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Conversar com a equipe gestora para verificar o que 
pode ser resolvido pela escola e o que precisa ser so-
licitado à rede são os primeiros passos. Ozana Vera 
Giorgini de Carvalho, professora da sala de recursos, 
lembra o caminho percorrido pela EM Vasco Pinto 
da Fonseca, em Contagem, na região metropolitana 
de Belo Horizonte, desde 2006, quando começou a 
inclusão. A escola recebeu alunos surdos e nenhum 
docente sabia a Língua Brasileira de Sinais (libras). 
Foram meses até que a Secretaria enviasse um profes-
sor bilíngüe e um intérprete para que o trabalho 
ocorresse de forma adequada. "Em 2009,97% da co-
munidade escolar tinha conhecimentos básicos para 
se comunicar com os surdos", conta Ozana. 

Para melhorar sua atuação, a escola buscou alter-
nativas. Inscreveu-se no prêmio Minha Escola Cresce, 
do Instituto Arcor do Brasil, e foi uma das ganhadoras 
em 2008 e 2010. Assim, conseguiu comprar note-
books, computadores e jogos. Junto à Secretaria Mu-
nicipal, obteve uma mesa eletrônica que auxilia na 
alfabetização de alunos surdos, além de cegos e com 
baixa visão, que passou também a atender. 

Para conseguir uma sala de recursos, Ozana inscre-
veu a escola no prêmio Experiências Educacionais 
Inclusivas, do Ministério da Educação (MEC). "Não 
ganhamos, mas nosso trabalho foi reconhecido e, por 
isso, nos deram a sala este ano." Ali, ela atende alunos 
como Caio Marcio Fernandes, 12 anos, surdo. O garo-
to, que está no 3o ano, realiza com a orientação dela 
atividades para desenvolver o condicionamento das 
mãos, fundamental na aprendizagem de libras. 

As unidades que ainda estão montando sua infra-
estrutura têm uma alternativa: o Programa de Im-
plantação de Salas de Recursos Multifuncionais do 
MEC. A solicitação deve ser feita pela Secretaria de 
Educação via Sistema de Gestão Tecnológica (Sigetec) 
do Ministério. Kátia Regina Caiado, docente da Uni-
versidade Federal de São Carlos (UFSCar), sugere 
ainda outro caminho se a necessidade for de materiais 
de apoio e formação continuada para os professores: 
"As escolas devem procurar, em sua comunidade, en-
tidades como a Associação de Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais (Apae), que têm unidades em todos os 
estados, com exceção de Roraima". 
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Reuniões diárias são o meio ideal de comunicação 
entre os dois. A estratégia se mostrou eficiente na 
atuação de Michelly da Conceição Pinheiro e Renata 
Torres de Souza. Até o mês de junho, elas trabalharam 
em conjunto para garantir a inclusão dos alunos com 
NEE na EM Tia Ciata, no Rio de Janeiro - Michelly 
acaba de assumir a direção de outra unidade. 

O objetivo da dupla era buscar soluções específicas 
para cada um: Michelly, professora da turma do 5o 

ano, informava o conteúdo que ia trabalhar e as difi-
culdades da criança para Renata, a responsável pelo 
AEE. Ela, por sua vez, pensava em materiais alterna-
tivos a serem usados em aula. 

Luana Silva de Sousa, 12 anos, parcialmente surda, 
melhorou a capacidade de comunicação após Renata 
demonstrar a Michelly que falar de frente para a me-
nina facilitava a leitura labial. Juntas elas também 
adaptaram as atividades para Erick Edson Lopes de 
Souza Reynol, 12 anos, que possui baixa visão e TGD. 
As provas são igualmente elaboradas em parceria. 
Com a presença de Renata, os alunos têm outros re-
cursos para fazer a atividade no próprio ritmo. 

Michelly conta que a avaliação dos estudantes me-
lhorou com o apoio da colega. "Aprendi a perceber 
avanços que antes não eram tão claros, como a manei-
ra de Erick pegar no lápis ou os traços mais precisos 
em seus desenhos." A dificuldade apontada por ela é 
recorrente. Isso porque a avaliação de estudantes com 
NEE é flexibilizada, planejada com base nas expecta-
tivas de aprendizagem de cada um. "É preciso traçar 
objetivos de acordo com o que cada um sabe e desen-
volver meios que o ajudem a acompanhar o grupo", 
explica Roberta Galasso, docente da pós-graduação 
em Inclusão da Universidade de São Paulo (USP). 

Para que essa articulação ocorra, é preciso tempo 
para planejar conjuntamente. Porém é bastante co-
mum a situação em que o professor da turma e o da 
sala de recursos trabalham em períodos opostos -
justamente para atender os alunos no contraturno. 
Quem não tem a oportunidade de um contato pesso-
al diário, como Michelly e Renata tinham, deve trocar 
e-mails ou telefonemas. Até mesmo um caderno, le-
vado pela própria criança, pode ser um meio de co-
municação entre os dois profissionais. 
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4Qual a melhor maneira de lidar em 
sala de aula com situações-limite? 

Para enfrentar momentos que fogem da rotina, o ca-
minho é compreender que as crianças têm caracterís-
ticas específicas e procurar conhecer bem cada uma 
delas. Foi assim que a professora Andréa Ruffo, do 
CEMEI Deputado João Herrmann Neto, em Campi-
nas, a 96 quilômetros de São Paulo, iniciou o trabalho 
com o objetivo de garantir que Mariane Moreira de 
Lima, 4 anos, que tem deficiência intelectual, perma-
neça em sala com os colegas. Andréa percebeu que 
valorizar regras e combinados é um ótimo meio de 
evitar as saídas repentinas dela. "Diariamente, defino 
com todos a programação do dia e os momentos de 
ir ao parque ou ao refeitório, por exemplo", comenta. 
Segundo ela, ainda que Mariane tenha o próprio rit-
mo, houve muitos avanços com essas conversas, pois 
aos poucos a menina tem tomado consciência de que 
precisa estar com o grupo. 

