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Sabe-se que as novas concepções demandadas pela moderna gestão empresarial, as 
necessidades criadas pela explosão tecnológica, o novo enfoque dado ao conhecimen-
to, o qual hoje é considerado instrumento gerador de competitividade e produtividade 
organizacional, e o contexto de trabalho que foi alterado de forma significativa são al-
terações que estão repercutindo diretamente no mundo da educação, especialmente 
na educação profissional que, nos últimos anos, tem sido objeto de discussão voltada 
para a análise e a avaliação de sua estrutura.

Nesse cenário, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) Departamento 
Nacional (DN), comprometido com a educação profissional, prevê uma educação para 
todos, independentemente de sexo, etnia, gênero, deficiências ou outras situações 
educacionais que envolvem a diversidade. Para isso, desde 1999, desenvolve o Progra-
ma SENAI de Ações Inclusivas (PSAI), que tem como objetivo orientar os Departamen-
tos Regionais (DRs) sobre a necessidade da inclusão nos cursos de educação profissio-
nal. A partir disso, surgiram metodologias e processos de avaliação diferenciados que 
estejam em consonância com a legislação brasileira e os princípios da inclusão que visa 
a atender alunos com algum tipo de deficiência.

Sendo assim, o Departamento Nacional do SENAI, em parceria com os DRs consoli-
da o presente documento Desafios/sugestões para avaliação de pessoas com 
deficiência nos cursos de educação profissional do SENAI. Tal documento tem 
como objetivo responder questões frequentes demandadas pelos Departamentos Re-
gionais, bem como apresentar sugestões de ações significativas realizadas nos estados 
sobre as práticas de avaliação de competências destinadas às pessoas com necessida-
des educacionais especiais (PNEEs), que procuram a instituição para se qualificarem.

Este foi um documento desenvolvido pela Unidade de Educação Profissional e Tec-
nológica do SENAI que acredita na educação de qualidade ao alcance de todos, que 
valoriza o processo de avaliação e a diversidade e a caminhada individual do aluno.

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti
Diretor-Geral do SENAI/DN

ApRESENTAçãO



O atual cenário, no campo da educação profissional, exige o desenvolvimento de prá-
ticas de avaliação e certificação de competências relacionadas aos conhecimentos, 
habilidades, atitudes desenvolvidos em diversos contextos, sejam eles formais, sejam 
informais. Essas práticas emergem no seio das instituições que demandam educação 
profissional, impulsionadas por mudanças nos processos de produção e formas de 
organização do trabalho, por pressões políticas e pelo estabelecimento de estratégias 
de competitividade e inclusão social. 

A necessidade de realizar a inclusão nas escolas do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (SENAI) fundamenta-se no Decreto nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto nº 
5.296/2004, que regulamenta a Lei nº 7.853/1989, e dispõe sobre a obrigatoriedade 
de as indústrias contratarem de 2% a 5% em seu quadro pessoas com deficiência, am-
parando a necessidade de ações que capacitem e preparem essa clientela para o mer-
cado de trabalho, atendendo à demanda da indústria. A Lei nº 12.470, de 31 de agosto 
de 2011, também trouxe avanços significativos relacionados ao Benefício da Prestação 
Continuada (BPC) no que se refere à condição de aprendiz, bem como a condição de 
ficar desempregado e voltar a receber o benefício. Veja o que diz os artigos a seguir 
da nova lei:

Art. 21-A  O benefício de prestação continuada será suspenso pelo 
órgão concedente quando a pessoa com deficiência exercer ativi-
dade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor 
individual. 

§ 1o   Extinta a relação trabalhista ou a atividade empreendedora 
de que trata o caput deste artigo e, quando for o caso, encerrado o 
prazo de pagamento do seguro-desemprego e não tendo o benefi-
ciário adquirido direito a qualquer benefício previdenciário, poderá 
ser requerida a continuidade do pagamento do benefício suspenso, 
sem necessidade de realização de perícia médica ou reavaliação da 
deficiência e do grau de incapacidade para esse fim, respeitado o 
período de revisão previsto no caput do art. 21.

§ 2o  A contratação de pessoa com deficiência como aprendiz não 
acarreta a suspensão do benefício de prestação continuada, limitado 
a 2 (dois) anos o recebimento concomitante da remuneração e do 
benefício (BRASIL, 2011b).

Outra legislação que apoia a necessidade de inclusão é o Decreto nº 5.598, de 1º de 
dezembro de 2005, que regulamenta a contratação de aprendizes registrando que o 
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“educando aprendiz portador de qualquer deficiência não tem limite de idade para 
participar dos cursos de aprendizagem” (BRASIL, 2005). Este decreto amplia significa-
tivamente a oportunidade de pessoas com deficiência a participarem de capacitações 
nessa modalidade, cuja modalidade é a de maior relevância para o SENAI. 

De acordo com a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, promulgada em 
2009, uma avaliação na perspectiva da inclusão deve levar em consideração a partici-
pação efetiva das pessoas com deficiência em uma sociedade livre (§ 1, “c”; § 3), o que 
exige a construção de escolas capazes de garantir o desenvolvimento integral de todos 
os alunos, sem exceção. Uma escola em processo de modificação sob o paradigma 
da inclusão é aquela que adota medidas concretas de acessibilidade (§ 2, “d” e “e”; § 
4). A sociedade como um todo e a comunidade escolar particularmente devem ter a 
responsabilidade de contribuir com a sua parte, por menor que seja para a construção 
da inclusividade em suas escolas. 

Assim, o SENAI Nacional, por meio da Unidade de Educação Profissional e Tecnológica, 
orienta os Departamentos Regionais, para a capacitação das pessoas com necessida-
des educacionais especiais (PNEEs) e busca orientar para que a formação e a avaliação 
estejam de acordo com a legislação atual. 

Por se tratar de um tema complexo, com muitos vieses, especialmente em se tratan-
do de um público diferenciado, vale esclarecer as principais formas de avaliação das 
competências mais demandadas nas unidades operacionais, as quais merecem escla-
recimento, compreensão, sistematização e alinhamento ao que prevê a legislação para 
avaliação da aprendizagem do estudante com deficiência. 

Ao acontecer a inclusão nos cursos do SENAI, visto que a legislação prevê aspectos 
diferenciados para alunos com e sem deficiência, surge a necessidade de existir um 
alinhamento institucional em como avaliar esses alunos que chegam às escolas do 
SENAI, de acordo com as orientações técnico-pedagógicas, levando em consideração 
os aspectos diferenciados da legislação.

O presente documento é composto de três grandes partes: a primeira está relacio-
nada aos aspectos teóricos relacionados à avaliação, incluindo a relação da avaliação 
com os princípios da inclusão. A segunda apresenta perguntas e respostas, realizadas 
frequentemente pelos representantes da educação dos estados, solicitando apoio do 
Departamento Nacional em dúvidas relacionadas à avaliação das pessoas com neces-
sidades educacionais especiais. A terceira parte destina-se a apresentar sugestões que 
foram consideradas pertinentes para avaliar as PNEEs.

Vale ressaltar que, ainda no presente documento, está sendo evidenciada uma suges-
tão de fluxograma, ou seja, um passo a passo de como se pode avaliar, especialmente 
os alunos com deficiência, contemplando as peculiaridades e as diferenças permitidas 
e apoiadas pela legislação atual.

Assim, acredita-se que o documento vem ao encontro das possibilidades reais em avaliar 
na diversidade, considerando os aspectos qualitativos sobre os quantitativos.  
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2.1 Avaliação de competências

No Brasil, a ideia de desenvolver o processo de ensino com base em competências é 
introduzida na educação profissional a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB), Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e de suas alterações, bem 
como normas emanadas do Conselho Nacional de Educação (CNE). 

No Parecer CNE/CEB nº 16/1999, competência é definida como

a capacidade de mobilizar, articular e colocar em ação valores, co-
nhecimentos e habilidades necessários para o desempenho eficien-
te e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho (BRA-
SIL, 1999, p. 55). 

O SENAI baseado nos estudos de diversos autores sobre formas de desenvolver a edu-
cação profissional desenvolveu a Metodologia SENAI para Formação Profissional 
com base em Competência e adotou o conceito de competência expressando que:

É a capacidade pessoal de mobilizar, articular e colocar em ação conhecimentos, 
habilidades, atitudes e valores necessários para o desempenho eficiente e eficaz de 
atividades requeridas pela natureza do trabalho e pelo desenvolvimento tecnológico 
(SENAI, 2011, p. 27). 

O enfoque de competência numa abordagem sócio-cognitivista, abordada por Zarifian 
(1999), é centrada no indivíduo. Traduz-se na capacidade da pessoa mobilizar saberes 
adquiridos em contextos educacionais formais, nos diferentes percursos e experiên-
cias profissionais, a fim de resolver problemas que emergem da prática para o trabalho 
e assim transformar esses saberes, além de desenvolver comportamentos e atitudes 
necessários ao bom relacionamento e integração entre os profissionais. 

Zarifian (1999, p. 18-19) aponta as seguintes definições para competência: 

Competência é a conquista de iniciativa e de responsabilidade do 
indivíduo sobre as situações profissionais com as quais ele se con-
fronta. 

Competência é uma inteligência prática das situações que se apóiam 
sobre os conhecimentos adquiridos e os transformam, com tanto 
mais força quanto a diversidade das situações aumenta. 

