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“A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e
não com as igualdades”.

Paulo Freire

ORIENTATIVO PARA ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA1

Este é um guia orientador sobre as principais deficiências existentes,
buscando  promover  uma  comunicação  efetiva  e  a  inclusão  dos/as
estudantes  deficientes,  no âmbito educacional  e  social,  levando em
conta  o  respeito  à  diversidade,  o  direito  a  inclusão  plena  e  a
aprendizagem  desses/as  estudantes  neste  Campus  Cuiabá,  Cel.
Octayde Jorge da Silva.

Realização:

Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Específicas – NAPNE

Coordenação de Apoio ao Estudante – CAE

Diretoria de Ensino – DE

Cuiabá/2020

1 Material  adaptado da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência,  da Secretaria de
Direitos Humanos da Presidência da República.
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O QUE É DEFICIÊNCIA? 

Segundo a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), da Organização das

Nações Unidas (ONU):

Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo

de natureza física, mental,  intelectual ou sensorial,  os quais, em interação

com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

➢O Brasil é signatário dessa Convenção, que nos termos do §3º do art. 5º da Constituição Federal,

tem status de emenda constitucional. Assim, atualmente, toda lei brasileira que se opuser ao que

dispõe a Convenção deve ser considerada inconstitucional e ser excluída de nosso ordenamento

jurídico.

➢Deficiência não é doença. Deve-se evitar tratar as pessoas com deficiência como se elas fossem

doentes  e  precisassem  ser  curadas.  Como  qualquer  outra  pessoa,  as  que  tem  deficiência,

ocasionalmente, adoecem, e na maior parte do tempo se encontram saudáveis. Como ocorre com as

demais pessoas, estar doente não é seu estado permanente.

Você sabia que...

✔No Brasil, cerca de 45.606.048 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência, o equivalente a

23,9% da população brasileira, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística.

✔Essas  deficiências  podem  ser:  visual,  auditiva,  motora,  mental  ou  intelectual  e  múltipla

(associação,  no  mesmo  indivíduo,  de  duas  ou  mais  deficiências  primárias:

mental/visual/auditiva/física).

✔Ainda segundo o censo do IBGE de 2010, a deficiência  mais  recorrente no Brasil  é a visual

(18,6%), seguida da motora (7%), seguida da auditiva (5,10%), e, por fim, da deficiência mental

(1,40%).

✔O Brasil é um país bilíngue e a Língua Brasileira de Sinais (Libras) é uma língua oficial.

É importante saber…

➢A inclusão escolar deve ir além de técnicas e projetos educativos e pedagógicos para pessoas

com deficiências. Inclusão social deve partir da relação que se estabelece entre os indivíduos,

pois, é através do vínculo afetivo que podemos compreender e significar a diferença.

➢As palavras agem sobre as pessoas e podem ou não discriminar. O que dizemos mostra o que

pensamos e em que acreditamos.

➢As pessoas com deficiência, assim como todas as pessoas, são protagonistas, com contradições e

singularidades. São pessoas que lutam por seus direitos, que valorizam o respeito pela dignidade,
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pela  autonomia  individual,  pela  plena  e  efetiva  participação  e  inclusão  na  sociedade  e  pela

igualdade  de  oportunidades,  evidenciando,  portanto,  que  a  deficiência  é  apenas  mais  uma

característica da condição humana. 

➢Referir-se de forma adequada a pessoas ou grupo de pessoas é de fundamental importância para

enfrentar preconceitos, estereótipos e promover igualdade.

➢No que  se  refere  às  pessoas  com deficiência  isso  não  é  diferente.  Termos  como  “inválido”,

“aleijado”,  “defeituoso”,  etc.,  têm conotação pejorativa de juízo de valor,  assim como o termo

“portador”.  Apesar de terem sido bastante usadas no passado, essas palavras foram abolidas do

vocabulário do movimento de inclusão social e a nomenclatura correta a ser utilizada é Pessoa com

Deficiência ou  Estudante com Deficiência,  no caso do ambiente  escolar  e  em se tratando de

estudante.

➢Lembre-se: os termos legitimam as conquistas!

➢Não faça de conta que a deficiência não existe. Se você se relacionar com uma pessoa com

deficiência  como se ela  não tivesse uma deficiência,  você vai  ignorar  uma característica  muito

importante dela. Não subestime as possibilidades, nem superestime as dificuldades e vice-versa.

➢Todas as pessoas - com ou sem deficiência - têm o direito, podem, devem e querem tomar suas

próprias decisões e assumir a responsabilidade por suas escolhas.

➢Ter uma deficiência não faz com que uma pessoa seja melhor ou pior. Provavelmente, por causa

da deficiência, uma pessoa pode ter dificuldade para realizar algumas atividades, mas, por outro

lado, pode ter extrema habilidade para fazer outras.

➢A maioria das pessoas com deficiência não se importa em responder perguntas a respeito da sua

deficiência. Assim, sempre que quiser ajudar ou estiver em dúvida sobre como agir, pergunte. E

lembre-se:  quando  quiser  alguma  informação,  dirija-se  diretamente  à  pessoa  e  não  a  seus

acompanhantes, cuidadores, intérpretes ou guia-intérprete.

➢Se você não se sentir seguro para fazer alguma coisa solicitada por uma pessoa com deficiência,

sinta-se à vontade para recusar. Neste caso, procure ou indique uma pessoa que possa ajudar.

➢Você não deve ter receio de fazer ou dizer alguma coisa errada. Aja sempre com naturalidade. Se

ocorrer alguma situação inusitada, uma boa dose de delicadeza, sinceridade e bom humor nunca

falham.

➢Acima de todas as dicas existentes, a comunicação entre as pessoas – com ou sem deficiência –

sempre flui mais efetivamente quando embasada na empatia e no respeito. Pratique colocar-se no

lugar do outro.

INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES GERAIS

O  primeiro  passo  para  a  inclusão  plena  é  o  conhecimento  da  Comunidade  Escolar:

gestores/as,  professores/as,  técnicos/as,  estudantes  e  demais  profissionais  de  apoio  escolar,
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sobre as necessidades específicas dos/as estudantes com deficiências que adentram a escola. E

acima  de  tudo,  saber  que  esse/a  estudante  chega  a  escola  com  sonhos,  expectativas  e

fragilidades como os/as demais estudantes ingressantes.

Então… vamos conhecer um pouco sobre cada deficiência?

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL

A Deficiência Visual é o comprometimento parcial ou a perda total da visão. No comprometimento

parcial a pessoa com Baixa Visão possui um comprometimento de seu funcionamento visual de

40% a 60% de perda, mesmo após tratamento e/ou correção de erros refracionais comuns, e tem

uma acuidade visual inferior a 20/60 (6/18, 0.3) até percepção de luz ou campo visual inferior a 10

graus do seu ponto de fixação, mas que utiliza ou é potencialmente capaz de utilizar a visão para

planejamento e execução de algumas tarefas.

Obs. Não  são  deficientes  visuais  pessoas  com  doenças  como  miopia,  astigmatismo  ou

hipermetropia, que podem ser corrigidas com o uso de lentes ou em cirurgias.

