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 CAPÍTULO XXI  

O DESENVOLVIMENTO ESCOLAR E SOCIAL DA CRIANÇA COM 

SÍNDROME DE DOWN 

Maria José Beserra de Brito
41

; Maria da Conceição Oliveira da Silva
42

; 

Maria de Fatima Beserra de Brito
43

. 
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RESUMO: 

O presente trabalho - recorte monográfico - objetiva abordar a acessibilidade ao bom 

desenvolvimento escolar e social da criança com síndrome de Down em seu âmbito 

vivencial. Viabilizam métodos educacionais que possam desenvolver melhor seu 

aprendizado na rede regular de ensino. Segundo o artigo 58 da LDB, a educação destes 

alunos deve ocorrer preferencialmente na rede regular de ensino. Tendo em vista seu 

baixo desenvolvimento escolar quando deixado para trás o conhecimento prévio e a 

especialização do professor que receberá este aluno. O espaço físico da escola, as 

técnicas de aprendizado, os equipamentos usados durante a aula, sala de recursos 

especiais, a socialização que toda a comunidade escolar deverá ter para um melhor 

entendimento do que é um portador de necessidades educativas especiais. Para isso faz-

se necessário que haja projetos escolares que possam melhorar o ensino aprendizado 

através de equipamentos que proporcionem ao professor um melhor uso de seu tempo 

em sala de aula, permitindo que seu discente absorva da melhor forma possível o 

conteúdo que está sendo ministrado. Porém, embora as leis sejam severas quanto à 

inclusão deste aluno, ainda há uma relutância no acolhimento que é sempre feito de 

forma lenta, devido à dificuldade das escolas ainda não se sentirem preparadas como 

deveriam estar, sem um quadro de professores devidamente capacitados, que possa 

garantir uma melhor segurança na sua prática docente. 

PALAVRAS-CHAVE: Inclusão. Desenvolvimento. Direito 
 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho – recorte monográfico - surgiu após a ideia de 

aprofundamento sobre o Desenvolvimento Escolar e Social do aluno com Síndrome de 

Down. Que nos anos anteriores era mais conhecido como “mongolismo”, mas 

atualmente os estudos acadêmicos esclareceram que este prenome dado a este portador 

                                                 
41 Especialista em Psicopedagogia Institucional E Clínica pelo CEPE/UVA. Docente Município de Galinhos/RN. E-

mail: mariah_pedagogabeserra@hotmail.com.  
42 Especialista Em Psicopedagogia Institucional e Clínica pelo CEPE/UVA. Docente no Município de Guamaré/RN. 

E-mail: mcoliveiradefranca@gmail.com.  

43 Especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional pela FACEI. Atualmente atua no Hospital na cidade 

Guamaré/RN. E-mail: fatimtupperware@bol.com.br.  

mailto:mariah_pedagogabeserra@hotmail.com
mailto:mcoliveiradefranca@gmail.com
mailto:fatimtupperware@bol.com.br
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de necessidades Educativas especiais era prejudicial até mesmo para a família do 

indivíduo, passando por tanto a ser cientificamente conhecido por S.D (Síndrome de 

Down). 

A Educação inclusiva na rede regular de ensino para crianças Portadoras de 

necessidades Educacionais Especiais (Síndrome de Down) pode iniciar desde os três 

anos de idade, permitindo que este discente não venha perder os primeiros ensinamentos 

educacionais básicos que é seu de direito. O desenvolvimento educacional deste aluno 

diz respeito à conduta a ser adotada pelo sistema de ensino, visando sua melhoria 

educacional, e seus direitos de inclusão escolar coletivo. Objetiva oportunizar o acesso à 

rede regular de ensino, para que se tenha igualdade e o inserimento humanitário nos 

sistemas da rede pública, com o mínimo possível de distorção idade-série. O seu 

desenvolvimento social e intelectual também fazem parte desta proposta a ser aplicada 

em sociedade. 

As escolas que se dispõem a receber estes alunos precisam de todo um 

planejamento pedagógico. De uma conscientização por parte dos funcionários da 

secretaria da escola até mesmo o Auxiliar de Serviços Gerais. Tudo o que se diz respeito 

ao bem estar escolar deste discente, trará resultado satisfatório ao decorrer do ano letivo. 

As mudanças socioculturais dos alunos ditos normais e funcionários entrarão em 

debates, para que se idealize uma conduta a ser aplicada de forma correta, para o 

alcance de finalidades a fim de promover o ensino aprendizado de boa qualidade, e que 

este aluno se sinta parte integrante deste convívio Escolar. A acessibilidade escolar 

deixa clara a aceitação deste indivíduo como sendo parte de um plano escolar 

totalmente planejado, sendo um desafio pedagógico para o professor e todo o setor 

administrativo da escola. Segundo Fossi (2010, p 44), 

Estes alunos necessitam de um complemento Educativo adicional e 

diferente, com o objetivo de promover seu desenvolvimento e sua 

aprendizagem, utilizando todo o seu potencial; sendo ele: fisíco, 

intelectual, estático, criativo, emocional, espiritual e social. 

Por isso a qualificação e a conscientização da comunidade Escolar e familiar é 

tão importantes quanto à inclusão de uma criança portadora de Síndrome de Down na 

rede regular de ensino. A especialização do docente permitirá o avanço das técnicas de 

ensino, podendo despertar o desenvolvimento psicomotor, emocional, participativo, 

adquirir o gosto pela escrita e oralidade. O papel ativo do aprendiz e o possível 
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entendimento de que os professores devem levar em conta o seu nível inicial de 

conhecimento e o ajudar a completar atividades ou reorganizar-se sempre que for 

necessário. 

A formação continuada dos docentes é um dos passos decisivos para se obter 

resultados satisfatórios, pois essa formação tem condições necessárias para produzir 

práticas integradoras nas escolas que tenham alunos S.D.. Vale salientar a dificuldade 

de avançar frente a um ensino de qualidade para crianças especiais se o corpo docente 

não saberá aplicar conteúdos de maneira significativa, e seu desenvolvimento de 

expectativas negativas. E o aluno terá mais dificuldade no desenvolvimento de suas 

tarefas em sala. Para que tudo isso aconteça é necessário um conjunto de condições que 

influem no trabalho do professor, economicamente valorizado, suas condições de 

trabalho, sua valorização social e profissional, tais fatos propiciam um melhor 

desempenho no cotidiano escolar. Segundo o que diz o livro Desenvolvimento 

Psicológico e Educação 3. Com relação ao aluno é preciso levar em conta três fatores 

em seu processo de aprendizagem: “os conhecimentos prévios, a atividade mental 

construtivista e a motivação para aprender”. 

Mas do ponto de vista do professor, o livro acima citado diz que são dois os 

fatores básicos que influenciam no processo de ensino aprendizagem: 

1. O mecanismo de influência educativa que pode exercer para possibilitar 

que o aluno construa novos conhecimentos e suas expectativas em relação a 

aprendizagem de seus alunos. 

2. Finalmente, do ponto de vista do conteúdo, é preciso considerar 

especialmente sua estrutura e sua coerência interna para favorecer aprendizagens 

significativas. 

A conscientização dos pais poderá trazer importantes avanços, tanto na área 

Educacional quanto na vivência social. E para que isso aconteça de maneira satisfatória, 

é preciso que os pais acreditem que seus filhos são capazes de pouco a pouco 

caminharem com seus próprios pés. Segundo BUSCAGLIA (2006, p. 84): 

Basicamente, então, o papel da família estável é oferecer um campo 

de treinamento seguro, onde as crianças possam aprender A ser 

humanas, a amar, a formar sua personalidade única, a desenvolver sua 
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auto-imagem e a relacionar-se com a sociedade mais ampla e mutável 

da qual nascem. 

Este discente precisará aprender o que pode dar certo e o que pode dar errado, 

precisa sentir-se capaz de realizar coisas e a família é o principal eixo de sustentação 

Nesse equilíbrio de descobertas. É importante que a criança aprenda a lidar com os 

resultados positivos ou negativos. Se ela sente que de certa forma estão lhe 

proporcionando um ambiente seguro e cooperativo por parte do pais, sentiram-se menos 

ameaçadas pelo novo, pelo diferente. A sociedade é implacável quando se trata de 

aceitar aquilo que é diferente. 

A sociedade tem dificuldades de conviver com diferenças, e deixará 

isso claro de muitas maneiras sutis, dissimulado e mesmo inconsciente 

através do modo como isola o deficiente físico e mental, olha-o 

abertamente em público e evita o contato com ele sempre que 

possível. (BUSCAGLIA, 2016 p. 89). 

É nesse momento que cabe aos pais incentivar a criança a construir sua própria 

identidade, sua independência emocional e intelectual, para que, de certa forma não 

venha a sofrer emocionalmente, que entenda suas limitações, mas que seja capaz de 

defender-se daquilo que a sociedade impõe. 

É importante sua socialização com os colegas de classe, para que esta criança 

não se limite aquilo que é seu de direito, a convivência com os colegas de classe, o 

aprender a fazer, que é o mais importante. A educação especial precisa ser revista  não 

somente no convívio escolar e social. Mas sim precisa de renovação nas políticas 

públicas, que se torne obrigatório o inserimento humanitário na rede regular de ensino, 

que os órgãos públicos decretem leis em todas as esferas públicas para que não se tenha 

discriminação, nem tão poucas barreiras quanto a mudanças no espaço físico da escola 

em que este aluno será recebido. Que o professor não tenha dificuldades com falta de 

materiais necessários para uma melhor metodologia de ensino. 

 

BREVE HISTÓRICO (O QUE É SÍNDROME DE DOWN) 

A Síndrome de Down é uma causa orgânica que pode ocorrer em todas as raças e 

em qualquer País, sendo que sua proporção pode acontecer de 1 (um) caso a cada 600 

(seiscentos) crianças nascidas. Ela é a mais comum e mais conhecida, e foi o primeiro 

distúrbio cromossômico reconhecido no homem. 
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A síndrome de Down começa realmente a ser conhecida no século XIX. Não há 

muitos relatos sobre o primeiro caso existente aqui no Brasil, a síndrome de Down não 

era um caso muito discutido tão pouco fonte de estudos científicos, pois o número de 

pesquisadores que se interessavam pelo assunto era muito pequeno. Um dos fatores que 

contribuía com o não reconhecimento de imediato da Síndrome era a desnutrição, este 

fator acaba confundindo seu reconhecimento. 

O pesquisador Langdon Down registrou alguns pontos observados em uma 

pessoa com Síndrome de Down que são apresentados por diversos autores. 

(...) O cabelo não é preto e sim castanho, liso e escasso. O rosto é 

achatado e largo. Os olhos posicionados em linha oblíqua. O nariz é 

pequeno. Estas crianças tem um poder considerável para a imitação, e 

é comprovado que geralmente ao nascer seu peso é bem menor que as 

crianças comuns, são sonolentas e apresentam grande dificuldade de 

sucção e deglutição (PUESCHEL,1999, p 48). 

No ano de 1956, estudos científicos comprovaram que a Síndrome de Down é 

uma alteração genética caracterizada pela existência de um cromossomo a mais no par 

21, por isso é mais conhecida como trissomia do par 21. Isso acontece quando na 

produção das células (óvulos e espermatozoides), ao invés dos 46 cromossomos são 

produzidos 47, o cromossomo a mais vai para o par 21, e isso muda radicalmente o 

desenvolvimento do corpo e cérebro.  

Em alguns casos o diagnóstico da Síndrome de Down, se faz de acordo com os 

resultados de uma prova de cromossomos que geralmente é fornecida pouco depois que 

a criança nasce. Lembrando que não importa, não tem a ver com a idade que os pais 

tem, e sim a incidência é maior entre as mulheres com mais de 35 anos de idade, e 

geralmente não acontece mais de uma vez por família. 

A criança com Síndrome de Down tem o crescimento e o desenvolvimento 

intelectual mais lento que as crianças ditas normais. E geralmente apresentam 

problemas de saúde, como a miopia, deficiência da fala e do ouvido, alguns S.D têm. 

