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RESUMO 

 

ORTIZ, Eliane de Vasconcellos. As adaptações estratégicas e metodológicas 
realizadas em um curso de capacitação para jovens e  adultos com deficiência . 
Monografia de Especialização em Desenvolvimento Humano, Educação e Inclusão 
Escolar. UAB/UnB Brasília, 2011. 

 

O objetivo do presente trabalho foi investigar as metodologias e 
estratégias de ensino desenvolvidas por professores de um curso de 
capacitação para jovens e adultos com deficiência física, auditiva e visual, e 
como se desenvolveu este processo criativo. A fundamentação teórica foi 
baseada nas construções de Vygotsky, especialmente nos conceitos relativos 
ao processo de aprendizagem e desenvolvimento. A metodologia utilizada foi a 
Pesquisa Qualitativa na perspectiva de González Rey (2005), através da 
análise de informações estruturadas a partir de um grupo focal, realizado entre 
a coordenadora e 09 professores que lecionaram no referido curso. Os 
resultados obtidos nesta pesquisa nos fornecem dados significativos sobre a 
importância da participação colaborativa na superação de obstáculos, assim 
como para o desenvolvimento de novas metodologias de ensino que atendam 
às necessidades educacionais dos alunos com deficiência. 

 

Palavras-chave : ambiente acolhedor, afetividade, prática colaborativa,   
                           estratégias, metodologia. 
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APRESENTAÇÃO 

Este estudo aborda as adaptações metodológicas realizadas pelos 

professores durante um curso de capacitação profissional para adolescentes e 

adultos com deficiências físicas, visuais e auditivas. Pretende, ainda, utilizar 

desta experiência para demonstrar que é possível incluir alunos com 

deficiências nas classes regulares de ensino, conhecendo suas necessidades e 

realizando adaptações no plano de aulas e nas estratégias de ensino 

empregadas pelos professores, sem prejuízo do conteúdo ministrado.  

A inclusão de alunos com deficiência nas salas regulares de ensino 

tem sido amplamente discutida no meio acadêmico, especialmente após a 

publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996. Após esta regulamentação, todo o contexto escolar 

passou a vivenciar um novo desafio: incluir em sala de aula alunos com 

necessidades específicas, tão diversas daquelas a que todos estavam 

acostumados.  

Este novo contexto tem exigido um posicionamento diferenciado dos 

educadores diante da diversidade de aprendizagem, acelerando a busca de 

novas concepções educacionais. Desta forma, a inclusão passou a ser um dos 

principais argumentos para que a escola se modernize e os professores se 

aperfeiçoem, atualizem e reestruturem as condições do ensino.  

Nesta perspectiva, todos os envolvidos neste processo precisam rever 

seus lugares, suas representações e identificações, direcionando suas ações 

para caminhos que apontem novas possibilidades. Estes caminhos não 

passam pelos processos padronizados, nos quais todos devem se encaixar em 

algum parâmetro. É preciso desenvolver estratégias pedagógicas que levem 

em conta a singularidade e o caminho particular pelo qual cada sujeito 

aprende. 

Portanto, novas estratégias de ensino precisam ser desenvolvidas. É 

preciso pensar em novas formas de ensinar, considerando não só as 

especificidades de cada aluno, mas também a equiparação de oportunidades 

aos alunos com deficiência. Neste sentido, este estudo pode servir como base 
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para que novas estratégias de ensino sejam agregadas ao cotidiano escolar, 

propiciando o desenvolvimento de metodologias que favoreçam a inclusão.  

Utilizei como fundamentação teórica deste estudo a teoria de Vygotsky 

sobre a zona de desenvolvimento proximal. Nesta concepção, o processo de 

aprendizagem é diretamente influenciado pela relação professor-aluno e é a 

qualidade desta relação que referencia o aluno em seu processo de 

aprendizagem. Portanto, é neste contexto que se desenvolve também um 

espaço para o respeito às diferenças e para as adaptações estratégicas 

necessárias ao processo de ensino-aprendizagem. Esta questão é relevante 

para o sucesso do processo de inclusão e é de fundamental importância, em 

especial, para o processo de aprendizagem dos alunos com deficiência, 

permeados de tantas experiências frustrantes em seu histórico escolar.  

Sendo assim, este estudo aponta para a compreensão das estratégias 

de ensino realizadas por um grupo de professores em um curso de capacitação 

profissional, onde só havia alunos com várias deficiências, na mesma sala de 

aula. Portanto, pelo seu caráter inovador, este programa pode contribuir para 

compreender quais os fatores facilitadores deste processo. 

Esta monografia está estruturada em quatro capítulos. O primeiro 

capítulo trata da fundamentação teórica e foi estruturado de forma a 

demonstrar a importância da individualização da relação professor-aluno, pois 

é através dela que se abre um espaço dialógico entre alunos e professores e 

entre a equipe docente.  

O segundo capítulo apresenta a metodologia que deu suporte a esta 

pesquisa, assim como os procedimentos empregados e os envolvidos no 

estudo. A Epistemologia Qualitativa foi a concepção metodológica escolhida 

para esta pesquisa, pois permite um caráter interativo no processo de produção 

de conhecimento. Conforme Gonzalez Rey (2002), a Epistemologia Qualitativa 

busca diferentes formas de produção do conhecimento que propiciem uma 

criação teórica voltada a realidade dos fatos estudados, considerando sua 

pluralidade e a subjetividade dos envolvidos no processo. 
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No terceiro capítulo, se estabelece um diálogo entre as considerações 

teóricas e as expressões dos sujeitos participantes da pesquisa, através do 

encontro realizado com professores e dos relatos de suas experiências nas 

reuniões com a Coordenação, durante o curso. 

O quarto capítulo trata das considerações finais e conclusões, que 

trazem reflexões relativas ao processo de construção das estratégias e 

metodologias desenvolvidas durante o curso de capacitação, frente a um 

ambiente favorável às interações sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

I - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

    1.1- Os reflexos do processo de inclusão escola r no Brasil 

A ausência de políticas públicas no Brasil voltadas ao atendimento da 

pessoa com deficiência, fez com que a inclusão fosse tratada, durante muitos 

anos, através de ações assistencialistas, carregadas de mitos e preconceitos, 

que acabaram por segregar estas pessoas a instituições especializadas, 

retirando-as do convívio social. Neste sentido, tanto as pessoas com 

deficiência foram impedidas de se integrar na sociedade, quanto a sociedade 

foi excluída deste convívio, tão importante para o aprendizado e respeito às 

diferenças. 

Somente no final do século XX o processo de inclusão teve início no 

Brasil, com os reflexos da Declaração de Salamanca (1994) e com os efeitos 

da promulgação da Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei 

nº9394, de 20 de dezembro de 1996. No capítulo V, artigo 58º, determina que: 

“Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de 

educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos portadores de necessidades especiais”.  

Os reflexos do processo de inserção das pessoas com deficiência no 

convívio social tem sido sentido por todos, seja nas adaptações dos espaços 

públicos para promover acessibilidade, seja nos assentos reservados a 

pessoas com deficiência nos meios de transporte coletivo ou pela implantação 

da chamada Lei de Cotas, nº 8213/91, que objetiva a inclusão das pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho. No âmbito escolar, também passamos a 

conviver com alunos com deficiência em nossas salas de aula regulares e, 

embora os educadores soubessem que este processo seria inevitável, a 

sensação de despreparo dos docentes ainda é um tema recorrente nas 

discussões acadêmicas.  

Esta perspectiva aparece também nos resultados no estudo de Freitas e 

Castro (2004), realizado com professores de ensino fundamental da rede 

pública municipal:  
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Podemos observar o anseio dos professores por formação adequada, 
por preparo. Os professores das classes do ensino regular 
consideram-se despreparados para atuar com a inclusão, consideram 
sua formação inadequada, ou não específica. Há a recorrência da 
palavra “medo” no que diz respeito a inclusão, talvez esse seja um 
dos motivos do anseio por preparo e formação adequados. Além do 
que, tendo outros alunos, o professor julga não dispor de tempo 
suficiente para dar a atenção que acredita necessária ao aluno 
especial. (FREITAS; CASTRO; 2004; p.9)  

A necessidade de cursos específicos que habilitem os professores a 

lecionar para alunos com deficiência é corroborada pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, em seu Art.59, item III, que determina que “os 

sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais 

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”. 

Nota-se, então, que o conceito de inclusão escolar remete a ideais 

distantes de serem atingidos no dia a dia do professor comum. A ideia 

predominante é que se trata de um processo que requer habilidades especiais 

e capacitação específica. A questão preponderante é que a inclusão: 

 ...repousa em princípios até então considerados incomuns, tais 
como: a aceitação das diferenças individuais, a valorização de cada 
pessoa, a convivência dentro da diversidade humana, a 
aprendizagem a través da cooperação. (SASSAKI, 1999, p.42). 

Porém, o conceito de educação inclusiva objetiva a educação para 

todos, respeitando-se suas diferenças e suas especificidades. Não se refere a 

“seres especiais”, mas sim a seres humanos como os demais que, em sua 

história de vida, perderam algumas de suas capacidades e necessitam da 

equiparação de oportunidades para se desenvolver. Neste sentido, com 

certeza, incluem-se nesta lista também muitos alunos das classes regulares 

que apresentam déficits em algumas áreas do conhecimento. Contudo, nem 

todos os professores se dão conta de que já trabalham com inclusão, seja dos 

alunos indisciplinados, daqueles que apresentam traumas existenciais ou ainda 

daqueles que com déficits profundos de aprendizagem, por dificuldades 

vivenciadas em seu histórico escolar. 

