma diferenciação, em razão da sua 
deficiência, para o fim de permitir que ela continue tendo acesso à 
educação como todos os demais. Segundo a Convenção da 
Guatemala, não será discriminação se ela não estiver obrigada a 
aceitar essa diferenciação. (FÁVERO; PANTOJA; MANTOAN, 2007, p 
37) 

 

Nessa perspectiva, a parceria como o professor de Atendimento 

Educacional Especializado é de suma importância na elaboração de estratégias 

adequadas às características específicas de cada um dos alunos com 

deficiência. Tais diferenciações devem ocorrer sempre pensando no 

desenvolvimento e na aprendizagem do aluno, assim deve-se ter o cuidado de 

jamais implicar em situação de constrangimento as diferentes atividades. 

Sobre o conceito de Educação inclusiva, nota-se que os professores 

reconhecem a educação inclusiva como sendo o direito e a oportunidade de 

todos os alunos estarem inseridos na escola regular, com condições de 

desenvolvimento independente de suas limitações. 

Segundo Mattos (2008) a inclusão significa a possiblidade de inserir todas 

as crianças na vida social e educacional, de forma que permaneçam na escola 

com condições de desenvolvimento. Requer da escola estratégias para o 

reconhecimento da diversidade e das diferentes culturas, considerando as 
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crenças, mitos e valores e reconhecendo as emoções existentes no 

relacionamento entre alunos e professores.  

  

Quadro 3 – Afetividade, interação e relação com a inclusão escolar 

EIXOS TEMÁTICOS 

Tema 4 – Afetividade entre 
crianças especiais, 
professor e colegas.  

Tema 5 – Interação entre 
os alunos especiais e 
colegas 

Tema 6- A afetividade pode 
ajudar no processo de 
inclusão. 

 P1: Sabemos que trabalhar 
com crianças e um desafio 
muito grande, e com as 
especiais ainda mais, com 
eles, assim o afeto entre 
ambos se torna bem melhor. 

P2: Como ele sofreu o 
acidente foi impedido de 
fazer certas atividades de 
impacto físico. Tenho certo 
cuidado. Deixo claro o 
respeito muito entre todos. 
Em alguns momentos 
ocorrem conflitos, mas é 
contornado. 

P3: Se dá com muito carinho 
e respeito entre ambos. 

P4: Com bastante atenção, 
carinho, respeito e amor.  

P5: Se dá de forma 
igualitária fazendo com que 
todos percebam que são 
iguais uns aos outros e que 
são importantes úteis e 
indispensáveis no espaço da 
sala de aula. 

P6: A afetividade entre 
ambos é muito especial pois 
sabemos que os alunos 
especiais pois sabemos que 
os alunos especiais 
precisam de muito mais de 
atenção e carinho, por isso 
sempre busco uma 
concentração desde o início 
do ano letivo. 

P1: Eles se interagem, muito 
bem, brincam juntos, se 
ajudam nas atividades e 
conversam bastante. 

P2: Em todas as atividades 
este aluno é incluído. De 
modo geral colegas 
convidam sem a intervenção 
pedagógica. Como ele é o 
mais velho ele quer dominar.  

P3: A interação entre eles é 
harmoniosa. Eles interagem 
em todos os aspectos: 
aspecto sócio- afetivos, 
cognitivos e linguagem. 

P4: A interação e razoável, 
pois sem dúvidas ainda 
existe preconceito, mais 
procuramos sempre mudar 
essa realidade tão cruel. 

P5: É boa e favorece muita 
amizade, entendimento, 
ajuda e todos os itens 
necessários de acordo com 
a necessidade momentânea. 

P6: A interação entre os 
alunos especiais e colegas 
ocorre bem, apenas uma 
aluna especial é muito 
agressiva mas procuro 
sempre conversar com ela e 
tentar acalmá-la. 

P1: A afetividade e um dos 
pontos cruciais no processo 
de inclusão. As crianças 
especiais em muitos casos 
são carentes de carinho, 
atenção e afeto. 

P2: Por si, afetividade é uma 
predisposição natural que 
ajuda na interação social. E 
por natureza que o homem é 
social. Mas precisa ser 
estimulada.  