Ademais, defeitos no coração (tetralogia de fallot), problemas gastrointestinais que 

podem ser corrigidos por vias cirúrgicas, sobrepeso que pode ocasionar incidência de 

hipotireoidismo e também diminuição no seu metabolismo, todos estes fatores fazem 

com que a vida desses indivíduos seja frágil e sua longevidade diminuída. 
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DIAGNÓSTICO PRECOCE: 

O diagnóstico da S.D., acontece por meio de três tipos de exames: 

Amniocentese – é a coleta do líquido chamado de amniótico, que passa pelo 

processo de centrifugação e as células do feto se produziram numa cultura. Em 1970, 

este exame começou a ser utilizado em larga escala, vale lembrar que antes mesmo da 

realização deste exame é feito primeiramente uma ultrassonografia; pois é ela que 

auxilia na localização da placenta e da cavidade amniótica. Aplica-se anestesia local 

antes de inserir a agulha através da parede abdominal do útero. 

A amostra de vilocorial tornou-se indispensável no ano de 1980, nos EUA, para 

este exame submete-se a retirada do tecido placentário que é obtido por via vaginal ou 

através do abdome, este pode ser realizado somente entre a oitava e a décima semana da 

gravidez, lembrando que este exame não é tão seguro quanto o amniocentese. 

O terceiro exame é a Alfa-fetoproteína que se tornou disponível nos anos de 

1980, com este observou-se que os níveis baixos de alfa proteínas estão associados às 

desordens cromossômicas, especialmente no caso S.D. Alguns estudos mais recentes 

mostraram que é possível identificar cerca de 60% a 80% desses casos são descobertos 

no início da gestação por serem pouquíssimas as desordens genéticas, que podem ser 

separadas durante o período gestacional. Embora nenhuma terapia intra-uterina tenha 

sido descoberta para a Síndrome de Down. 

Vale lembrar que os três exames acima citados são somente para diagnostico da 

S.D., E que somente o médico pode comprovar a existência da Síndrome de Down 

através de um genético conhecido por Cariótipo. A constatação do cromossomo extra no 

par 21, é decorrente de um erro genético durante a divisão deste material que não é 

realizado de maneira correta, isso acontece durante a formação do bebê, modificando 

para sempre a formação embrionária da criança. A trissomia não tem valor algum no 

prognostico, nem é ela responsável pelo aspecto físico do individuo, nem sua 

deficiência intelectual. Portanto, não existe graus de síndrome de down, e seu 

desenvolvimento são decorrentes de suas características individuais e genéticas. 

 

EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL 
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A Educação Brasileira é considerada uma das piores do mundo, onde pouco se 

investe, onde não se tem um planejamento satisfatório. E além de tudo imita um modelo 

educacional Americano baseado na teoria da carência. Já a Educação Especial no Brasil, 

foi ganhando seu espaço, uma vez que este assunto tem sido fruto de muitos trabalhos 

acadêmicos aqui no nosso país. O estudo desse assunto pôde, de certa forma, contribuir 

de maneira satisfatória para o desenvolvimento de trabalho de professores e psicólogos 

e pedagogos. 

De acordo com RAGONESI (1997) tem se apresentado diferente da ideia 

proposta pela Constituição Brasileira promulgada em 1823, que estabeleceu a instrução 

primária como obrigatória gratuita e intensiva a todos os cidadãos. Segundo pesquisas 

do autor acima citado, o Brasil é considerado o pior do mundo no quesito Educação. Por 

volta do século XIX, a história já começa a mudar, pois a instituição escolar começa a 

se fortalecer, começou a perceber que o interesse dos pais já não era os mesmos com 

relação ao período estudantil de seus filhos, pois ai pode estar a explicação para o baixo 

rendimento escolar dos discentes. E foi nos anos de 1960 e 1970 que surgiu programas 

de pós-graduação e pesquisas em educação. Em 1973 foi criado o centro Nacional de 

Educação Especial – CENESP, junto ao Ministério da Educação. 

Na década de 70 foram implantados os primeiros cursos de educação especial no 

Brasil, e em 1986, é criada a Coordenadoria Nacional da Integração da Pessoa Portadora 

de deficiência. Em 1990 a Secretaria Nacional de Educação Básica assume a 

responsabilidade na implementação da política da Educação Especial. 

E somente em 1994, o governo da Espanha e UNESCO, realizou a Conferência 

Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais, produziu a Declaração de 

Salamanca, que é tida como o a mais importante marco mundial da difusão da filosofia 

de educação inclusiva (MENDES, 2006). Mas nem sempre foi assim, na história 

educacional Brasileira, os primeiros institutos de Educação especial foram criados por 

meio de asilos e manicômios, e algumas pessoas com deficiência eram tiradas do 

convívio social e insolados do restante da sociedade, inclusive dos próprios familiares. 

No entanto, o inicio dessa educação especial foi marcada apenas por dar suporte 

assistencialista, pela qual o descaso do governo pode ser visto até os dias de hoje, isso 
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torna a educação dos nossos pais deficitária, permitindo que o avanço que os trabalhos 

científicos esclarecem não alcance os níveis esperados. 

Este direito é confirmado também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), de 1990 e em seguida a Lei Educacional que rege o Sistema Educacional 

Especial no Brasil. A Lei de Diretrizes e Bases (LDB 9394/96), defende o direito a 

educação para todas as crianças, principalmente quando se refere a creches e pré-

escolas. Segundo o artigo 58 da LDB, a educação destes alunos deve ocorrer 

preferencialmente nas redes regular de ensino. E esclarece que são necessárias políticas 

públicas efetivas que possam dar suporte pedagógico a estes alunos. 

 

LEIS QUE ASSEGURAM A INCLUSÃO DO ALUNO COM S.D., 

LDB (Lei de Diretrizes e Bases), Lei 9394/97 defende uma educação especial no 

sistema regular de ensino. Segundo o artigo 58 da mesma, “entende-se por educação 

especial para os efeitos dessa lei, a modalidade da educação escolar, oferecido 

preferencialmente na rede regular de ensino, para portadores de necessidades 

educacionais especiais”. 

Fica claro a posição legal que comtempla uma educação integrada, que não irá 

excluir os especiais dos ditos normais, dessa forma a criança portadora de necessidades 

educacionais especiais será melhor estimulada nos aspectos cognitivo, social e afetivo. 

Constituição Federal de 1988 estabelece: 

● Art.: 24 – XIX- proteção e integração social das pessoas 

portadoras de deficiência; 

● Art.: 203 – IV- a habilitação das pessoas portadoras de 

deficiência e a promoção de sua integração a vida comunitária; 

● Art.: 208 – III - atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 

A Constituição Federal garante o direito e a permanência dos portadores de 

necessidades educacionais especiais seja no meio social ou educacional. Sendo assim, 

esse direito passa a ser de igual para igual, sem distinções. 
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IGUALDADE E ADAPTAÇÃO SOCIAL DO INDIVIDUO COM S.D. 

A criança com Síndrome de Down precisa que as pessoas que fazem parte da sua 

vida afetiva e escolar a ajudem a resgatar um pouco do que é viver em sociedade, do 

que é de fato, igualdade social, valores deixados para trás a partir do momento da ideia 

errônea de que essa criança ou adulto não deve fazer parte do convívio em sociedade. O 

individuo dito normal precisa entender e reconhecer que os portadores também têm suas 

capacidades e qualidades.  

E estas pessoas têm que mostrar-se capaz de conviver com as pessoas Portadoras 

de Necessidades Educativas Especiais. A sociedade da qual fazemos parte precisa 

aprender a conviver com o diferente, a aceitar as pessoas como elas são, sem exceção, 

isso sim é Inclusão Social. A apresentação deste discente em sociedade ainda rompe 

muitos paradigmas, uma vez que ele é visto pelas pessoas com espanto, pelo fato de que 

estas pessoas não estão adaptadas a observar que o mundo e na nossa cidade às vezes 

existem pessoas tão boas necessitando do nosso apoio, dos nossos olhares de igualdade.  

Casa Grande (2006, P. 36) relata: 

A prática da Inclusão social baseia em princípios diferentes do 

convencional: aceitação das diferenças individuais, valorização de 

cada pessoa, convivência dentro da diversidade humana, 

aprendizagem por meio da cooperação. 

As pessoas precisam entender o quanto uma boa ação pode fazer uma grande 

diferença, e que estes discentes são pessoas como qualquer uma delas, são pessoas 

capazes de aprender, de conviver e de dar o melhor quando lhe oferecem oportunidades. 

Parafraseando a revista acima citada: a integração ligada a esta pessoa com deficiência 

está preparada para conviver em sociedade. E Inclusão quer dizer a modificação da 

sociedade como pré-requisito para que o portador possa buscar seu desenvolvimento e 

exercer a sua cidadania. A convivência social é um direito que o aluno com S.D., tem e 

as pessoas que fazem parte desta sociedade precisam tornar este convívio mais 

igualitário, mais comprometido em fazer a diferença, esta precisa ser consideradas e 

respeitadas. Não há dúvidas de que o inserimento deste individuo em sociedade pode 

ser um processo lento, demorado e cansativo. Mas que as pessoas engajadas na 

construção desse sonho não devem deixar seus planos no esquecimento. 
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É fato que a sociedade não está acostumada a com os portadores incluídos em 

sociedade, mas basta apenas que as políticas públicas municipais se deem conta de que 

é seu dever tornar está inserção pública, e que esta ação não irá prejudicar ninguém 

muito pelo contrário. Vai trazer benefícios para todos, que fizerem desta também a sua 

proposta. A experiência que a cidade pode ter ao conviver com um portador de 

necessidades especiais poderão vencer barreiras de preconceito nunca antes vivenciado. 

A Inclusão social permite que as pessoas descriminadas pela sociedade possam 

ter seu lugar, possam se descobrir profissionalmente, isso permite que estas pessoas 

tenham uma identidade, e uma vida por inteira, sem restrições. Parafraseando Coll 

(2004, p. 144): o sistema educacuional reconhece que para evitar possíveis fracassos em 

situações de riscos, é preciso que superem a desvantagem social. Este mesmo quesito 

reconhece também que a intervenção no âmbito social deve levar em conta três níveis: 

O Nível Institucional - refere-se aos fatores ligados a organização 

social e suas relações com os cidadãos: políticas de emprego, de 

moradia, de saúde, de proteção social e de educação. O Nível 

Comunitário – aponta para as relações que as pessoas têm no seio com 

sua família e com os grupos de referencia maios próximos: amigos e 

vizinhos. A estabilidade da residência afeta de modo significativo o 

grau de apoio social que uma família recebe dos grupos mais 

próximos: o Nível Familiar – refere-se principalmente a formação dos 

pais, para que colaborem mais efetivamente na educação de seus 

filhos. 

Pode se perceber entre os três fatores se mostram cada um com sua importância 

para que este individuo possa obter resultados satisfatórios no convívio social. O 

terceiro reforça a colaboração dos pais no âmbito escolar de seus filhos, os pais de certa 

forma oferecem uma estabilidade que imediatamente é percebida pelo portador como 

sendo porto seguro. Do mesmo modo que os pais não devem de maneira nenhuma achar 

que seus filhos serão capazes de viver em sociedade, de trilhar seu próprio caminho. 

Eles precisam entender que seu filho precisa se descobrir que necessita construir sua 

própria identidade. Seja esta no ambiente amoroso, no ciclo de amizades, no seu 

trabalho. 

É possível que o discente que necessita de cuidados especiais seja observado de 

longe, mas que os pais não façam intervenções bruscas que impossibilitem a sua 

adaptação em sociedade. Afinal de contas, um dia estes pais não estarão mais aqui, e aí? 

Este individuo não caminhará sozinho, porque os país não foram capazes de o deixar 
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andar com suas próprias pernas. É importante que a família o ajude a escolher e 

incentive o seu futuro. Dessa forma ele terá a consciência de que pode de que consegue, 

basta apenas uma dose de incentivo. 

A família, a comunidade escolar e o apoio das Sec. Municipal de Educação e 

Sec. Municipal de Saúde podem fazer um trabalho belíssimo de divulgação e 

conscientização na comunidade em que este portador S.D., vive. A abordagem que estas 

entidades podem realizar pode estabelecer níveis de convivência e de oportunidades no 

setor empregatício, que serão benefícios que possivelmente mostrarão resultados. A 

sociedade não pode ser passiva, fingir que não viu um portador de síndrome de Down. 