Considerando este contexto, a inclusão de alunos com necessidades 

educacionais especiais nas classes de ensino regulares se torna possível. 

Citando Vygotsky, 2010, em seu livro Psicologia Pedagógica: “Quando se 

leciona a um cego, a tarefa consiste em substituir os vínculos de uns estímulos 
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por outro, mas neste caso continuam em vigor todas as leis psicológicas e 

pedagógicas em que se baseia a educação” (2010, p.384). 

Não se pode deixar de considerar, sem dúvida, a importância da 

formação acadêmica de qualidade e de cursos de reciclagens para incrementar 

o desenvolvimento de nossos docentes. Também não se pode negar que a 

busca constante do conhecimento e pesquisa são inerentes às práticas da área 

acadêmica. Porém, para além destas questões, a inclusão fala em nome de 

uma constante reflexão sobre a prática pedagógica. Considerações sobre 

desenvolvimento e aprendizagem reforçam a ideia de que a inclusão é muito 

mais complexa e não depende apenas de conhecimento formal, mas da 

qualidade da interação, da comunicação e da atuação do mestre e da escola 

frente à diversidade, destacando assim o papel essencial do professor neste 

processo. 

      1.2-Desenvolvimento e aprendizagem na perspec tiva sociocultural 

O que diferencia especificamente a atividade humana da de outros 

seres vivos é mais do que diferenças na organização neurológica. É através da 

qualidade da sua interação com o meio, das relações que estabelece em suas 

atividades cotidianas, permeadas por suas heranças culturais e históricas que, 

ao transformar seu meio, o indivíduo também se transforma. 

Sendo assim o homem, diferente dos outros animais, tem uma relação 

intrínseca com o meio cultural em que vive. Desde o nascimento, depende do 

grupo para sobreviver. São os indivíduos mais experientes que o auxiliam a em 

funções básicas e que estimulam seu desenvolvimento através de 

ensinamentos de comportamentos e condutas sociais (REGO, 1994). Os 

adultos têm a função de nomear os objetos para as crianças, fornecendo dados 

culturais importantes para sua inserção no mundo.  

Aos poucos, a criança vai se apropriando da linguagem e 

internalizando os objetos culturais à sua volta. Conforme a aprendizagem 

caminha, começam a se formar processos psicológicos mais elaborados, até 

que a própria criança seja capaz de internalizar os modos de comportamento 

da sua cultura, sem a intermediação do outro. Na ótica sociocultural, é através 

da aprendizagem que o desenvolvimento se constrói. 
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Em síntese, na perspectiva vygotskiana o desenvolvimento das 
funções intelectuais especificamente humanas é mediado 
socialmente pelos signos e pelo outro. Ao internalizar as experiências 
fornecidas pela cultura, a criança reconstrói individualmente os 
modos de ação realizados externamente e começa a se apoiar em 
recursos internalizados (imagens, representações mentais, conceitos, 
etc.). (REGO, 1994, p.62). 

Para Vygotsky, a influência cultural permeia todo o desenvolvimento 

humano. Neste sentido, se estabelece um movimento de atuação recíproca, ou 

seja, o homem é influenciado pela cultura e sua atuação social a transforma e a 

recria constantemente. Diariamente, cada um de nós protagoniza incontáveis 

ações. Estas ações são interpretadas pelas pessoas ao nosso redor, de acordo 

com significados culturalmente estabelecidos. Então, a partir destas 

interpretações, e do modo como nos relacionamos com o meio e com outras 

pessoas, é que também podemos atribuir significados às nossas próprias 

ações. Portanto, o processo de desenvolvimento do sujeito não é algo 

previsível, pois está em constantes mudanças, que exigem reorganizações e 

adaptações diante das suas interações culturais. 

Desta forma, evidencia-se a importância da linguagem, o papel da 

aprendizagem e dos processos de mediação para o desenvolvimento humano.  

 

     1.3- A importância do conceito da zona de dese nvolvimento 

proximal para a compreensão do papel da escola e do  professor 

A escola é o espaço público de troca e elaboração das experiências 

pessoais e grupais. É também onde se busca o conhecimento necessário para 

interpretá-las, a partir do saber acumulado pela cultura. O aluno, enquanto 

indivíduo se relaciona com este contexto trazendo suas vivências e interferindo 

nesta realidade, a partir da sua atuação e participação ativa no âmbito escolar.  

Assim, a escola tem o seu papel qualitativamente ampliado para além 

da simples transmissão de informação, da simples socialização, da capacitação 

profissional ou da preparação para etapas subseqüentes de escolaridade. A 

escola e os educadores ocupam um lugar fundamental no processo de 

desenvolvimento humano. Têm por função incentivar as atividades de 
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aprendizagem e a busca por conhecimento, mas também desenvolver 

mediações pedagógicas que favoreçam o desenvolvimento do indivíduo.  

De acordo com Oliveira (1995, p.59), essa possibilidade de alteração 

no desempenho de uma pessoa pela interferência de outra é fundamental na 

teoria de Vygotsky, pois é através da presença do outro como instrumento 

facilitador dos processos de aprendizagem que se constrói todo o 

desenvolvimento do sujeito. E é também neste sentido que podemos pensar a 

importância da escola. Como afirma Oliveira, (1995):   

 ...a criança não tem condições de se percorrer, sozinha, o caminho 
do aprendizado. A intervenção de outras pessoas – que, no caso 
específico da escola são o professor e as demais crianças – é 
fundamental para a promoção do desenvolvimento do indivíduo. 
(OLIVEIRA, 1995, p. 62)   

Para Vygotsky, distinguem-se dois níveis de conhecimento: o real e o 

potencial. O primeiro se refere àquelas tarefas que o indivíduo é capaz de 

realizar sozinho. O segundo, fala de conhecimentos que ainda não são 

executáveis de maneira independente, mas que com a ajuda de adultos ou de 

companheiros mais capazes, a criança é capaz de realizar. É neste espaço, 

entre as funções que já amadureceram e as que estão em processo de 

amadurecimento, que se localiza a zona de desenvolvimento proximal e é onde 

deve ocorrer a intervenção pedagógica.  

Neste sentido, para Vygotsky, o desenvolvimento deve ser visto de 

maneira prospectiva, ou seja, o importante não é o que o indivíduo já aprendeu, 

mas sim aquilo que ele ainda será capaz aprender. Assim como o professor, a 

troca de experiências e conteúdos com os alunos mais capacitados também 

podem ter um importante papel para a aprendizagem, na medida em que serão 

uma fonte de troca e de promoção de conhecimento, formando um ambiente de 

aprendizagem colaborativo.  

O ambiente de trabalho criado, em que o aspecto colaborativo é 
evidente, favorece que os alunos com mais dificuldades possam por 
as suas dúvidas sem serem marginalizados ou objeto de críticas 
desagradáveis. Assim, eles podem dar os contributos referentes aos 
assuntos que já dominam (desenvolvimento real) e ir desenvolvendo 
novas capacidades (que se situam na sua zona de desenvolvimento 
proximal). (CÉSAR, 2000, p.6) 

Nesta perspectiva, é fundamental a disponibilidade do professor em 

estabelecer uma relação individualizada com seus alunos, conhecer seus 
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limites e suas capacidades, para poder dirigir suas intervenções no sentido das 

especificidades e ajudando-o a transpor os obstáculos do processo de 

aprendizagem. 

Mas o desempenho desse papel só se dará adequadamente quando, 
conhecendo o nível de desenvolvimento dos alunos, a escola dirigir o 
ensino não para etapas intelectuais já alcançadas, mas sim para 
estágios de desenvolvimento ainda não incorporados pelos alunos, 
funcionando realmente como um motor de novas conquistas 
psicológicas. (OLIVEIRA, 1995, p.62) 

Sem dúvida, esta não é uma tarefa fácil, principalmente se 

considerarmos a situação atual de nossas escolas, com um número muito 

grande de alunos por sala. Porém, não podemos imaginar que o processo de 

aprendizagem ocorra de maneira uniforme para todos os alunos, visto que são 

seres individuais e únicos. Portanto, se o mestre quiser realmente se 

comprometer com o ensino, é preciso repensar sua atuação pedagógica e 

considerar o processo de aprendizagem em seu caráter específico.    

A escola, por sua vez, precisa proporcionar ao aluno muito mais do que 

os conteúdos necessários para cumprir as etapas de sua formação acadêmica. 

É preciso oferecer recursos que possibilitem sua formação enquanto sujeito, 

enquanto homem e cidadão. É preciso, ainda, aceitar o aluno como alguém 

que pode interferir e participar deste momento, descobrindo junto com ele o 

melhor caminho a percorrer.  

A capacitação efetiva de docentes para atuar nessa perspectiva 
inclusiva, que vise o desenvolvimento do sujeito autônomo, tem como 
finalidade levar esses profissionais a uma constante reflexão sobre 
sua prática pedagógica, onde a avaliação e re-avaliação, bem como 
os questionamentos, são permanentes, a fim de que possam rever 
esta prática e compartilhar experiências e novas idéias com seus 
colegas, pondo fim na prática individualista da formação e do 
exercício profissional. (FREITAS e CASTRO, 2004, p.4).  