P3: A afetividade em sala 
deve ser concebida como 
um espaço social e didático 
que reflita a cultura; valores 
de cada um. 

P4: De maneira que todos se 
sintam acolhidos ainda 
interagidos, assim a 
afetividade fluirá no 
ambiente escolar. 

P5: Ajuda a sentir-se 
importante, e útil e capaz de 
realizar qualquer desafio. 

P6: A afetividade e 
fundamental no processo de 
aprendizagem, em geral e 
principalmente quando 
falamos em inclusão, pois 
muitos alunos especiais são 
carentes de atenção e 
carinho.  
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Sobre como se dá a efetividade entre crianças especiais, professores e 

colegas, os entrevistados ressaltaram que se dá de forma positiva, com respeito 

e amor. Todos reconhecem a importância do afeto no processo de 

desenvolvimento e aprendizado dos alunos especiais.  

Importante ressaltar que maioria dos entrevistados falou de uma 

afetividade que se expressa de forma generalizada, mas não através de ações 

concretas. P5 traz um aspecto interessante que é o fato de expressar a 

afetividade por meio de ações que indiquem a importância e a utilidade de cada 

aluno no contexto de sala de aula. Sentir-se parte integrante é uma condição de 

promoção de desenvolvimento e de uma boa aprendizagem. De acordo com 

Mattos (2008, p. 56) 

 

O bem-estar emocional proporciona, ao educando, estabelecer a 
ligação entre o que é ensinado e os sentimentos que favorecem o 
“sentir” o aprender. A atividade afetiva intensa faz com que o educando 
se volte para si e consiga desenvolver sua inteligência emocional, o 
que possibilita emergir a atenção, a motivação, o engajamento e, acima 
de tudo, o interesse em aprender. 

 

Em relação à interação entre as crianças com deficiência e seus colegas, 

a maioria respondeu que se dá de forma satisfatória, harmoniosa. Os alunos 

inserem-se nas atividades de forma participativa, o que é positivo. Entretanto, 

uma participante entrevistada relatou: “A interação entre os alunos especiais e 

colegas ocorre bem, apenas uma aluna especial e muito agressiva mas procuro 

sempre conversar com ela e tentar acalmá-la”. (P6). 

A agressividade pode ser uma das características de algumas 

deficiências, em determinadas pessoas. No entanto, o professor tendo 

conhecimento dessas deficiências das possibilidades interventivas em contexto 

escolar, poderá agir de forma mais assertiva e favorecer a inclusão dessas 

crianças de forma satisfatória. Assim, é importante que o professor procure 

conhecer bem aos seus alunos, não generalizando características por 

deficiência, mas ficando atento às singularidades que são próprias de cada 

pessoa. 

No questionamento referente à contribuição da afetividade no 

desenvolvimento e aprendizagem do aluno especial, todos reconhecem que o 

afeto pode ajudar no processo de inclusão.  
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Quando acontece o clima de afeto e compreensão está se formando 
uma relação facilitadora e, através de um ambiente repleto de afeto, o 
professor eleva a autoestima do educando com o objetivo de 
proporcionar seu pleno desenvolvimento cognitivo e social. 
(CARVALHO; FARIA, 2010, p. 6). 

 

Desta forma é possível compreender a contribuição que o afeto pode 

proporcionar na aprendizagem e interação entre os alunos e em seu 

desenvolvimento, facilitando a construção do conhecimento.  

P3 traz um aspecto interessante: “A afetividade em sala deve ser concebida 

como um espaço social e didático que reflita a cultura; valores de cada um”. A 

participante indica compreender que a afetividade no contexto de sala de aula ou de 

aprendizagem como um todo deve-se dar com uma intencionalidade pedagógica. Não 

diz respeito exatamente às expressões comumente esperadas de beijos e abraços, mas 

sim de uma postura ética, pautada no respeito a cada um. Quando fala de refletir a 

cultura e os valores de cada um, pressupõe compreensão de que algumas expressões 

de afetividade comumente conhecidas, como as que acabamos de citar podem não ser 

bem recebidas em determinadas culturas ou forma de pensar relacionamentos.  