Precisa oportunizar o que é seu de direito. E para que isso aconteça é necessário que 

eles tenham apoio incondicional dos gestores municipais, para que a ideia escolar saia 

realmente do papel, e não seja mais um simples jornal que ficou na gaveta. A câmara 

municipal pode criar um projeto de lei melhore a qualidade de vida dessas pessoas, que 

elas tenham o mesmo direito empregatício que outras pessoas ditas normais. 

 

DESAFIO PEDAGÓGICO DO PROFESSOR PARA COM O ALUNO S.D. 

A mudança de deficiência para “necessidades educacionais especiais” começou 

de certa forma a ser mais usada nos anos 60, e foi capaz de uma série de mudanças na 

educação especial. E isso tornou a escola capaz de ampliar novos horizontes no novo 

sistema educacional. Este termo acima citado deixou claro que uma criança portadora 

pode apresentar diferentes níveis de dificuldades no aprendizado. Segundo o Informe 

Warnock uma das características do conceito necessidades educativas especiais é seu 

caráter relativo e contextual a avaliação desses alunos não deve ser direcionadas 

exclusivamente a eles, mas sim a aprendizagem produzida pelos mesmos. Para isso o 

Informe cita alguns exemplos disso: “o funcionamento da escola, os recursos 

disponíveis, a flexibilidade do ensino, a metodologia empregada, e os critérios de 

avaliação empregada”. Isso torna a avalição constante como sendo a principal 

metodologia do professor que está à frente de uma sala de aula participando do 

aprendizado coletivo de todos os seus discentes. 

Esta inclusão propriamente dita requer um desempenho maior por parte do 

professor e até mesmo o seu aperfeiçoamento quanto as suas especialidades para poder 
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lidar melhor com este discente, e isso de certa forma levará a escola a produzir práticas 

de integração positiva, pois não basta a escola e seus colaboradores estarem aptos a 

receber este aluno, esta formação profissional de fato será o eixo central para apresentar 

resultados satisfatórios. 

A facilidade diante do conhecimento acaba se tornando mais ampla e o professor 

passa a não se sentir tão sozinho, uma vez que as ferramentas que serão usadas por ele 

já estão prontas. As habilidades adquiridas através do conhecimento serviram de apoio 

pedagógico tanto a ser usado com o aluno S.D. quanto para os alunos ditos normais, e 

este é o ponto de partida, e a inclusão acontece de maneira coletiva. 

Do docente, este aluno vai requerer um pouco mais de atenção que os outros, a 

paciência, a tranquilidade se farão necessárias. Pois o nível de desenvolvimento deste 

discente é bem menor se comparado a outros alunos normais que apresentam 

dificuldade no seu aprendizado. É bem possível que alunos ditos normais venham a 

perceber a maneira lenta com que os alunos com S.D. aprendem os conteúdos em sala 

de aula, pode perceber quando o professor tentar algo diferenciado quanto aos 

conteúdos didáticos, e também toda a atenção mais que o educador deverá ter com este 

discente. É neste momento que o trabalho do professor começa a mostrar resultados. 

Todas as barreiras cotidianas, os ritmos de aprendizagem, as origens socioculturais dos 

alunos, o preconceito em si, precisaram de táticas educativas para melhorar toda a 

metodologia a ser aplicada em sala de aula. 

O educador sendo o eixo principal da sua sala de aula precisará estabelecer entre 

seus discentes um elo de valorização, de carinho e uma relação aberta, não deixando o 

aluno com S.D se distanciar dos demais discentes, tornar o aprendizado a porta de 

entrada para a inclusão. Algumas dessas necessidades individuais podem ser atendidas e 

observadas simplesmente pelo trabalho que o professor deve desenvolver em sala de 

aula. Dar mais tempo para que este aluno consiga desenvolver de maneira satisfatória o 

conteúdo aplicado. 

O acompanhamento do conhecimento que está sendo aplicado é uma ferramenta 

importantíssima se pensarmos na evolução educativa desta criança, que precisará ser 

refeita todos os dias. Uma importante ressalva é que o professor que tenha um aluno 

S.D. em sala em sua sala de aula tenha também um professor a mais para lhe dar 
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suporte, pois uma turma com alunos ditos normais já é muito difícil mostrar resultados, 

por isso é importante que sejam dois pedagogos. A ligação à cumplicidade e o senso 

colaborativo serão ferramentas de extrema importância. Pois os dois juntos poderão 

fazer um trabalho muito bom entre a sala de aula e a escola. 

Lembrando que este trabalho nunca deverá ser um trabalho individual do 

professor e sim um trabalho coletivo, que a comunidade escolar se adeque sempre em 

conjunto, e isso deve fazer toda a diferença. E para que isso aconteça de maneira correta 

e bem planejada podemos citar alguns parceiros que podem fazer toda a diferença n os 

resultados finais. 

 

PRINCÍPAIS PARCERIAS 

SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO – Recursos didáticos, 

especialistas, reforma do espaço físico da Escola. 

SEC. MUN. DE SAÚDE – Apoio psicológico para a criança, os pais e a 

comunidade Escolar. 

NÚCLEO DE APOIO – Uma parceria que reúnam profissionais psicólogos e 

psicopedagogos. 

COORD. PEDAGOGICO – Apoio que professor venha a necessitar. 

PROFESSOR ESPECIALISTA – É importante que um dos professores que 

estejam em sala de aula de aula com alunos com S.D. tenha preparação para atender este 

discente da melhor forma possível. 

A COMUNIDADE RESCOLAR – Parceiro importantíssimo na realização deste 

trabalho. 

A FAMILIA - A família será uma importante aliada deixando que os 

especialistas possam desenvolver seu trabalho da melhor forma possível e aceitando 

todas as orientações passadas pelos mesmos. 

PROJETO POLÍTICO PEDAGOGICO (PPP) – Principal ferramenta de trabalho 

do Professor e da Equipe Pedagógica, pois ele irá direcionar com clareza e objetividade 
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tudo o que deve ou não, inclusive a quantidade de alunos e que professor auxiliar se 

deve ter para o melhoramento do conteúdo didático. 

Contudo, o docente poderá apontar o que deu certo e o que deu errado, são estes 

conceitos básicos que trarão os resultados esperados. Poderão ser observados já nos 

primeiros dias letivos se este aluno esteja pronto ou não para fazer uso do mesmo 

material coletivo que os demais alunos utilizam. Mesmo que ele não tenha uma boa 

cognição e a coordenação motora adequada, é importante que dentro destes mesmos 

conteúdos, se possam tirar algo didático que seja usado por ele. Esta mudança faz parte 

da estratégia de ensino adotada pelo professor e que não o deixará este discente tão solto 

e distante da turma, e ao mesmo tempo ele estará coletivamente inserido com o mesmo 

assunto. Segundo a apostila de Portador de Necessidades Especiais do IFETE que o 

Informe Warnock consta que, para atender as necessidades, dentre outros recursos 

educacionais, é preciso: 

Preparo e competência profissional dos educadores, inclusive para 

organizar adequações curriculares; aumentar a quantidade do material 

didático existente incorporando-se, como rotina, a aquisição de 

recursos didáticos específicos para alunos. Promover as adaptações 

dos equipamentos escolares, removendo-se todas as barreiras 

arquitetônicas e oferecer apoio psicopedagógico ao aluno e orientação 

aos seus familiares. 

Uso de materiais educativos durante a aula, o bom planejamento das atividades 

complementares, e quando estes fatores determinantes não alcançarem o resultado 

esperado, é hora de buscar ajuda especializada de recursos e medida pedagógica 

específica. Os indicadores de desenvolvimento escolar devem sempre fazer parte da 

metodologia e auto avaliação do professor, o progresso e as habilidades adquiridas 

através do dia a dia da sala de aula deste deve facilitar tanto no sistema de 

desenvolvimento educacional quanto no bom funcionamento da escola. 

O docente precisa estar bem preparado psicologicamente, pois há situações 

limites em sala de aula, principalmente com o aluno S.D., e o docente precisará estar 

bem preparado para executar a melhor possível de conter a situação. A especialização 

na área será de grande importância, pois todas as decisões tomadas pelo mesmo serão 

metas traçadas que trarão resultados ou não. 

É sempre importante que o professor busque todas as informações possíveis, 

assim ele se planejará melhor, e a evolução do seu trabalho aparecerá em tão pouco 
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tempo, talvez bem menor do que o esperado por ele. Por isso é tão importante que o 

mesmo se avalie enquanto professor de aluno S.D., pois a partir dessas avaliações será 

possível melhorar sempre, avançar sempre. O diagnostico do erro precocemente nos 

remete rapidamente ao acerto, o docente precisa tornar ciência disso durante o seu 

tempo em sala de aula, dessa formar não prejudicará nunca um aluno Portador da 

Síndrome de Down. 

 

QUAL O PAPEL DO PROFESSOR E DO RESPONSÁVEL PELO 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE). 

Essa não será uma tarefa tão fácil de lidar diariamente, semanalmente ou 

mensalmente, apesar do docente está acompanhada de um especialista ele irá enfrentar 

barreiras muito difíceis de lidar. Para que as metas traçadas pelos dois profissionais 

tenham resultado é preciso que se tenha um elo de comunicação constante entre ambos. 

O objetivo deste vínculo entre as profissionais é de buscar soluções didáticas e o 

máximo de materiais possíveis para a melhoria de qualidade do ensino em sala de aula. 

O diálogo entre as profissionais será realizado diariamente. 

O docente precisará passar para a pessoa responsável pelo Atendimento 

Educativo Especial, tudo o que deu certo e o que não deu para que a mesma possa traçar 

melhores métodos para melhorar as técnicas aplicadas. Semanalmente as duas e a 

coordenadora pedagógica podem estar realizando reuniões com a comunidade escolar, 

para que dessa forma possam estar habituando-os a atender estes alunos da melhor 

forma possível. Esta deverá acontecer somente até o momento em que elas observarem 

que o caminho está sendo percorrido com sucesso. Mensalmente estas reuniões 

acontecerão entre os três órgãos escolares e a família de todos os alunos, para que se 

torne realidade à inclusão que está acontecendo em sala de aula, é preciso que seja 

passado também para os pais, assim todos se tornaram cientes e de certa forma a 

inclusão acabará fazendo parte da vida de cada uma das famílias, e todos poderão 

colaborar, seja com um diálogo em casa até mesmo orientando alguém que não tenha 

conhecimento do que é S.D.  

A troca de informações deve ser diária. Sempre que surgir uma dúvida 

ou necessidade em sala, levada para a responsável pelo Atendimento 

Educacional Especializado e, junta, pensávamos em soluções. Dessa 
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forma, o progresso das crianças se intensifica e a avaliação se 

aprimora. (CONCEIÇÃO, 2011. p. 52) 

A avaliação dos conteúdos deve ser realizada a partir de resultados apresentados 

conforme irão sendo aplicados em sala de aula. Toda a didática, a metodologia aplicada 

será aliadas nos próximos resultados que surgirem com as metas que foram planejadas. 

Esta prática avaliativa deve acontecer diariamente, somente dessa forma é possível 

detectar possíveis erros e acertos. É provável que haja lentidão quanto ao aprendizado 

da criança com S.D., mas nada será em vão logo que começam a surgir os primeiros 

resultados, nota-se que tudo vai se facilitado e que ele acaba se adequando de maneira 

correta ao sistema de aprendizado. 

 

ONDE BUSCAR RECURSOS PEDAGÓGICOS QUE NA ESCOLA NÃO SÃO 

DISPONIBILIZADOS 

A equipe gestora poderá agir dentro dos tramites legais, e o município pode estar 

financiando mediante projeto apresentado por esta equipe. Isso pode ser solicitado às 

secretarias de saúde e educação a partir de índices de existência deste aluno na rede 

básica de ensino. Pois de certa forma a escola precisa se equipar para melhor atender 

este aluno. 