ASpECTOS TEÓRICOS 2
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Competência é a faculdade de mobilizar os recursos dos atores em torno das mesmas 
situações, para compartilhar os acontecimentos, para assumir os domínios de corres-
ponsabilidade. 

A metodologia com base no desenvolvimento de competências tem demonstrado ser 
adequada para atender às exigências do mercado de trabalho. Apoiada nos princípios 
da interdisciplinaridade, da contextualização, no desenvolvimento de capacidades, no 
aprender a aprender, no integrar a teoria a prática e na afetividade, o docente de-
senvolve com o estudante uma prática pedagógica baseada em situações reais em 
que os conhecimentos científicos e técnicos, assim como as capacidades de gestão, 
se articulam, desenvolvendo dessa maneira as competências que compõem o perfil 
profissional previsto.

O processo de desenvolvimento de competências na educação profissional se revela 
a partir da mobilização de vários recursos. Le Boterf (2003) destaca duas categorias 
de recursos a serem mobilizados. A primeira é formada pelos recursos pessoais, 
como saberes, capacidades operacionais, atitudes e emoções. A segunda categoria 
é composta pelos recursos do meio: informações, máquinas e instalações. Para o 
autor, saber mobilizar é um processo de reconstrução que implica na passagem do 
saber à ação. Para Perrenoud “uma competência pressupõe a existência de recur-
sos mobilizados, mas não se confunde com eles, pois acrescenta-se aos mesmos ao 
assumir sua postura em sinergia com vistas a uma ação eficaz em determinada situa-
ção complexa” (1999, p. 28).

A análise de educação, com olhos para a educação profissional voltada para formação 
com base em competências ou para a certificação por competências, faz-se a partir 
dos elementos do campo, segundo Bonnewitz citado Bourdieu (2003, p. 38),

espaços estruturados de posições (ou postos), cujas propriedades 
dependem de sua posição nestes espaços e que podem ser analisa-
dos independentemente das características de seus ocupantes (em 
parte determinada por elas).

De acordo com o SENAI a avaliação de competências é compreendida como um 
processo de coleta de evidências sobre o desempenho profissional de uma pessoa, 
com o propósito de formar um juízo sobre suas competências em relação a um 
perfil profissional e identificar aquelas áreas de desempenho que requerem ser 
fortalecidas, mediante formação, para alcançar o nível de competência requerido 
(SENAI, 2004).

2.2 Avaliação e certificação do processo formativo 

A educação é um processo dialógico, formativo e transformativo que pressupõe mu-
danças no sentido de compreender que educar significa extrair de dentro para fora. 

Educar (do latim, educere) significa extrair, trazer, arrancar. Em ou-
tros termos, representa a necessidade de trazer de dentro do ser 
humano para fora dele as suas potencialidades interiores. A palavra 
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educar significa a exteriorização dessas latências e do talento criador 
da pessoa. Todo modelo de formação, capacitação, educação, treina-
mento ou desenvolvimento deve assegurar ao ser humano a oportu-
nidade de ser aquilo que pode ser a partir de suas próprias potenciali-
dades, sejam elas inatas ou adquiridas (CHIAVENATO, 1999, p. 290).

Avaliar, segundo Luckesi (1998) significa “determinar a valia ou o valor de; apreciar 
ou estimar o merecimento de; avaliar um caráter; avaliar um esforço; etc.” Com essa 
significação, a avaliação encerra-se com a determinação de um juízo de valor sobre a 
realidade. 

No senso comum, avaliar é empregado no sentido de atribuir valor a um objeto. Assim, 
a avaliação permite diversos significados, tais como: verificar, calcular, medir, apreciar, 
classificar, diagnosticar, entre outros. 

O marco legal do tema avaliação e certificação na educação profissional implica o exa-
me de diversas normas produzidas a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394/1996, sobretudo de aspectos mais amplos da educação, como afir-
ma o artigo 1º:

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desen-
volvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 
instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organi-
zações da sociedade civil e nas manifestações culturais.

§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, pre-
dominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias.

§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e 
à prática social (BRASIL, 2010).

A LDB reconhece ainda que os indivíduos desenvolvem competências também fora da 
escola e que os conhecimentos e as experiências podem ser avaliados e certificados, 
conforme o artigo 41:

O conhecimento adquirido na educação profissional, 
inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, 
reconhecimento e certificação para prosseguimento ou 
conclusão de estudos (BRASIL, 2010).

Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 2010), a avaliação 
do rendimento escolar do aluno deverá observar os seguintes critérios: 

Contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência 
dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados 
ao longo do período sobre eventuais provas finais; possibilidade 
de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; pos-
sibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação 
do aprendizado.
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Destacamos com base nos Parâmetros Curriculares Nacionais que a concepção de 
avaliação é compreendida como: elemento integrador entre a aprendizagem e o ensi-
no; conjunto de ações cujo objetivo é o ajuste e a orientação da intervenção pedagógi-
ca para que o aluno aprenda da melhor forma.

 Somente essa concepção não é suficiente, pois, segundo Luckesi (1998), “avaliar é ser 
capaz de acompanhar o processo de construção de conhecimento do educando, para 
ajudar a superar obstáculo”.

Dessa forma, a avaliação do aproveitamento escolar precisa ser praticada como uma 
atribuição de qualidade dos resultados da aprendizagem dos alunos e percebida como 
um ato dinâmico que precisa ter como objetivo final uma tomada de decisão que vise a 
direcionar o aprendizado para o pleno desenvolvimento do educando. 

O conhecimento é algo subjetivo, ainda assim, geralmente, as avaliações são feitas de 
forma quantitativa, desconsiderando que determinadas habilidades que os educandos 
desenvolvem correspondem à apropriação de certos conhecimentos que dependem 
de um tempo para serem internalizados. Para outros conhecimentos. 

Na avaliação, exige-se uma postura reflexiva sobre o desempenho do educando em 
relação aos objetivos propostos, com vista para as práticas educacionais adotadas pelo 
docente e pelo educando e com clareza dos critérios estabelecidos. Deve ocorrer du-
rante o processo de ensino-aprendizagem, dependendo da função que a avaliação 
desempenha, esta pode ser classificada em três tipos: 

a) Diagnóstica: também considerada como avaliação inicial por proporcionar informações 
acerca dos conhecimentos prévios do educando em relação ao tema a ser mediado.

b) Formativa: permite verificar se os educandos estão, de fato, atingindo os objetivos 
pretendidos, verificando a compatibilidade entre tais objetivos e os resultados 
efetivamente alcançados durante o desenvolvimento das atividades na organiza-
ção do ensino e na forma de ensinar, visando ao seu aperfeiçoamento.

c) Somativa: tem o propósito de classificar os educandos no final de um período de 
aprendizagem, de acordo com os níveis de aproveitamento

2.2.1 Alguns pontos a serem considerados na avaliação e 
certificação com foco nas pessoas com necessidades 
educacionais especiais

Na perspectiva de educação inclusiva, a avaliação do desempenho escolar tem carac-
terísticas inversas àquelas das escolas tradicionais:

• as avaliações são contínuas (simultaneamente ao processo de aprendizagem 
e de ensino); 

• baseadas em inúmeras fontes (para obtenção de informações sobre o desempe-
nho dos alunos);

• realimentativas (fornecem pistas para corrigir estratégias de ensino e de aprendi-
zagem); e

• includentes (objetivam manter incluídos os alunos na sua turma até o término da 
escolarização). 
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As diferenças entre as práticas de avaliação são estruturais: refletem mudanças fun-
damentais no papel da escola tradicional em consequência do novo paradigma da 
educação: a inclusão. 

O artigo 39 da Lei nº 11.741, de 16 de julho de 2008, que altera a LDB de 1996), § 1, ex-
pressa que “os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados 
por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formati-
vos, observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino”.

Ainda, no artigo 59 da LDB (BRASIL, 2010), referente ao capítulo V da educação especial:

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com ne-
cessidades especiais: 

I –  currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organiza-
ção específicos, para atender às suas necessidades;

II –  terminalidade específica para aqueles que não puderem atin-
gir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, 
em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em 
menor tempo o programa escolar para os superdotados; 

III –  professores com especialização adequada em nível médio ou 
superior, para atendimento especializado, bem como profes-
sores do ensino regular capacitados para a integração desses 
educandos nas classes comuns; 

IV –  educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integra-
ção na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para 
os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho 
competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, 
bem como para aqueles que apresentam uma habilidade su-
perior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora; V- aces-
so igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementa-
res disponíveis para o respectivo nível do ensino regular.

No intuito de ajudar os alunos a serem ativos em seu processo de aprendizagem, a 
escola inclusiva deve levar em conta estilos de aprender, com sucesso, a adquirir e pro-
duzir conhecimentos, lidar com informações e com pessoas, resolver problemas etc., 
cabendo aos professores e aos demais profissionais, na condição de mediadores dos 
alunos, compartilhar com eles suas responsabilidades criando respeito mútuo diante 
da diversidade e das diferenças individuais. 

A avaliação e a certificação do processo formativo das pessoas com necessidades educa-
cionais especiais levarão em conta o desenvolvimento de suas competências adquiridas 
(este é o foco), por meio de itinerário formativo que possibilite saídas intermediárias que 
preveem certificações para habilidades e capacidades desenvolvidas pelo educando, o 
olhar deve ser no seu potencial e não na deficiência, conforme a legislação pertinente. 