Assim, professor deve pautar a expressão de sua afetividade no reconhecimento 

e valorização das potencialidades de cada aluno, em um compromisso profissional de 

tornar mais fácil e prazeroso o processo de aprendizagem de cada um. Isso não quer 

dizer, no entanto, que o professor não possa utilizar de expressões de afetividade 

cotidiana, mas agir com ponderação para que não caia em uma expressão de senso 

comum de uma afetividade por caridade, em razão da deficiência, como exercício de 

piedade, ou ainda na expressão de afetividade apenas para fins de demonstração. 
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Quadro 4 – Afetividade e aprendizagem: ações e estratégias 

EIXOS TEMÁTICOS 

Tema 7 – Estratégias 
para o 
desenvolvimento da 
afetividade 

Tema 8 – Afetividade e 
aprendizagem  

Tema 9 – A prática do 
professor em relação à 
afetividade 

 P1: Busco fazer 
atividades de dinâmicas, 
jogos, caixa de recados e 
outros. 

P2: Atividades que 
envolvem coletividade 
solidaria, respeito mútuo 
e reflexivo. Valores 
familiares e pessoais.  

P3: Através da interação 
entre os alunos. 

P4: Com brincadeiras, 
jogos, trabalhos em 
grupos. 

P5: Dando carinho, 
inserindo junto com os 
colegas, oportunizando-
os. 

P6: Através de jogos, 
brincadeiras. 

 P1: Com certeza, a 
aprendizagem acontece 
com eficácia, em um 
ambiente de afeto e 
harmonia. 

P2: Com certeza, porque a 
não aceitação do indivíduo 
já é uma ruptura no projeto 
educativo. Ninguém gosta 
de ser desvalorizado. 

P3: Sim, com certeza, se 
você não tem afetividade 
para com seus alunos, eles 
vão ter uma aprendizagem 
defasada. E através do afeto 
que eles passam a ter 
confiança, a ter liderança. 

P4: Sim, no meu ver a 
afetividade tem grande 
interferência, sendo que 
aprendizagem precisa de 
um ambiente de afeto para 
acontecer de verdade. 

P5: Sim, pois quando há 
afeto verdadeiro, há 
segurança autonomia, 
disposição diante de tudo 
que lhe e proposto. 

P6: Sim, no meu ver a 
afetividade tem grande 
interferência, sendo que 
aprendizagem precisa de 
um ambiente de afeto para 
acontecer de verdade. 

 P1: Sim. 

P2: Sim, mas com 
ressalvas, porque em 
certas situações nós 
esquivamos. Típico do ser 
humano. Mas estamos em 
busca de melhores 
resultados pela reflexão. 

P3: Acho que sim 

P4: Sim.  

P5: Sim, pois há uma 
preocupação em ver as 
necessidades, problemas, 
anseios de todos os que 
necessitam de 
atendimento, no entanto 
direta ou indiretamente 
todos tentam dar um pouco 
de si para ajudar no que for 
necessário. 

P6: É de maneira 
diversificada, cada 
professor tem uma forma 
de lidar com a deficiência 
dos alunos especiais. 
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Em relação à forma que os professores trabalham a afetividade com seus 

alunos, foram citadas a realização de atividades de dinâmicas, jogos, caixa de 

recados, atitudes de respeito mútuo e reflexivo, através da interação entre os 

alunos, brincadeiras, jogos, trabalhos em grupos, dentre outras formas. 

Conforme enfatiza Albrecht (2009) 

 

O brincar como recurso pedagógico pode ser utilizado nas escolas, 
pois é uma atividade necessariamente lúdica e não pode deixar de ser, 
pois, se deixar, descaracterizar-se-á como brincadeira ou jogo. É uma 
atividade infantil em que há a construção de conceitos e, por isso, pode 
ser utilizada em sala de aula. Contudo, não deve ser utilizado somente 
o jogo como recurso facilitador da aprendizagem. Devem ser usados 
também outros recursos, tais como: leituras e debates de textos de 
apoio, filmes, experimentações, documentações (p.13). 
 