Os eletrônicos são uma das possibilidades de ferramentas que o docente 

precisará na sua prática diária, uma vez que a tecnologia usada como beneficio pode se 

tornar uma grande aliada na obtenção de resultados. O docente poderá se beneficiar de 

ferramentas já existentes e de não tão de difícil acesso. Parafraseando CONCEIÇÃO, 

2011 “os materiais de auxílio ao professor pode ser desde um lápis adaptado para o 

portador de necessidades educacionais, ou até mesmo um software, tido como recurso 

tecnológico”. Uma sala de mult-recursos, também auxiliará o professor na busca por 

melhoria na qualidade de ensino. 

A equipe pedagógica da escola poderá buscar todos os recursos que o município 

possa disponibilizar inclusive melhoria no espaço físico da escola que obrigatoriamente 

poderá receber ajustes necessários. E quando isso não for possível, o melhor a ser feito é 

a união desta equipe e o melhor planejamento possível para que estes alunos não sejam 
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prejudicados por falta de material didático. A última opção seria o que diz 

CONCEIÇÃO, 2011: 

Programas de implementação de recursos multifuncionais do MEC. 

Isso deve ser feito pela Sec. De Educação. Kátia Regina Caiado, 

docente da Universidade Federal de São Carlos, diz que se a 

necessidade for de material de apoio e formação continuada para 

professores: “as escolas devem procurar, em sua comunidade, 

entidades como a Ass. de pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). 

A secretaria deve, de certa forma, atender o professor e procurar buscar os 

recursos descritos pelo mesmo. Pois quando a inclusão acontece, o nome da escola e do 

município tona-se público. Todos ganham com a prática da inclusão, desde o aluno que 

está sendo inserida no sistema regular de ensino até mesmo a secretaria do município, 

que muitas vezes tona-se amis conhecida e servem de exemplo de Inclusão Escolar, e 

são práticas assim que outras comunidades escolares acabam adotando como exemplo 

para acertar quanto ao seu sistema educacional. 

A partir da ideia de inclusão se pode pensar como é de fato e de direito adaptar e 

tornar realidade o aprendizado de uma criança S.D., na rede regular de ensino, pois este 

próprio sistema já se encontra defasado para os alunos ditos normais, pode-se pensar 

então em uma ou mais que necessita de uma educação especial. Mas fica impossível o 

docente olhar uma criança especial e não a aceitar em sua sala de aula. 

É um desafio muito grande se comparado aos que os professores já enfrentam no 

seu dia a dia. Mas a satisfação de tornar o que se foi aprendido na docência acaba 

encorajando para enfrentar mais um desafio. Pois professor que é professor não foge 

jamais de um desafio lhe proposto. Todas as propostas apresentadas no PPP (projeto 

politico pedagógico) serviram de base para o ponto de partida, uma vez que nele 

existam todas as decisões tomadas pela comunidade escolar. O processo de ensino 

aprendizagem do aluno com S.D. tem um longo processo de integração com a 

linguagem escolar. Todo o planejamento anual das aulas será revisto e adaptados dia 

após dia. Estes ajustes permitiram os avançais na área educacional deste discente. 

Toda a parte orientada pela especialista pedagógica precisará ser entendimento 

com muita clareza, pois as ideias do docente aliados à pessoa responsável por dar 

suporte pedagógico, serão muito importantes para que se trilhe um caminho de bons 

resultados. O planejamento deverá coincidir com o grupo de sala de aula e também com 



 

320 

 

o aluno S.D., este rompimento com o sistema tradicional, quando o professor passa a ser 

mediador de dois grupos de alunos diferentes, mostra que a educação inclusiva se 

arrasta a passos lentos, mais que pode chegar lá. 

O professor poderá organizar a sala e as situações propostas pela metodologia 

que será aplicada em sala de aula. De forma que se seja possível personalizar todas as 

questões para que tanto o grupo de alunos ditos normais se adequem, quanto os alunos 

com S.D. Isso trará um alto grau de participação de toda a turma da classe. Para que isso 

aconteça e seja bem sucedida, o professor deverá conhecer bem o seu aluno, que 

práticas pedagógicas trarão mais resultado. 

O trabalho aqui será de mediador do conhecimento, práticas de ajustes farão a 

diferença na hora de obtenção de resultado, as estratégias metodológicas de ensino, 

permite uma conduta mais detalhada pelo professor, para possibilitar o aprendizado 

mútuo. Esta prática mostra que o aluno com S.D., tanto pode aprender com o professor, 

quanto com os alunos ditos normais, isso pode ser difícil, mais não impossível. Esta 

prática adotada pelo professor pode se ter efeitos positivos quanto ao rendimento nas 

relações sociais e no desenvolvimento pessoal do aluno com S.D. Nesse planejamento o 

professor assumira toda a responsabilidade de fazer realmente a diferença. 

 

O PAPEL DA FAMÍLIA 

Quando em uma determinada família nasce um portador de necessidades 

especiais pode ser um dos acontecimentos mais vitais para o ser humano. A afetividade 

se intensifica conforme o tempo for passando. Este filho passa a ser observado como 

fonte de medo, do não saber identificar o que deve ser feito em muitas situações. 

Mesmo que a família já tenha outros filhos, não quer dizer que tudo vá acontecer da 

mesma maneira que aconteceu com os filhos anteriores, pois esta é de fato uma 

experiência única, por isso o medo se espalha entre os pais. A partir do momento em 

que é diagnostico a deficiência, a preocupação dos pais flui de maneira preocupada, eles 

imaginam seu futuro, seu presente, o quem precisa ser feito, e essa preocupação pode ir 

se intensificando cada vez mais. 

Durante o desenvolvimento da criança, os pais poderão procurar ajuda médica 

na tentativa de amenizar um pouco aquilo quem se passa com a criança. Terão que 
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decidir entre si sobre a vida escolar desta criança. Alguns pais até tentam buscar 

melhores esclarecimentos de como lidar melhor com o filho S.D., então apareceram 

milhares de informações, nas quais os próprios pais ficaram perdidos, e não 

conseguiram assimilar de maneira clara. É neste momento que começam a surgir as 

primeiras informações vindas dos profissionais da área da educação e da saúde, uns 

procurarão ajudar e explicitar o que de fato acontece, outros possivelmente podem 

desaconselhar tudo o que o propôs. 

Um dos problemas vindos do cuidado excessivo dos pais é que no meio a um 

turbilhão de informações muitas vezes não se é visto o que a criança em si necessidade e 

sim a dedicação exagerada que acaba de certa forma por atrapalhar o tratamento feito 

pelos profissionais especializados. Desde cedo a criança precisa ser inserida em 

programas governamentais que estimulem suas capacidades. A dedicação excessiva 

deve vir diretamente dois profissionais que acompanham a criança e não dos pais, é 

preciso e4ste entendimento. 

Os pais precisam decidir que a criança com S.D., também é capaz de se 

desenvolver socialmente e no âmbito escolar. No momento em que este atingir sua 

maturidade os pais precisam deixar que o mesmo pudesse se sentir capaz de realizar 

tarefas que outras pessoas já estão habituadas a fazer. Ele mesmo decidirá trabalhar e a 

família deverá incentivá-lo ao longo deste caminho, pois é neste momento quer ele 

passará a perceber que já é capaz de caminhar sozinho, e nada melhor do que os pais 

para incentivar o seu sucesso autônomo. A proposta citada não é tarefa nada fácil para 

os pais que tem um filho S.D., mas os pais deveram optar por aquilo que vai ser melhor 

para seu filho no futuro, jamais o que acham certo, e devem sempre lembrar que não 

vão viver a vida toda para proteger este filho. Por isso é tão importante o 

desenvolvimento social deste individuo. 

 

DESENVOLVIMENTO ESCOLAR DA CRIANÇA COM S.D. 

A partir da ideia de inclusão se pode pensar como é de fato e de direito adaptar e 

tornar realidade o aprendizado de uma criança S.D., na rede regular de ensino, pois este 

próprio sistema já se encontra defasado para os alunos ditos normais, pode-se pensar 
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então em uma ou mais que necessita de uma educação especial. Mas fica impossível o 

docente olhar uma criança especial e não a aceitar em sua sala de aula. 

É um desafio muito grande se comparado aos que os professores já enfrentam no 

seu dia a dia. Mas a satisfação de tornar o que se foi aprendido na docência acaba 

encorajando para enfrentar mais um desafio. Pois professor que é professor não foge 

jamais de um desafio lhe proposto. Todas as propostas apresentadas no PPP (projeto 

politico pedagógico) serviram de base para o ponto de partida, uma vez que nele 

existam todas as decisões tomadas pela comunidade escolar. CONCEIÇÃO, 2011 deixa 

claro que “ao rever o PPP para se promover inclusão”. 

O PPP deve contemplar o atendimento á diversidade e o aparato que a 

equipe terá para atender e ensinar a todos. Já o currículo deve prever a 

flexibilização das atividades (com amais recursos visuais, sonoros e 

táteis) para contemplar as necessidades. 

O processo de ensino aprendizagem do aluno com S.D. tem um longo processo 

de integração com a linguagem escolar. Todo o planejamento anual das aulas será 

revisto e adaptados dia após dia. Estes ajustes permitiram os avançais na área 

educacional deste discente. Toda aparte orientado pela especialista pedagógica precisará 

ser entendimento com muita clareza, pois as ideias do docente aliados a pessoa 

responsável por dar suporte pedagógico, serão muito importantes para que se trilhe um 

caminho de bons resultados. 

O planejamento deverá coincidir com o grupo de sala de aula e também com o 

aluno S.D., este rompimento com o sistema tradicional, quando o professor passa a ser 

mediador de dois grupos de alunos diferentes, mostra que a educação inclusiva se 

arrasta a passos lentos, mais que pode chegar lá. O professor poderá organizar a sala e 

as situações propostas pela metodologia que será aplicada em sala de aula. De forma 

que se seja possível personalizar todas as questões para que tanto o grupo de alunos 

ditos normais se adequem, quanto os alunos com S.D. Isso trará um alto grau de 

participação de toda a turma da classe. Para que isso aconteça e seja bem sucedida, o 

professor deverá conhecer bem o seu aluno, que práticas pedagógicas trarão mais 

resultado. 
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QUE PAPEL A GESTÃO ADMINISTRATIVA EXERCE NESSE 

DESENVOLVIMENTO ESCOLAR? 

O Professor será a ferramenta em sala de aula, tudo o que se foi planejamento 

cabe a ele ser o transmissor. Mas será que a escola em que este aluno está inserido 

realmente está fazendo inclusão do jeito certo? Muitos gestores ao receber um portador 

de necessidades especiais não sabem como lidar nem por onde começar essa inclusão. É 

notória a falta de recursos específicos que a escola possa disponibilizar para que o 

professor possa fazer a diferença. ALMEIDA, (2010, p. 23) nos esclarece bem este fato: 

Apesar de acolher essas crianças e jovens, ainda têm dúvida com 

relação á eficácia da inclusão, ao trabalho de convencimento dos pais 

(de alunos com ou sem deficiência) e da equipe, a adaptação do 

espaço e dos materiais pedagógicos e aos procedimentos 

administrativos necessários. 

É necessário o rompimento de barreiras, como é o caso da educação. Partir do 

velho para o novo, de criar de te vontade de acertar. A inclusão de verdade acontece 

quando o gestor é de fato comprometido com a educação de qualidade, pois é do diretor 

escolar em especial que parte todas as decisões que podem melhorar o bom empenho do 

professor em sala de aula, as mudanças decorrente do diferente, toda a parte 

administrativa da escola, e o próprio vínculo com a comunidade em que ele trabalha. 

A escola não deve recusar-se a receber um aluno especial, a lei é clara quando 

retrata que todos têm direitos iguais quando se trata de escolaridade. A revista acima 

cita “Que somente em alguns casos é necessária à autorização dos profissionais de 

saúde que atendem essa criança”. Ficam claro também a responsabilidade dos Gestores 

Municipais e Estaduais tomarem as providências cabíveis para adequar essas crianças 

da melhor maneira possível na rede regular de ensino. 