A certificação referida aqui diz respeito à certificação escolar, com o objetivo de que 
o educando receberá o reconhecimento pela trajetória na sua formação escolar rela-
cionada à educação profissional. 
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Com o objetivo de proporcionar aos alunos com deficiência igualdade de condições de 
aprendizagem e desenvolvimento de suas competências, o SENAI pode aplicar, com 
sucesso, em seus cursos e programas de educação profissional, a Metodologia do 
SENAI de Formação com base em Competências. Esta tem possibilitado a flexibili-
zação organizacional de seus currículos e propiciado faces e formas diferenciadas de 
realização de uma programação de estudos, de aprendizagem e avaliação compatíveis 
com a ideia de uma democratização efetiva do direito à educação.

Nessa perspectiva e para um eficaz desdobramento da metodologia de formação com 
base em competências, a prática pedagógica adotada nos cursos do SENAI poderá 
atender aos alunos com deficiência, fundamentando-se na teoria e nos parâmetros 
da experiência da aprendizagem mediada (EAM) de Reuven Feuerstein que defende 
as diferenças de predisposição para a aprendizagem entre diferentes indivíduos com 
a certeza de que todos, se garantida a igualdade de condições, poderão aprender a 
aprender construindo, assim, seus saberes.

De acordo com Feuerstein (1998), as pessoas não nascem com “certa inteligência” que 
permanece fixa pelo resto da vida. Ao contrário, os indivíduos possuem potencial ne-
cessário à mudança e são “modificáveis” se lhes for dada a oportunidade de se engaja-
rem em um modelo correto e adequado de interação.

Feuerstein deu a esse “modelo correto e adequado de interação” o nome de apren-
dizagem mediada. A aprendizagem mediada permite que os indivíduos desenvolvam 
habilidades de pensamento eficientes que lhes possibilitarão tornarem-se aprendizes 
independentes e autônomos.

Em suma, a avaliação contínua e permanente com base em competência por meio de 
uma prática pedagógica pautada na experiência da aprendizagem mediada poderá 
permitir ao SENAI a identificação efetiva do que o aluno com deficiência é capaz de 
fazer em relação aos objetivos propostos e aos conteúdos formativos dos cursos. Para 
a efetivação disso, será necessário levar em consideração todas as capacidades do 
aluno (cognitivas ou intelectuais, motoras, de equilíbrio pessoal ou afetivo; de relação 
interpessoal e de atuação e inclusão social).

Dessa forma, o SENAI, embora utilizando instrumentos de avaliação e de registro iguais 
a todos os alunos, ou mesmo adaptando para diferentes alunos, não deverá inter-
pretá-los da mesma forma para todos. O processo avaliativo tem de ser pautado na 
avaliação individualizada que respeita as especificidades e limitações de cada aluno 
considerando o diagnóstico realizado na entrada, o seu percurso formativo e o seu 
perfil de saída. Segundo Luckesi (1998), “a prática avaliativa deve ser capaz de ir além 
de avaliar a aprendizagem, mas entender o valor individual de cada aluno”.

Cada aluno deveria ser avaliado pelo seu progresso, respeitando suas potencialidades.

DESAFIOS/SUGESTÕES PARA AVALIAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NOS 
CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO SENAI16.



2.3 Modificabilidade humana e aprendizagem 
mediada

A legislação brasileira (Constituição Federal, art. 206, I e II) garante às pessoas com 
deficiência a inclusão em escolas regulares e o acesso a metodologias e instrumen-
tos diversificados para aquisição do saber convencional. Essa realidade legal é um 
desafio aos educadores, uma vez que nem todos foram sensibilizados e nem ca-
pacitados para este fim. O que fazer? Como ensinar? Como, de uma hora para outra, 
quebrar paradigmas sociais e metodológicos que venham a facilitar a aprendizagem, 
a pesquisa, o aprender a aprender e garantir uma educação de qualidade para todos 
indistintamente? 

Desafios como este viveu Reuven Feuerstein – romeno, judeu que fugiu de um cam-
po de concentração, imigrou para Israel, em 1944, onde se dedicou à educação dos 
adolescentes sobreviventes ao holocausto. Estes, devido às terríveis experiências vivi-
das, apresentavam carências cognitivas e eram tidos como semelhantes aos indivíduos 
com deficiências intelectuais. Foi a partir dos estudos com estes adolescentes que 
Feuerstein e seus colaboradores desenvolveram um Sistema de Avaliação do Potencial 
de Aprendizagem (Learning Potential Assesment Device – LPAD) e um programa de 
intervenção cognitiva – Programa de Enriquecimento Instrumental (PEI). 

O pensamento desse educador tem como base a noção de modificabilidade cognitiva, 
que tem papel fundamental atribuído a EAM, pois, para tal, as faculdades intelectuais 
podem ser expandidas não somente na idade evolutiva, mas mesmo durante todo o 
curso da vida do indivíduo. Nesse contexto, a aprendizagem não tem lugar tanto no 
seguimento da exposição direta do sujeito aos estímulos quanto na ação de um me-
diador. A aprendizagem desenvolvida por meio de um mediador é bem mais eficaz. 

A experiência da aprendizagem mediada é uma intenção na qual o mediador (família-
-professor) se situa entre o aluno e os estímulos (objetivos, problemas ou sinais), de 
forma a selecioná-los ou interpretá-los, utilizando estratégias interativas para produzir 
significação além das necessidades imediatas da situação.

O aprendiz não apenas aprende o exposto, mas cria, a partir da mediação, atitudes e 
técnicas que o modificam. 

Para Feuerstein (1998), é o mediador, necessariamente, um ser humano quem sele-
ciona, filtra, nomeia e dá significado aos objetos. O mediador transmite sua visão do 
mundo e, antes que o mediado estabeleça a própria visão, ele equilibra o seu conheci-
mento com o saber do mediador. 

O objetivo principal dessa metodologia é possibilitar ao aluno “aprender a aprender”, 
desenvolvendo sua autonomia para estabelecimento da seleção e organização dos 
estímulos e, assim, beneficiar-se deles para seu desenvolvimento cognitivo, mas não 
basta apenas a presença ou a interação humana para que isso aconteça. Para Feuers-
tein, existem 12 critérios básicos de EAM- Educação Mediada (CENTRO DE DESENVOL-
VIMENTO COGNITIVO DO PARANÁ, 2010, p. 5). 
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Critério 1 –  Intencionalidade e reciprocidade – a mediação é um ato intencional 
com o propósito específico no qual o mediador trabalha ativamente 
para focar a atenção no estímulo. A reciprocidade ocorre quando exis-
tem respostas do mediado e uma indicação de que ele está receptivo e 
envolvido no processo de aprendizagem.

Critério 2 –  Transcendência – a mediação da transcendência ocorre quando uma 
interação vai além da necessidade direta e imediata. O objetivo da me-
diação da transcendência é promover a aquisição de princípios, concei-
tos ou estratégias que podem ser generalizados por situações além do 
problema presente. 

Critério 3 –  Mediação do significado – a mediação do significado ocorre quando 
o mediador traz significado e finalidade a uma atividade. O mediador 
mostra interesse e envolvimento emocional, discute a importância da 
atividade com o mediado e explica o entendimento do motivo para a 
realização da atividade.

Critério 4 –  Mediação do sentimento de competência – a mediação da competência 
ocorre quando o mediador ajuda o mediado a desenvolver a autocon-
fiança necessária para se engajar numa dada atividade com sucesso.

Critério 5 –  Mediação do controle e regulação da conduta – a mediação da autor-
regulação e do controle do comportamento ocorre quando o mediador 
intervém para fazer que o mediado tome consciência da necessidade 
de se automonitorar e ajustar seu comportamento.

Critério 6 –  Mediação do comportamento compartilhar – a mediação do comporta-
mento compartilhado está relacionada com a interdependência – me-
diador-mediado e com a de indivíduos em geral. É a necessidade mútua 
de cooperação em um nível afetivo e cognitivo. O ato de compartilhar 
desenvolve a empatia por meio da interação social.

Critério 7 –  Mediação da individuação e diferenciação psicológica – a mediação da 
individuação ocorre quando o mediador patrocina um sentimento de 
ser único e de diferença com o mediado. A mediação da individuação 
encoraja a autonomia e a independência em relação aos outros, cele-
brando a diversidade das pessoas.

Critério 8 –  Mediação da conduta de busca, planificação e realização de objetivos – 
a mediação do planejamento de objetivos acontece quando o mediador 
orienta e dirige o mediado por meio dos processos envolvidos na defini-
ção, no planejamento e no alcance de objetivos, tornando-os explícitos.

Critério 9 –  Mediação do desafio: busca pelo novo e complexo – a mediação do 
desafio ocorre quando o mediador instila no mediado um sentimen-
to de determinação e de entusiasmo para executar tarefas novas e 
complexa.

Critério 10 – Mediação da consciência da modificabilidade humana (percepção do 
ser humano como entidade modificável) automodificação – a mediação 
para automodificação ocorre quando o mediador encoraja o mediado 
a tomar consciência do potencial dinâmico para modificação e para re-
conhecer sua importância e valor.

Critério 11 –  Mediação da escolha da alternativa otimista – a mediação pela escolha 
da alternativa otimista ocorre quando conseguimos ver as saídas posi-
tivas. Escolhemos ver as possibilidades e não as dificuldades. A opção 
pela alternativa pessimista imobiliza as pessoas.
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Critério 12 – Mediação do sentimento de pertença – a mediação do sentimento de 
pertença ocorre quando o indivíduo percebe-se como participante de 
um grupo social – um grupo de pares. Ele se sente verdadeiramente 
aceito. 