Portanto, é preciso criar e recriar recursos e estratégias que favoreçam 

este encontro entre o mestre e o aprendiz, assim como entre o aprendiz e seus 

pares mais experientes, valendo-se de mediações pedagógicas criativas que 

viabilizem a reflexão e o espírito critico necessário para promover 

transformações.  

Cabe ainda repensar estas questões, voltadas à realidade do aluno 

com deficiência, que é o foco desta pesquisa. Como já foi dito anteriormente, a 

escola tem um papel fundamental na apropriação dos conteúdos sociais 

vigentes em determinada cultura. Sabemos, também, que o respeito à 



17 

 

diversidade é algo que está escrito em toda a legislação e nas propostas 

pedagógicas de todas as escolas. Porém, numa perspectiva histórico-cultural, 

para o sucesso de toda aprendizagem, assim como para o consequente 

processo de desenvolvimento do sujeito, é fundamental o respeito à 

diversidade, ao ritmo e características de cada aluno, assim como a valores 

como solidariedade e respeito ao outro. 

      Então, é preciso, refletir a importância da escola enquanto 

organismo reprodutor dos preconceitos e estigmas presentes em sua cultura 

em relação às pessoas com deficiência. Neste sentido, a instituição acadêmica 

poderá atuar tanto como facilitadora e promotora do desenvolvimento de seus 

alunos, quanto como perpetuadora da realidade de exclusão vivida por eles. 
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II-OBJETIVOS 

 

2.1- Objetivos Gerais 

Este estudo tem por objetivo geral incentivar o pensamento criativo de 

professores e o desenvolvimento de novas metodologias de ensino que 

atendam às necessidades dos alunos com deficiência física, auditiva e visual.  

 

2.2- Objetivos Específicos 

 Pretende-se, ao longo desta pesquisa, verificar quais as estratégias de 

ensino utilizadas em um curso de capacitação para jovens e adultos com 

deficiência física, auditiva e visual, e o que determinou seu êxito no ensino de 

alunos com deficiência. 
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III- METODOLOGIA 

 
"A epistemologia qualitativa é um esforço na busca de formas 
diferentes de produção do conhecimento na Psicologia que permitam 
a criação teórica acerca da realidade plurideterminada, diferenciada, 
irregular, interativa e histórica, que representa a subjetividade 
humana" (GONZÁLEZ REY, 1999, p.35). 

 
O presente estudo investigou as adaptações metodológicas realizadas 

pelos professores em um curso de capacitação profissional para adolescentes 

e adultos com deficiências física, auditiva e visual. Pelo seu caráter pioneiro, 

novas estratégias de ensino foram desenvolvidas para atender a este público 

específico. Neste sentido, as descobertas desenvolvidas em sala de aula 

poderão ser replicadas para o ensino regular, pois, mesmo com a ajuda de 

profissionais da área de inclusão (auxiliares de inclusão, ledores e intérpretes 

de LIBRAS), a construção conjunta foi crucial para o sucesso do processo de 

aprendizagem desses alunos.  

A pesquisa qualitativa foi a metodologia escolhida para embasar este 

estudo, na medida em insere uma ferramenta interativa entre investigador e 

sujeito pesquisado e, assim, corrobora para a expansão do espaço reflexivo 

durante a construção de conhecimento. Além disso, a pesquisa qualitativa 

oferece o recurso metodológico da observação participante, fundamental para 

a realização desta pesquisa. Segundo Mello (1996) e Valsinger (1997), o 

momento da entrevista consiste em um espaço dialógico, perpassado pelos 

significados co-construidos pelos participantes, pelo entrevistado e pesquisador 

(MADUREIRA e BRANCO, 2001, p.72).  

Segundo González Rey (2002), um dos pressupostos centrais de 

uma epistemologia qualitativa é o caráter interativo no processo de produção 

de conhecimento. Desta forma, as relações estabelecidas entre os 

participantes do processo, incluindo o pesquisador, são fundamentais para a 

produção do conhecimento, na medida em que interferem diretamente na sua 

constituição.  
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3.1- Contexto da Pesquisa 

Esta pesquisa foi realizada em uma instituição de ensino superior da 

cidade de São Paulo, com mais de 10.000 alunos, que tem em seu quadro 

discente aproximadamente 80 alunos com deficiência nos cursos regulares de 

Graduação e Pós-Graduação. Como curso de extensão, a instituição 

desenvolve, ainda, programas de capacitação profissional para jovens e 

adultos com deficiência, em parceria com empresas privadas.  

O foco desta pesquisa foi um curso que ocorreu durante o ano de 2009 

e o primeiro semestre de 2010, em parceria com empresas privadas do setor 

bancário, com o objetivo de capacitar pessoas com deficiência para esta área 

do mercado de trabalho.  

O curso foi dividido em duas etapas: Capacitação Básica, objetivando a 

recapitulação do conteúdo do ensino Médio e Qualificação Técnica, voltada a 

desenvolver conteúdos específicos da área bancária, ambas com duração de 

três meses cada, aproximadamente.  

O conteúdo programático foi desenvolvido em conjunto com o corpo 

docente e os representantes da empresa empregadora, de modo a atender às 

necessidades específicas do setor. Semanalmente, eram realizadas reuniões 

com toda a equipe docente e a Coordenação do Programa, visando discutir e 

compartilhar as estratégias utilizadas em sala de aula e o comportamento dos 

alunos em seu dia-a-dia. Desta forma, o conteúdo programático foi sendo 

revalidado e alterado, quando necessário, durante o desenvolvimento do 

programa.  

Para participar do curso, os alunos foram selecionados através de 

empresas terceirizadas e deveriam ter no mínimo 18 anos de idade (sem limite 

máximo), Ensino Médio completo e ter deficiências físicas auditivas ou visuais 

(nos termos previstos no Decreto nº 5296/04).  

Em cada sala de aula foram alocados, em média, 35 alunos. A 

distribuição das salas foi realizada aleatoriamente pela coordenação, visto que 

não havia referência prévia do nível de conhecimento de cada um. O tipo de 

deficiência também não foi utilizado como critério de formação de turmas, ou 
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seja, não havia uma sala só com alunos com deficiência auditiva, uma só com 

alunos com deficiência física ou visual. Os alunos foram distribuídos 

respeitando, apenas, um limite máximo de determinada deficiência, por sala, 

para favorecer a inclusão.  

Para o atendimento a alunos e professores, o curso contou também 

com a colaboração de uma equipe de inclusão composta por ledores, 

intérpretes de LIBRAS e auxiliares de inclusão. Todos estes profissionais 

tinham por objetivo possibilitar a equiparação de oportunidades de 

aprendizagem a cada um dos alunos com deficiência inscritos no curso. 

 

3.2- Participantes da Pesquisa 

3.2.1- Coordenadores 

A coordenação do curso foi realizada por dois profissionais: uma 

psicóloga, com experiência em Recursos Humanos e uma jornalista, 

especialista em Inclusão. Dentre suas atribuições, se destacaram a 

coordenação geral, incluindo a interlocução entre empresa e instituição 

educacional, a coordenação da equipe de inclusão e a promoção da inserção 

desses alunos no contexto institucional. Além disso, deveria oferecer subsídios 

aos professores na área de inclusão e estimular a participação de todos na 

superação de obstáculos encontrados no decorrer do curso.  

Para isso, foram realizadas reuniões semanais com a coordenação e a 

equipe docente, onde eram discutidos aspectos relativos ao comportamento e 

às dificuldades de aprendizagem de cada aluno, além das experiências vividas 

em sala de aula pelos professores. O conteúdo destas discussões também era 

levado à equipe técnica (ledores, intérpretes de LIBRAS e auxiliares de 

inclusão) em suas reuniões semanais e vice-versa. Foi neste contexto que 

foram sendo desenvolvidas novas estratégias para propiciar o melhor 

aproveitamento do potencial de aprendizagem dos alunos. 

A coordenação pedagógica foi de responsabilidade de todos os 

professores participantes. Para organização das atividades e orientações mais 
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específicas, foram selecionados “professores referência” por área das 

disciplinas, em cada etapa do curso.  

 

3.2.2- Professores 

O corpo docente do curso de capacitação foi selecionado dentre os 

professores da própria instituição e teve como único pré-requisito o interesse 

em lecionar para alunos com deficiência. Todos os participantes tinham 

diploma universitário em sua área de atuação, além de Pós-Graduação, 

Mestrado ou Doutorado e já atuavam no Ensino Superior há pelo menos 05 

anos.   

Para participar da pesquisa, foram selecionados 09 professores, 

levando em conta apenas quem teria disponibilidade para participar da 

pesquisa. Os participantes ministraram aulas durante o curso nas seguintes 

disciplinas: Língua Portuguesa – Aparecida; Português Empresarial – Tânia; 

Matemática – Emerson; Contabilidade – Edilson; Produtos e Serviços 

Bancários – Estevan; Informática (3professores) - Cláudio, Cícero e Camargo; 

Comportamento e Postura Profissional – Eliza. Todos os nomes são fictícios. 