  

 Dessa forma, além da integração entre os alunos, trabalha também 

aspectos pedagógicos importantes. Uma coisa não deve estar dissociada da 

outra. Afetividade e ludicidade são parte do processo de aprendizagem em sala 

de aula. Que trabalhar com um dos aspectos deixando o outro de lado, 

certamente estará a escola deixando de oferecer aspectos importantes na 

formação de seus alunos. No caso de alunos com deficiência a utilização do jogo 

ou de outros recursos auxiliam, ainda, no processo de execução de atividades, 

que muitas vezes da forma tradicional funciona como um impeditivo para o aluno 

em razão de sua deficiência. E no jogo o aluno pode conseguir outras 

alternativas de expressar o seu conhecimento. Essas, dentre outras formas, são 

atitudes simples que os professores podem estar realizando para trabalhar e 

incentivar a afetividade entre seus alunos.  

 Os participantes parecem ter clareza da importância do desenvolvimento 

da afetividade no contexto educacional e dão indicadores, em suas falas, que 

procuram construir um ambiente harmônico em sala de aula. 
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Quadro 5 – Participação das famílias, desafios e expressão da afetividade. 

EIXOS TEMÁTICOS 

Tema 10 - Participação 
da família 

Tema 11 – Desafios para 
atender os alunos com 
deficiência 

Tema-12 
Desenvolvimento e 
expressão da afetividade 
no processo de ensino e 
de aprendizagem 

 P1: Penso que poderia ser 
melhor, a maioria dos pais 
não se envolvem muito na 
educação dos filhos.  

P2: Uma situação 
preocupante. Porque falta 
mais informação e 
formação para estes pais. 
Muitas vezes o educador 
estar mais preocupado do 
que os pais. 

P3: A falta da participação 
das famílias na educação 
dos filhos, está a desejar. 

P4: Acho que poderiam 
participar mais da vida 
escolar de seus filhos. 

P5: É percebível que há 
confiança dos pais para 
com a escola, pois a 
mesma procura 
desenvolver todos os 
mecanismos que estão ao 
se ou alcance para 
favorecer a melhor 
aprendizagem aos 
mesmos. 

P6: No meu ponto de vista 
algumas famílias deixam 
muito a desejar, na 
participação da educação 
dos filhos com deficiência. 
Em muitos casos é o 
professor que procura a 
família.  

 P1: Um dos maiores 
desafios que enfrento e a 
falta de formação 
oferecido e de recursos 
pedagógicos. 

P2: Falta mais praticidade. 
Temos amparo geral, 
trabalhos acadêmicos, 
documentos muita 
linguagem teórica. O lidar 
e preocupante falta mais 
apoio. 

P3: O maior desafio é que 
tem aluno que não se 
interessa e não tem muitos 
o incentivo da família. Tem 
que conversar bastante 
com eles, com os 
familiares e a equipe 
gestora da escola. 

P4: O maior desafio, é da 
parte dos alunos maiores, 
parece que ainda tem 
vergonha de sua 
deficiência. 

P5: E a falta de 
planejamento pedagógico, 
voltado para a área. 
Minhas implicações e 
envolver os alunos em 
tudo que se é trabalhado. 

P6: são vários desafios 
que enfrento começando 
pelas múltiplas 
deficiências, o local de 
atendimento que não e 
adequado, a falta de 
recurso pedagógico e a 
participação das famílias 
na escola. 

 P1: No meu ponto de vista 
o aprendizado dos alunos 
especiais mesmo com 
todo afeto possível, não se 
da mesma proporção dos 
ditos alunos normais, e um 
processo lento e repetitivo. 

P2: É lento. Porém em 
alguns momentos avança. 
As atividades são 
repetitivas dentro de um 
aspecto progressivo. 

P3: o desenvolvimento da 
afetividade no processo de 
ensino e de aprendizagem 
se dá através das atitudes, 
do respeito à diversidade 
que se apresenta no 
contexto escolar. 

P4: Se dá através de 
atividades com recursos 
apropriados, visando o 
interesse e a participação. 
Pois sabemos que aos 
alunos especiais tem um 
aprendizado mais lento. 

P5: Se dá de forma 
simultânea, onde todos os 
participantes têm livre e 
espontânea oportunidade 
de expressar seus pontos 
de vista.  