2.3.1  Avaliação dinâmica da aprendizagem mediada1

Quando nos referimos à capacidade intelectual do ser humano, é preciso ter em men-
te que estamos tratando de um fenômeno dinâmico e evolutivo.

Diagnosticar de forma estática o nível de funcionamento intelectual de um indivíduo 
pode trazer consequências negativas tanto para sua vida acadêmica quanto social.

Na abordagem da avaliação dinâmica, a inteligência é considerada como um aspecto 
modificável a partir de duas teorias importantes: a primeira refere-se à zona de de-
senvolvimento proximal, de Lev Vygotsky, e a segunda, à modificabilidade cognitiva 
estrutural, de Reuven Feuerstein.

Ambas as teorias demonstram que, a partir de uma abordagem interativa na avaliação, 
podemos apreciar o potencial e a propensão do aprendiz para aprender ao invés de 
nos limitarmos a medir o seu desempenho presente com base em padrões.

Nesse aspecto, a avaliação deve ser dinâmica, levando-se em conta a capacidade de 
“modificabilidade” do ser humano. Mesmo as pessoas com limitações ou dificuldades 
de aprendizagem são capazes de aprender; para que isto aconteça, basta que o me-
diador tenha foco em objetivos claros e atingíveis.

Segundo pesquisa realizada por Feuerstein,2 os objetivos da Avaliação Dinâmica da 
Aprendizagem são:

• Avaliar o nível geral de modificabilidade do indivíduo e seu potencial de aprendizagem.
• Identificar as funções cognitivas deficientes e seus aspectos afetivos motivacionais 

responsáveis pelo seu nível atual de funcionamento manifesto.
• Explorar e avaliar a quantidade e a natureza do investimento requerido para que 

o indivíduo alcance níveis mais elevados de funcionamento.
• Orientar os mediadores e os professores com estratégias específicas de mediação 

para materialização do potencial de aprendizagem do indivíduo.

1 Fonte: disponível em: <www.cdcp.com.br/mediacao_aprendizagem>. Php-2010.

2 Fonte: disponível em: <www.profala.com/arteducesp99.htm>.
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A experiência da aprendizagem mediada realça a relação professor-educando, o gran-
de dueto responsável pelo sucesso do trabalho, estabelecendo um vínculo afetivo.  
É necessário compreender que para a educação e, em especial, para a educação in-
clusiva não basta apenas o estudo teórico e prático; a de se considerar a subjetividade 
porque os valores e as crenças adquiridos durante a vida afetam, direta ou indireta-
mente, o fazer pedagógico.

Feuerstein3 afirma que o trabalho de mediação é uma experiência intrapessoal produ-
zida por situações interpessoais. O que medeia o indivíduo é o fato de que ele, como 
sujeito, interage com o outro que é sujeito também, caracterizando a reciprocidade 
entre as pessoas.

Cabe ao mediador, peça-chave desse processo, estar atento às necessidades apresen-
tadas por seus mediados e buscar alternativas para suprir as possíveis dificuldades 
apresentadas. Diante disso, o modelo de avaliação na aprendizagem mediada deve ter 
características diferenciadas dos convencionais. 

Avaliar, identificar, explorar, orientar, conhecer, reavaliar e planejar devem ser uma 
rotina sempre revisitada em sua sequência metodológica para que o processo de 
avaliação torne-se fonte inesgotável de construção de um conhecimento significativo, 
mediado e transformador.  

3 Fonte: disponível em: <www.profala.com/arteducesp99.htm>.
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3.1 O que levar em consideração nos aspectos 
escolares ao se avaliar uma pessoa com 
deficiência?

Resposta:

De acordo com a legislação, a avaliação das pessoas com deficiência deve levar em 
consideração os aspectos qualitativos preponderantemente sobre os aspectos quan-
titativos.

A Política da Educação Especial (BRASIL, 2007, p. 11) preconiza que:

a avaliação como processo dinâmico considera tanto o conheci-
mento prévio e o nível atual de desenvolvimento do aluno quanto 
as possibilidades de aprendizagem futura, configurando uma avalia-
ção pedagógica processual e formativa que analisa o desempenho 
do aluno em relação ao seu progresso individual, prevalecendo na 
avaliação os aspectos qualitativos que indiquem as intervenções pe-
dagógicas

Vale ressaltar, ainda, que no processo de avaliação o professor deve criar estratégias, 
considerando que alguns alunos podem demandar ampliação do tempo para realiza-
ção dos trabalhos. Costa (2007, p. 132) esclarece que:

A avaliação da aprendizagem se expressa pelas ações educacionais 
do processo de ensino e de aprendizagem. Trata-se de um conjunto 
de ações organizadas com a finalidade de obter informações sobre 
o que o aluno aprendeu, de que forma e em quais condições. É um 
processo que permite ao docente avaliar os avanços, dificuldades e 
possibilidades do aluno, levando-o à reflexão sobre os conhecimen-
tos construídos – o que sabe – e sobre os processos pelos quais 
isto ocorreu e como conseguiu aprender. Ao mesmo tempo, o do-
cente pode analisar, criticamente, sua prática pedagógica. Nenhum 
sistema formativo atinge suas finalidades se não estiver construí-
do sobre um processo de avaliação na perspectiva diagnóstica e 
emancipatória, de modo a dar transparência aos seus objetivos, de-
sempenho e resultados, com a preocupação legitima de sustentar a 
eficiência desse sistema.

pERGuNTAS FREQuENTES  
E RESpOSTAS3
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A LDB, Lei Federal nº 9.394/1996, esclarece que:

Art. 24, inciso V: 

A verificação do rendimento escolar observará os seguintes cri-
térios: Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do 
aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quan-
titativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais 
provas finais.

Art. 42. 

As instituições de educação profissional e tecnológica, além de seus 
cursos regulares, oferecerão cursos especiais, abertos à comunida-
de, condicionada a matrícula à capacidade de aproveitamento e não 
necessariamente ao nível de escolaridade (redação dada pela Lei 
Federal nº 11.741/2008).

O Decreto Federal nº 3.298/1999, artigo 28, § 2º, dispõe: 

As instituições públicas e privadas que ministram educação profis-
sional deverão, obrigatoriamente, oferecer cursos profissionais de 
nível básico à pessoa portadora de deficiência, condicionando a ma-
trícula à sua capacidade de aproveitamento e não a seu nível de 
escolaridade

A CLT, Decreto-Lei nº 5.452/1943, artigo 428, § 6º, ainda preconiza que:

Para os fins do contrato de aprendizagem, a comprovação da esco-
laridade de aprendiz portador de deficiência mental deve conside-
rar, sobretudo, as habilidades e competências relacionadas com a 
profissionalização (parágrafo incluído pela Lei Federal nº 11.180, de 
23 de setembro de 2005). 

Deve-se considerar para qualquer categoria de deficiência:

A acessibilidade é uma qualidade, uma facilidade que desejamos 
ver e ter em todos os contextos e aspectos da atividade humana. 
Se a acessibilidade for (ou tiver sido) projetada sob os princípios do 
desenho universal, ela beneficia todas as pessoas, tenham ou não 
qualquer tipo de deficiência (SASSAKI, 2009).

Ainda cita-se Costa (2007, p. 143), que afirma:

Repensar a educação no plano político pedagógico direcionada a 
integração dos vários segmentos para a formação integral compe-
tente e consciente do cidadão e do trabalhador. Daí a indicação de 
que deva ser feita a articulação entre os diferentes níveis de ad-
ministração do ensino, que se estruture a visão de currículos por 
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competências, priorizando o raciocínio, linguagem, capacidade de 
abstração, elementos fundamentais à participação do indivíduo na 
sociedade moderna.

Sugerimos observar as categorias de deficiências e as suas especificidades para garan-
tir os respectivos recursos necessários. Nesse sentido, propomos um passo a passo 
para avaliar qualquer pessoa, em especial, aquela que possua uma necessidade edu-
cacional especial: 

1. Dados do educando – história de vida social e escolar incluindo atividades extraes-
colares, interesses gerais.

2. Registro escolar do educando especificado por área do conhecimento:
a) Descrição da capacidade inicial do educando sobre o tema que será abor-

dado; verificar se ele apresenta conhecimento empírico ou científico sobre 
o assunto.

b) Descrição referente ao nível de desenvolvimento potencial, descrevendo 
quais tarefas são desenvolvidas. Observar se o educando realiza tarefas 
com dificuldades e se apresenta muitas dúvidas. A solução dos problemas 
se dá sob mediação do professor, dos colegas e/ou da família.

c) Descrição do nível de desenvolvimento real, observar se o educando realiza 
tarefas sozinho em relação aos conteúdos mediados em sala de aula, quais 
tarefas ele realizou sozinho.

5. Áreas do desenvolvimento
 Cognitiva e socioafetiva, considerando que estas áreas de desenvolvimento es-

tão diretamente relacionadas ao aprendizado das competências que compõem o 
perfil profissional.

 
Serão observados os seguintes aspectos:

• Atenção e concentração. 
• Nível de abstração (capacidade de representação ou simbolização).
• Nível de generalização (capacidade de fazer uso de determinado aprendizado em 

outros contextos ou situações).
• Criatividade (capacidade de solucionar com êxito problemas ou realizar atividades 

de formas diferenciadas, não convencionais).
• Participação nas atividades escolares (envolvimento).
• Envolvimento com os colegas e com o professor.
• Organização dos trabalhos e tarefas escolares.
• Envolvimento com a família.
 