➢Quando relacionar-se com pessoas com deficiência  visual,  identifique-se,  faça-a perceber  que

você está falando com ela e ofereça seu auxílio. Caso seja necessária sua ajuda como guia, coloque

a mão da pessoa no seu cotovelo dobrado ou em seu ombro, conforme a preferência da pessoa a ser

guiada. Além disso, é sempre bom avisar antecipadamente a existência de degraus, escadas rolantes,

pisos escorregadios, buracos e obstáculos durante o trajeto.

➢Para ajudar uma pessoa cega a sentar-se, você deve guiá-la até a cadeira e colocar a mão dela

sobre o encosto, informando se esta tem braço ou não. Deixe que a pessoa sente-se sozinha.

➢Ao explicar direções para uma pessoa cega, seja o mais claro e específico possível.

➢Se estiver com uma pessoa cega durante a refeição, pergunte se quer auxílio.

➢Algumas pessoas, sem perceber, falam em tom de voz mais alto quando conversam com pessoas

cegas. A menos que a pessoa tenha, também, uma deficiência auditiva que justifique isso, não faz

nenhum sentido gritar. Fale em tom de voz usual.

➢Ao responder perguntas a uma pessoa cega, evite fazê-lo com gestos, movimentos de cabeça ou

apontando os lugares.

➢Quanto ao cão-guia, ele nunca deve ser distraído do seu dever de guia com afagos, alimentos etc.

Lembre-se de que esse cão está trabalhando e tem a responsabilidade de guiar um dono que não

enxerga.

➢No convívio social  ou profissional,  não exclua as pessoas com deficiência  visual de qualquer

atividade. Deixe que elas decidam como podem ou querem participar.

➢Fique à vontade para usar palavras como “veja” e “olhe”.  As pessoas cegas as utilizam com

naturalidade.

➢Ao notar  uma  pessoa  cega  sozinha,  identifique-se  sempre  ao  aproximar-se  dela.  Nunca  faça
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brincadeiras, como dizer “adivinhe quem é?”.

➢Sempre que se afastar, avise a pessoa cega, pois ela pode não perceber a sua saída.

➢Se você convive com uma pessoa cega, nunca deixe uma porta entreaberta.  A porta deve ser

totalmente aberta ou fechada.  Além disso, conserve os corredores livres de obstáculos, avise se

móveis e objetos foram mudados de lugar, isso evita acidentes.

➢Algumas pessoas com baixa visão utilizam auxílios ópticos, mas nem sempre são recomendáveis

para todos os casos, porque os auxílios ópticos podem não ter funcionalidade,  de acordo com a

evolução  da  patologia  e  de  outros  fatores  de  interferência  identificados  pela  avaliação

oftalmológica.

➢Pessoas com baixa visão podem e devem, se achar necessário, utilizar bengalas. A bengala de cor

verde representa a baixa visão e de cor branca representa a cegueira.

➢As  pessoas  com  baixa  visão  podem,  a  depender  do  ambiente,  ter  uma  visão  extremamente

funcional. Em compensação, em outros ambientes que não são adequados à sua acuidade visual,

podem ter extrema dificuldade em enxergar. Isso não quer dizer que ela está mentindo ou enxerga

quando quer.

➢As pessoas cegas, com baixa visão e surdocegas, utilizam aparelhos celulares com tecnologias

assistivas adequadas às suas necessidades.

➢Nunca compare as capacidades de uma pessoa cega com as capacidades de uma pessoa com

baixa  visão  ou  com  visão  total.  Cada  pessoa  é  única,  com  potencialidades  e  necessidades

diferentes.

SUGESTÕES PARA SALA DE AULA

✔Conhecer  o  histórico  do/a  estudante: quando  perdeu  a  visão,  estratégias  de  estudo  já

construídas, se possui memória visual, se necessita de material ampliado, se trabalha com Braile ou

com softwares específicos, etc.

✔Identificar as dificuldades de aprendizagem e as potencialidades do/a estudante, mediante a

aplicação de uma avaliação diagnóstica (pode ser feita com toda a turma).

✔O uso de instrumentos pedagógicos em sala de aula: quando forem utilizadas imagens, explorar

a fala narrativa e descritiva e quando forem utilizados equipamentos ou laboratórios, explorar a

fala descritiva e o tato.

✔Minimize  o ruído na sala de aula: estudantes  cegos/as  se  apoiam muito  na sua  capacidade

auditiva  para  a  compreensão  do  conteúdo  e  podem  ter  dificuldades  para  ouvir  informações

importantes quando estão rodeados/as por ruídos. Mantenha o barulho na sala o menor possível.

✔Assentos preferenciais: posicione o/a estudante em um assento que permita que os seus dois

ouvidos estejam de frente para a fonte do som desejada e longe de sons como os de janela, ou de ar-

condicionado. Um assento na primeira ou segunda fileira, no centro, é preferível.
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✔Ao entrar em sala de aula o/a docente deve sempre anunciar sua chegada em voz alta, visto que

o/a estudante cego/a identificará seu/sua professor/a pelo reconhecimento de sua voz.

✔Avaliações: é importante a adaptação da avaliação pelo docente, sempre considerando o histórico

do/a estudante (se faz leitura em Braile; usa softwares, como NVDA, DOSVOX, JAWS ou Virtual

Vision, Bala-Boca, Braile Fácil; utiliza máquina de Braile, etc.).

✔Uma sugestão de adaptação da avaliação para o/a estudante cego/a  é a avaliação oral ou outro

tipo sugerido pelo/a estudante..

✔O/A estudante que fizer uso da máquina de Braile tem o direito de utilizá-la em sala de aula.

✔O/A estudante com cegueira pode contar com um/a ledor/a e transcritor/a de Braile em todos os

ambientes escolares, inclusive em sala de aula.

✔Aos/As estudantes com baixa visão deve ser fornecida avaliação, textos e atividades em fonte

ampliada, de acordo com a necessidade desse/a estudante.

✔Os/As estudantes com deficiência visual têm direito  a memória da aula: gravação de voz da

aula do/a docente; disponibilização de slides e demais anotações para que o/a estudante revise

o conteúdo com o/a ledor/a ou transcreva em Braile.

✔O/A  professor/a  pode  disponibilizar  o  material  das  aulas,  exercícios  e  avaliações

digitalizados em PDF, para que o/a estudante possa acessá-lo através de recurso tecnológico que

traduz texto para áudio.

✔Colega de auxílio: permita ao/a estudante com deficiência visual sentar em dupla, pois assim

ele/a poderá consultar o/a colega sobre pequenas dúvidas que possa ter.

✔Em certos casos, será necessário o/a docente conceder maior tempo para o término das atividades

propostas, exercícios, avaliação da aprendizagem, entre outros. Para identificar essa necessidade o/a

docente deve verificar com o/a estudante as suas dificuldades e necessidades.

✔ Os  livros  didáticos  são  ilustrados  com  desenhos,  gráficos,  cores,  diagramas,  fotos  e  outros

recursos inacessíveis para os/as estudantes com deficiência visual.

✔A transcrição de um texto ou de um livro para o sistema Braile tem características específicas em

relação ao tamanho, à paginação, à representação gráfica, aos mapas e às ilustrações, devendo ser

fiel ao conteúdo. A adaptação parcial ou integral de textos é complexa.