 

3.3- Materiais 

Os materiais utilizados na pesquisa foram relatórios digitalizados 

realizados pela coordenação após as reuniões com a equipe docente e 

anotações realizadas durante o encontro com os professores, com o objetivo 

de registrar a participação de cada um no processo de construção de 

conhecimento. 

 

3.4. Instrumentos de construção de informações 

Na metodologia qualitativa, o instrumento de pesquisa é muito mais do 

que uma forma de coletar dados. O instrumento é a forma de criar e 

desenvolver novas idéias.  
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 Para tanto, utilizei o recurso de formação de um grupo focal de 

discussão, formado por nove professores do curso de capacitação e a 

coordenadora do curso, que atuou como observadora e participante. Este 

instrumento de pesquisa permite a um grupo de pessoas discutir sobre temas 

específicos propostos. Neste sentido, através da interação dos membros do 

grupo, procuramos incrementar o diálogo e a ampliação dos questionamentos 

sobre o fenômeno estudado.  Ao desenvolver um grupo focal, os processos de 

construção da realidade social são apresentados de modo a integrar as 

narrativas conjuntas dos membros daquele grupo.  

O objetivo do encontro do grupo focal foi criar um espaço reflexivo, 

onde cada um pudesse reviver suas experiências e avaliar os reflexos que esta 

experiência trouxe para seu papel enquanto educador.  

Alguns pontos foram sugeridos com a discussão, conforme abaixo: 

Antes de entrar em sala de aula 

•  Expectativas/sentimentos diante do desafio de lecionar só para alunos 

com deficiência. 

Nas primeiras aulas 

• Principais dificuldades encontradas;  

• Como sanar essas dificuldades? 

No decorrer do curso 

• Principais adaptações realizadas na metodologia de trabalho;  

• Contribuições na elaboração de novas estratégias de ensino. 

Ao final do curso 

• Sugestões para o ensino regular; 

• Contribuições para sua trajetória profissional. 

Além disso, foram utilizados relatos dos professores durante as 

reuniões entre a Coordenação e a equipe docente, realizadas durante o curso.  
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             3.5. Procedimento de construção de inf ormações 

Inicialmente, escolhi esta instituição de ensino por ser meu local de 

trabalho atual e por ter participado intensamente de todo o processo de 

elaboração, organização e acompanhamento do curso de capacitação 

profissional para pessoas com deficiência. Neste sentido, pude observar os 

resultados alcançados em relação ao progresso dos alunos e às condutas 

desempenhadas por toda a equipe (Coordenação, profissionais de inclusão e 

docentes), no sentido de promover a inclusão dos alunos e proporcionar um 

resgate do seu processo de aprendizagem e de seu desenvolvimento pessoal. 

Além disso, pude participar, como coordenadora, deste processo de 

construção de uma equipe docente disponível a transpor os obstáculos 

relativos à falta de experiência com a deficiência e comprometida com a 

construção de novas estratégias de ensino. Este aspecto foi fundamental para 

o sucesso do curso. 

Para participar de minha pesquisa selecionei, então, 09 professores 

que participaram do referido curso, sem distinção de área ou disciplinas. Minha 

escolha envolveu apenas o fato de terem lecionado por no mínimo três meses 

no curso, pois, este era um período mínimo necessário para o engajamento 

com as inovações experimentadas durante o processo. Além disso, foi 

considerada a disponibilidade de cada um para o agendamento da reunião do 

grupo de pesquisa.  

Os professores selecionados foram informados de meu interesse em 

que eles participassem da pesquisa inicialmente através de e-mail, convidando-

os a um encontro com a equipe docente e a Coordenação para falarmos de 

aspectos vivenciados durante o curso. 

Todos os professores contatados responderam prontamente e 

demonstraram grande interesse pela pesquisa. O encontro do grupo foi 

agendado para semana seguinte nas instalações da própria instituição de 

ensino, na sala da Coordenação, e teve a duração de aproximadamente duas 

horas e meia.  
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No início do encontro, o grupo foi informado novamente sobre o tema 

da pesquisa e convidado a refletir livremente sobre sua experiência enquanto 

professores do curso de capacitação. Aos poucos, os tópicos da pesquisa 

foram sendo introduzidos como pontos de discussão, ora pela coordenadora 

ora pelo próprio direcionamento da discussão do grupo. Como o grupo já se 

conhecia, em função da participação nas reuniões durante o curso, a 

integração ocorreu instantaneamente. Além disso, houve muita tranqüilidade na 

troca de experiências entre os participantes e os pontos principais da pesquisa 

foram sendo abordados quase que espontaneamente, como movimento natural 

da discussão.  

Durante o encontro, foram realizadas por mim anotações referentes 

aos comentários dos participantes, que posteriormente foram compiladas, de 

acordo com os temas propostos.  

Como também fui participante do contexto de minha pesquisa, utilizei 

ainda como fonte de dados minhas anotações realizadas durante e após as 

reuniões entre a Coordenação e os professores, no andamento do curso. 

 

             3.6. Procedimentos de análise de infor mações 

A partir das notações realizadas durante o grupo focal e das reuniões, 

as informações colhidas foram divididas em tópicos, considerando os temas 

sugeridos na construção de dados. 

Porém, é importante salientar que, como estes dados foram colhidos 

em momentos de interação do grupo, isoladamente não são suficientes para 

compreender a realidade dinâmica estudada durante a pesquisa. 
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IV- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A instituição escolhida para esta pesquisa foi um centro universitário na 

cidade de São Paulo, que além do ensino regular desenvolve cursos de 

capacitação profissional para a pessoa com deficiência, em parceria com 

empresas privadas. 

O foco desta pesquisa foi analisar a criação de novas metodologias e 

estratégias de ensino para o aluno com deficiência física, auditiva e visual, 

desenvolvidas durante o curso. 

A pesquisa foi realizada através de um grupo focal com 09 professores 

que lecionaram no curso de capacitação, onde foi estimulada a discussão e 

participação de todos. Durante os momentos de interação do grupo, foram 

construídas informações relativas aos fatores estimulantes do desenvolvimento 

de novas estratégias de ensino, como são desenvolvidas e quais as 

contribuições que poderiam ser feitas aos professores do ensino regular, 

baseados nesta experiência. 

A compreensão e análise dos resultados foram realizadas através da 

interpretação das informações construídas durante a participação dos sujeitos 

da pesquisa no grupo focal. Para fazer as interpretações de maneira fidedigna, 

utilizei as anotações realizadas durante (e imediatamente após) o encontro 

com os professores, além de lembranças de momentos relevantes vivenciados 

por mim, enquanto coordenadora, registrados no decorrer do curso.  

Conforme mencionado anteriormente, os participantes da pesquisa 

serão identificados através de pseudônimos para garantir postura ética. 

 

4.1- A importância de um ambiente favorável para a construção de 
conhecimento 

Para a implementação do curso, buscou-se profissionais interessados 

em adquirir novos conhecimentos e dispostos a construir com o grupo as 

superações necessárias ao desafio proposto. Sabia-se que não havia ninguém 
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pronto para lecionar para uma classe com alunos adultos e com várias 

deficiências ao mesmo tempo. Portanto, a equipe de trabalho foi formada por 

profissionais dispostos a partir do “não saber”, para se atirar no mundo do 

desconhecido do ensino-aprendizagem de alunos com deficiência.  

Este perfil foi compartilhado pelos professores quando expressam suas 

expectativas e sentimentos antes do início das aulas, conforme quadro abaixo: 

Aprender coisas novas 

Buscar minha superação enquanto professor 

Verificar a capacidade de aprendizagem desses alunos 

Desafiar até onde posso ir como professor 

Compreender melhor o mundo das deficiências 

Sanar minha curiosidade sobre o assunto 

Preocupação sobre como irei transmitir a eles o conteúdo proposto. 

Quadro 1: Expectativas/sentimentos diante do desafio  de lecionar só para alunos com deficiência 

Analisando o quadro 1, pode-se verificar que as colocações realizadas 

pelos professores denotam sua curiosidade e o interesse em aprender mais 

sobre sua prática profissional ou sobre a inclusão de alunos com deficiência, 

mesmo não tendo experiências anteriores com estes alunos. Seguem abaixo 

alguns relatos ocorridos durante o encontro do grupo focal, onde se pode 

verificar como este aspecto foi vivenciado por eles: 

“Antes de começar, não sabia o que estava por vir, pois ninguém 

havia experimentado uma experiência com uma sala assim. Para 

falar a verdade, o que me atraiu mesmo foi o desafio, mas confesso 

que estava apreensiva” (Aparecida). 

 “E eu, que não sabia nada de deficiência!” (risos). O que me moveu 

foi o desafio, a vontade de fazer algo novo, diferente do que eu vivia 

na graduação” (Estevan). 

Nestas falas, percebe-se a sensação dos professores diante do 

desconhecido e sua apreensão em iniciar algo novo, diferente do que haviam 

vivenciado em suas experiências como docentes, até então. Porém, cabe 

ressaltar sua disposição em superar esses desafios e dar um passo à frente, 

navegando nas incertezas e na construção de novas práticas. Neste sentido, 
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saímos do discurso do “não saber fazer” para o discurso do “quero aprender”, 

tão significativo na individuação do trabalho pedagógico. 