Essa prática avaliativa fundamenta-se na zona de desenvolvimento proximal de 
Vygotsky, em que se utiliza da figura de uma espiral para avaliar a posição em que o 
educando se encontra em relação a determinado assunto mediado em sala de aula. 

Assim, pode-se dizer que o educando se encontra na parte superior ou na base da es-
piral, sendo que o espaço percorrido entre esses dois pontos corresponde ao caminho 
que ele percorre representado pelas voltas que a espiral dá para caracterizar o seu 
desenvolvimento. O educando estará na base se se encontrar na fase da capacidade 
inicial ou em nível de desenvolvimento potencial.
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Vale lembrar que a capacidade inicial corresponde aos conhecimentos que o educan-
do já possui sobre o tema em pauta, oriundos do aprendizado do ano anterior ou de 
experiências sociais, mas que geralmente são superficiais.

A partir do nível de desenvolvimento potencial, o educando consegue realizar tarefas, 
questiona sobre o tema de forma insegura e precisa de apoio do mediador.

Quando o educando demonstra segurança em relação ao conteúdo e realiza ativida-
des sem a necessidade de apoio do outro, já podemos dizer que ele se encontra na 
parte superior da espiral, nível real. 

É importante ressaltar que o movimento na espiral não é linear e o movimento 
circular nem sempre termina onde começou, mas segue no movimento 
vertical e sempre evoluindo, conforme a figura 1:

3.2 Toda pessoa com deficiência apresenta 
dificuldades de aprendizagem e como tal precisa 
de uma avaliação diferenciada?

Resposta: 

Não. Parafraseando Sassaki (2011), é preciso eliminar o mito “deficiência igual à dificul-
dade de aprendizagem”. Mesmo a pessoa sem deficiência pode apresentar dificulda-
des de aprendizagem, o que vale é o olhar inclusivo do professor que identificará as 
necessidades e trabalhará conforme cada uma delas.

Figura 1 – Espiral do processo avaliativo

Nível de desenvolvimento real

Fonte: Freitas 2011.

Capacidade inicial ou nível de 
desenvolvimento potencial

Interações em sala de aula (carac-
teriza o seu desenvolvimento)

Interações em sala de aula  
(caracteriza o seu desenvolvimento)

Processo Avaliativo

(Zona de desenvolvimeno proximal)

Base da Espiral

DESAFIOS/SUGESTÕES PARA AVALIAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NOS 
CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO SENAI24.



3.3 Os alunos com deficiência devem ser avaliados 
de forma diferenciada ou como qualquer outro 
estudante?

Resposta: 

Depende de cada situação. Vale aqui citar Sassaki (2011) que responde esta questão 
em uma entrevista concedida para o Portal Educacional, quando diz que:

Não é apenas o aluno com deficiência que exige maior atenção do 
educador. Na proposta inclusiva, todos os estudantes requerem 
mais e melhor atenção, o que significa que o aluno com deficiência 
não necessariamente tenha mais dificuldade de aprendizagem. [...] 
Contudo, eles devem ser tratados de forma diferenciada em função 
das especificidades e necessidades especiais decorrentes do tipo 
de deficiência que possuem. Assim como os alunos que não tem 
deficiência devem ser tratados de forma diferenciada em função 
das suas especificidades e necessidades especiais decorrentes do 
segmento a que pertencem.

Sassaki esclarece que não existe diferença no processo, e sim nos instrumentos utili-
zados. O autor afirma que:

A avaliação escolar dos alunos com deficiência deve ser a mesma 
aplicada aos demais. O que muda com o paradigma da inclusão é o 
que se entende por avaliação escolar, não importa se ela é planeja-
da para este ou aquele aluno. A avaliação escolar inclusiva precisa 
ser contínua (e não pontual), ocorrendo, portanto, o tempo todo 
ao longo de cada ano letivo. Para tanto, realizam-se inúmeras ativi-
dades que revelem como e o que o aluno está aprendendo (e não 
somente a prova, que, aliás, é dispensável). Esse tipo de avaliação 
serve para indicar o que o professor e a escola precisam mudar 
para que o aluno efetivamente aprenda, e seu objetivo é manter os 
alunos incluídos (e não eliminá-los), por isso busca avaliar cada alu-
no por ele mesmo (e não compará-lo com os demais). Cada avalia-
ção, em relação às anteriores, intenciona levar o aluno à realização 
máxima (e não classificá-lo por nota).

3.4  A pessoa com deficiência está isenta do processo 
seletivo para os cursos do SENAI? 

Resposta:

Depende da determinação de cada Departamento Regional. Poderá ser dispensado do 
processo seletivo e obter entrada por meio de reserva de vagas ou ser submetido ao 
mesmo processo que as pessoas sem deficiências. É importante que a forma escolhida 
seja explicitada a todos os interessados (por exemplo, por meio de edital). Caberá aos 
Departamentos Regionais observar a legislação pertinente referente às adequações 
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necessárias, para que o candidato tenha igualdade de condições com os demais can-
didatos, ou seja, prover a acessibilidade ao processo seletivo. 

3.5  Ao realizar processo seletivo para ingresso em 
cursos de aprendizagem industrial para empresa 
pública, a pessoa com deficiência terá reserva de 
vagas?

Resposta: 

Sim. Ressalta-se que o processo seletivo para empresas públicas, com objetivo de con-
tratar aprendizes, deve respeitar as determinações do Decreto Federal nº 5.598/2005, 
artigo 16, e Decreto Federal nº 3.298/1991, artigo 37.

3.6. Como garantir a acessibilidade na avaliação de  
pessoas com diferentes categorias de deficiência?

Resposta: 

Segundo a Constituição Federal (BRASIL, 1988), o ensino será ministrado com base 
nos princípios da “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola” 
e da “liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 
saber” (art. 206, incisos I e II), incluindo aí o acesso às metodologias e aos instrumentos 
diversificados que garantam ao aluno com deficiência igualdade de condições de de-
senvolvimento de suas capacidades.

Sassaki (2009) destaca a acessibilidade como um conceito amplo que engloba diver-
sas dimensões. Dentre as chamadas dimensões da acessibilidade, denominadas pelo 
autor, no campo da educação, podemos destacar as dimensões comunicacional, ins-
trumental, atitudinal e a programática que se referem à obrigatoriedade de se assegu-
rar, no processo educativo de alunos com deficiência, a acessibilidade aos conteúdos 
curriculares mediante a utilização de linguagens, códigos e ferramentas adequadas e 
aplicáveis.

São pontos relevantes a serem considerados na avaliação de pessoas com quaisquer 
categorias de deficiências:

• Desenvolver programas deslineares, distribuídos em níveis diversos, com trânsito 
flexível e graus progressivos de dificuldade.

• Trabalhar com esquemas de gradualidade na organização do ensino para atender 
às diferenças dos alunos.

• Promover práticas pedagógicas que facilitem a aprendizagem.
• Dosar o nível de complexidade dos conteúdos com as possibilidades dos alunos 

(limitações/potencialidades).
• Adotar parâmetros para aferir, a cada momento, pertinência do conhecimento.
• Potencializar mecanismos alternativos metodológicos.
• Acompanhar sistematicamente, ou seja, possibilitar meios e apoios que assegu-

DESAFIOS/SUGESTÕES PARA AVALIAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NOS 
CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO SENAI26.



rem um progressivo alinhamento entre as aptidões adquiridas, as ocupacionais e 
as expectativas de produtividade.  

• Focar a avaliação de desempenho não pelos conteúdos isolados, mas pelas com-
petências desenvolvidas.

• Adequar os recursos didáticos e os instrumentos de avaliação.
• Avaliar diferenciadamente aqueles casos em que o aluno apresenta um quadro 

de limitações severas que o impossibilitam de realizar todas as atividades propos-
tas no curso.  

 
Conforme preconiza o Decreto Federal nº 5.296 (BRASIL, 2005), de 2 de dezembro de 
2004, em seu artigo 24, a acessibilidade deve ser garantida pelas escolas, o que cons-
titui condição indispensável também para o processo de avaliação:

Os estabelecimentos de ensino de qualquer nível, etapa ou modali-
dade, públicos ou privados, proporcionarão condições de acesso e 
utilização de todos os seus ambientes ou compartimentos [acessi-
bilidade arquitetônica] para pessoas portadoras de deficiência ou 
com mobilidade reduzida, inclusive salas de aula, bibliotecas, au-
ditórios, ginásios e instalações desportivas, laboratórios, áreas de 
lazer e sanitários.

Sassaki (2011) afirma que:

Ao longo dos últimos 60 anos, temos entendido como sendo cinco 
os principais tipos de deficiência: a física, a visual, a auditiva, a inte-
lectual [substituindo a deficiência mental] e a múltipla [ocorrência 
de duas ou mais deficiências simultaneamente na mesma pessoa]. 
Porém, estas deficiências são, a rigor, categorias e não tipos. Os ti-
pos são subdivisões de cada categoria. [...] A partir de 2006, uma 
nova categoria foi acrescentada àquelas cinco tradicionais. Trata-se 
da deficiência psicossocial. Essa inclusão aconteceu no documento 
denominado: Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Defi-
ciência (CDPD), adotada pela Assembléia Geral da Organização das 
Nações Unidas (ONU), em 13/12/06.