✔Assim, ao recomendar leitura, forneça o texto ou livro com antecedência ao/a estudante para

que ele/a possa solicitar a adaptação de que necessita em tempo hábil (transcrição em Braile

ou em áudio).

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA

A pessoa com Deficiência auditiva (perda auditiva) tem a habilidade auditiva reduzida e faz com

que essa pessoa tenha dificuldade de ouvir diálogos e outros sons, ou a impossibilita totalmente de

ouvir sons (surdez).
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➢Surdo é a pessoa que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de

experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira de

Sinais – Libras.

➢Assim, apesar da perda auditiva, a pessoa surda pertence a uma comunidade linguística e cultural

minoritária,  pois, possui uma língua própria, no caso do Brasil: a Língua Brasileira de Sinais –

LIBRAS.

➢Os/As surdos/as buscam a identidade social  entre  os seus,  sua legitimação como comunidade

linguística  diferenciada.  Dessa  forma,  deve-se  encarar  as  pessoas  surdas,  usuárias  da  LIBRAS,

como indivíduos que possuem singularidade identitária, linguística e cultural.

➢Já os/as deficientes auditivos/as (com perda auditiva) adquirem a língua oral de sua comunidade e

se comunicam por meio desta, não utilizando, necessariamente, a Língua de Sinais.

➢Não é correto dizer que a pessoa é surdo-mudo, pois quando ela não fala oralmente, não quer

dizer que não tenha a capacidade para falar. Na maioria das vezes a pessoa não consegue articular

os  sons  por  não ser  capaz  de  ouvir  e  ter  o  mecanismo de  realimentação  auditiva  funcionando

naturalmente,  porém,  com um acompanhamento  especializado,  a  fala  pode  ser  desenvolvida  e

treinada.

➢Quando quiser falar com uma pessoa surda, se ela não estiver prestando atenção em você, acene

para ela ou toque, levemente, em seu braço.

➢Muitas pessoas surdas fazem uso da leitura labial.

➢Quando estiver conversando com um/a deficiente auditivo/a que faz uso da leitura labial, fale de

maneira clara, pronunciando bem as palavras, mas não exagere. Use a sua velocidade normal, a não

ser que lhe peçam para falar mais devagar. Use um tom de voz normal, a não ser que lhe peçam

para falar mais alto.

➢Fale diretamente com a pessoa, não de lado ou atrás dela. Faça com que a sua boca esteja bem

visível. Gesticular ou segurar algo em frente à boca torna impossível a leitura labial. Fique num

lugar iluminado e evite ficar contra a luz, pois isso dificulta ver o seu rosto.

➢Nunca e jamais grite com uma pessoa surda, pois ela não escuta e se estiver usando aparelho

ou  prótese  auditiva,  que  funcionam  como  amplificador  de  som,  seu  grito  gerará  um  grande

desconforto.

➢Se você souber um pouco de Língua de Sinais tente usá-la. Se a pessoa surda tiver dificuldade em

entender avisará. De modo geral, suas tentativas serão apreciadas e estimuladas.

➢Seja expressivo ao falar. Como as pessoas surdas não podem ouvir mudanças sutis de tom de voz

que  indicam sentimentos,  as  expressões  faciais,  os  gestos  e  o  movimento  do  seu  corpo  serão

excelentes indicadores do que você quer dizer.

➢Enquanto estiver conversando, mantenha sempre contato visual. Se você desviar o olhar, a pessoa

surda pode achar que a conversa terminou.
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➢Nem sempre a pessoa surda tem uma boa dicção. Se tiver dificuldade para compreender o que ela

está dizendo, não se acanhe em pedir para que repita.

➢Se for necessário, comunique-se através de bilhetes. O método não é importante. O importante é a

comunicação.

➢Quando a pessoa surda estiver acompanhada, dirija-se à pessoa surda, não ao intérprete ou guia-

intérprete.

SUGESTÕES PARA SALA DE AULA

✔Conhecer o histórico do/a estudante: quando sofreu a perda auditiva e como; estratégias de

estudo já construídas; se possui memória auditiva; se necessita de material adaptado; usa prótese ou

implante; faz uso de leitura labial; usa tecnologia assistiva específica; etc.

✔Identificar as dificuldades de aprendizagem e as potencialidades do/a estudante, mediante a

aplicação de uma avaliação diagnóstica (pode ser feita com toda a turma).

✔Minimize  o  ruído  na  sala  de  aula: pessoas  com  certo  grau  de  perda  auditiva  podem  ter

dificuldades para ouvir informações  importantes  quando estão rodeadas por ruídos. Mantenha o

barulho na sala o menor possível.

✔Assentos preferenciais: posicione o/a estudante em um assento que permita que os seus dois

ouvidos estejam de frente para a fonte do som desejada e longe de sons como os de janela, ou de ar-

condicionado. Um assento na primeira ou segunda fileira, no centro, é preferível.

✔Durante discussões em grupo: faça com que uma pessoa fale por vez, diversas pessoas falando

ao mesmo tempo dificultam a compreensão para alguém com deficiência auditiva.

✔Consiga a atenção: tenha certeza que tem a atenção do/a estudante. Diga o nome dele/a ou peça a

atenção da turma inteira quando for dizer algo importante.

✔Pistas visuais e escritas: todos os testes, provas, eventos, trabalhos e anúncios devem ser escritos

no quadro ou entregues escritos para que o/a estudante possa anotar em sua agenda.

✔Colega de auxílio: permita ao/a estudante com deficiência auditiva sentar em dupla, pois assim

ele/a poderá consultar o/a colega sobre pequenas dúvidas que possa ter.

✔Se a comunicação falhar:

1° aproxime-se do/a estudante e reduza o barulho da sala;

2° em vez de repetir, pergunte ao/a estudante o que ele/a ouviu;

3° repita a informação ou a torne mais fácil para ele/a entender;

4° realce palavras-chave no quadro, nas projeções ou em textos escritos e avaliações.

✔Procure  elaborar  atividades  com ilustrações  (quanto  mais  concreto  e  ilustrado,  melhor  será  a

compreensão).

✔Utilize  recursos  de  informática  para  auxílio  da  aprendizagem  (CD  com  jogos  educativos  e

específicos para pessoas surdas ou deficientes auditivos/as).
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✔Forneça uma cópia dos textos com antecedência, assim como uma lista da terminologia técnica

utilizada na disciplina, para o/a estudante tomar conhecimento das palavras e do conteúdo da aula a

ser lecionada.

✔Quando utilizar o quadro ou outros materiais de apoio audiovisual, primeiro exponha os materiais

e só depois explique ou vice-versa (ex: escreva o exercício no quadro ou no caderno e explique

depois e não simultaneamente).

✔Para facilitar a comunicação entre você e o/a estudante surdo/a, tente aprender alguns sinais para

uma  melhor  relação.  Em caso  de  dúvida,  peça  ajuda  ao/a  Tradutor  e  Intérprete  de  Libras  do

Campus.

✔Escreva no quadro ou entregue impresso ao/a estudante as datas e informações importantes, para

assegurar que foram entendidas.

✔Na  aplicação  das  avaliações  de  aprendizagem  sempre  forneça  uma  cópia  da  avaliação  com

antecedência ao/a Tradutor e Intérprete de Libras, para que seja realizada a tradução das questões

para os/as estudantes surdos/as que utilizam a LIBRAS.