P6: Os alunos com 
necessidades 
educacionais, especiais 
tem um aprendizado lento 
e devemos trabalhar de 
maneira repetitiva e 
passiva os conteúdos 
pedagógicos, buscando 
realmente o aprendizado. 
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 Ao indagar sobre a participação das famílias na educação de seus 

filhos, todos os participantes ressaltaram que não é satisfatória, está 

deixando a desejar, poderia ser melhor. Esta realidade é preocupante, 

tendo em vista que a participação das famílias é essencial na educação 

dos seus filhos, principalmente com as crianças com necessidades 

educacionais especiais. Consideramos que é a família, mais que 

ninguém, que sabe como lidar melhor com suas crianças, quais suas 

maiores potencialidades e pode estar contribuindo muito com o trabalho 

do professor.  

Segundo Nielsen, (1999) para que uma criança especial possa crescer 

social e emocionalmente bem, é preciso que os pais e os professores 

compreendam que não basta ter superproteção com essas crianças, mas sim o 

favorecimento das mesmas condições de convívio junto aos demais e vivência 

de experiências significativas e úteis ao seu desenvolvimento.  

Em relação aos principais desafios enfrentados pelos professores no 

atendimento aos alunos com deficiência, as respostas citadas pelos 

participantes foram: a falta de formação oferecida e de recursos pedagógicos, 

falta de mais apoio, mais praticidade, pois há muita teoria e pouca prática, falta 

de incentivo da família, falta de interesse por parte de alguns alunos, vergonha 

de sua deficiência por parte de alguns alunos, falta de planejamento pedagógico, 

voltado para a área., o local de atendimento que não é adequado. Nesse sentido, 

nota-se que são muitos dos desafios enfrentados pelos alunos na prática da 

educação inclusiva. Nesse sentido, compreendemos que ainda há muito o que 

ser feito para que a inclusão possa se efetivar-se de maneira plena.  

Quanto às expressões de desenvolvimento da afetividade no processo de 

ensino e aprendizagem, parece haver uma ambiguidade, pois ao mesmo tempo 

em que reconhecem o valor da afetividade e dize trabalhar om estratégias para 

esse desenvolvimento, os professores colocam quase que de maneira queixosa 

a dificuldade e a lentidão dos alunos. 
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Quadro 6 – Relacionamentos, incômodos e expectativas 

EIXOS TEMÁTICOS/TEMAS 

Tema 13 - 
Relacionamento com os 
alunos com deficiência 

Tema 14 – Incômodos 
em relação ao aluno 
com deficiência 

Tema 15 – O tema da 
afetividade no contexto da 
educação inclusiva? 

P1: É uma relação de 
amizade e conquista. 

P2: O melhor possível, 
porque eles nasceram 
assim ou nas 
circunstâncias da vida 
adquiriram essas 
necessidades especiais. 
Vejo e realizo aquilo que 
está em mim dado por 
DEUS, a compreensão de 
que, só somos felizes se 
reconhecermos o valor que 
cada um recebeu. Nestas 
situações especiais dessas 
pessoas o sentimento é 
aflorado. Não dá para viver 
de mesa intelectualidade 
frígida neste mundo 
diversificado e dividido de 
modo crasso. Se eu 
pudesse fazer mais faria, 
mas há coisas que estão 
acima de minhas 
possibilidades, tem coisas 
na vida que muitas vezes a 
gente se impotente. Mas 
fazer o melhor no pouco 
disponível. 

P3: O meu relacionamento 
com eles é de afeto 
respeito e colaboração. 

P4: É um relacionamento 
de cumplicidade, carinho, 
apego e amor. 

P5: Amorosa, atenciosa, 
observadora, dedicada, 
compreensiva, entre outras 
de acordo com a 
necessidade. 

P6: Tento me relacionar da 
melhor forma possível, mas 

 P1: O que me incomoda 
no atendimento aos 
alunos e a falta de 
recursos e a presença 
das famílias. 

P2: O sistema é muito 
exigente e burocrata.  
Estamos cuidando de 
ser humanos especiais 
na zona rural, onde a 
assistência é parca. Isso 
se deixa a desejar. Não 
tem ambiente adequado 
e o material é escasso. 

P3: O que mais me 
incomoda é eu ver um 
aluno de baixa visão não 
ter seu óculo e com isso 
tem bastante dificuldade 
de enxergar melhor. 