Passemos, então, a uma breve definição das categorias de deficiência e de pontos re-
levantes a serem considerados na avaliação, conforme cada categoria.

3.6.1  Deficiência visual (cego e baixa visão)

Entende-se por deficiência visual:

Cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no 
melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que sig-
nifica acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a me-
lhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida 
do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; 
ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores 
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(Decreto Federal nº 3.298/1999, art. 4º, inciso III, com redação dada 
pelo Decreto Federal nº 5.296/2004).

Do ponto de vista educacional, o Ministério da Educação (MEC) define cegueira como “perda 
total ou o resíduo mínimo da visão que leva o indivíduo a necessitar do Sistema Braille 
como meio de leitura e escrita, além de outros recursos didáticos e equipamentos espe-
ciais para a sua educação” (BRASIL, 2006, p. 44-45) e baixa visão ou visão subnormal como: 
“resíduo visual que permite ao educando ler impressos à tinta, desde que se empreguem 
recursos didáticos e equipamentos especiais” (SÃO PAULO, 2007, p. 45).

Recomendações e sugestões:

• Verificar e providenciar o tipo de adequação que o aluno necessita em sua ava-
liação – impressão em braille, impressão em tipos ampliados (verificar tamanho 
do tipo), prova eletrônica (softwares Virtual Vision; DosVox ; NVDA; JAWS e outros); 
ledor (pessoa designada para realizar a leitura), softwares educativos em tipo am-
pliado, textura modificada etc.

• Utilizar textos explicativos: acrescentar uma descrição ou texto explicativo a uma 
figura, pois isto ajudará na leitura de pessoas com deficiência visual e também 
proporcionará melhor compreensão para todos os usuários.

• Procurar, sempre que possível, utilizar fontes não rebuscadas, ou seja, sem serifa, 
itálico e outros. Sugerem-se fontes como Arial e Verdana para facilitar a leitura.

• Fazer uso de textos escritos com outros elementos (ilustrações táteis) para me-
lhorar a compreensão.

• Procurar colocar o aluno em sala de aula, em posição (lugar) que favoreça sua 
possibilidade de ouvir o docente.

• Se necessário, fazer exercícios de orientação e mobilidade espacial antes de o 
aluno realizar a avaliação.

• Desenvolver explicações verbais sobre todo o material apresentado em aula.
• Observar a escolha e adequação dos recursos de acordo com as necessidades 

específicas, diferenças individuais, faixa etária, preferências, interesses e habilida-
des. Permitir o uso de lentes, óculos, telescópios, máquina de escrever em braille, 
reglete, sorobã, calculadora, lupas, livro falado, mapas, modelos e maquetes etc.

• Fazer usos dos recursos tecnológicos, equipamentos e jogos pedagógicos.
• Utilizar materiais de estimulação visual que devem ter cores fortes ou contrastes 

que melhor se adaptem à limitação visual de cada aluno e significado tátil.
• Utilizar arquivos eletrônicos em formatos acessíveis, como Word. Lembrar que o 

PDF nem sempre é compatível com o software leitor de tela. 
• Utilizar outras ferramentas que possibilitam a produção de livros em formato di-

gital, em áudio e em braille (scanner de programas de reconhecimento óptico de 
caracteres para digitalização de textos e programas que permitem converter o 
texto digitalizado em arquivo de áudio, magnificadores de tela, geralmente, conju-
gados com síntese de voz, desenvolvidos para quem tem baixa visão).

• Garantir o acesso do aluno acompanhado de cão-guia conforme preconiza a le-
gislação.

• Além dos instrumentos e exemplos supracitados, vale lembrar que o melhor é 
perguntar ao próprio aluno que recursos poderão facilitar o seu processo de 
aprendizagem (avaliação).

• Utilizar recurso de audiodescrição sempre que necessário.
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3.6.2  Deficiência auditiva

Entende-se por deficiência auditiva a “perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e 
um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500 HZ, 1.000 
HZ, 2.000Hz e 3.000 Hz” (BRASIL, 1999a, art. 4º, inciso II, com redação dada pelo Decre-
to Federal nº 5.296/2004).

A perda deve ser observada em cada uma das frequências isoladamente, não se apli-
cando o conceito de média.

Conforme disposto pelo Decreto nº 5.626/2005, artigo 14, § 1º, inciso VI (BRASIL, 2005), 
deve-se: 

Adotar mecanismos de avaliação coerente com aprendizado de se-
gunda língua na correção das provas escritas, valorizando o aspecto 
semântico e reconhecendo a singularidade lingüística manifestada 
no aspecto formal da língua portuguesa.

[Ainda, no inciso VI]I: Desenvolver e adotar mecanismos alternativos para a avaliação 
de conhecimentos expressos em Libras, desde que devidamente registrado em vídeos 
ou em outros meios eletrônicos e tecnológicos.

Recomendações e sugestões:

• No caso da avaliação do aluno com deficiência auditiva, é importante respeitar as 
especificidades da Língua Brasileira de Sinais (Libras). Para isso, de acordo com a 
legislação vigente, será necessário providenciar intérprete de Libras para auxiliar 
na elaboração das questões, na aplicação e na correção das provas.

• Utilizar materiais e equipamentos específicos: prótese auditiva, tablado, softwares 
educativos específicos etc.

• Sempre que possível, utilizar textos escritos complementados com elementos 
que favoreçam sua compreensão: linguagem gestual, língua de sinais e outros.

• Posicionar o aluno em sala de tal modo que possa ver os movimentos orofaciais 
do professor e dos colegas.

• Utilizar materiais visuais e outros de apoio (noticiários de TV, computadores, revis-
tas) para favorecer a apreensão das informações expostas verbalmente.

• Utilizar, sempre que possível, instrumentos de avaliação que sejam redigidos e 
impressos na língua portuguesa (para alunos que a compreendam) e utilizar im-
pressos com a linguística da Libra (para alunos que não dominam o português).

• Utilizar também a expressão corporal e o alfabeto digital (movimentos com as 
mãos que representam as letras de nosso alfabeto).

• A avaliação deste aluno deverá ser realizada levando em consideração que:
– a língua de sinais não segue a mesma organização da língua portuguesa, 

pois não possui a mesma sintaxe, nem as mesmas regras gramaticais;
– deve-se priorizar, na educação dos alunos com deficiência auditiva, o aproveita-

mento do canal perceptual (visuoespacial) como fonte de acesso à informação;
– o docente deve contar com o apoio do intérprete de Libras e possuir conhe-

cimento mínimo sobre as especificidades da estrutura gramatical da língua 
de sinais.
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 – procurar evidenciar melhores práticas junto ao próprio aluno ou instituição 
especializada, pois alguns surdos não são fluentes em Libras, outros nem 
sabem da existência dessa língua, e outros usam próteses e implantes e 
não aceitam o uso da língua de sinais, comunicando-se por meio da fala e 
da audição apoiada pela leitura labial;

– os surdos, em geral, possuem dificuldades de leitura, compreensão e escrita 
da língua portuguesa, e é essencial que o professor considere essa diferen-
ça linguística na sua avaliação;

– o professor precisa compreender que o surdo não é capaz de acompanhar 
a leitura de um texto no quadro ao mesmo tempo em que acompanha a 
sua sinalização em Libras pelo intérprete. Sugere-se que o aluno leia o texto 
inicialmente e, posteriormente, observe sua sinalização; e, ainda, os enun-
ciados das atividades devem ser trabalhados com os alunos surdos. Nas 
avaliações, vale o cuidado do professor em manter os enunciados já conhe-
cidos por eles;

– deve-se utilizar recursos didático-pedagógicos: imagens visuais; material 
produzido com referencial gráfico visual, símbolos gráficos; e

– ressalta-se que o intérprete de Libras não deve assumir tarefas ou emitir 
opiniões que não sejam de sua competência profissional. Os papéis devem 
estar bem definidos, isto é, todas as dúvidas, considerações e os questio-
namentos dos alunos devem ser remetidos ao docente, não é função do 
intérprete dar respostas em lugar dos alunos ou do professor. Da mesma 
forma, não cabe ao intérprete substituir o professor em suas exposições de 
conteúdo, nem tampouco auxiliar os alunos na resolução de problemas.

• Além dos instrumentos e exemplos citados anteriormente, vale lembrar que o 
melhor é perguntar ao próprio aluno que recursos poderão facilitar o seu proces-
so de aprendizagem – e de avaliação.

3.6.3 Deficiência física

Entende-se por deficiência física:

A alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do 
corpo humano, acarretando o comprometimento da função fí-
sica, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, 
monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, 
triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou au-
sência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com 
deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades es-
téticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho 
de funções. (BRASIL, 1999a, art. 4º, inciso I, com redação dada 
pelo Decreto Federal nº 5.296/2004)

Recomendações e sugestões:

• Proporcionar permissão para uso de computadores de mesa e/ou notebooks 
para alunos com restrições motoras nas mãos.

• Deve-se garantir a acessibilidade arquitetônica para que o aluno possa realizar o 
processo avaliativo com autonomia e dignidade, conforme preconiza a legislação.
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• Procurar utilizar sistemas aumentativos ou alternativos de comunicação adap-
tados às possibilidades do aluno impedido de falar: sistemas de símbolos (ba-
seados em elementos representativos, em desenhos lineares, sistemas que 
combinam símbolos pictográficos, ideográficos e arbitrários, sistemas basea-
dos na ortografia tradicional, linguagem codificada), auxílios físicos ou técnicos 
(tabuleiros de comunicação ou sinalizadores mecânicos, tecnologia microeletrô-
nica), comunicação e outros.