O gestor escolar precisa estar atento quanto ao número de alunos em uma 

determinada sala de aula que possua aluno S.D., pois as turmas menores oferecem maior 

chance de aprendizado. Lembrando que não existe um número exato de aluno portador 

de necessidades especiais que possam ficar em uma única sala, esta decisão cabe ao 

professor, se aceita dois ou três alunos, somente ele saberá se é capaz ou não de repassar 

as atividades propostas, e apresentar resultados desses discentes. 
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O percentual dos portadores de necessidades especiais é em média de 8 a 10% 

da população, segundo a revista acima citada. Então diante desses fatos comprobatórios, 

abre-se exceção quanto ao número de portadores a ser aceitos em uma única turma, 

ainda mais se o professor da turma em que este aluno irá ficar é especialista na área, ou 

a escola possa oferecer professores auxiliar, para que o trabalho deste docente possa se 

aprimorar a cada dia. 

A escola em si precisará de uma valorização em sua liderança para que as 

pessoas e os pais de aluno sejam eles especiais ou não acreditem que se está de fato 

fazendo Inclusão. Essa liderança compete ao diretor da escola e sua equipe pedagógica, 

a mesma deve levar em conta o mesmo entendimento aos demais funcionários da 

escola. A oposição central das ideias que o Gestor escolar deve basear-se sempre em 

uma boa Gestão, no controle convicto da organização do serviço prestado à 

comunidade. 

O modelo do diretor da instituição deve ser idealizado no plano de inovação 

sempre, procurando realizar palestras periódicas, sua participação em projetos coletivos 

e festas culturais da escola, assim estará promovendo a mudança educativa e se fazendo 

presente no âmbito escolar. Parafraseando COLL, (2004) “Os líderes devem promover 

escolas de colaboração, e que se estudo estabelece seis estratégias que os diretores 

escolares usam para nos processos de mudanças nas escolas”. São elas: 

1. Reforçar a cultura da escola. 

2. Realizar uma boa gestão. 

3. Impulsionar o desenvolvimento dos professores. 

4. Estabelecer uma comunicação diferente e frequente. 

5. Compartilhar com outros o poder e a responsabilidade. 

6. Utilizar símbolos e rituais para expressar os valores culturais. 

As mudanças que os autores citam serviram de pilares para dar um inicio na 

escola que seu gestor ainda não tenha recebido um portador de necessidades especiais, 

ou mesmo que já tem vale utilizar para quer mostre melhores resultados. São estratégias 

que podem esclarecer o comprometimento de todos que fazem a comunidade escolar, o 
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Gestor Escolar deve sempre manter uma comunicação ativa com seus funcionários, pois 

é desta forma que poderá estar ganhando aliados na luta pela igualdade educacional. 

A proposta imposta acima poderá trazer transtornos na escola, pois as mudanças 

sempre têm um impacto positivo ou negativo, principalmente esta que proporcionará 

uma mudança na cultura anterior da escola. Esta mudança de cultura esclarece 

principalmente o respeito que todos os alunos ditos normais deverão ter pelas 

diferenças, a igualdade entre eles, a participação efetiva de todos os pais de alunos que 

estudem na instituição. 

Esta mudança deve também potencializar a colaboração dos professores tanto 

em sala de aula quanto em sociedade, este deve de fato vestir a camisa da instituição em 

que ele exerce o cargo de professor, e que defenda isso de quer que ele esteja. O modelo 

escolar de inclusão social e educacional não está tão distante se pensarmos em mudança, 

se procurarmos fazer a diferença para a melhoria da qualidade de vida desses discentes. 

 

O QUE COMPETE ÀS ESFERAS GOVERNAMENTAIS QUANDO SE FALA 

EM INCLUSÃO 

O Governo Federal é responsável por toda a assistência financeira aos Estados, 

ao Distrito Federal e aos municípios, para que se tenha um direito à educação, também 

se responsabiliza pela formação continuada dos professores, dessa forma possibilita um 

melhor rendimento dos docentes em sala de aula. Para que este plano aconteça de forma 

correta é cabe aos gestores Municipais e Estaduais, organizar o sistema de ensino, 

firmar e fiscalizar parceiros de instituições especializadas e administram os recursos que 

vem do Governo Federal. Segundo ALMEIDA (2010, p. 27): 

O MEC libera recursos financeiros para ações de acessibilidade física, 

como rampas e elevadores, sinalização tátil em paredes e no chão, 

corrimão, portas e corredores largos, banheiros com vasos sanitários, 

pias e toalheiros adaptados e carteiras, mesas e cadeiras adaptadas. 

Há uma demanda muito grande em relação a estes pedidos, por isso nem sempre 

a disponibilização desse material vem a contento. Este processo no geral exige que o 

gestor da escola onde está necessitando deste material seja bem criativa para substituir a 

falta do mesmo. 
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INTERVENÇÕES PSICOPEDAGÓGICAS 

O trabalho realizado por este especialista na área é um importante escolha, 

quando procurados de imediato assim que se é dado o diagnostico. Quando o gestor já 

apresenta na escola o profissional desta área e sabe usá-lo a seu favor é bem será bem 

melhor o rendimento escolar de discente. Mas quando isso não acontece é necessário 

que a família e a escola procurem ajuda para que o professor possa desenvolver sua 

metodologia. 

Quando essa intervenção pedagógica acontece no tempo certo é possível notar 

possíveis avanços educativos da criança com S.D. se as mudanças psicopedagógicas em 

parceria com o professor não surtirem efeito, é necessário que o ensino se adeque as 

condições do aluno. A intervenção pedagógica consiste especificamente detectar no 

desenvolvimento da criança e no ambiente no qual ele participa um futuro de 

possibilidades educativas. 

Por isso é importante o diagnostico precoce, pois ele é capaz de detectar 

modelos de atraso maturativos e deficiências funcionais que podem ser consideradas 

indícios de baixo rendimento, o livro Desenvolvimento psicológico e educação 2ª 

edição nos esclarece o seguinte: “o atraso maturativo e as deficiências funcionais são 

considerados como sendo de baixo rendimento na aprendizagem da leitura, da escrita e 

da matemática”. 

Então esta ajuda especializada é mais do que necessária, uma vez que este 

discente tem direito ao ensino na rede regular de ensino e no seu contraturno uma 

educação especializada, responsabilidade que diz respeito aos especialistas da área e não 

do professor, que já devera fazer sua parte em sala de aula. Parafraseando ALMEIDA 

2010, o gestor escolar poderá buscar informações na secretaria de educação especial do 

MEC, na secretaria de educação do seu município, em organizações não 

governamentais, associações e universidades. 

Esta mesma revista deste ano acima citado esclarece que: “além do atendimento 

especializado, alunos com deficiência tem direito a um cuidador” visto que nem sempre 

este processo acontece de forma pacífica, geralmente a caminhada é extensa 

prejudicando somente neste caso o próprio discente. 
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A EVOLUÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL AOS PORTADORES ATÉ OS 

DIAS ATUAIS 

No Brasil o atendimento especializado aos portadores de deficiência começou 

oficialmente no dia 12 de outubro de 1854, quando Dom Pedro II fundou o Imperial 

Instituto dos meninos Cegos, no Rio de Janeiro. Em 1942, quando já havia no país 40 

escolas públicas regulares que prestavam algum tipo de atendimento a deficientes 

mentais e 14 que atendiam alunos com outras deficiências, o Instituto Benjamin 

Constant editou em braile a Revista Brasileira para Cegos, primeira do gênero no Brasil. 

Segundo Mendes (2001): “Prevaleceu o descaso em relação á Educação Especial, visto 

na criação instituições para atendimento de casos mais graves, enquanto os mais leves 

eram ainda indiferenciados”. 

Pouco a pouco graças as Ongs como a Sociedade Pestalozzi, a AACD 

(associação de assistência a criança defeituosa) e a APAE (associação de pais e amigos 

do excepcional), a questão da deficiência foi saindo do âmbito da saúde – afinal, pessoa 

com deficiência não é doente – para o âmbito da educação. 

Nos anos 70, quando o MEC assumia que a clientela da educação especial é a 

que “requer cuidados especiais no lar, na escola e na sociedade”. Em 1986 a expressão 

“alunos excepcionais” foi substituída por “alunos portadores de necessidades 

educacionais especiais”. Em 1990, finalmente o Brasil participou da Conferência 

Mundial sobre Educação para Todos na cidade de Jomtiem, na Tailãndia: estavam 

lançados a política da educação inclusiva. 

Segundo Mendes, em 1994, promovida pelo governo da Espanha e pela 

UNESCO, foi realizada a Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais 

Especiais, que produziu a declaração de Salamanca, tida como mais importante marco 

mundial da difusão da filosofia da educação inclusiva (MENDES, 2006). 

Em alguns momentos nota-se como se a educação estivesse sempre em segundo 

plano. Mas os autores e interessados em adotar métodos educativos que desenvolvesse 

de uma forma ou de outra a educação inclusiva, nunca deixaram de citar, principalmente 

com relação a esta clientela de alunos especiais. Os institutos e escolas foram criados ao 

longo da história da educação, além dos conselhos criados pelo governo e o ministério 

público, que influenciaram a expansão da educação especial. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se concluir que todo o processo de desenvolvimento para emitir um bom 

funcionamento na qualidade de ensino aprendizagem, é necessário que todos a nossa 

volta esteja inserido nele, que sejam participativos, que busquem o mesmo ideal. Que é 

tornar métodos de aprendizagem mais humanitários, mais acolhedor, sem distinção de 

raça, cor, ou aptidão física, mental ou intelectual. 

Fazer parte desse processo, a família, a escola, professores e a comunidade 

social. Os recursos capazes de melhorar satisfatoriamente o sistema de ensino especial, 

precisa ser implantado o mais breve possível, para que sejam refeitos novas 

metodologias baseadas nesse novo incentivo dentro de sala de aula. 

Enfim, este trabalho deixa claro mediante todos os recursos que possam ser 

disponibilizados, será necessário que o docente e a equipe especializada conheça todas 

as potencialidades advindas dos alunos especiais. Somente dessa forma será possível 

obter os resultados esperados. 

 

REFERÊNCIAS 

ALMEIDA, Maria Elizabeth Biancocini. A tecnologia precisa estar na sala de aula. 

REVISTA NOVA ESCOLA, Edição 233, Junho/Julho 2010.  

BRASIL. Assembléia Legislativa. Ministério da Educação e do Desporto ( MEC). Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Lei nº 9.394/96. Brasília: centro 

Gráfico, 20 de dezembro de 1996. 

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988. Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ Constituiçao.htm. 

  , Lei 7.405/85. Obrigatoriedade do símbolo internacional de acesso. 

Brasília, 1985. 

  , Lei nº 7.853/89. Dispõe sobre o apoio ás pessoas com deficiência e sua 

integração social. Brasília, 1989. 

BRASIL. Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança 

e do Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do 

Brasil, Brasília, DF,1990. 



 

329 

 

DECLARAÇÃO DE SALAMANCA e linha de ação sobre necessidades educativas 

especiais: Acesso e qualidade. Brasília: CORDE, 1998. 

BUSCAGLIA, Leo. Os Deficientes E Seus Pais. Tradução de Raquel Mendes. 5ª 

Edição Editora Record Rio De Janeiro - São Pmlo, 2006. 

Casa Grande, Rosilene Munhoz. Inclusão : privilégio de conviver com as diferenças. 

Universidade Estadual De Campinas Faculdade De Educação, 2006. 

COLL, CESAR; MARCHESI, Alvaro; PALACIOS, Jesus.  Desenvolvimento 

psicologico e educacao: psicologia da educação escolar. Artmed, 2004. 

EL INFORME WARNOCK. Revista Siglo Cero, n.º 120, julio-agosto 1990, 1-26. 

FOSSI, Giovana de Cássia Gonçalves. Necessidades Educativas Especiais e a 

Inclusão Escolar. Faculdade Capivari, 2010. 

Conceição, Marcos Roberto da. É possível resolver. Revista Nova Escola. Edição 244. 

Agosto de 2011. Disponível em https://novaescola.org.br/conteudo/7733/e-possivel-

resolver 

MENDES, E. G. A radicalização do debate sobre inclusão escolar no Brasil. Revista 

Brasileira de Educação. Rio de Janeiro, v. 11, n. 33, set-dez. 2006. 

PUESCHEL, S. M. Síndrome de Down: Guia para pais e educadores. Campinas: 

Papirus, 1999. 