A estratégia de Andréa inclui ainda envolver a 
equipe da escola para que as regras continuem valen-
do mesmo se ela não está por perto. Quando Mariane 
chegou ao CEMEI, em 2010, a equipe escolar não a 

tratava como os demais. "Todos gostam muito dela e 
achavam graça em suas estripulias." Hoje, se algum 
professor ou funcionário a vê passando pelo corredor, 
logo pede que volte à sala. As crianças também são 
parceiras de Andréa no desafio de ajudar a garota a 
integrar-se durante as atividades. Quando ela derruba 
os blocos de montar que estão sendo usados pelos 
colegas, todos já entendem melhor a situação e a 
orientam para remontar as peças com eles. 

Além de escapadas - como as de Mariane -, Maria 
da Paz Castro, docente do Centro de Formação da 
Escola da Vila, em São Paulo, afirma que são comuns 
no dia a dia de quem tem alunos com NEE situações 
em que eles começam a gritar. "A atitude mais acer-
tada, nesse caso, é esperar que a criança se organize 
novamente e retome o que estava fazendo. Quanto 
mais gente houver em volta dela, mais aflita ela fica-
rá." Nesses momentos, é importante dar a ela uma 
atenção individual. Outro educador deve acompa-
nhar a turma na realização da atividade até que o 
professor retorne com a criança para a sala. 
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Existem inúmeros materiais que podem auxiliar o 
aluno com NEE. Desde um lápis adaptado até um 
software, tudo é tecnologia. O desafio é descobrir o 
que existe ou pode ser criado para beneficiar cada 
criança. Na EBM Intendente Aricomedes da Silva, 
em Florianópolis, os softwares que ajudam na comu-
nicação alternativa têm sido uma importante ferra-
menta para Daniela Rodriguez Mariano, responsável 
pelo AEE. A comunicação por imagens é o meio uti-
lizado pelos professores para trabalhar os conteúdos 
com Vinícius Souto de Souza, 14 anos, aluno do 8o 

ano que tem paralisia dos membros inferiores (mie-
lomeningocele) e é surdo. 

Em parceria com os pro-
fessores e uma auxiliar, Da-
niela utiliza um software 
que facilita a seleção e a 
padronização de imagens 
de acordo com os conheci-
mentos do garoto e o as-
sunto a ser trabalhado. As 

figuras são colocadas em um vocalizador - aparelho 
que emite voz gravada ou sintetizada que permite 
que os demais estudantes e o professor ouçam as res-
postas dele. "São grandes os avanços em relação à 
rotina e ele já consegue trabalhar em grupo." 

Nem sempre o acesso a tecnologias como a usada 
por Daniela está garantido na escola, mas há alterna-
tivas, como as pranchas de comunicação feitas com 
desenhos ou fotos. Quem leciona na sala regular po-
de indicar seus objetivos para o responsável pelo 
AEE. Com base nisso, ela seleciona imagens adequa-
das ao que será trabalhado. Esse profissional é sempre 
o mais indicado para pensar em novos recursos, que 
podem ser testados no contraturno e, depois de com-
provada sua eficácia, demonstrados para o professor 
da sala. "A busca por essas tecnologias é um trabalho 
individualizado, que se baseia no cotidiano do aluno 
e no que ele demanda ao longo do tempo em que 
está na escola", explica Rita Bersch, fisioterapeuta e 
coordenadora do curso de especialização em AEE da 
Universidade Federal do Ceará (UFC). 
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Encontros periódicos, nos quais o professor explica 
em que se baseiam as adaptações nos conteúdos e nos 
materiais, feitas para atender às necessidades da crian-
ça, são indicados. A professora do 4o ano Priscila Frei-
tas Lopes adotou esse procedimento na EE Edson 
Mambelli, em Taboão da Serra, na região metropoli-
tana de São Paulo. As famílias dos estudantes com 
NEE acreditavam que, por não seguirem o mesmo 
currículo dos demais, os filhos seriam prejudicados. 

Priscila passou a organizar com esses pais encon-
tros paralelos às reuniões bimestrais. Marisa Pinto 
Freitas de Miranda Borba, professora da sala de recur-
sos, também é convidada. Para Solange Oliveira Ro-
drigues Faria, mãe de Thomas Rodrigues Faria, 12 
anos, que tem deficiência visual, Priscila esclareceu, 
por exemplo, que em Geografia, ele aprende o mes-
mo que os colegas, mas, com a ajuda de um mapa em 
relevo, desenvolvido em parceria com o AEE. Priscila 
reconhece que nem sempre é possível organizar reu-
niões assim que surge um problema. "Quando neces-
sário, aposto em encontros individuais para que os 
responsáveis notem os avanços do filho e colaborem 
com o desenvolvimento dele." 

É importante explicar à família que a adaptação do 
currículo não é definida pela deficiência, mas pelo 
repertório e pelos conhecimentos do estudante. "Essa 
questão deve ser abordada para não gerar frustração 
para o aluno e os pais", explica Liliana Kaufmann, 
docente da Universidade de Buenos Aires. 
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Text Box
Fonte: Nova Escola, São Paulo, ano 26, n. 244, p. 48-55, ago. 2011.