• Deve-se adaptar ou adequar elementos materiais de acordo com a Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 9050.

• Fazer uso de pranchas ou presilhas para não deslizar o papel, suporte para lápis, 
presilha de braço, cobertura de teclado etc.

• Sempre que necessário a avaliação dos alunos com paralisia cerebral deverá ser 
realizada utilizando o computador como recurso.

• Para avaliar a pessoa com deficiência física, é necessário observar o tipo de defici-
ência (membros inferiores ou superiores), se o tipo de deficiência poderá compro-
meter o resultado da avaliação. Buscar os recursos físicos (acessibilidade arqui-
tetônica), pedagógicos (adequações em máquinas e equipamentos) e humanos 
(equipe de apoio) necessários que garantam o êxito da avaliação.

• Além dos instrumentos e exemplos supracitados, vale lembrar que o melhor é 
perguntar ao próprio aluno que recursos poderão facilitar o seu processo de 
aprendizagem (avaliação). 

3.6.4 Deficiência intelectual

Entende-se por deficiência intelectual:

O funcionamento intelectual significativamente inferior à média, 
com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas 
a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: a) co-
municação; b) cuidado pessoal; c) habilidades sociais; d) utilização 
dos recursos da comunidade; e) saúde e segurança; f) habilidades 
acadêmicas; g) lazer; e h) trabalho (BRASIL, 1999a, art. 4º, inciso IV, 
com redação dada pelo Decreto Federal nº 5.296/2004).

Recomendações e sugestões:

• Levar em consideração a legislação vigente que preconiza os aspectos qualitati-
vos sobre os quantitativos, inclusive proporcionando ao aluno sem escolaridade 
a possibilidade de participar de capacitações e ser avaliado pela prática ou pela 
competência.

• Proporcionar ao aluno que fique sentado nas primeiras fileiras da sala de aula.
• O trabalho deve ser sistemático, gradativo e metódico.
• O trabalho deve ter repetição e ações continuadas.
• Sempre retornar ao conteúdo anterior e acrescentar uma nova informação.
• Sempre que possível centrar o foco da atenção por meio visual.
• Proporcionar trabalho em nível concreto e com pistas visuais, utilizando materiais 

adequados.
• Possibilitar a aquisição do nível máximo de autonomia pessoal.
• Flexibilização dos conteúdos, da prática pedagógica e do perfil de saída.
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• Oferecer desafios relacionados à sua prática pessoal, indo além e aprofundando 
questões.

• Utilizar gravuras, imagens em cores para facilitar a compreensão e a fixação do 
conteúdo.

• Trabalhar sempre com o conceito relevante de aprendizagem significativa.
• Utilizar os critérios da aprendizagem mediada.
• Possibilitar experiências de trabalhos coletivos em grupos pequenos e diversificados.
• Apresentar caminhos para seu desenvolvimento pessoal e social.
• Proporcionar ambiente em sala de aula que favoreça a aprendizagem, como uti-

lizar espaços lúdicos, utilizar palavras-chave, utilizar figuras, simplificação de pala-
vras etc.

• Trabalhar com ações que promovem o desenvolvimento de habilidades adaptati-
vas: sociais, comunicação, cuidado pessoal e autonomia.

• Será necessário trabalhar a identidade do espaço; focar nas potencialidades dos 
alunos e na comunicação.

• Além dos instrumentos e exemplos já mencionados, vale lembrar que o melhor 
é perguntar ao próprio aluno que recursos poderão facilitar o seu processo de 
aprendizagem e de avaliação.

3.6.5 Deficiência múltipla

É considerada deficiência múltipla a “associação de duas ou mais deficiências” (BRASIL, 
1999a, art. 4º, inciso V).

Recomendações e sugestões:

• Será necessário verificar as deficiências que a pessoa apresenta e, após, utilizar, 
quando for o caso, as sugestões ou as recomendações supracitadas relacionadas 
à cada categoria de deficiência.

• Muitas vezes, a associação de duas ou mais deficiências exige o uso de recursos 
específicos ou apoio especializado que deverão ser analisados caso a caso pela 
equipe pedagógica ou multidisciplinar.

•  Além dos instrumentos e dos exemplos já citados, vale lembrar que o melhor 
é perguntar ao próprio aluno que recursos poderão facilitar o seu processo de 
aprendizagem e de avaliação.

3.6.6. Deficiência psicossocial

É uma categoria nova, citada na Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência 
(Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, e Decreto nº 6.949, de 25 de 
agosto de 2009), ainda pouco conhecida pelo senso comum. Vale ressaltar que 
autores têm discutido a ideia da incorporação como uma categoria de deficiência, 
no entanto ela ainda não está contemplada na legislação referente ao cumprimento 
da cota nas indústrias.
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De acordo com Sassaki (2011),

A deficiência psicossocial – também chamada “deficiência psiquiá-
trica” ou “deficiência por saúde mental” – foi incluída no rol de defi-
ciências pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Defici-
ência (CDPD) [...] em 13/12/2006. O termo “pessoa com deficiência 
psicossocial” não é o mesmo que “pessoa com transtorno mental”. 
Trata-se de “pessoa com sequela de transtorno mental”, uma pes-
soa cujo quadro psiquiátrico já se estabilizou e não mais oferece 
perigo para ela ou para outra pessoa. Os transtornos mentais mais 
comuns são: mania, esquizofrenia, depressão, síndrome do pânico, 
transtorno obsessivo-compulsivo e paranóia. 

Na deficiência psicossocial, há sequela de transtorno psíquico associado a quadros de 
depressão, síndrome do pânico, esquizofrenia, transtornos de personalidade, trans-
tornos globais do desenvolvimento (espectro do autismo, Síndrome de Williams, Sín-
drome de Rett, Síndrome de Asperger) e outros.  

Conforme afirma Costa4 (2011) “o reconhecimento da pessoa com transtorno mental 
como pessoa com deficiência impõe-se como forma de dar eficácia à Convenção da 
ONU, recentemente incorporada ao sistema jurídico brasileiro”.

As normas nacionais e internacionais que dispõem sobre as necessidades e os direitos 
da pessoa na fase aguda de transtorno mental e da pessoa com deficiência psicosso-
cial (ou seja, com sequela de transtorno mental) são as seguintes:

• Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facul-
tativo, artigo 1 (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1997).

• Decreto Legislativo n° 186, de 9 de julho de 2008, que ratifica com valor de emen-
da constitucional a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e 
seu Protocolo Facultativo.

• Decreto n° 6.469, de 25 de agosto de 2009, que promulga a Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo. 

• Lei n° 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre os direitos das pessoas 
com transtorno mental.

• Resolução nº 46-119, de 17 de dezembro de 1991, da ONU, que trata dos Princí-
pios para a Proteção das Pessoas com Transtorno Mental e para a Melhoria dos 
Cuidados de Saúde Mental.

• Livro de recursos sobre saúde mental , direitos humanos e legislação Cuidar, 
sim; excluir, não, da Organização Mundial de Saúde (ORGANIZAÇÃO INTERNA-
CIONAL DO TRABALHO, 2002).

• Social reintegration of persons having suffered mental illness, da Organi-
zação Internacional do Trabalho (OIT, 2002).

4 Bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), bacharel em Ciências Jurídicas e 
Sociais pela Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul (PUCRS), especialista em Direito do Trabalho pela Universidade 
do Vale do Rio do Sino (Unisinos) e mestre em História pela PUCRS. Auditora fiscal do trabalho. Coordenadora do Progra-
ma de Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho e do Núcleo Igualdade no Trabalho da Superintendên-
cia Regional do Trabalho e Emprego no Rio Grande do Sul.
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Recomendações e sugestões:

• Oferecer ajuda sempre que perceber que a pessoa necessita. Pergunte antes de 
ajudar e jamais insista em ajudar. Se a pessoa aceitar ajuda, deixe que ela lhe diga 
como quer ser ajudada.

• Garantir que medidas de apoio individualizadas e efetivas sejam adotas em am-
bientes escolares que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social.

• Se necessário, criar um repertório de atividades com o intuito de auxiliar a pessoa 
a seguir regras e instruções na execução das tarefas escolares.

• Trabalhar com pequenos grupos.
• Sempre que possível, utilizar tarefas curtas ou intercaladas, para que elas possam 

concluí-las antes de se dispersarem.
• Repetir individualmente todo comando que for dado ao grupo, fazendo-o de for-

ma breve e usando sentenças claras.
• Dar uma função oficial ao aluno com deficiência psicossocial, como monitor do 

professor; isso faz que elas melhorem e abram espaços para o relacionamento 
com os demais colegas.

• Mostrar limites de forma segura e tranquila, sem entrar em conflito.
• Ser coerente, previsível em suas ações e mostrar apoio aos alunos em suas intera-

ções diárias, pois, como foi dito, trata-se de uma pessoa cujo quadro psiquiátrico já se 
estabilizou, mas que requer atendimento individualizado às suas especificidades.