✔Deve-se  considerar  que  o/a  estudante  surdo/a  usuário/a  da  Língua  de  Sinais,  necessariamente

sofrerá influências desta língua na sua produção escrita. Assim é necessário o estabelecimento de

critérios  diferenciados  de  correção de provas  discursivas  e  de  redações,  a  fim de  proporcionar

tratamento isonômico aos/as estudantes surdos/as.

✔ Esses critérios deverão valorizar o aspecto semântico (CONTEÚDO) e sintático em detrimento

do aspecto estrutural  (FORMA) da linguagem,  fazendo-se a distinção entre  “conhecimento” e

“desempenho linguístico”.

✔Em certos casos será necessário conceder maior tempo para o término das atividades propostas,

dos  exercícios,  da  avaliação  da  aprendizagem,  entre  outros.  Pergunte  ao/a  estudante  as  suas

necessidades.

✔Os/As estudantes com Deficiência Auditiva podem fazer o registro auditivo das aulas, mediante o

uso de gravador de voz.

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA E VISUAL: SURDOCEGUEIRA

A  Surdocegueira  é  uma  deficiência  singular  que  apresenta  perdas  auditivas  e  visuais

concomitantemente,  em  diferentes  graus,  levando  a  pessoa  com  surdocegueira  a  desenvolver

diferentes formas de comunicação para entender e interagir com as pessoas e o meio ambiente,

para ter acesso a informações, a uma vida social com qualidade, orientação, mobilidade, educação

e trabalho.

➢É natural que ao encontrarmos com uma pessoa surdocega pela primeira vez, nos sintamos um

pouco desorientados sobre como agir com ela.

➢A primeira ação que devemos fazer é informá-la de nossa presença, tocando-lhe suavemente no
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ombro ou no braço. Caso a pessoa surdocega esteja concentrada executando uma tarefa, devemos

esperar até que ela possa nos atender.

➢Devemos perguntar à pessoa surdocega qual é a sua forma de comunicação preferida, para que

haja uma melhor conversação.

➢O passo seguinte será nos identificarmos, dizendo-lhes quem somos.

➢Se a pessoa surdocega tiver baixa visão, devemos nos posicionar no seu campo de visão. Talvez

ela possa nos entender através da leitura labial ou utilizando outros recursos  como a Língua de

Sinais  ou  escrita  em  letra  de  forma  na  palma  da  mão.  Se  não  conhecer  os  métodos  de

comunicação, pode-se escrever no papel branco, em letras de forma, tamanho ampliado com

caneta hidrográfica preta ou azul-escuro.

➢Se a pessoa surdocega usar aparelho auditivo, devemos nos dirigir a ela de forma clara e direta,

sempre  vocalizando  ou  articulando  as  palavras  pausadamente.  Nesses  casos,  convém evitar  os

lugares muito ruidosos.

➢A princípio, pode-se ter algumas dificuldades no desenvolvimento do processo de comunicação.

É necessário que ambos tenham paciência. A eficiência na comunicação aumentará com a prática, à

medida que nos familiarizarmos com o sistema de comunicação escolhido pela pessoa surdocega.

➢Jamais podemos esquecer-nos de despedir de uma pessoa surdocega. Se tivermos de nos ausentar

por  um  momento,  devemos  informá-la  e  colocá-la  em  lugar  confortável  e  seguro.  Não  é

aconselhável deixá-la sozinha em local desconhecido.

➢A forma correta de caminhar com uma pessoa surdocega, ou de conduzi-la, é permitir que ela

pegue  em  seu  braço,  em  geral  logo  acima  do  cotovelo.  Assim,  ela  poderá  seguir  melhor  os

movimentos.

➢Nunca  segure  pela  mão  uma  pessoa  surdocega.  Lembre-se  que  a  sua  mão  são  seus  olhos  e

ouvidos.

➢Lembremos sempre que, ao nos comunicarmos com uma pessoa surdocega, devemos esquecer os

preconceitos  e nos concentrarmos apenas  na comunicação,  pois muitas  vezes,  podemos  receber

olhares estranhos, devido à proximidade da comunicação.

SUGESTÕES PARA SALA DE AULA

✔O/A estudante surdocego/a apresenta especificidades quanto a sua forma de se comunicar e esse

diferencial é um indicativo de como será seu processo de aprendizagem em sala de aula, além de ser

uma diretriz para o planejamento do/a docente.

✔Experimentação: é necessário incentivar a autonomia dos/as estudantes surdocegos. Uma forma

de fazer isso é permitir que eles/as vivenciem mais experiências táteis durante as atividades. O/a

docente não deve entregar nada pronto para esse/a estudante. O/a professor/a pode prestar o apoio

que esses/as estudantes  precisam para experimentar  e fazer  as tarefas sozinhos/as,  pois é dessa
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forma que eles/as aprenderão.

✔Percepção  do/a  estudante:  é  extremamente  importante  o/a  professor/a  respeitar  o  tempo  de

aprendizagem de cada estudante surdocego, já que a forma como esses/as estudantes respondem às

atividades pode variar muito de caso para caso. Ou seja, é preciso respeitar a individualidade e dar o

tempo necessário para que cada estudante aprenda.

✔Aproximação:  existem formas para permitir  que os/as estudantes surdocegos/as reconheçam a

pessoa  que  se  aproxima.  A dica  é  não  ser  invasivo  e  usar  suas  características  para  facilitar  o

reconhecimento,  como o uso  contínuo  do mesmo perfume,  por  exemplo.  É  necessário  que  o/a

professor/a que trabalha com esses/as estudantes tenha facilidade para a aproximação tátil.

✔Formas diferentes de aprender: para os/as estudantes surdocegos/as existem formas diferentes de

aprender e de se comunicar. Eles/as aprenderão muito com o tato, com o olfato e, para aqueles/as

que ainda têm um pouco da visão ou audição, com o resíduo visual ou auditivo. O/a docente deve

observar qual o meio de comunicação ao qual o/a estudante se adapta melhor para utilizá-lo em seu

aprendizado.

✔Trabalho com a família:  o contato entre  o/a docente e  a família  é  fundamental,  no caso de

estudantes surdocegos, já que o trabalho conjunto pode auxiliar o aprendizado do/a estudante e,

também, pode orientar os pais no contato com seus/suas filhos/as.

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA E / OU MOTORA

É uma disfunção física ou motora, a qual pode ser de caráter congênito ou adquirido. Desta forma,

esta disfunção afetará a pessoa no que diz respeito à mobilidade ou coordenação motora.

➢Os principais tipos de deficiência  física,  são: paraplegia,  perda total  das funções motoras dos

membros inferiores; tetraplegias, perda total da função motora dos quatro membros e hemiplegia,

perda total das funções motoras de um hemisfério do corpo. Ainda são consideradas as amputações,

os casos de paralisia cerebral e as ostomias (aberturas abdominais para uso de sondas).

➢É importante saber que, para uma pessoa sentada, é incômodo ficar olhando para cima por muito

tempo. Portanto, ao conversar por mais tempo que alguns minutos com uma pessoa em cadeira de

rodas, sente-se, para que você e ela fiquem no mesmo nível.