P4: O que mais vem 
incomodando no 
decorrer do ano e a 
pouca frequência dos 
alunos, parece que não 
dão tanta importância as 
aulas. 

P5: Não. 

P6: O que mais 
incomoda é não ter uma 
sala de recursos 
apropriada para atender 
meus alunos. 

 

 

 

 

 P1: Não 

P2: Temos que refletir e agir 
mais no atendimento quanto 
a essas pessoas especiais. 
Porque siso leis não 
garantem um melhor 
atendimento. Algo se tem 
feito sim. Mas é preciso 
envolvimento de todos da 
sociedade, só assim essas 
pessoas gozarão de seus 
direitos. É uma longa 
jornada, já foi iniciada, vamos 
continuar com qualidade para 
que a educação em todos os 
sentidos seja realmente 
inclusiva. 

P3: O atendimento 
educacional tem como 
função identificar, elaborar e 
organizar recursos 
pedagógicos e de 
acessibilidade que eliminem 
as barreiras para a plena 
participação dos alunos 
considerando suas 
necessidades específicas. 

P4: O professor tem que 
saber que o afeto e parte 
crucial no processo 
educacional. 

P5: Não e sim dizer que ser 
educador da educação 
inclusiva e ter mente que 
deve ser muito amoro, 
dedicado e acima de tudo ter 
muito amor, pois sem amor 
jamais conseguira 
desenvolver afeto suficiente 
aos deficientes. 

P6: O maior desafio, ao 
trabalhar com os distúrbios 
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sabemos que sempre 
surgem obstáculos, 
principalmente quando 
falamos em inclusão, pois 
nos deparamos tanto com 
alunos agressivos quantos 
alunos passivos. 

de leituras e escrita, e 
despertar na criança o 
interesse, a motivação e a 
vontade para ler e escrever. 
E faze-la descobrir que ele 
aprende de maneira diferente 
e que poucos saberão 
ensina-lo, então caberá a 
eles ajudar a descobrir esses 
caminhos. 

 

 

 

Sobre o relacionamento dos participantes com as crianças com 

deficiências, os mesmos relataram que se dá de forma acolhedora,  de 

conquista, de amizade, de afeto, respeito e compreensão.  

Com certeza essas atitudes são importantes e despertam nos alunos a 

segurança para que possam se desenvolver de forma mais plena. 

 

O desenvolvimento do educando pressupõe o desenvolvimento das 
diversas facetas do ser humano: a cognição, a afetividade, a 
psicomotricidade e o modo de viver. Educação tem que ser não o que 
pensar, mas sim como pensar. Para que isso ocorra com nossas 
crianças devemos propiciar um ambiente alegre, feliz e que possui um 
espaço para dialogar, discutir, questionar e compartilhar saberes. 
Onde há espaço para a construção do conhecimento significativo. 
Luckesi (1984, p. 213 apud Carvalho; Farias, 2010). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 

A partir do estudo realizado foi possível alcançar os objetivos pautados 

para o mesmo. Como vimos nos resultados, os participantes apresentaram 

contribuições relevantes no sentido de demonstrar que a afetividade proporciona 

a inclusão e desenvolvimento do aluno com deficiência na escola regular, além 

de propiciar o respeito, a ajuda mútua, dentre outras. 

 Nota-se que ainda existem vários desafios e necessidades reais para a 

inclusão adequada dos alunos com necessidades educacionais especiais, como 

falta de uma formação mais prática ao professor, falta de recursos pedagógicos 

adequadas, estrutura física da escola pouca satisfatória, falta de apoio da família, 

dificuldade de aprendizagem desse aluno.  

Entretanto, por meio de um trabalho comprometido com o 

desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, utilizando metodologias 

adequadas, exercitando a afetividade e estimulando-a entre os alunos, é 

possível contribuir para uma educação inclusiva com mais qualidade, 

especialmente, tendo como pano de fundo a afetividade que deve permear todo 

o processo educacional. 

Considero este trabalho relevante pois permitiu-me conhecer e 

compreender melhor os desafios na educação inclusiva a partir da experiência e 

do discurso de educadores que trabalham com a inclusão de crianças especiais, 

especialmente no tocante à afetividade.  