RAGONESI, M. E. M. M. Psicología escolar: pensamento crítico e práticas 

profissionais. 1997. 48p. Tese (Doutorado em educação) – Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

https://novaescola.org.br/conteudo/7733/e-possivel-resolver
https://novaescola.org.br/conteudo/7733/e-possivel-resolver


 

487 

 

SOBRE OS ORGANIZADORES 

 

FREITAS, Dayana Lúcia Rodrigues de: Mestra em Ciências da Educação pelo 

Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional (CECAP). Especialista em 

Mídias na Educação pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). 

Especialista em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância pelo Instituto Federal de 

Educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Especialista em 

Metodologia do ensino de Biologia e Química pelo Instituto Pedagógico de Minas Gerais 

(IPEMIG/MG). Especialista em Educação Ambiental e Geografia do semiárido pelo 

Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). 

Especialista em Ensino de Ciências Naturais e Matemática pelo Instituto Federal de 

educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Especialista em Língua 

Portuguesa, Matemática e Cidadania pelo Instituto Federal de Educação Ciências e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Graduada em Licenciatura Plena em Biologia 

pelo Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). 

Técnica em Meio Ambiente pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

(SENAC/RS). Palestrante. Pesquisadora. Professora e Orientadora de cursos de Pós-

Graduação e Graduação em instituições da rede privada em Macau/RN. Professora; 

Orientadora de TCC e Orientadora de Estágio Curricular Supervisionado da Escola Técnica 

Fanex Rede de Ensino – Macau/RN. Professora da Educação Básica do município de 

Guamaré/RN. Orcid: https://orcid.org/0000-0001-5355-3547. Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/5122671799874415. E-mail: dayannaproducoes@gmail.com.   

PAIVA, Luciano Luan Gomes: Diretor de Arte na Editora Amplamente Cursos, 

coordenando toda a produção visual e ações de publicidade nas redes sociais e site da 

empresa. No campo da Educação, atua como Coach Educacional, Palestrante, Ministrante 

de Oficinas (presenciais e on-line), Tutor a Distância na Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN) e Professor de Música em múltiplos contextos. Como 

pesquisador, tem feito estudos sobre Aprendizagem mediada por Tecnologias Digitais sob a 

ótica da Complexidade; Formação Docente no âmbito das Tecnologias Digitais; e Mediação 

Pedagógica no Ciberespaço. Também é membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em 

Música (GRUMUS-UFRN). Tem formação acadêmica, como Mestre em Música (com 

ênfase em Educação Musical) pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Especialista em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância pelo Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia (IFRN). Licenciado em Música pela Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN). Orcid: https://orcid.org/0000-0001-6192-6075. Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/0772088747598226. E-mail: luciano.90@hotmail.com.   

FERNANDES, Caroline Rodrigues de Freitas: Especialista em Mídias na 

Educação pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). Pós-graduanda em 

Educação Inclusiva pelo Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte (IFRN). Graduada em Licenciatura em História pela Universidade 

Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). Graduanda em Licenciatura Plena em Pedagogia 

https://orcid.org/0000-0001-5355-3547
http://lattes.cnpq.br/5122671799874415
mailto:dayannaproducoes@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-6192-6075
http://lattes.cnpq.br/0772088747598226
mailto:luciano.90@hotmail.com


 

488 

 

pela Faculdade UNOPAR. Técnica em Contabilidade pelo Centro de Educação Integrada 

Monsenhor Honório (CEIMH). Atuou como professora da Rede Pública em Macau/RN. 

Atuou como professora da Escola Técnica Fanex Rede de Ensino – Macau/RN. Orcid: 

https://orcid.org/0000-0002-9198-6746. Lattes: http://lattes.cnpq.br/5956672837215695. E-

mail: caroline_brum2005@hotmail.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://orcid.org/0000-0002-9198-6746
http://lattes.cnpq.br/5956672837215695
mailto:caroline_brum2005@hotmail.com


 

489 

 

SOBRE OS AUTORES 

 

ANDRADE, Maria Vilma Silva Santos: Especialista em Educação Infantil e 

Libras pelo Instituto IESP. Graduada em Pedagógica pela UVA. Possui Magistério pelo 

Centro de Educação Integrada Monsenhor Honório (CEIMH). Atualmente é professora 

no Município de Guamaré/RN. 

AQUINO, Andréia Rodrigues: Mestranda do Curso Ciências da Educação 

pelo Instituto de Educação e Tecnologias em Ciência da Educação- FACULDADE 

CECAP. Especialista em Educação Infantil e Ensino Fundamental, pela Faculdade do 

Maciço de Baturité-FMB. Especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional, pela 

Faculdade de Natal-FAL. Graduada em Pedagogia-Licenciatura Plena pela 

Universidade Estadual Vale de Acaraú, conclusão em 2009. Atualmente leciona no 

Município de Macau, exercendo a função de professora de Educação Infantil e no 

Estado do RN no Ensino Fundamental 1º ano. 

ARAÚJO, Aline de Fátima da Silva: Especialista em Libras FACEN- 

Faculdade de Ciências Empresariais de Natal., Especialista em Tradução e Interpretação 

em LIBRAS CINTEP-Faculdade Nossa Senhora de Lourdes. E está cursando Pós-

graduação em português como 2° língua par ao surdo. Possui Licenciatura em Letras - 

Português pela Universidade Estadual da Paraíba, como também é Licenciada em Letras 

Libras pela Universidade Federal da Paraíba.  Foi aprovada no 7° Prolibras- Exame 

Nacional de Certificação em Proficiência na Tradução e Interpretação da Libras-Língua 

Portuguesa. Atualmente atua como Professora de Libras nos cursos de História, 

Pedagogia, Letras e Geografia na UEPB (Universidade Estadual da Paraíba) campus III 

Guarabira. Como também é professora de Libras na prefeitura Municipal de João 

Pessoa. Atuou como Intérprete de Libras na Educação Fundamental 1°fase e no Ensino 

Médio na Escola Estadual de Ensino Fundamental John Kennedy e atuou como 

intérprete de Libras no IFPB Campus-Guarabira, e como Orientadora em Libras no 

Pronatec campus Guarabira. Tem vasta experiência na área de Libras, com ênfase em 

Letras Libras e Letras Português. Currículo lattes: 

http://lattes.cnpq.br/6540285419918794. 

ARAUJO, Ivânia Cortez de Moura: Mestrando do curso de Ciências da 

Educação pelo Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional 

(CECAP). Especialista em Educação Física Escolar E Educação Física Adaptada pelo 

Instituto Superior de Educação Elvira Dayrell. Graduada em Licenciatura em Educação 

Física pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Professora Dos 

Anos Iniciais Finais e EJA desde 2014, desenvolvendo atividades que se caracterizam 

como fundamentais na promoção à saúde. 

ASSIS, Arlene Rubem: Mestra em Ciência da Educação - Universidad 

Politécnica y Artística del Paraguay - UPAP. Especialista em Educação Especial e 

Inclusiva pela Faculdade Internacional de Curitiba - FACINTER/BV. Graduada em 

Pedagogia pela Universidade Estadual de Roraima e Licenciatura em Ciências 

Biológicas pelo Instituto Superior de Educação do Pará. Professora da Secretaria de 

http://lattes.cnpq.br/6540285419918794


 

490 

 

Estado da Educação e Desporto de Roraima – SEED/RR e Secretaria Municipal de 

Educação de Boa Vista/RR – SMEC/BV.   

BARBOSA, Elen Crisily Soares: Especialista em Gestão e Coordenação 

Escolar. Graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte 

(UERN). 

BARBOSA, Leonardo Henrique: Licenciado no curso de Pedagogia pela 

Faculdade de Ciências, Letras e Educação de Presidente Prudente da Universidade do 

Oeste Paulista (UNOESTE). Autor da iniciação científica: A importância da filosofia da 

educação na formação de professores: um debate necessário na contemporaneidade. 

Bolsista do programa de Residência Pedagógica (CAPES). Exerceu cargo de Professor 

Auxiliar no município de Presidente prudente. Participante do grupo de pesquisa: 

Valores, educação e formação de professores coordenado pelo prof. Dr. Divino José da 

Silva. 

BATISTA, Sandra Régia: Mestra em Ciência da Educação - Universidad 

Politécnica y Artística del Paraguay – UPAP. Pós Graduação Lato Sensu em Supervisão 

Educacional – Universidade do Amazonas. Licenciatura Plena em Pedagogia – 

Universidade Federal de Roraima. 

BELLO, Caroline Lisbôa: Especialista em Fundamentos e Organização 

Curricular da Universidade do Vale do Itajaí. Graduada em Pedagogia pela 

Universidade do Vale do Itajai. Atualmente é professora dos anos iniciais na rede 

municipal de Educação de Itajai/SC. 

BICHÃO, Antônia Silvana da Fonseca: Especialista em Psicopedagogia 

Clínica E Institucional pela Faculdade Maciço De Batureté (FMB). Especialista em 

Alfabetização E Letramento pela IPEBRAS. Graduada em Pedagogia Pelo Instituto 

Superior De Pesqueira (ISEP). No momento atua como professora de Educação Infantil 

na cidade de Pendências/RN. 

BRITO, Maria De Fatima Beserra De: Especialista em Psicopedagogia 

Clínica e Institucional pela FACEI. Especialista em Ludopedagogia e Literatura na 

Educação Infantil e Alfabetização Anos Iniciais pela FAVENI. Licenciada em 

Pedagogia pela instituição Faculdade entre Rios do Piauí – FAERPI. Atualmente 

trabalha no Hospital Manoel Lucas de Miranda na cidade Guamaré.  

BRITO, Maria José Beserra De: Especialista em Psicopedagogia 

Institucional E Clínica pelo CEPE/UVA. Licenciada em pedagogia na instituição 

FAEPI- Faculdade Evangélica do Piauí. Especialista em Educação Infantil e 

Alfabetização Dom Alberto. Atualmente leciona no Município de Galinhos/RN na área 

Educação Infantil. 

CASTRO, Erick Raniery Souza de: Mestrando do curso de Ciências da 

Educação pelo Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional 

(CECAP). Especialista em Gestão, Licenciamento e Educação ambiental pela 

UNOPAR. Graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande 



 

491 

 

do Norte (UFRN). Diretor escolar e professor da Educação Básica no município de 

Macau/RN. 

CRUZ NETO, Domingos Francisco da: Mestre em Educação pela Florida 

Christian University - EUA (2018). Atua como Professor língua Portuguesa (ensino 

médio). Especialista em Direito Administrativo e Gestão Pública pela Universidade 

Potiguar- UNP (2011); Especialista em educação global, construção da cidadania e 

inteligências humanas pela FADIRE/PE (2014). Possui licenciatura em Letras – Língua 

portuguesa pela Universidade Potiguar – UNP (2000), bacharelado em Ciências 

Econômicas pela Universidade Potiguar – UNP (1991), Bacharel em Direito pela 

Universidade Potiguar – UNP (2004) e licenciatura em Matemática (IFRN) – em curso. 

Atua como Professor de ensino superior, na área Pedagógica, Consultor Linguístico, 

Assessor Jurídico e Advogado. 

CRUZ, Gerciene Nunes: Mestre em Ciências da Educação - Universidade 

Politécnica e Artística do Paraguai - UPAP. Especialista em Pedagogia Escolar pelo 

Instituto Brasileiro de Pesquisa e Extensão – IBPEX. Graduada em Letras pela 

Universidade Federal de Roraima – UFRR. 

CUNHA, Nilma Maria da: Especialista em Psicopedagogia Clínica 

Institucional pela Faculdade Superior do Brasil. Especialista em Literatura e Ensino 

pelo Instituto Federal de educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

(IFRN). Especialista em Psicopedagogia Institucional e Clínica pela Faculdade Maciço 

De Baturité. Especialista em Educação Especial e Inclusiva e Metodologia De Ensino 

pela FAVENI.  Educação Especial e Neuropsicopedagogia pela FAVENI.  Graduada 

em Pedagogia pela Faculdade Superior do Brasil. Graduada em Educação Física pela 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

DANTAS, Francineide Ciríaco Tavares: Especialista em Ludopedagogia e 

Literatura na Educação Infantil e Anos Iniciais, pela Faculdade Venda Nova do 

Imigrante – FAVENI. Especialista em Educação Infantil e Anos Iniciais pela Faculdade 

Futura. Especialista em Gestão Escolar pelo Instituto Superior de Educação de 

Pesqueira – ISEP. Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte – UFRN. Atualmente, leciono nos Município de Guamaré exercendo a função de 

Professora de Ensino Fundamental I – Anos Iniciais. 