➢A cadeira de rodas (assim como as bengalas e muletas) é parte do espaço corporal da pessoa,

quase uma extensão do seu corpo, assim, agarrar ou apoiar-se nela é como fazê-lo em uma pessoa

sentada numa cadeira comum.

➢Nunca movimente  a  cadeira  de  rodas  sem antes  pedir  permissão  para  a  pessoa.  Quando for

empurrar a cadeira de rodas, pergunte antes se a pessoa deseja e como você deve proceder para

fazê-lo.  Na subida,  as cadeiras  de rodas manuais  são mais  pesadas  e a sua ajuda nessa hora é

importante.

➢Quando estiver conduzindo uma cadeira de rodas e parar para conversar com alguém, lembre-se
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de virar a cadeira de frente para que a pessoa também possa participar da conversa.

➢Ao conduzir uma pessoa em cadeira de rodas faça-o com cuidado. Preste atenção para não bater

nas pessoas que caminham à frente. Para subir degraus, incline a cadeira para trás para levantar as

rodinhas da frente e apoiá-las sobre a elevação. Para descer um degrau, é mais seguro fazê-lo de

marcha à ré, sempre apoiando para que a descida seja sem solavancos.

➢Mantenha as muletas ou bengalas sempre próximas à pessoa com deficiência física/ motora.

➢Pessoas  com  paralisia  cerebral  podem  ter  dificuldades  para  andar,  falar  e  podem  fazer

movimentos involuntários com pernas e braços. Se a pessoa tiver dificuldade na fala e você não

compreender imediatamente o que ela está dizendo, peça para que repita.

➢Não se acanhe em usar palavras como “andar” e “correr”. As pessoas com deficiência física as

empregam naturalmente.

➢Uma pessoa com paralisia cerebral tem uma lesão ocasionada antes, durante ou após o nascimento

e, por isso, tem necessidades específicas: é muito importante respeitar o seu ritmo e ter atenção ao

ouvi-la, pois a maioria tem dificuldade na fala.

➢Paralisia cerebral e deficiência cognitiva ou intelectual não são a mesma coisa.

SUGESTÕES PARA SALA DE AULA

✔Conhecer o histórico do/a estudante: se sua deficiência é congênita ou adquirida, as estratégias

de estudo já construídas, se possui memória visual, se necessita de material adaptado, se trabalha

com softwares específicos, etc.

✔Identificar as dificuldades de aprendizagem e as potencialidades do/a estudante, mediante a

aplicação de uma avaliação diagnóstica (pode ser feita com toda a turma).

✔Assentos  preferenciais: posicione  o/a  estudante  em um assento que facilite  a sua locomoção

dentro da sala de aula e na entrada e saída da mesma. Um assento na primeira fileira, mais próximo

da porta é preferível.

✔Locomoção: tente evitar configurações de sala que possam dificultar a locomoção do/a estudante

e faça com que os  corredores  entre  as  fileiras  tenham tamanho suficiente  para que ele/a  possa

passar, pois precisará de um espaço que lhe permita se locomover com conforto.

✔Registro de conteúdo: se o/a estudante possuir deficiência motora que o/a impossibilite de usar

seus membros superiores com liberdade poderá tirar fotos do conteúdo trabalhado, para que não

fique prejudicado no registro da aula.

✔Ao/a estudante com deficiência motora ou física será necessário conceder maior tempo para o

término das atividades propostas, dos exercícios, da avaliação da aprendizagem, entre outros, já que

há o comprometimento da habilidade física. Pergunte ao/a estudante as suas necessidades.

Obs:  Um/a estudante que tiver apenas deficiência motora,  será afetado exclusivamente em suas

funções  motoras,  então não  subestime  sua  capacidade  intelectual,  como  não  subestime  a
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capacidade de ninguém.

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL OU COGNITIVA

Pessoas com deficiência intelectual ou cognitiva costumam apresentar dificuldades para resolver

problemas,  compreender  ideias  abstratas  (como as  metáforas,  a  noção de  tempo e  os  valores

monetários), estabelecer relações sociais, compreender e obedecer a regras, e realizar atividades

cotidianas - como, por exemplo, as ações de autocuidado.

➢ O principal sintoma é a dificuldade de raciocínio e compreensão. As habilidades cotidianas

que podem ser afetadas incluem certas habilidades conceituais, sociais e práticas.

➢ A capacidade de argumentação desses/as estudantes também pode ser afetada. É preciso ser

devidamente  estimulada  para  facilitar  o  processo  de  inclusão  e  fazer  com  que  o/a  estudante

adquira independência em suas relações com o mundo.

➢As  pessoas  com  deficiência  intelectual  geralmente  tem  mais  dificuldade  para  se  concentrar,

memorizar e solucionar problemas. O processo de aprendizagem é mais lento, mas a pessoa com

deficiência intelectual pode alcançar vários níveis de escolarização.

➢Você deve agir naturalmente ao dirigir-se a uma pessoa com deficiência intelectual. Trate-as com

respeito e consideração. Se for uma criança, trate-a como criança. Se for adolescente, trate-a como

adolescente. Se for uma pessoa adulta, trate-a como tal. Não trate como criança aquelas pessoas que

não o sejam.

➢Não as ignore. Cumprimente e despeça-se delas normalmente, como faria com qualquer pessoa.

Dê atenção, converse e seja gentil.

➢Não superproteja. Deixe que a pessoa faça ou tente  fazer  sozinha tudo o que puder.  Ajude

apenas  quando  for  realmente  necessário.  Não  subestime  sua  inteligência.  As  pessoas  com

deficiência intelectual podem levar mais tempo, mas adquirem habilidades intelectuais e sociais.

➢Lembre-se: o respeito está em primeiro lugar e só existe quando há troca de ideias, informações e

manifestação de vontades. Por maior que seja a deficiência, lembre-se de que ali está uma pessoa.

➢Deficiência intelectual não deve ser confundida com doença mental. As pessoas com deficiência

intelectual ou cognitiva  possuem deficit no desenvolvimento, enquanto que a doença mental se

refere aos transtornos de ordem psicológica ou psiquiátrica.

➢As  limitações  impostas  pela  deficiência  intelectual  dependem  muito  do  desenvolvimento  do

indivíduo nas relações sociais e de seus aprendizados, variando bastante de uma pessoa para outra.

SUGESTÕES PARA SALA DE AULA

✔Em  geral  a  deficiência  intelectual  traz  mais  dificuldades  para  que  o/a  estudante  interprete

conteúdos abstratos. Isso exige estratégias diferenciadas por parte do/a docente, como diversificar

os modos de exposição nas aulas, relacionando os conteúdos curriculares a situações do cotidiano e
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mostrando exemplos concretos para ilustrar ideias mais complexas.

✔O/A  docente  é  capaz  de  identificar  rapidamente  o  que  o/a  estudante  não  é  capaz  de  fazer.

Entretanto o melhor caminho para se trabalhar,  é identificar as competências e habilidades que

o/a estudante tem.

✔Propor atividades  paralelas  com conteúdos  mais  simples  ou  diferentes,  não caracteriza  uma

situação de inclusão. É preciso redimensionar o conteúdo com relação às formas de exposição,

flexibilizar o tempo para a realização das atividades e usar estratégias diversificadas, como a ajuda

dos/as  colegas  de  sala,  o  que  também  contribui  para  a  integração  e  para  a  socialização  do/a

estudante.