Portanto, um primeiro aspecto a ser salientado na construção de 

conhecimento realizado neste trabalho foi a formação de um grupo com um 

interesse comum: o de adquirir novos conhecimentos. 

De acordo com Oliveira(1995), para Vygotsky, a interações sociais 

permeiam todo o processo de aprendizagem do sujeito. É através delas que o 

indivíduo conhece o mundo e o transforma. Foi através desta premissa, que se 

estruturaram as relações entre toda a equipe, de maneira a promover trocas 

significativas e facilitadoras de crescimento pessoal e desenvolvimento 

profissional, que propiciaram a construção de novas metodologias de ensino. 

Tal fato se comprova com a expressão da professora Tânia: 

“Para mim, foi muito importante me sentir pertencendo a um grupo de 

trabalho de verdade. Desde o início, foi o grupo que me acolheu em 

minhas dificuldades, pois quando entrei em sala me perguntei: E 

agora, o que eu faço? Nem sei como foi minha primeira aula de tão 

assustada que eu estava. Aí sai no intervalo e encontrei a Eliza e 

perguntei como havia sido para ela. E ela me respondeu que estava 

apavorada também, mas encantada com o desafio” (Tânia). 

Nos relatos de Tânia, nota-se ainda a importância desta experiência 

compartilhada para o reasseguramento de suas capacidades de enfrentar as 

dificuldades encontradas no primeiro dia. Para responder a indagação de 

Tânia, Eliza pronuncia a expressão abaixo e da mesma forma Cláudio relata:  

“Eu me lembro deste fato, até que trouxemos este assunto em nossa 

primeira reunião com a coordenação, logo no dia seguinte. O Cláudio 

era o mais seguro, lembra?” (Eliza). 

“Eu? Eu estava era fascinado, mas também sem saber direito para 

onde ir. O que eu tentei, foi em primeiro lugar controlar minha 

ansiedade e ver no que dava”.  (Cláudio) 

Avaliando o diálogo entre Eliza e Cláudio, fica claro que a cumplicidade 

e a sensação de “pertencer” fez com que os professores pudessem se sentir 

acolhidos em suas angústias. Continuando a conversa: 
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“Mas a sua tranquilidade (Cláudio) foi muito importante, porque você 

me apoiou e me deu força. A conversa com a Eliza também foi muito 

importante, porque pudemos dividir nossas sensações e eu não me vi 

sozinha, não me senti um “OVNI (objeto voador não identificado)” 

(Tânia). (risos) 

O diálogo apresentado nos faz perceber que um ambiente onde todos 

puderam exprimir emoções e sentimentos vividos em sala de aula, acolheu as 

angústias frente ao desconhecido e propiciou o compartilhamento de 

experiências. Este ambiente acolhedor propiciou o compartilhamento de 

experiências, tão importante para a produção de conhecimento. Tal fato fica 

claro quando analisamos as expressões de Aparecida e Claudio: 

 “Na verdade, acho que no início fomos um bando de “loucos”, pois 

fomos aos poucos construindo todo o projeto, juntos, e isso é o que 

foi o emocionante”! (Aparecida). 

 “Para dizer a verdade fiquei curioso, queria mesmo era aprender 

sobre como poderia ensinar, de verdade, a essas pessoas. Também 

sabia muito pouco, fui aprendendo aos poucos, com o grupo e no dia 

a dia” (Cláudio). 

Analisando o diálogo acima, nota-se a importância do mecanismo de 

troca desenvolvido pelo grupo. Este aspecto é preponderante para o 

desenvolvimento do sujeito nas construções teóricas de Vygotsky, onde 

aprender com o outro é um dos caminhos para transformar algo que é potencial 

em uma conquista real. De acordo com Zanella (1994) “Todas as funções 

psicológicas superiores resultam da reconstrução interna de uma atividade 

social, partilhada”. Este aspecto é expresso na fala de Aparecida: 

 “Mas sabem o que foi mais legal, para mim? Foi este clima que 

trazemos até hoje, de total liberdade e companheirismo. Foi através 

desses encontros que pude refletir sobre qual a melhor forma de 

ensinar esses alunos e buscar novas estratégias para lidar com eles. 

Sabemos que somos diferentes, cada um dá sua aula de um jeito, 

mas respeitamos nossas diferenças, e pudemos crescer a partir 

delas” (Aparecida). 

Aparecida nos fala, ainda, sobre como este ambiente de troca coletiva 

propiciou o suporte necessário para que ela ultrapassasse as dificuldades 
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vivenciadas em sala de aula. Verifica-se, portanto, que aos poucos as relações 

intersubjetivas (Wertsch, 1988) construídas através das relações interativas 

com o grupo transformaram-se em construções intrasubjetivas, possibilitando o 

desenvolvimento dos sujeitos participantes do processo (ZANELLA, 1994).  

Corroborando o relato acima, era comum eu presenciar encontros entre 

os professores durante os intervalos, ou antes do início das aulas, trocando 

experiências sobre sua conduta em sala ou sobre  a estratégia de ensino 

utilizada com determinado aluno. Muitas vezes, também, subgrupos de 

professores da mesma área combinavam encontros para discutir aspectos 

específicos das disciplinas e suas práticas em sala de aula.  

Portanto, o segundo elemento fundamental na construção do 

conhecimento nesta pesquisa foi a formação de um ambiente acolhedor, tanto 

para as questões pessoais, que pudessem interferir na prática pedagógica, 

quanto para as questões específicas das metodologias de ensino em sala de 

aula. Este ambiente se constituiu como fator estimulante e estruturante do 

conhecimento adquirido durante as praticas pedagógicas de cada um. O relato 

de Emerson explicita o papel de uma liderança pedagógica na construção de 

um clima favorável para o fortalecimento do grupo: 

“Mas acho que você (Coordenadora), contribuiu muito para criar este 

clima. Sempre havia espaço em nossas reuniões para trazer nossas 

angústias, fossem elas pequenas ou grandes. E você sempre 

estimulava que todos ouvissem e respeitassem e aproveitassem da 

experiência do outro para refletir sobre si mesmo” (Emerson). 

Emerson traz em sua fala um novo aspecto importante para o 

favorecimento e manutenção do ambiente criado pela equipe de trabalho: a 

mediação realizada pela coordenadora, que se comprova através do relato 

abaixo: 

“Meu objetivo foi sempre este, ser uma facilitadora da produção de 

conhecimento do grupo. Como não tínhamos um modelo pronto a 

seguir, precisávamos nos dispor a construir os caminhos para atingir 

nosso objetivo, que era de promover um ensino de qualidade a esses 

alunos. E sabia que para isso precisaríamos nos apoiar mutuamente, 



31 

 

pois potencial e vontade sabia que todos tínhamos. Sempre acreditei 

numa construção colaborativa. Vejo que deu certo!” (Coordenadora). 

Neste sentido, a presença de um líder mediador foi o terceiro aspecto 

preponderante para a construção de conhecimento. A função da coordenadora, 

conforme sua fala acima foi incrementar confiança no trabalho em equipe, além 

de fornecer o suporte técnico necessário à superação das dificuldades 

encontradas. Além disso, seu papel como elemento incentivador da integração 

e da manutenção do ambiente criado pelo grupo foi de fundamental 

importância para o desenvolvimento de novas estratégias, potencializando os 

conhecimentos adquiridos por cada sujeito, durante o processo de construção 

de conhecimento. 

Cabe refletir, ainda, que todo processo de ensino-aprendizagem é um 

momento de crescimento e desenvolvimento de novos conceitos não só para o 

aluno, mas também para o professor.  

Se considerarmos que o espaço escolar é também um espaço 
privilegiado para o aprendizado do professor na sua formação 
continuada, há, nesse caso, a abertura para que se admita o “não 
saber” necessário à busca pelo conhecimento e troca efetiva com o 
outro. A equipe torna-se um apoio, um suporte na formação do 
professor, incluindo aí, sua “formação emocional”. (ANDRÉ e 
CRESPO, 2008, p.91). 

Considerando-se o universo da inclusão escolar, pode-se pensar a 

diversidade como algo que pode ser estimulante e desafiador para o professor, 

que o impulsiona a adquirir novos conhecimentos e a construir diferentes 

rumos para sua prática pedagógica. O habitual e o conhecido nos mantém na 

estagnação, naquilo que já se aprendeu (conhecimento real). Porém, é a partir 

do novo e da diversidade que nos movem em busca da aprendizagem e do 

desenvolvimento. 

Diante da proposta inovadora do curso, a coordenação utilizou da 

experiência já adquirida de cada professor para otimizá-la e construir, junto 

com eles, os rumos pedagógicos do curso. Neste sentido, citando a teoria de 

Vygostsky, aquele que era mais experiente servia de modelo imitativo para 

aqueles que ainda necessitavam de apoio para desenvolver suas atividades 

por si mesmo, até que as internalizações individuais foram sendo construídas 
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através da aprendizagem, despertando funções que estavam em processo de 

maturação (FINO, 2001).  

Considerando que todo processo de aprendizagem se constrói a partir 

das interações professor-aluno dentro do ambiente escolar, pode-se pensar 

que um professor reflexivo e ciente de suas dificuldades, também será capaz 

de acolher e estimular o desenvolvimento de seu aluno, especialmente daquele 

aluno com necessidades especiais, que já traz em sua história tantas vivências 

de insucesso. 