FAUSTINO, Weverson Waldones: Mestrando do Curso de Ciências da 

Educação pela Faculdade do Estado do Maranhão (FACEM). Especialista em Língua 

Brasileira de Sinais (Libras) pela Faculdade do Complexo Educacional Santo André 

(FACESA). Especialista em Psicopedagogia Clínica, Institucional e Hospitalar pela 

Faculdade do Complexo Educacional Santo André (FACESA). Especialista em 

Educação Infantil e Anos iniciais; Especialista em Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) e Educação Inclusiva; Especialista em Coordenação Pedagógica e 

Gestão Escolar; Especialista em Alfabetização e Letramento, todos pela Faculdade 

Venda Nova do Imigrante (FAVENI/ES). Graduado em Licenciatura em Pedagogia pela 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Graduada em Ciências 

Econômicas pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Lecionou 
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como Professor da Educação Infantil no município Guamaré/RN. Atualmente é 

Professor dos anos iniciais da Rede Estadual no município de Ipanguaçu/RN. 

FERNANDES, Caroline Rodrigues de Freitas: Especialista em Mídias na 

Educação pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). Pós-graduanda 

em Educação Inclusiva pelo Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte (IFRN). Graduada em Licenciatura em História pela Universidade 

Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). Graduanda em Pedagogia pela Faculdade 

Unopar. Técnica em Contabilidade pelo Centro de Educação Integrada Monsenhor 

Honório (CEIMH). Atuou como professora da Rede Pública em Macau/RN. Atuou 

como professora da Escola Técnica Fanex Rede de Ensino – Macau/RN. 

FERNANDES, Marisa Zanoni: Possui Doutorado em Educação pela 

Universidade Federal do Paraná (2011) com Estágio na Itália - PDEE. Mestra em 

Educação pela Universidade do Vale do Itajaí (2004). Graduada em Pedagogia pela 

Universidade do Vale do Itajaí (1995). Atualmente é professora titular da Universidade 

do Vale do Itajaí. 

FERREIRA, Veruza De Morais: Doutoranda em Estudos da Mídia pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Mestra em Estudos da Mídia 

também pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), e licenciada em 

Artes Visuais pela UFRN. Integra a linha de pesquisa Estudos da Mídia: Práticas 

Sociais e Produção de Sentido. Com experiência no ensino Fundamental I e II, ensino 

médio e superior. Teve participação e atuação na organização de exposições, eventos 

científicos e de extensão. Atualmente, é professora substituta do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). ORCID: 

https://orcid.org/0000-0001-7031-3481. 

FREITAS, Dayana Lucia Rodrigues de: Mestra em Ciências da Educação 

pelo Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional (CECAP). 

Especialista em Mídias na Educação pela Universidade Estadual do Rio Grande do 

Norte (UERN). Especialista em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância pelo 

Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). 

Especialista em Metodologia do ensino de Biologia e Química pelo Instituto 

Pedagógico de Minas Gerais (IPEMIG/MG). Especialista em Educação Ambiental e 

Geografia do semiárido pelo Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte (IFRN). Especialista em Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática pelo Instituto Federal de educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte (IFRN). Especialista em Língua Portuguesa, Matemática e Cidadania pelo 

Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). 

Graduada em Licenciatura Plena em Biologia pelo Instituto Federal de Educação 

Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Técnica em Meio Ambiente 

pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC/RS). Palestrante. 

Pesquisadora. Professora do curso de Pós-Graduação e Graduação pela Rede Privada. 

Atuou como professora orientadora de TCC da turma de Pós-Graduação da Rede 

Privada, Macau/RN. Atua como professora Orientadora de TCC e Orientadora de 

Estágio da Escola Técnica Fanex Rede de Ensino – Macau/RN. Professora da Educação 

Básica do município de Guamaré/RN.  
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GOIS, Andréa de Souza: Pedagoga, pós-graduanda em Fundamentos e 

Organização Curricular pela UNIVALI Itajaí/SC e mestranda em Educação pelo IFC 

Camboriú/SC. Atualmente é professora dos anos iniciais em Balneário Camboriú/SC e 

tutora no curso de pedagogia da UNIASSELVI de Itajaí/SC. 

JORGE, Carmel Cardoso: Especialização em Administração e Gestão 

Escola. Pedagoga da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Professora de 

Educação Infantil da rede pública por 10 anos, pesquisa políticas públicas e avaliação da 

UERJ. Colegiada do Fórum Permanente de Educação Infantil, dirigente sindical e 

feminista. 

LEANDRO, Maria da Conceição dos Santos: Especialista em Estudo da 

Língua Portuguesa pela Faculdade Venda Nova do Imigrante (FAVENI/ES). 

Especialista em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira pela Faculdade Futura/SP. 

Especialista em Língua Brasileira de Sinais (Libras) pelo Instituto Superior de Educação 

de Pesqueira/PE. Graduada em Licenciatura em Letras pela Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte (UERN). Atualmente, leciona nos municípios de Guamaré/RN e 

Galinhos/RN exercendo a função de Professora de Língua Portuguesa com alunos de 

Ensino Fundamental II e Educação de Jovens e Adultos – EJA. 

LENTE, Silvana Mara: Doutoranda em Ciência da Educação pela 

Universidade Evangélica do Paraguai. Mestre em Ciência da Educação (UEP), 

Especialista em Uso dos Recursos Naturais e seus Reflexos no Meio Ambiente (UFV), 

graduada em Pedagogia (UNEMAT), Técnica do Ensino Superior da Universidade do 

Estado de Mato Grosso, no Campus Universitário "Francisco Ferreira Mendes"- 

Diamantino. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Administração de 

Unidades Educativas. E ainda na área da Saúde Pública, onde atuou na gestão da saúde 

pública municipal. Lattes http://lattes.cnpq.br/5711804846409829. 

LIMA, Maxwilliam Domingues Da Silva: Especialista em Língua, 

Linguística e Literatura, Supervisão Escolar e Orientação Educacional, Educação 

Especial e Inclusiva, e Tutoria em educação a distância. Graduado em Letras com 

habilitação em Língua Portuguesa pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e 

Pedagogia pelo Centro Universitário Leornado Da Vinci (Uniasselvi). Atualmente atua 

como professor de educação básica e tutor no ensino superior à distância. 

LIMA, Paulo de Tarso: Especialista em Alfabetização e letramento, 

Educação infantil e anos iniciais, Educação Especial inclusiva e Psicopedagogia clínica 

e Educação Especial - Faculdade do Vale Elvira Dayrell. Graduado em Licenciatura em 

pedagogia- Instituto de ensino superior do Amapá IESAP. 

LUCAS, Ana Maria de Medeiros: Mestra em Ciência na Educação pela 

Flórida Christían Universíty. Pós-graduada em Educação Global, Construção da 

Cidadania e Inteligências Humanas, FADIRE. Especialização em Ciências da Religião 

pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). Graduada em Geografia 

pelo Instituto Federal de educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

(IFRN). Ingressou no concurso para prefeitura de Natal como professora de Ensino 

Religioso, atuando na educação básica. Atualmente está como assessora pedagógica na 

http://lattes.cnpq.br/5711804846409829
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Secretaria Municipal de Educação em Natal (SME), atuando no PNLD, Programa 

Nacional do Livro Didático. 

MANFRÉ, Ademir Henrique: Doutor em Educação pela Universidade 

Estadual Paulista - UNESP/Campus de Presidente Prudente/SP, Mestre em Educação 

pela Universidade Estadual Paulista - UNESP/Campus de Presidente Prudente/SP, 

licenciado em Pedagogia pela Universidade Estadual Paulista/ UNESP. Tem 

experiência na área de Educação, com ênfase em Filosofia da Educação, Sociologia da 

Educação, Psicologia da Educação, História da Educação, Didática, Metodologias de 

Ensino, Estrutura do Ensino, Psicopedagogia atuando principalmente nos seguintes 

temas: Valores, Educação, Políticas Públicas, Avaliação, Formação de Professores, 

Ética, Cidadania, Novas Tecnologias, Inclusão Escolar, Currículo Escolar. No Mestrado 

em Educação desenvolveu o tema das Novas Tecnologias e sua relação com a (semi) 

formação na perspectiva da Teoria Crítica da Escola de Frankfurt. No Doutorado em 

Educação desenvolveu a temática do &quot;fenômeno&quot; mal-estar docente como 

resultado da impossibilidade de se ter experiência (Erfahrung) no tempo presente. 

Participa do Grupo de Estudos e Pesquisa &quot;Valores, Educação e Formação de 

Professores&quot; coordenado pelo prof. Dr. Divino José da Silva. Atualmente, é 

professor da Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE - campus de Presidente 

Prudente/SP atuando na graduação presencial e na EAD, ministrando as seguintes 

disciplinas: Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem; Psicologia Ambiental; 

Psicopedagogia (modalidade EAD), Psicologia da Educação; História da Educação l; 

História da Educação ll, Filosofia da Educação, Seminários Integrados e Currículo e 

Escola, além de orientar Projetos de Pesquisa de Iniciação Científica nas áreas de 

Sexualidade e Educação, Transtorno do Espectro Autista (TEA), Bullying, TDAH, 

Infância, Ludicidade, Políticas Públicas e Formação Docente. É membro do Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) do curso de Pedagogia da FACLEPP/UNOESTE e do 

Núcleo de Pesquisa e Extensão (NUPEEX) da mesma Instituição. Como atividades de 

pesquisa é parecerista técnico-científico ad hoc da Coordenadoria de Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação (CPDI/UNOESTE), da Universidade Federal da Grande 

Dourados (UFGD), da Revista Científica Colloquium Humanarum e da Revista 

Contexto e Educação da UNIJUÍ, além de outras revistas científicas. É revisor do 

Periódico Guia do Estudante da Editora Abril. 

MARREIRO JUNIOR, José Cunha: Especialista em Psicopedagogia Clínica 

e Institucional e em História da Cultura Afro-brasileira. Ingressou na Universidade 

Estadual do Rio Grande do Norte aos dezoito anos de idade, após ter saído da Equipe 

Paroquial Vocacional – EVP (grupo, da época, que preparava jovens vocacionados para 

o exercício do ministério sacerdotal). Graduado em História pela Universidade Estadual 

do Rio Grande do Norte (UERN). Exerceu no município de Pendências/RN, bem como 

também nas cidades circunvizinhas, funções no setor de coordenação pedagógica, 

gestão escolar e docência. Ao todo, são mais de vinte anos de experiência em sala de 

aula, tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio. 

MATOS, Eloiza Aparecida Silva Avila de: Doutora em Educação pela 

Universidade Metodista de Piracicaba - UNIMEP. Estágio doutoral na Université de 
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Technologie de Compiègne França - Centre d'Innovation Tecnologique. Mestre em 

Tecnologia Universidade Tecnológica Federal do Paraná- PPGTE. Graduação em Letras 

- Português/Inglês pela Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG. Professora da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus de Ponta Grossa no Programa 

de Pós Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia - PPGECT - Mestrado e 

Doutorado, professora pesquisadora do Programa de Pós Graduação em Engenharia de 

Produção PPGEP. Atua nos cursos de Engenharia de Produção; Engenharia Mecânica e 

Bacharelado em Ciência de Computação. Membro do Conselho da Pró-Reitoria de 

Assuntos Empresariais e Comunitárias COEMP - UTFPR (2014 a 2016). Assistente 

Editorial do International Journal of Organization and Innovation (2012 até o presente). 

Ministrou palestras no curso de Mestrado na Universidade de Lyon (2013) e é autora de 

livro sobre Inovação Tecnológica e Educação. Coordenadora do Mestrado Profissional 

em Ensino de Ciência e Tecnologia do Programa de Pós Graduação em Ensino de 

Ciência e Tecnologia - UTFPR Câmpus Ponta Grossa. 