✔Em  sala  de  aula  também  é  importante  a  mediação  do/a  professor/a  no  que  diz  respeito  à

organização da rotina. Falar para o/a estudante com deficiência intelectual, previamente, o que será

necessário para realizar determinada tarefa e quais etapas devem ser seguidas é fundamental.

✔Conheça  bem  seu/sua  estudante  (do  que  ele/a  gosta,  do  que  não  gosta,  quais  são  suas

habilidades, suas dificuldades, seu conhecimento de mundo, etc.).

✔Estudantes  com deficiência  intelectual  possuem dificuldades  com conceitos  abstratos,  por isso

tente  ser  o  mais  prático  possível,  utilizando  muitos  exemplos,  para  mostrar  a  praticidade  do

conteúdo.

✔Articule o assunto de acordo com os saberes adquiridos sobre o/a estudante. O/a estudante tende a

ter mais facilidade de compreensão quando isso está conectado a coisas prazerosas para ele/a.

✔Seja flexível,  pois os/as estudantes com deficiência intelectual  são únicos/as,  assim como suas

dificuldades. Por isso preste muita atenção nele/a, tente estimular um ambiente confortável e esteja

preparado para lidar com suas peculiaridades, mantendo sempre a calma e a compostura e nunca o/a

pressione.

✔O atendimento aos/as estudantes com deficiência intelectual fora da sala de aula, ajuda no processo

de aprendizagem desses/as estudantes.

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA MENTAL OU TRANSTORNOS MENTAIS

Os  transtornos  mentais  (psiquiátricos  ou  psicológicos)  incluem  as  alterações  de  pensamento,

emoções  e/ou  comportamento.  Pequenas  alterações  nesses  aspectos  da  vida  são  comuns,  mas

quando  essas  alterações  causam  angústia  significativa  à  pessoa  e/ou  interferem  na  sua  vida

cotidiana, elas são consideradas uma doença mental ou um transtorno de saúde mental. Os efeitos

de uma doença mental podem ser duradouros ou temporários.

➢Transtornos mentais podem ser entendidos, portanto, como um conjunto de comportamentos,

sentimentos  e  pensamentos  que  causam sofrimento  clinicamente  significativo  e/  ou  a

incapacitação  acadêmica,  profissional  ou  em  outra  área  importante  da  vida,  algumas

vezes causando prejuízo ou dano a outras pessoas.
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➢Esse conjunto de problemas que afetam o intelecto de uma pessoa, porém, não alteram as demais

funções do cérebro como muitos acreditam.

➢É preciso que haja vários sinais para que se suspeite de deficiência mental. Um único aspecto não

pode ser considerado como indicativo de qualquer deficiência.

➢Cerca de 50% dos adultos tende a sofrer de doença mental em algum momento da sua vida. Mais

da metade dessas pessoas sentem sintomas de moderados a graves.

➢Na verdade, quatro das dez principais causas de incapacidade nas pessoas com cinco anos de

idade ou mais se devem a transtornos de saúde mental, sendo a depressão a principal causa de todas

as doenças que causam incapacidade.

➢Apesar dessa prevalência elevada de doenças mentais, apenas cerca de 20% das pessoas que têm

doença mental procuram assistência médica.

➢Pessoas com deficiência mental podem apresentar os seguintes diferenciais:

a) Área motora: algumas pessoas podem apresentar alterações na motricidade fina, atingindo graus

mais severos na coordenação e manipulação, gerando dificuldades para andar;

b) Área cognitiva: parcela das pessoas com deficiência intelectual podem apresentar dificuldades

na aprendizagem de conceitos abstratos; aprender de tudo só que de maneira mais lenta; apresentar

dificuldades para focar a atenção e demorar a memorizar;

c) Área da comunicação: algumas pessoas podem apresentar dificuldade de comunicação;

d) Área sócio educacional: em alguns casos pode ocorrer disparidade entre a idade mental e a

idade cronológica. No entanto, indica-se que essas pessoas tenham contato com pessoas da mesma

idade cronológica para contribuir com o seu desenvolvimento.

➢ Nos transtornos mentais uma grande variedade de condições afetam o humor, o raciocínio e

o comportamento da pessoa, porém, os tipos mais comuns de transtornos mentais são:

a)Depressão: Distúrbio  mental  caracterizado  por  apatia,  pensamento  lento  e  desmotivação,

isolamento e depreciação e perda de interesse em atividades, prejudicando significativamente o dia

a dia;

b)Transtorno  de  ansiedade: Distúrbio  de  saúde  mental  caracterizado  por  sentimentos  de

preocupação, ansiedade ou medo que são fortes o bastante para interferir nas atividades diárias;

c)Transtorno bipolar: Distúrbio associado a alterações de humor que vão da depressão a episódios

de obsessão;

d)Demência: Um grupo de sintomas cognitivos e sociais que interfere nas funções diárias;

e)Transtorno do deficit de atenção com hiperatividade: Doença crônica que inclui dificuldade

de atenção, hiperatividade e impulsividade;

f)Esquizofrenia: Um distúrbio que afeta a capacidade da pessoa de pensar, sentir e se comportar

com clareza;
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g)Transtorno  obsessivo-compulsivo: Pensamentos  excessivos  (obsessões)  que  levam  a

comportamentos repetitivos (compulsões);

h)Estresse pós-traumático: Um distúrbio caracterizado pela dificuldade em se recuperar depois de

vivenciar ou testemunhar um acontecimento;

i)Alcoolismo:  sintomas  de  abstinência  quando  o  indivíduo  fica  sem  bebida  alcoólica,  como

alucinações e agitação.

j)Autismo: Transtorno de desenvolvimento grave que prejudica a capacidade de se comunicar e

interagir.

➢A pessoa com deficiência mental pode apresentar deficiência intelectual, porém, a pessoa

com deficiência intelectual nem sempre apresenta deficiência mental.

➢Ainda  que  se  tenha  alcançado  grandes  avanços  na  compreensão  e  no  tratamento  das

doenças mentais, o estigma que as rodeia ainda persiste.

➢Em uma situação de ensino e aprendizagem, o fato da pessoa desenvolver algumas tarefas e não

conseguir realizar, da mesma forma, outras tarefas, leva a um prejuízo da ordem do cultural, do que

uma sociedade espera de seus membros. Assim, temos que pensar nas expectativas que a escola tem

sobre seus estudantes, considerando sua função educacional (transmitir cultura e conhecimento),

pragmática (capacitar o estudante a atuar no mundo de forma crítica e reflexiva), progredir ao longo

dos anos em sua vida escolar (progressão escolar), entre outras.

➢A pessoa com transtorno mental apresenta sofrimento psíquico, o que demanda um olhar

atento da família, da escola e de amigos, já que a pessoa em sofrimento extremo pode pensar

que o suicídio é o único alívio possível para a dor.

SUGESTÕES PARA SALA DE AULA

Ainda que não existam fórmulas prontas para nenhuma necessidade específica, algumas dicas

podem ser úteis ao/a professor/a em sala de aula, no trato com estudantes com transtornos

mentais:

✔Utilize um tempo da aula para saber como seus estudantes realmente estão.

✔Se desconfiar que algo não está indo bem com algum/a estudante, pergunte a ele/a em particular.