Portanto, para lecionar para pessoas com deficiência, é preciso 

primeiro enfrentar os próprios fantasmas e ter coragem de encarar também as 

limitações presentes em cada um de nós.  

Neste sentido, o paradigma inclusivo, como é de se pensar, convoca 
a escola e o professor a lançarem um novo olhar sobre si mesmo e 
sobre o outro, supostamente diferente, buscando assim, novas 
formas de se pronunciar em relação às necessidades de todos os 
seus alunos. (DUEK; NAUJORKS, 2008, p.178). 

 

4.2- O caminho percorrido na busca de soluções 

Muitas foram as dificuldades encontradas durante o curso, levando a 

questionamentos geradores de angústia em relação às práticas pedagógicas, 

como podemos observar no quadro a seguir:  

Achei que não tinha preparo para lidar com esses alunos, que não era bom o suficiente para isso. 

Havia uma grande diversidade dentro da sala, cada um com necessidades diferentes. 

Percebi que meu método de ensino não funcionava para aqueles alunos. 

O nível de conhecimento não era o que eu esperava. Tive que rever todas as minhas aulas. 

Desconhecia o perfil do grupo, suas necessidades e não sabia como resolver isso. 

Não tinha a menor ideia do que fazer manter o nível mínimo de aprendizagem para todo o grupo. 

Quadro 2: Principais dificuldades encontradas pelos professores  

Observando-se as dificuldades citadas, pode-se afirmar que são 

situações vivenciadas pela grande maioria dos professores, até mesmo nas 

salas de aula do ensino regular. Sempre que se inicia uma turma, se depara 

com o desconhecido, com dúvidas e incertezas. Cada turma é única e, 
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portanto, deveria mobilizar nos docentes práticas diferentes. Porém, sabe-se 

que, normalmente, a maioria dos professores já vem com sua didática pronta, 

independente das especificidades dos alunos. A necessidade de aprendizagem 

se expressa na fala de Eliza e é complementada pela colocação de Cícero em 

sua busca por mudanças: 

“Desde o início do curso, percebi que precisaria fundamentalmente 

aprender. Aprender com minha coordenadora, com meus colegas e 

com a equipe de inclusão. Com certeza, eles sabiam mais do que eu 

nesta questão da deficiência” (Eliza). 

 “Eu já tinha em mente a necessidade de adaptação do ato de 

lecionar, de tornar esta atividade mais dinâmica, só não sabia como 

fazer isso. Vi nesta proposta inovadora uma possibilidade de 

aprender” (Cícero). 

Nota-se nas falas de Eliza e Cícero, uma grande disponibilidade para o 

aprendizado, diante do reconhecimento do “não saber”. Sem dúvida, que 

lecionar para alunos com deficiência nos tira do lugar de conforto, exigindo 

mudanças e adaptações às práticas em sala de aula. Porém, verifica-se que só 

a disponibilidade para aprender não seria suficiente. Foi preciso buscar o apoio 

do grupo como fonte de referência e acolhimento para o encaminhamento das 

dificuldades, como expressa Camargo em seu relato: 

 “Para mim, o primeiro passo para superar as dificuldades foi 

reconhecer que eu não sabia nada, ou quase nada sobre o mundo 

das deficiências. Precisava aprender tudo e a melhor maneira para 

fazer isso era dividindo estas questões com o nosso grupo” 

(Camargo). 

Analisando a fala de Camargo, torna-se importante salientar que, o 

primeiro passo para a busca de soluções: reconhecer que precisava aprender, 

que não era sabedor de tudo. Este professor reflexivo é que será capaz de 

enfrentar os desafios e caminhas no sentido da construção das soluções, 

aspecto evidenciado na fala de Aparecida e complementado pela colocação de 

Cícero: 

 “Na verdade, acho que aprendemos um com o outro. Aprendi com o 

Emerson a importância de conhecer cada aluno. Aprendi com o 
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Cícero, que podia me comunicar com os surdos através de mímicas e 

gestos que eles poderiam compreender” (Aparecida). 

“Sem esquecer dos intérpretes e ledores. No começo “colei” neles 

para buscar informações e adequar saídas estratégicas para minhas 

dificuldades” (Camargo). 

 A partir da aceitação do “não saber”, o próximo passo é saber “como 

posso aprender”. Neste sentido, pode-se interpretar a fala de Aparecida e 

Camargo, como uma busca de construção de informações que pudessem 

contribuir em suas estratégias em sala de aula.  Novamente, a importância da 

troca de experiências com a equipe aparece como elemento impulsionador do 

conhecimento. 

Desta forma, foi durante as reuniões semanais promovidas pela 

coordenação e a equipe de professores, assim como com o restante da equipe, 

que se construiu o caminho para a busca de soluções. Nestes encontros 

semanais, cada um expunha suas dificuldades mais específicas e, uma a uma, 

eram discutidas pelo grupo até que se encontrasse uma solução que 

resolvesse a questão. Além disso, em muitas ocasiões, a coordenação 

solicitava a presença de um intérprete ou ledor para auxiliar os professores na 

busca de soluções metodológicas para determinado aluno, o que também 

incrementou sua atuação profissional na área de inclusão. 

Além disso, os alunos se estabeleceram como importante fonte de 

troca, incrementando a reflexão sobre a prática pedagógica de cada membro 

do grupo. Este aspecto fica expresso no relato de Estevan, ao dar continuidade 

à conversa com Camargo, e na colocação da professora Tânia: 

 “Sem esquecer os alunos que, no final, me ensinaram o que é 

ensinar alguém verdadeiramente. Não é aquela “papagaiada” que 

estamos acostumados a ver. Vai lá, prepara sua aula e só. Com eles 

não. Eles exigiram muito mais da gente, porque queriam 

verdadeiramente aprender. E ninguém pode imaginar o prazer que 

sentimos ao ver que fomos capazes de ensiná-los!” (Estevan) 

 “O processo de troca de conhecimento que se realizou entre mim e 

os alunos permitiu muita conversa sobre histórias pessoais e 

experiências, o que proporcionou muita proximidade pessoal. Assim, 
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eles foram trazendo as soluções para a maioria dos fatos: as dúvidas 

e dificuldades eram logo informadas e muitas vezes eu fazia 

orientações individualizadas” (Tânia). 

Outro aspecto significativo que podemos retirar dos relatos de Estevan 

e Tânia refere-se à importância da participação do aluno no processo de 

construção do conhecimento. Através da troca de experiências citada por 

Tânia, pode-se verificar que o estreitamento da relação professor-aluno, 

possibilitou a construção conjunta de estratégias educacionais mais eficientes. 

Ninguém sabe mais do que si mesmo do que o sujeito. Neste sentido, o aluno 

pode contribuir neste processo oferecendo pistas sobre suas necessidades e 

participando da elaboração das adaptações metodológicas necessárias para 

seu aprendizado. Neste sentido, o professor passa a ocupar o lugar de 

orientador do processo educativo do aluno, mediando sua aprendizagem. 

Assim, se institui um processo de aprendizagem coletiva entre toda a 

equipe de trabalho, que possibilitou um ambiente propício e estimulante para a 

descoberta de novas metodologias. Neste sentido, o crescimento e o 

aprendizado foram vivenciados por todos os membros da equipe desde a 

coordenadora até a equipe de inclusão. Este aspecto se confirma pela fala da 

coordenadora:  

 “E eu com certeza aprendi muito com todos também, pois era 

através da vivência de vocês que recriávamos as situações conflitivas 

nas reuniões para podermos achar, juntos, qual a melhor conduta” 

(Coordenadora).  

Além disso, nas reuniões semanais, foram discutidas questões 

referentes à tecnologia assistiva mais adequada para cada aluno, oferecendo 

subsídios importantes para a prática em sala de aula. Além disso, este espaço 

era utilizado também para a elaboração de materiais didáticos acessíveis, 

confeccionados, na maioria das vezes, pela equipe de inclusão, sobre 

supervisão da coordenadora.   

Cabe ainda salientar que toda a equipe foi constantemente estimulada 

a se comprometer com os objetivos propostos pelo curso e em proporcionar o 

apoio necessário para a superação das dificuldades e em construir estratégias 
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que pudessem atender às necessidades dos alunos. Para Sant’Anna (2005, 

p.228), “o professor precisa ser ajudado a refletir sobre sua prática, para que 

compreenda suas crenças em relação ao processo e se torne um pesquisador 

de sua ação, buscando aprimorar o ensino oferecido em sala de aula”.  

Portanto, o caminho percorrido foi o de uma construção diária em 

equipe, buscando a cada dificuldade uma forma de superá-la. Sob a ótica da 

teoria de Vygotsky, o desenvolvimento e a aprendizagem se inter-relacionam 

desde o nascimento, de tal forma que a constituição do sujeito é um movimento 

dialético entre aprendizagem e desenvolvimento (Zanella, 1994). Neste sentido, 

pode-se pensar a prática docente como algo que pode ir além da simples 

transmissão e promoção de conhecimentos, mas também como um momento 

de aprendizado sobre si mesmo e sobre sua prática, concorrendo assim para a 

criação de um ambiente de aprendizagem mais promissor. 

Busquei apoio na equipe técnica para adquirir mais conhecimentos sobre as deficiências dos alunos. 