Assim recomendo esse trabalho para professores, pesquisadores, 

estudante de cursos de formação continuada, visando reflexões úteis sobre a 

temática da afetividade. Que este trabalho motive outros pesquisadores a 

realizarem novas e aprofundadas pesquisas sobre a inclusão de crianças com 

deficiência e a relevância da afetividade nesse processo.  
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APÊNDICES 

 
Apêndice A – Roteiro de entrevista semiestruturada (escrito) para professores 
regentes e de Atendimento Educacional Especializado 

Data:  

Horário de inicio: 

Horário de término: 

Local da entrevista: 

Horário de trabalho: 

 

Dados do entrevistado: 

 

1. Nome do entrevistado: 

2. Ocupação/trabalho:  

3. Nível de escolaridade:  ( Formação/graduação) 

4.Sexo 

5.Idade 

6.Você já teve experiências anteriores com crianças especiais? Quais? 

7.Quantos alunos com necessidades educacionais especiais o (a) senhor (a) 

têm em sala de aula? Quais são suas deficiências?  

8.A metodologia em sala é a mesma com todos eles?  

9.Pra você o que é educação inclusiva? 

10.Como se dá a afetividade entre professor, crianças especiais e colegas na 

sala de aula? 

11.Como é a interação entre os alunos especiais e os colegas? 

12.Como a afetividade pode ajudar no processo de inclusão? 

13.De que forma você trabalha a afetividade com os seus alunos? Dê 

exemplos. 



42 
 

14.Você acha que a afetividade interfere na aprendizagem dos alunos? Por 

quê? 

15.Você acha que na sua escola, os professores trabalham a afetividade de 

forma satisfatória? 

16. Como você observa a participação das famílias na educação dos filhos com 
deficiência? 

17. Qual o maior desafio que você enfrenta para atender os alunos com 
deficiência? Quais suas implicações no contexto da educação inclusiva? 

18.Como se dá o desenvolvimento e expressão da afetividade no processo de 
ensino e de aprendizagem de alunos com deficiência? 
 
19.Como você conduz a relação entre alunos com necessidades educacionais 
especiais e os demais alunos? 
 
20. Como é o seu relacionamento com os alunos com deficiência? 
 
21. Tem algo que o incomoda no atendimento aos alunos com deficiência? 
Conte-me um pouco mais. 
 
22. Teria mais alguma observação a fazer sobre o tema da afetividade no 
contexto de inclusão escolar? 
 
AGRADECIMENTOS! 
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ANEXOS 

Anexo A – Carta de apresentação 

 

 

Universidade de Brasília – UnB 
Instituto de Psicologia – IP 
Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 
Programa de Pós-Graduação em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde 
PGPDS 
Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão 
Escolar 

Da: Universidade de Brasília– UnB/Universidade Aberta do Brasil – UAB 

Polo: _____________________________________________________________ 

Para: o(a): Ilmo(a). Sr(a). Diretor(a) _____________________________________ 

Instituição:_________________________________________________________ 

 

Carta de Apresentação  

Senhor (a), Diretor (a), 

 

Estamos apresentando a V. Sª o(a) cursista pós-graduando(a) 

_____________________________________________________________________

________que está em processo de realização do Curso de Especialização em 

Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar.  

É requisito parcial para a conclusão do curso, a realização de um estudo 

empírico sobre tema acerca da inclusão no contexto escolar, cujas estratégias 

metodológicas podem envolver: entrevista com professores, pais ou outros 

participantes; observação; e análise documental.  

A realização desse trabalho tem como objetivo a formação continuada dos 

professores e profissionais da educação, subsidiando-os no desenvolvimento de uma 

prática pedagógica refletida e transformadora, tendo como consequência uma educação 

inclusiva.  

Desde já agradecemos e nos colocamos a disposição de Vossa Senhoria para 

maiores esclarecimentos no telefone: (061) 3107-6911. 