✔Não menospreze o sofrimento do/a estudante.

✔Fique alerta com as pessoas quietas, principalmente se tiverem comportamentos de isolamento.

✔Tente encontrar a gênese da irritabilidade do/a seu/sua estudante.

✔Valorize as habilidades de cada estudante.

✔Proponha atividades  em grupo,  com cuidado para  dividir  os  grupos de forma  que  estudantes

isolados sejam inseridos em grupos receptivos. Incentive os/as colegas a recepcionarem bem seus

pares.
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✔Procure ajuda da equipe multiprofissional do Campus e auxilie também os pais. A formação de

bons vínculos entre escola e família pode ser o meio mais efetivo para a resolução de dificuldades;

✔Elogie e recompense os passos que o/a estudante dá em direção a uma meta.

✔Tente conciliar o currículo escolar ao interesse dos/as estudantes ao elaborar seu plano de ensino.

✔Ao  perceber  as  dificuldades  do/a  estudante  em  acompanhar  o  ritmo  de  ensino,  estabeleça

estratégias para impedir que esse/essa estudante se desestimule.

✔Esteja alerta para sinais de evasão escolar.

✔Em casos  de  diagnóstico  de  transtornos  mentais,  procure  informações  sobre  o  transtorno  em

questão  com  a  equipe  multiprofissional  do  Campus  e  avalie  a  necessidade  de  adaptação  das

atividades em sala de aula.

✔Procure informações sobre as medicações em uso e efeitos colaterais que possam interferir  no

processo ensino-aprendizagem desse/a estudante.

✔Incentive as atividades físicas na escola.

✔Esteja disponível  para aquele/a  estudante “tímido”/a,  quieto/a  e não sociável… provavelmente

ele/a é o que mais precisa da sua atenção, emocionalmente e no processo de aprendizagem.

PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

➢Considerando que o Autismo está cada vez mais presente nas salas de aula, buscamos apresentar

neste informativo suas principais características gerais.

O Autismo  é  um Transtorno Global  do  Desenvolvimento  (também chamado de  Transtorno do

Espectro Autista), caracterizado por alterações significativas na comunicação, na interação social

e no comportamento da pessoa com essa condição.

➢Autismo não é considerado uma deficiência mental e sim uma condição do indivíduo, porém, para

fins de direitos sociais, ele se encaixa neste tópico.

➢Cada  pessoa  com  autismo  tem  características  próprias, mas  existem  alguns  sinais  que

costumam  ser  mais  comuns  (alguns  podem  estar  presentes  e  outros  não,  com  intensidade  e

gravidade diferentes em cada caso).

➢São alguns  sinais  importantes  que  podem indicar  a  presença  de  traços  autistas  ou  de  outros

problemas e que podem ser percebidos no ambiente familiar, social e escolar:

a)O relacionamento com outras pessoas pode não despertar seu interesse;

b)Age como se não escutasse (ex. não responde ao chamado do próprio nome);

c)O contato visual com outras pessoas geralmente é ausente ou pouco frequente;

d)A fala é usada com dificuldade ou pode não ser usada;

e)Tem dificuldade em compreender o que lhe é dito e também de se fazer compreender;

f)Palavras ou frases podem ser repetidas no lugar da linguagem comum (ecolalia);

g)Movimentos repetitivos (estereotipias) podem aparecer;
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h)Costuma se expressar fazendo gestos e apontando, muitas vezes não fazendo uso da fala;

i)As pessoas podem ser utilizadas como meio para alcançar o que quer;

j)Colo, afagos ou outros tipos de contato físico geralmente devem ser evitados;

k)Pode não demonstrar envolvimento afetivo com outras pessoas;

l)Pode ser resistente a mudanças em sua rotina;

m)O que acontece a sua volta pode não despertar seu interesse;

n)Geralmente prefere ficar sozinho;

o)Pode se apegar a determinados objetos;

p)Pode ter crises de agressividade ou auto-agressividade.

✔Esses  sinais  citados  são  apenas  indicativos,  o  diagnóstico  deve  ser  feito  por  profissionais

especializados, a partir da utilização de técnicas próprias, como entrevistas e observação clínica.

✔As pessoas com autismo têm os mesmos direitos, previstos na Constituição Federal de 1988 e

outras leis do país, que são garantidos a todas as pessoas com deficiência.

SUGESTÕES PARA SALA DE AULA

✔Antes de mais nada o/a professor/a precisa entender o que é autismo, só assim saberá como

lidar com o/a estudante autista em sala de aula. Nesse caso, é recomendável assistir vídeos e

documentários ou mesmo filmes que tratam do assunto, existem vários bem interessantes que

podem ajudar a entender a condição autista, entre eles destacamos os filmes:  Miracle Run;

Rain Man; Um amigo inesperado.

✔Trabalhe os conteúdos em períodos curtos, dessa forma fica mais fácil conseguir a atenção

desse/a estudante e use imagens para te ajudar e apoiar enquanto fala, isso vai permitir uma melhor

compreensão pelos/as estudantes;

✔Estimule a participação em tarefas, como ajudar na entrega de materiais, entre outras coisas do dia

a dia da sala de aula;

✔Aposte na comunicação visual: prefira  explicar  e ilustrar  conteúdos apoiando-se em figuras,

quadros, fotos, objetos reais e demonstrações físicas.

✔Opte  por  dividir  as  atividades,  exercícios  e  tarefas  em partes:  em vez  de  pedir  que  o/a

estudante faça, por exemplo, cinco operações matemáticas ou escreva dez frases de uma vez, sugira

primeiro que ele/a comece com duas ou três.

✔Comece pelas tarefas mais fáceis e deixe as tarefas mais complexas para o final: isso eleva a

autoestima do/a estudante e o/a estimula a continuar engajado na atividade.  Você pode também

optar por começar com atividades que você já sabe que o/a estudante gosta mais e ir introduzindo

aos poucos as atividades que ele/a tem mais resistência.

✔Forneça instruções claras e diretas e use palavras concretas: evite enunciados e solicitações

longas e abstratas.  Em vez de fazer perguntas abertas ofereça duas alternativas e deixe que o/a
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estudante escolha a que deseja. Você poderá usar ainda músicas, gestos, objetos e personagens para

facilitar a comunicação e tornar suas interações com os estudantes mais divertidas.

✔Inclua acessórios na rotina: elabore quadros de rotinas visuais e relógios para acompanhar a

marcação do tempo e antecipar a transição de atividades.

✔Preveja  e  antecipe  as  mudanças  na  rotina:  invista  em  explicações  e  avisos  sobre  as

mudanças. Leve o/a estudante antes para conhecer um novo espaço ou uma nova situação e

observe se ele/a se sente confortável com a novidade.

✔Seja um modelo social  e convide os outros/as estudantes a também agirem dessa forma – dê

exemplos de respostas sociais esperadas em situações cotidianas e mostre claramente as emoções

que as pessoas sentem em determinadas situações.

✔Invista na troca de informações com a família e com os outros profissionais que auxiliam o/a

estudante:  mantenha  anotações  detalhadas  na  agenda  diária  do/a  estudante  e  converse  com a

família sobre habilidades adquiridas e desafios encontrados no dia a dia.

✔Observe a ocorrência de sobrecarga sensorial: sugira exercícios físicos, massagens ou objetos

de conforto de forma a auxiliar o processamento sensorial.