Busquei informações e apoio com a coordenação. 

Troquei experiências com os outros docentes a respeito de minhas práticas pedagógicas em sala. 

Chamei cada aluno para conhecer sua história e sua necessidade.  

Estabeleci uma relação individualizada com cada aluno, mesmo com aqueles que se comunicavam em 
LIBRAS. 

Passei a encarar os alunos através de suas capacidades e não pelas suas dificuldades. 

Usei de muita criatividade para inventar novas maneiras de ensinar. 

Discuti com os alunos sobre a melhor forma para ensinar-lhes os conteúdos. 

Quadro 3: Como superar as dificuldades encontradas 

Analisando o quadro acima, podemos pensar a docência muito mais 

como uma prática colaborativa, como um “relacionar-se”, como um “estar 

junto”, como um “instrumento de mediação de conhecimentos”, do que como 

algo que pode ser aprendido somente em cursos de especialização sobre o 

tema, especialmente no que se refere a alunos com deficiência.  

Neste sentido, as interações sociais entre colegas, as trocas com 

pessoas mais experientes no assunto e as conversas com os próprios alunos, 

foi o que propiciou a construção de novas estratégias educacionais, como se 

expressa Tânia em seu relato:  
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 “A meu ver, ocorreu uma cumplicidade natural entre as pessoas que 

estavam envolvidas no aprendizado (coordenação, professor, alunos, 

ledores, intérpretes) “uns pareciam prolongamento dos outros” - e a 

ajuda e a busca por soluções fluíam naturalmente dessa interação” 

(Tânia). 

Pode-se perceber, portanto, que este grupo partiu do momento inicial 

do “não saber”, para a construção se saídas que pudessem lhes permitir atingir 

seu objetivo. Neste sentido, podemos pensar a situação vivida pelos 

professores segundo a ótica da teoria de Vygotsky de desenvolvimento. 

Segundo este conceito, o desenvolvimento deve ser pensado como algo que 

está por vir, que o sujeito ainda não está preparado para realizar sozinho, mas 

que com ajuda é capaz de realizar (OLIVEIRA, 1995).  

Desta forma, o grupo se estruturou como promotor de um avanço, de 

um crescimento do desempenho de cada um em sala de aula, atuando na zona 

de desenvolvimento proximal de seus componentes e possibilitando uma nova 

etapa de aprendizagem, assim como o aluno mais experiente ajuda a aquele 

que ainda que ainda não consegue concretizar sozinho suas tarefas. 

A ideia de nível de desenvolvimento potencial capta, assim, um 
momento de desenvolvimento que caracteriza não as etapas já 
alcançadas, mas etapas posteriores, nas quais a interferência de 
outras pessoas afeta significativamente o resultado da ação 
individual. (OLIVEIRA, 1995, p.60) 

Portanto, se verifica que a partir de vivências em um ambiente 

instigador e promotor de conhecimento, mediadas pelas interações sociais 

favoráveis, os professores puderam internalizar essas experiências vivenciadas 

no grupo de trabalho e replicá-las com seus alunos em sala de aula. 

Nossa perspectiva tem sido trabalhar no cotidiano da prática 
pedagógica, por meio de estratégias variadas, tendo como objetivo 
construir uma prática colaborativo-crítica, com vistas à construção de 
uma comunidade de aprendizagem. (JESUS, 2008, p. 76)  

 

4.3- Contribuições ao ensino regular inclusivo 

Baseado na experiência vivida pelo grupo salientam-se alguns aspectos 

importantes que podem ser utilizados também no ensino regular inclusivo, 
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demonstrando que muitas vezes construções simples podem propiciar um ensino de 

qualidade para alunos com deficiência. 

Percebi que precisava falar mais pausadamente e o mais claro possível. 

Passei a transmitir o conteúdo sempre trazendo exemplos práticos, voltados à realidade do grupo.  

Aprendi a dar vários exemplos sobre o mesmo tema, mesmo que ninguém me perguntasse nada. Desta 
forma, tinha certeza que atingiria todos os alunos, frente à diversidade da sala. 

Usei e abusei de dramatizações, onde todos deveriam participar. 

Sempre estimulava a integração de todas as deficiências no desenvolvimento dos trabalhos em grupo. 

Objetivei a aprendizagem do contexto e não de conteúdos específicos. 

Reforcei atividades práticas em sala ao invés de aulas expositivas. Utilizei as apresentações em Power 
Point só em último caso. 

Fiz muitas brincadeiras em sala como forma de desinibir o grupo e estimular os questionamentos. 

Para os mais adiantados, preparava atividades “extra” para eles fazerem em sala ou lhes enviava por e-
mail. 

Aquele que acabava primeiro o exercício, ajudava sempre o que ainda não tinha terminado. 

Quadro 4: Adaptações nas estratégias de ensino 

Ao observar o quadro acima, nota-se a presença de uma série de 

adaptações nas metodologias de ensino, que cada um buscou desenvolver 

para incrementar a aprendizagem de seus alunos. Porém, cabe salientar que 

em todas as citações estão presentes o respeito à individualidade e à 

diversidade em sala de aula. Este aspecto é expresso no de Eliza: 

 “Olha, acho que se for falar das alterações que fiz em meu modo de 

dar aulas, acho que verdadeiramente mudei minha “performance”. 

Desde o tamanho da letra na lousa até o tom de voz, minha 

movimentação em sala, as metáforas que costumava usar, enfim... 

acho que me descobri uma nova professora, com certeza muito 

melhor, muito mais preocupada com aprendizagem dos meus alunos” 

(Eliza). 

Não resta dúvida de que, quando se fala em inclusão se remete ao 

conceito de diferenças, de necessidades educacionais especiais e de 

qualidades diferenciadas para promover o ensino desses alunos. Contudo, 

Eliza fala de adaptações simples, mas que transformaram sua identidade 

enquanto docente. Não se trata, portanto, de adaptações impensáveis, mas de 

um reaproveitamento do que já se sabe, no sentido de adaptá-lo às 

necessidades dos alunos com deficiência, como afirma Jesus (2008):  
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“O desafio que se apresenta é tentar instituir outras práticas de 
potencialização dos saberes-fazeres, de modo que a presença de 
alunos, em situação de desvantagem, de qualquer natureza, não seja 
paralisadora de ações docentes”. (JESUS, 2008, p.75) 

Para exemplificar esta questão, segue o relato de Cláudio, dando 

continuidade à conversa: 

 “Comigo foi algo parecido. O dia mais incrível foi quando um aluno 

que era baixa visão dizia para mim que não conseguia enxergar o 

que estava escrito no monitor do computador. Já tinha ampliado tudo 

que podia e mesmo assim ele não conseguia. Cheguei perto dele e 

perguntei como ele não conseguia ler o monitor se ele conseguia ler o 

que estava escrito em letras ampliadas no papel? Aí é que eu fui 

entender que a deficiência que ele tinha, impedia que ele enxergasse 

naquela cor do monitor. Foi só mudar a cor do monitor que ele 

passou a enxergar. Nem ele acreditou!” (Cláudio). 

O relato de Cláudio confirma que, para se criar estratégias favoráveis à 

aprendizagem de alunos com deficiência, é preciso em primeiro lugar conhecer 

verdadeiramente suas necessidades, pois muitas vezes simples adaptações 

são suficientes para propiciar grandes mudanças.  

O empenho do grupo pode ser percebido pelos alunos, promovendo 

mudanças significativas na sua aprendizagem e no seu desenvolvimento, 

conforme expresso na fala da coordenadora do curso:  

 “Acho que esta experiência foi de descobertas para os alunos 

também. Para mim, era muito instigante quando eles me paravam no 

corredor para agradecer o que estávamos fazendo para eles. Na 

verdade, só pude entender o real significado disso quando uma 

senhora de 55 anos olhou para mim e disse: estou descobrindo com 

vocês que eu sou capaz de aprender; o que eu nunca tive foi alguém 

disposto a me ensinar!” (Coordenadora). 

Portanto, atuando num contexto colaborativo todos são capazes de 

aprender e construir uma nova maneira de enxergar o ensino inclusivo; não 

como algo distante de nossas vidas, mas como algo possível muitas vezes com 

pequenas reflexões a respeito das práticas pedagógicas do dia a dia em sala 

de aula. Esta perspectiva também é corroborada por esta opinião: 
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Neste sentido é que localizamos aqui e reiteramos a importância de 
formar o professor como um investigador da sua própria prática. Seria 
como se, ao passar a questionar o que faz, como faz, por que usa 
procedimentos tais, ao observar e lidar com comportamentos 
experienciados nas relações da prática cotidiana com a criança que 
apresenta deficiência, refletisse sobre sua concepção de para quem é 
a proposta pedagógica e por que faz daquele modo, que mudanças 
têm produzido no comportamento e na aprendizagem da criança. 
Sendo assim, o professor tornar-se-ia um pesquisador na criação de 
novas condições de ensino, novas soluções adaptadas às 
necessidades apresentadas pelos seus alunos “portadores de 
deficiências” (SARAIVA, 2008, p.88). 

Esta experiência vivenciada pelo grupo pode ser de grande valia para o 

ensino inclusivo, na medida em que as estratégias desenvolvidas podem ser 

utilizadas no cotidiano escolar, conforme relata a professora Tânia: 

“Minha dica para os outros professores é que para atuar no ensino 

inclusivo, não é preciso muita coisa, não. Em primeiro lugar é preciso 

rever seus preconceitos e enxergar os alunos em suas capacidades. 