Atenciosamente, 

 

__________________________________________________ 

Coordenador(a) do Polo ou Professor(a)-Tutor(a) Presencial 

 

Coordenadora Geral do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, 

Educação e Inclusão Escolar: Profª Drª Diva Albuquerque Maciel 
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Universidade de Brasília – UnB 
Instituto de Psicologia – IP 
Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 
Programa de Pós-Graduação em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde - 
PGPDS 
Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar 

 

Anexo B – Aceite Institucional 

 
 

O (A) Sr./Sra. _______________________________ (nome completo do responsável 

pela instituição), da___________________________________(nome da instituição) está de 

acordo com a realização da pesquisa 

____________________________________________________________________________

_____________, de responsabilidade do(a) pesquisador(a) 

_______________________________________________________, aluna do Curso de 

Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão Escolar no Instituto de 

Psicologia do Programa de Pós-Graduação em Processos de Desenvolvimento Humano da 

Universidade de Brasília, realizado sob orientação da Prof. Doutor/Mestre. 

___________________________________________. 

O estudo envolve a realização de__________________________________________ 

(entrevistas, observações e filmagens etc) do atendimento 

__________________________________________(local na instituição a ser pesquisado) com 

_________________________________(participantes da pesquisa). A pesquisa terá a duração 

de _________(tempo de duração em dias), com previsão de início em ____________ e término 

em ________________. 

Eu, ____________________________________________(nome completo do 

responsável pela instituição), _______________________________________(cargo do(a) 

responsável do(a) nome completo da instituição onde os dados serão coletados, declaro 

conhecer e cumprir as Resoluções Éticas Brasileiras, em especial a Resolução CNS 196/96. 

Esta instituição está ciente de sua corresponsabilidade como instituição coparticipante do 

presente projeto de pesquisa, e de seu compromisso no resguardo da segurança e bem-estar 

dos sujeitos de pesquisa nela recrutados, dispondo de infraestrutura necessária para a garantia 

de tal segurança e bem-estar. 

 
_____________________(local), ______/_____/_______(data). 

 
 

_______________________________________________ 
Nome do (a) responsável pela instituição 

 
_______________________________________________ 

Assinatura e carimbo do(a) responsável pela instituição 
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Universidade de Brasília – UnB  

Instituto de Psicologia – IP 

Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento – PED 

Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão 

Escolar 

 

Anexo C- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Senhor(a) Professor(a), 

 

Sou orientando(a) do Curso de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação 

e Inclusão Escolar, realizado pelo Instituto de Psicologia por meio da Universidade Aberta do 

Brasil/Universidade de Brasília (UAB-UnB) e estou realizando um estudo 

sobre____________________________________. Assim, gostaria de consultá-lo(a) sobre seu 

interesse e disponibilidade de cooperar com a pesquisa. 

Esclareço que este estudo poderá fornecer às instituições de ensino subsídios para o 

planejamento de atividades com vistas à promoção de condições favoráveis ao pleno 

desenvolvimento dos alunos em contextos inclusivos e, ainda, favorecer o processo de formação 

continuada dos professores nesse contexto de ensino.  

A coleta de dados será realizada por meio de ______________________________ 

(explicitar todas as técnicas de coleta de dados: gravações em vídeo das situações cotidianas e 

rotineiras da escola; entrevistas, observações, questionários etc.) 

Esclareço que a participação no estudo é voluntária e livre de qualquer remuneração ou 

benefício. Você poderá deixar a pesquisa a qualquer momento que desejar e isso não acarretará 

qualquer prejuízo ou alteração dos serviços disponibilizados pela escola. Asseguro-lhe que sua 

identificação não será divulgada em hipótese alguma e que os dados obtidos serão mantidos em 

total sigilo, sendo analisados coletivamente. Os dados provenientes de sua participação na 

pesquisa, tais como __________(explicitar instrumentos de coleta de dados), ficarão sob a 

guarda do pesquisador responsável pela pesquisa. 

Caso tenha alguma dúvida sobre o estudo, o(a) senhor(a) poderá me contatar pelo 

telefone _____________________ ou no endereço eletrônico _____________. Se tiver 

interesse em conhecer os resultados desta pesquisa, por favor, indique um e-mail de contato. 

Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com o(a) pesquisador(a) 

responsável pela pesquisa e a outra com o senhor(a). 

Agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração. 

Respeitosamente. 

 

_____________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

______________________________________ 

Assinatura do Professor 

 

Nome do Professor: _________________________________________________ 

E-mail(opcional): ______________________________________________________________ 

 