✔Identifique os interesses e motivações do/a estudante:  use esses interesses e motivações para

despertar a atenção para as atividades, para facilitar o engajamento nas tarefas e para manter o/a

estudante focado numa tarefa quando a turma estiver mais agitada.

✔Prepare  alternativas  para  as  atividades:  planeje  um  “plano  B”,  ou  seja,  uma  forma

alternativa de apreender determinado conteúdo ou de executar determinada atividade.

✔Acredite no potencial do/a estudante: procure soluções criativas para verificar se o/a estudante

tem absorvido o conhecimento,  especialmente  nos casos dos/as  estudantes  com dificuldades  de

comunicação e socialização.

✔Troque questões abertas por questões fechadas:  (como as de múltipla  escolha)  e incorpore

desenhos, esquemas visuais e ilustrações às questões e explicações.

✔Use  histórias  sociais, de  preferência  ilustrada,  ou  reproduzidas  teatralmente,  para  explicar

situações sociais mais complexas, que podem ser antecipadas, explicadas e ensaiadas através destas

histórias sociais.

✔Não  tenha  medo  de  errar:  tente  encontrar  os  caminhos  que  funcionam  melhor  com  cada

estudante, lembrando que as pessoas com autismo podem diferir bastante entre si.
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SOBRE O NAPNE...

Criado  em 2013,  o  Núcleo  de  Apoio  às  Pessoas  com Necessidades  Educacionais  Específicas

(NAPNE), envolve gestores, psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, orientadores educacionais,

técnicos  administrativos,  técnicos  em assuntos  educacionais,  docentes,  discentes  e  pais,  com o

objetivo  de  criar  na  instituição  a  cultura  da  “educação  para  a  convivência”,  aceitação  da

diversidade  e,  principalmente,  buscar  a  quebra  das  barreiras  arquitetônicas,  educacionais  e

atitudinais.

O NAPNE é um núcleo propositivo e consultivo que tem por objetivo mediar o envolvimento do

público-alvo  da  educação  especial  e  de  toda a  comunidade escolar  com a inclusão social  e

educacional de todos.

Cabe ao NAPNE promover ações que possibilitem o acesso, a permanência e a conclusão do

percurso  acadêmico  com  êxito  dos  estudantes  com  deficiência,  realizando  orientação,

adaptando  e  adquirindo  recursos  pedagógicos,  metodológicos  e  tecnológicos  alternativos

aos/às  professores/as  desses/as  estudantes,  a  fim  de  favorecer  o  processo  de  ensino-

aprendizagem  do/a  discente,  a  convivência  com  a  diversidade  e  o  desenvolvimento

profissional.

Mas o que é Educação Inclusiva?

➢O  princípio  da  Educação  Inclusiva  é  o  de  evitar  segregação  e  inserir  todos/as  os/as

estudantes,  com ou sem deficiência,  no  sistema regular  de  ensino.  Busca-se,  dessa  forma,

evitar salas de aula ou escolas especiais apenas para atender as crianças com deficiências.

➢Pela  Educação  Inclusiva,  os/as  estudantes  dividem o  mesmo espaço  de  aprendizagem  e

convivência, respeitando-se a especificidade de cada grupo.

➢O que se deseja é que a partir da convivência natural com as diferenças, desde tenra idade,

as futuras gerações sejam menos preconceituosas e excludentes.

➢Também há benefícios ligados ao processo de aprendizagem:  ao tornar os conceitos mais

concretos, por meio do uso de recursos pedagógicos e estratégias de ensino diferenciadas, todos

os/as estudantes apreendem melhor os conceitos e a qualidade do ensino aumenta.
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LEGISLAÇÃO BÁSICA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Todas as leis e normatizações sobre Educação Inclusiva dissertam sobre o direito à Educação que

toda e qualquer pessoa tem e sobre o dever do poder público em oferecer isso.

Constituição Federal do Brasil - 1988: lei universal que prevê direitos iguais para todos. O inciso

III,  do  artigo  28  declara  que  o  atendimento  a  pessoas  com  necessidades  especiais  deve  ser

preferencialmente no ensino regular.

Lei nº. 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente / ECA: dispõe sobre a proteção

integral à criança e ao adolescente.

Declaração de Salamanca  -  1994: estabelece os Princípios, a Política e a Prática em Educação

Especial.

Lei nº. 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: responsabiliza o poder

público pela universalização da educação e pela educação inclusiva no ensino regular.

Lei nº. 10.098/2000: estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade

das  pessoas  portadoras  de  deficiência  ou  com  mobilidade  reduzida,  mediante  a  supressão  de

barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma

de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação.

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica – 2001 e Plano Nacional de

Educação - de 2001.

Lei nº. 10.216/2001: trata dos Direitos, Proteção e Atendimento de qualquer natureza a portadores

de Transtornos Mentais.

Lei nº. 10.436/2002: reconhece como meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira

de Sinais – Libras.

Decreto nº. 5.626/2005: regulamenta a Lei no 10.436/2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de

Sinais - Líbras, e o art. 18 da Lei nº. 10.098/2000.

Lei  nº.  12.319/2010:  regulamenta  o  exercício  da  profissão  de  Tradutor  e  Intérprete  da  Língua

Brasileira de Sinais - LIBRAS.

Lei nº. 12.764/2012: institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno

do Espectro Autista e estabelece diretrizes para sua consecução.

Resolução CONSUP/IFMT nº. 043/2013: trata da implantação do NAPNE no IFMT.

Lei  nº.  13.146/2015  -  Lei  Brasileira  de  Inclusão  da  Pessoa  com  Deficiência:  destinada  a

assegurar  e  a  promover,  em condições  de  igualdade,  o  exercício  dos  direitos  e  das  liberdades

fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.

Lei nº. 13.185/2015: instituí o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying) em todo

o território nacional.

Resolução CONSUP/IFMT nº. 096/2017: assegura o uso de nome social.
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IMPORTANTE!

VOCÊ SABE A DIFERENÇA ENTRE IGUALDADE E EQUIDADE?

➢Em situações de Igualdade, todas as pessoas são tratadas de forma igual e não se consideram as

unicidades de cada uma... nas situações de Equidade, se busca a assistência singular, de forma que

todos as pessoas possam desfrutar das oportunidades e dos seus direitos de forma igual.

➢Pode parecer estranho, mas uma das formas de promover a igualdade é tratar desigualmente

quem é desigual. Essa particularidade já era percebida pelo filósofo Aristóteles, e no Brasil foi

defendida pelo jurista Rui Barbosa.

➢As cotas  sociais  estão  dentro  desse  princípio.  Na  sociedade,  existem grupos  de  pessoas  em

desvantagem que precisam desse reforço para compensar a desvantagem social que experimentam

há várias gerações.

➢De caráter público ou privado, facultavas ou obrigatórias, as ações afirmavas pretendem combater

a segregação, a discriminação e o preconceito.

Descomplicando...

Imagine que há um/a estudante cego/a na sala de aula:  Igualdade é quando o/a docente entrega o

mesmo livro a cada um dos/as estudantes dessa turma e Equidade é quando esse mesmo livro foi

transcrito em Braille e entregue ao/a estudante cego/a.
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