MEDEIROS, Airneth Carvalho de: Mestra em Ciência da Educação pela 

Universidade Nacional Experimental de Guayana - UNEG/Venezuela. Especialista em 

Metodologia do Ensino da Língua Espanhola pelo Instituto Brasileiro de Pós-Graduação 

e Extensão, IBPEX, Brasil e Especialização em Pedagogia Escolar: Supervisão, 

Orientação e Administração -Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão, IBPEX, 

Brasil (2003). Graduada em Letras pela Universidade Federal de Roraima pela UFRR e 

Licenciada em Educação- Universidade Nacional Experimental de Guayana - 

UNEG/Venezuela. Professora do Quadro Efetivo da Secretaria de Educação e Desporto 

de Roraima - SEED/RR desde janeiro de 1995, onde atua como professora de Língua 

Espanhola, também trabalha como Tradutora Pública e Intérprete Comercial Oficial-

JUCERR desde 2001. 

MELO, Jakeline Olegário de: Especialista em Fisiologia do Exercício pelo 

Instituto de Educação de Pesqueira/PE (IESP). Licenciada em Educação Física 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UFRN). Professora de Educação 

Básica.  

MELO, Marycelia Bastos da Silva: Mestranda em Educação pela instituição 

Revalide Educacional (REEDUC). Especialista em Práticas Educativas do Ensino 

Médio pela Faculdade de Natal (FAL). Especialista em Educação Especial e Inclusiva 

pela instituição Faculdade Futura (Instituto De Ciências, Educação e Tecnologia de 

Votuporanga). Licenciada Em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN). Licenciada em Matemática pela instituição de Educação Superior 

Presidente Kennedy (Natal/RN). Tem experiência na área educacional há mais de vinte 

anos, com ênfase no ensino fundamental anos iniciais e EJA (Educação de Jovens e 

Adultos). Atualmente é professora da Educação Básica do município de Guamaré/RN. 

MENDES, Maria de Cássia Ramos: Mestra em Ciência da Educação pela 

Universidad Nacional Experimental de Guyana – VE. Possui especialização em Língua 

e Literatura pela União das Escolas Superiores de Cacoal-RO. Graduada em 

Licenciatura Plena em Letras pela Universidade Federal de Roraima/Universidad 

Nacional Experimental de Guayana/Venezuela (2000), com habilitação em Língua 
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Espanhola e Literaturas correspondentes. Atuou como professora orientadora de TCCs 

do Centro Estadual de Formação dos Profissionais da Educação de Roraima. 

Atualmente é professora no Centro de Atividades e Desenvolvimento de Altas 

Habilidades/Superdotação. 

MONTEIRO, Milena Félix Gomes: Especialista em Psicopedagogia e 

educação infantil, pela Faculdade Venda Nova Do Imigrante – FAVENI. Especialista 

em Ludopedagogia na Educação Infantil pela faculdade de educação e tecnologia da 

região missioneira – FETREMIS. Especialista em LIBRAS pelo Instituto Superior de 

Educação de Pesqueira – ISEP. Graduada em Pedagogia pelo Centro Universitário 

Internacional – UNINTER. Graduada em Licenciatura em Letras pela Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte – UERN. Atualmente leciona nos Municípios de 

Guamaré/RN e Macau/RN exercendo a função de Professora de Educação Infantil. 

MOTTA, Samuel de Oliveira: Mestre pelo Programa Pós Graduação Em 

Ensino de Ciência e Tecnologia PPGECT na Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná (UTFPR), Especialista em Educação Especial - Com Ênfase na Deficiência 

Múltipla pela instituição União Metropolitana Educação e Cultura - Unime, Transtorno 

do Espectro Autista (TEA) & Transtorno Globais do Desenvolvimento (TGD) pela 

instituição União Metropolitana Educação e Cultura - Unime. Educação Infantil - 

Prática na Sala de Aula pela instituição União Metropolitana Educação e Cultura - 

Unime. Graduado em: Bacharel em Direito pela Universidade Norte do Paraná Unopar - 

Polo Ponta Grossa Paraná, Licenciatura Plena em Pedagogia pelo Centro Universitário 

de Aras "Dr. Edmundo Ulson" UNAR. Desempenha atividades de Ensino e Pesquisa na 

área de Educação Especial - Transtorno do Aspecto Autista. 

NASCIMENTO, Manuella da Silveira: Mestranda em Ciências da Educação 

pelo Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional (CECAP). 

Especialista em Ensino Aprendizagem de Língua Portuguesa pela Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte - UFRN (2015). Possui Graduação em Letras - Língua 

Portuguesa e suas respectivas Literaturas pela Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte - UERN (2013). Atualmente é professora de Língua Portuguesa na Escola 

Municipal Benvinda Nunes Teixeira, Guamaré/RN. 

OLIVEIRA, Janilza de Melo Firmino: Mestranda do curso de Ciências da 

Educação pelo Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional 

(CECAP). Especialista em coordenação pedagógica e supervisão escolar pela Faculdade 

FAVENI. Especialista em Atendimento Educacional Especializado e sala de recursos 

multifuncionais pela Faculdade FAVENI. Especialista Em Educação Especial e 

Inclusiva pela Faculdade UNIFACEX. Especialista em Psicopedagogia Institucional e 

Clínica pela Faculdade FALC-Aldeia de Carapicuíba. Graduada em Pedagogia pela 

Universidade ULBRA. Professora desde 2002 atuando como alfabetizadora de jovens e 

adultos. Professora efetiva do Município de Ipanguaçu/RN. Atualmente leciona em sala 

de recursos multifuncional. 
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OLIVEIRA, Leandro Vicente de: Mestre em Ciência da Educação - 

Universidad Politécnica y Artística del Paraguay - UPAP. Graduado em Letras pela 

Universidade do Estado de Minas Gerais, UEMG. 

OLIVEIRA, Vanessa Kalindra Labre de: Doutora em Comunicação e 

Informação pelo PPGCOM-UFRGS. Mestra em Comunicação e Cultura 

Contemporâneas pela UFBA, e licenciada em Teatro pela UFRN. Atualmente, cursa 

graduação em Comunicação Social – Audiovisual na UFRN e integra o quadro do 

Projeto Proarte, vinculado ao município de Guamaré/RN. Tem experiência no ensino de 

artes nos níveis fundamentais e médio. Além disso, é atriz profissional, tendo atuado em 

diversos curtas-metragens, websérie, longa-metragem e comerciais para a televisão. 

PAULA, Georgete Cristiane Haas de: Mestranda no Programa Pós 

Graduação Em Ensino de Ciências e Tecnologia PPGECT na Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná (UTFPR), licenciatura plena em Pedagogia pela Universidade 

Estadual de Ponta Grossa -Paraná. Professora na Educação Infantil, Especialista na área 

de Neuropisicopedagogia. Desempenha atividades de Ensino e Pesquisa na Área de 

Educação Infantil em Matemática 

PEREIRA, Imgredy Jadna Nascimento: Técnica em Recursos Pesqueiros 

pelo Instituto Federal de educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

(IFRN). Técnica em Radiologia pela Escola Técnica Politécnica. Graduanda do curso de 

Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Graduanda do Curso de Pedagogia pela Faculdade Anhanguera. Atuou como professora 

na rede privada de Pendências/RN. 

PISSOLATO, Solange Teresinha Carvalho: Mestranda em Direito pela 

Universidade De Marília (UNIMAR). Mestre em Educação pela Universidad 

Evangélica del Paraguay, UEP, Asunción, Paraguai (2018).  Especialista em Direito 

Tributário pela ATAME. Graduada em Serviço Social, Administração, Ciências 

Contáveis, Enfermagem, e Direito- OAB 20.745 MT. Professora Substituta do curso de 

Direito da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT). Desempenhou o cargo 

de Secretária Municipal de Saúde no município de Diamantino no período de 1989 a 

1992. Presidente da Associação Comercial e Industrial de Diamantino-ACID nos 

períodos de 1998 a 2000, 2000 a 2002 e 2002 a 2004. ORCID:http://orcid.org/0000-

0002-1447-5045. Lattes: http://lattes.cnpq.br/1179800249211528. 

ROCHA, Nelmara da Costa: Especialista em educação Infantil e 

Alfabetização pela Faculdade de Educação e Tecnologia da Região Missioneira- 

FETREMIS. Especialista em Educação Infantil e Ensino Fundamental pela Faculdade 

do Vale Elvira Dayrell. Especialista em Gestão Escolar pelo Instituto Superior de 

Educação Ateneu. Atualmente cursando Especialista em Alfabetização e Letramento 

pelo Grupo Educacional FAVINI. Pedagoga formada pela UVA - Universidade 

Estadual Vale do Acaraú. Atualmente é professora da rede pública cidade de 

Guamaré/RN. 

http://lattes.cnpq.br/1179800249211528
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RODRIGUES, Elizete da Silva: Especialista em Educação Infantil Anos 

Iniciais pela FIAVEC. Especialista em Psicopedagogia Institucional e Clínica pelo 

Instituto Superior de Educação de Pesqueira (ISEP). Especialista em Alfabetização e 

Letramento pela FETREMIS. Especialista em Educação Especial e Inclusiva pela 

Faculdade Do Vale Elvira Dayrell. Graduada em Licenciatura em Pedagogia pelo 

Universidade Estadual Vale Do Acaraú. 

SANTOS, Francilucia Victor dos: Especialista em Educação Infantil e 

Ensino Fundamental pela FMB. Graduada em Pedagogia pela UVA. Professora da Rede 

Municipal de /RN. 

SANTOS, Helena Maria Dos:  Especialista em Gestão Escolar pelo Instituto 

Superior de Educação de Pesqueira (ISEP). Especialista em Educação Infantil e Anos 

Iniciais pela Faculdade Futura. Especialista em Ludopedagogia e Literatura na 

Educação infantil e anos iniciais pela Faculdade Venda Nova do Imigrante (FAVENI). 

Especialista em Práticas Educativas do Ensino Médio. pela Faculdade de Natal (FAL). 

Graduada em Pedagogia pela instituição Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN). Atua como professora auxiliar de criança com necessidades especiais, do 

ensino fundamental anos finais e leciono o 3°ano do ensino fundamental anos iniciais na 

rede pública de Guamaré/RN. 

SANTOS, Marinalva Pereira dos: Mestra em ciência da educação 

(Universidade Evangélica Paraguay - UEP). Especialista em Docência Do Ensino 

Superior (Faculdades Integradas de Diamantino) e Graduada em Administração 

(Faculdades Integradas de Diamantino). Administradora, docente da Universidade do 

Estado de Mato Grosso (UNEMAT), É professora no Curso de Administração da 

UNEMAT. Gestora da Assessoria de Eventos, Cultura e Comunicação da Unemat 

(Câmpus Diamantino-MT). Presta serviços de Consultoria Administrativa na empresa 

JM pecuária (Diamantino-MT). Atuei na coordenação do Curso de Administração 

(Câmpus Diamantino) por um período de 3 anos. É coordenadora dos Projetos de 

Extensão Click Marketing Ecológico (Unemat) e Qualificação Profissional para 

Empreendedores (Unemat). Membro CEPA (Centro de Estudos e Pesquisa Acadêmica 

“Izabela Cazado” (Unemat. Câmpus Diamantino), do Grupo de Pesquisa vinculado a 

CNPQ pela Instituição Unemat Núcleo Pesquisa e Extensão em Desenvolvimento 

Territorial: Alto Paraguai (NuPEDeTerAP) e membro Planejamento Estratégico 

Participativo (Câmpus Diamantino- Unemat). Lattes 

http://lattes.cnpq.br/5426473563965342. 

SILVA, Berta Lúcia Pereira da: Licenciada no curso de Pedagogia pela 

Faculdade de Ciências, Letras e Educação de Presidente Prudente da Universidade do 

Oeste Paulista (UNOESTE). Autora da iniciação científica: A importância da filosofia 

da educação na formação de professores: um debate necessário na contemporaneidade. 

Foi bolsista do programa de Residência Pedagógica (CAPES). Atua como docente na 

educação infantil no município de Teodoro Sampaio. 

SILVA, João Batista Severo da: Mestrando do curso de Ciências da 

Educação pelo Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional 

http://lattes.cnpq.br/5426473563965342
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(CECAP). Pós-graduado em Gestão, Coordenação e Supervisão Educacional pelo 

Instituto Superior de Educação São Judas Tadeu-PI. Bacharel em Ciências Econômicas 

pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UFRN). Professor da Rede 
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