Depois, é preciso conhecer suas limitações, mas nada muito diferente 

daquilo que já fazemos na sala regular quando iniciamos uma turma. 

Logo percebemos quem é o bagunceiro, o chato...” (Tânia). 

Pode-se salientar na fala de Tânia, a significativa mudança de foco em 

relação às dificuldades de aprendizagem dos alunos com deficiência, 

desmistificando este cenário. O processo de inclusão, portanto, pode ser mais 

simples do que parece se comparado às experiências cotidianas do contexto 

escolar, conforme relata Cláudio, dando continuidade à conversa com Tânia: 

“A única diferença, é que muitas vezes os alunos com deficiência nos 

mostram quais são suas dificuldades e, de verdade, elas podem ser 

superadas muitas vezes com um pouco de boa vontade. Afinal, o que 

custa às vezes uma cópia ampliada ou um material que pode ser 

produzido até com barbante, para que o cego entenda o que é um 

gráfico?” (Cláudio). 

O relato de Cláudio nos traz informações importantes sobre o fato de 

que quando se demonstra interesse e se acredita na capacidade de 

aprendizagem e desenvolvimento dos alunos com deficiência, o esforço para 

desenvolver novas estratégias de ensino é o menos importante do processo. É 

quase que como uma consequência natural, assim como se elabora uma lista 

de exercícios para um aluno que não possui deficiência.  
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Cabe salientar a importância de ousar, de criar e inventar novas 

formas de ensinar. E mais, quem define sua eficiência são os próprios alunos, 

como salienta Aparecida em sua fala e na complementação de Emerson:  

 “O negócio é ter muita criatividade e inventar novas estratégias. Só 

pela carinha deles, já dava para ver se tinha dado certo ou não. 

Assim, eu dividia com eles a responsabilidade pelo seu processo de 

aprendizagem”. (Aparecida). 

Outro aspecto importante citado pelo grupo refere-se à busca por 

conhecimentos de maneira independente e autônoma, estimulada pela vivência 

das relações interativas vivenciadas durante o curso. Desta forma, podemos 

pensar sobre como é possível, através de estímulos ao espírito investigativo de 

cada um, promover o incrementar o conhecimento adquirido. Emerson e Cícero 

falam sobre duas situações em que assumiram a autoria de seu processo de 

aprendizagem, buscando um incremento na sua prática de ensino: 

 “Acho importante também buscar conhecimentos sobre as 

deficiências. Às vezes é tão fácil! Hoje você tem diversas entidades 

que lhe orientam gratuitamente. Sem falar do material da internet. Eu 

mesmo fui me informar sobre a deficiência de uma aluna para poder 

entender como poderia ajudá-la e dividi o que consegui descobrir com 

o grupo. A partir daí, foi muito mais fácil criar estratégias para lidar 

com ela.” (Emerson). 

 “E eu fui aprender LIBRAS. Fiquei instigado pela língua, pela sua 

capacidade expressiva... fiz também um curso do software de voz 

usado pelos cegos e que instalamos aqui nos nossos computadores” 

(Cícero). 

Cabe ainda salientar a importância da equipe técnica de apoio, 

composta pelos intérpretes de LIBRAS, ledores e auxiliares de inclusão e todo 

o desenvolvimento do curso. Porém, esta estrutura foi vista como necessária, 

mas não suficiente, na medida em que o interesse e empenho do professor é 

condição essencial para o ensino inclusivo, como nos afirma Aparecida: 

 “Na verdade, para mim, o que precisa é ter vontade, desejo mesmo 

bem lá no fundo de ensinar, independente das dificuldades. Porque 

não tem receita pronta, mas depois do que vivemos, acho que tudo 

dá para fazer. Quem está de fora, pode pensar que tivemos estrutura 



42 

 

de ledores, intérpretes auxiliares, além de uma coordenação que nos 

apoiava em tudo. Mas quem disse que isto foi suficiente? Tivemos 

mesmo foi que rebolar para ensiná-los!” (Aparecida). (risos) 

Outro aspecto citado pelo grupo se refere à disponibilidade de entrega 

do professor na descoberta de novos padrões de aprendizagem, como salienta 

Cláudio, em sua fala: 

“Bem, esta estrutura foi muito importante mesmo, sem dúvida. Porém, 

o que eu acho que precisa mesmo é se dispor a descobrir novos 

caminhos que atendam às necessidades de aprendizagem dos 

alunos. Dá para buscar informações com quem já teve experiências, 

dá para formar um grupo de estudo com os colegas que vivenciam os 

mesmos problemas, dá para aprender novas tecnologias... está tudo 

aí, é preciso ir à luta mesmo!” (Cláudio). 

Estes relatos confirmam a importância de uma estrutura de apoio na 

realização das tarefas do dia a dia, mas salientam que sem o envolvimento real 

e efetivo de cada professor, este processo não teria tido sucesso.  

Cabe, ainda, salientar a importância desta experiência na história de 

vida profissional dos participantes do curso, expressa pelo relato da professora 

Aparecida: 

“Para finalizar, gostaria de dizer que nunca tive uma experiência 

assim, tão instigante e tão prazerosa em minha vida profissional. Foi 

apaixonante! A forma como você (coordenadora) sempre nos tratou, 

de igual para igual, o grupo de professores, os intérpretes, os alunos, 

tudo! Passaria por todas as dificuldades novamente e aceitaria 

trabalhar com eles a qualquer hora. Cresci e aprendi, muito sobre 

mim e sobre eles!” (Aparecida). 

Pode-se perceber, portanto, que a experiência vivida marcou a carreira 

de todos e produziu desenvolvimento pessoal e profissional, que deveria ser o 

objetivo de todo processo de ensino-aprendizagem participativo. 
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V- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo procurou investigar como foram construídas as 

metodologias e estratégias de ensino para um grupo de alunos com deficiência 

física, auditiva e visual de um curso de capacitação profissional, e quais os 

aspectos que contribuíram para o sucesso deste processo. As informações 

foram interpretadas com o objetivo de revelar fatores significativos destas 

construções elaboradas pelos professores. 

A trajetória deste trabalho me permitiu avaliar a importância de um 

ambiente acolhedor e afetivo para a superação dos obstáculos encontrados 

pelos professores no ensino de alunos com deficiência.  

Analisando os resultados, podemos concluir que alguns aspectos foram 

fundamentais para o sucesso do ensino inclusivo, proposto pelo curso: 

� A reflexão sobre os pré-conceitos e representações dos 

professores a respeito da deficiência; 

� O desejo do professor de aprender, repensando sua prática 

profissional; 

� A disponibilidade para lidar com o novo e com o inesperado; 

� A criação de um ambiente acolhedor e afetivo, que possibilite um 

espaço para elaboração das angústias mobilizadas pela diversidade das 

deficiências; 

�  Trocas participativas e mediadas, onde se aprenda com a 

experiência do outro e se estimule o processo de desenvolvimento do 

professor; 

� A visão do outro (aluno) com deficiência como um ser único e 

capaz, que pode ser participar e contribuir com seu processo de ensino-

aprendizagem; 

� Suporte técnico adequado, não só para equipar oportunidades 

aos alunos, mas também como fonte de aprendizado participativo; 
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� A construção de um projeto pedagógico inclusivo coletivo, com a 

mediação da coordenação atuando como suporte deste processo; 

�  A retomada dos professores como sujeitos condutores de seu 

processo de formação profissional, buscando subsídios necessários para 

incrementar sua prática pedagógica;  

Muito se tem dito com relação à importância da afetividade na relação 

professor-aluno. Porém, pouco de tem pensado a respeito da importância das 

interações sociais entre professor-professor ou ente professor-coordenador. 

Neste estudo, pudemos perceber que estas relações foram importantes fontes 

de acolhimento e de socialização das angústias vivenciadas na solidão da sala 

de aula. Este aspecto foi fundamental na promoção da aprendizagem e 

desenvolvimento dos professores, possibilitando, assim, um ambiente propício 

à elaboração de novas metodologias para o ensino de alunos com deficiência. 

Este estudo nos mostrou, ainda, que para ensinar para “alunos com 

deficiência”, ditos “com necessidades educacionais especiais”, não é condição 

necessária experiência anterior e nem formação específica, na medida em que 

o professor deve ser sempre um investigador da sua prática. Ao refletir sobre 

sua prática, repensa sua efetividade. E ao olhar para seu aluno, descobre a 

diversidade e, ao mesmo tempo, a individualidade de seu processo de ensino-

aprendizagem. 

Portanto, não há “receitas prontas” no processo inclusivo. Porém, 

conforme percebi neste estudo, também não é necessário mobilizar grandes 

mudanças, na medida em que muitas vezes simples adaptações na 

metodologia, já produzem efeitos significativos para o sucesso da 

aprendizagem destes alunos. 

Concluindo, é possível pensar o ensino inclusivo como um processo 

em constante desenvolvimento, onde as possibilidades de mudanças e 

adaptações são decorrentes do processo de “re-pensar” as práticas 

pedagógicas e de formular novas estratégias que propiciem efetivamente o 

ensino dos nossos alunos com deficiência.  
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