• Manter-se em uma posição de intermediação entre a escola e outros grupos.
• Dar instruções positivas.
• Cuidar para que seus pedidos sejam feitos de maneira positiva.
• Recompensar amplamente o comportamento adequado.
• As regras devem ser claras e concisas.
• Atividades ou situações nas quais já ocorreram problemas devem ser evitadas.
• Buscar apoio nos grupos de apoio (autoajuda e/ou ajuda mútua) existentes, gru-

pos estes que são de dois tipos: liderados por pessoas com deficiência psicosso-
cial ou por familiares e amigos de pessoas com deficiência psicossocial.

• Além dos instrumentos e exemplos já mencionados, vale lembrar que o melhor 
é perguntar ao próprio aluno que recursos poderão facilitar o seu processo de 
aprendizagem e de avaliação.

3.7  Quais as principais causas dos distúrbios de 
aprendizagem e consequências destes no 
processo avaliativo?

Resposta:

As unidades do SENAI, ao receber o educando com deficiência, com transtornos globais 
de desenvolvimento ou com altas habilidades/superdotação, realizam avaliação circuns-
tanciada ou diagnóstico devidamente endossado por profissionais de áreas especiali-
zadas, constando os limites e potencialidades dele no contexto escolar, para identifica-
ção de suas necessidades educacionais especiais com o objetivo de buscar e propiciar 
apoio e recursos necessários à aprendizagem. Nas literaturas sobre aprendizagem 
existentes, tem se discutido muito a diferença sobre distúrbios de aprendizagem versus 
dificuldades de aprendizagem, porém é importante destacar que não são sinônimos.                                               
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Conforme Fonseca (1995),

O distúrbio de aprendizagem está relacionado a um grupo de di-
ficuldades específicas e pontuais, caracterizadas pela presença de 
uma disfunção neurológica. Já a dificuldade de aprendizagem é um 
termo mais global e abrangente com causas relacionadas ao sujeito 
que aprende, aos conteúdos pedagógicos, ao professor, aos méto-
dos de ensino, ao ambiente físico e social da escola.

Para as autoras Ciasca e Rossini (2000), 

A dificuldade de aprendizagem é um déficit específico da atividade 
acadêmica, enquanto o distúrbio de aprendizagem é uma disfunção 
intrínseca da criança relacionada aos fatores neurológicos.

De acordo com os autores, os fatores neurológicos supracitados significam que es-
sas dificuldades estão relacionadas à aquisição e ao uso da audição, da fala, da 
leitura, da escrita, do raciocínio ou das habilidades matemáticas que se referem às 
disfunções no sistema nervoso central. Cabe destacar que as dificuldades de apren-
dizagem, muitas vezes, podem ocorrer concomitantemente com outras situações 
desfavoráveis, como: alteração sensorial, retardo mental, distúrbio emocional, ou 
social, ou mesmo influências ambientais de qualquer natureza. Lerner (1989) des-
creveu as manifestações do distúrbio de aprendizagem da seguinte forma:

• Distúrbios da atenção e concentração: retratam os comportamentos das 
crianças com e sem hiperatividade e impulsividade.

• Problemas receptivos e de processamento da informação: dizem respeito 
à competência linguística, como as atividades de escrita, distinção de sons e de 
estímulos visuais, aquisição de léxico, compreensão e expressão verbal.

• Dificuldades de leitura: manifestada pela aquisição das competências básicas 
relacionadas à fase de decodificação, como sendo a compreensão e interpretação 
de textos, as dificuldades de escrita e presença de erros ortográficos em geral.

• Dificuldades na matemática: que se revelam na aquisição da noção de nú-
meros, no lidar com quantidades e relações espaçotemporais e problemas de 
aquisição e utilização de estratégias para aprender, manifestados na falta de or-
ganização e utilização de funções metacognitivas, comprometendo o sucesso na 
aprendizagem. 

 
Considera-se que uma criança tenha distúrbio de aprendizagem quando: 

a)  Não apresenta desempenho compatível com sua idade, quando lhe são forneci-
das experiências de aprendizagem apropriadas. 

b)  Apresenta discrepância entre seu desempenho e sua habilidade intelectual em uma 
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ou mais das seguintes áreas; expressão oral e escrita, compreensão de ordens orais, 
habilidades de leitura e compreensão e cálculo e raciocínio matemático. 

Principais distúrbios de aprendizagem:

Dislexia
Refere-se à falha no processamento da habilidade da leitura e da escrita. São de três 
tipos: visual, mediada pelo lóbulo occipital fonológica, mediada pelo lóbulo temporal; e 
mista, com mediação das áreas frontal, occipital, temporal e pré-frontal.

Disgrafia
Falha na aquisição da escrita implicando inabilidade ou diminuição no desenvolvimen-
to da escrita.

Discalculia
Falha na aquisição da capacidade e na habilidade de lidar com conceitos e símbolos 
matemáticos. 

É importante salientar que pessoas que apresentam distúrbio de aprendizagem não 
são incapazes de aprender, pois o distúrbio não é uma deficiência irreversível, mas 
uma forma de imaturidade que requer atenção e métodos de ensino apropriados. 

Os distúrbios de aprendizagem não devem ser confundidos com deficiência intelectual.

Recomendações e sugestões, segundo Rotta et al. (2006):

• Dar a entender ao aluno que seu problema é conhecido e que será feito o possí-
vel para ajudá-lo.

• Deixar claro quais as expectativas do docente na realização de cada tarefa.
• Dar instruções e orientações de forma clara e curta.
• Dar-lhe uma atenção especial e encorajá-lo a perguntar em caso de alguma dú-

vida. Para tanto, seria recomendável que o disléxico sentasse perto do docente/
professor para facilitar a ajuda. 

• Comprovar sempre que o material oferecido para ler é apropriado para o seu 
nível leitor, não pretendendo que alcance um nível leitor igual dos colegas.

• Dividir as atividades em unidades menores.
• Iniciar as aulas pelas atividades que requerem mais atenção, deixando para o final 

do turno aquelas que são mais estimulantes.
• Destacar sempre os aspectos positivos em seus trabalhos e não fazê-lo repetir 

um trabalho escrito pelo fato te tê-lo feito mal.
• Evitar que o aluno disléxico tenha que ler em público. Em situações em que isso é 

absolutamente necessário, oportunizar que ele prepare a leitura em casa.

• Aceitar que se distraia com maior facilidade que os demais, posto que a leitura lhe 
exige um superesforço.

• Nunca o ridicularizar.
• Assegurar ao aluno currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organiza-

ção específicos e avaliação diferenciada, para atender às suas especificidades.
• Além dos instrumentos e exemplos citados anteriormente, vale lembrar que o 

melhor é perguntar ao próprio aluno que recursos poderão facilitar o seu proces-
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so de ensino e aprendizagem.

3.8 Quais os pontos relevantes a serem considerados 
no processo educativo de um aluno com altas 
habilidades/superdotação? 

Resposta:

No Brasil, as Diretrizes Nacionais da Educação Especial na Educação Básica (Parecer nº 
13 e Resolução CNE/CEB nº 2, de 11 de setembro de 2001), definem altas habilidades 
como sendo:

Grande facilidade de aprendizagem que o leve a dominar rapida-
mente os conceitos, os procedimentos e as atitudes e que, por te-
rem condições de aprofundar e enriquecer esses conteúdos devem 
receber desafios suplementares em classe comum, em sala de re-
cursos ou em outros espaços definidos pelos sistemas de ensino, 
inclusive para concluir em menor tempo a série ou etapa escolar 
(BRASIL, 2001, p. 45).

O amparo legal/conceitual para o atendimento às pessoas com altas habilidades/su-
perdotação (PAH/SD) é:

• Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB (Lei Federal nº 9.394/1996), art. 4, 24, 
47, 58 a 60, de 20 de dezembro de 1996.

• Plano Nacional de Educação – Lei nº 10.172/2001, 9 de janeiro de 2001.
• Parâmetros Curriculares Nacionais: adaptações Curriculares – Estratégias para a 

Educação de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais – 1998.
• Plano Nacional de Educação – Lei nº 10.172/0,9 de janeiro de 2001.
• Parecer nº 17 e Resolução nº 4, do Conselho Nacional de Educação/Câmara de 

Educação Básica, 2 de outubro de 2009, institui diretrizes operacionais para o 
atendimento educacional especializado na educação básica modalidade educa-
ção especial.  

• Resolução nº 2, do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica, 
11 de setembro de 2001, institui as diretrizes nacionais para a educação especial 
na educação básica do Ministério da Educação, 2002.

• Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusivas 
2008.

• Decreto Federal n° 6.571, de 2008, que dispõe sobre o atendimento educacional 
especializado.

• Resolução nº 4, do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica, 
2 de outubro de 2009, institui diretrizes operacionais para o atendimento educa-
cional especializado na educação básica modalidade educação especial.  

 
A avaliação das pessoas com altas habilidades/superdotação pode ser realizada por 
pessoas que tenham recebido capacitação adequada sobre AH/SD, seja qual for a sua 
formação inicial (referência manual da Associação Gaúcha de Apoio às Altas Ha-
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bilidade/Superdotação). De acordo com o este manual, 

na escola há necessidade de “laudo” para receber atendimento edu-
cacional especializado, visto que esse é um documento de avaliação 
clínica e as AH/SD não são uma patologia. No documento que infor-
ma que o aluno é um PAH/SD é o parecer pedagógico que deverá 
ser elaborado por um profissional da educação e, segundo define a 
legislação educacional, a identificação e o Atendimento Educacional 
Especializado que no aluno deve receber precisa ser registrado no 
histórico escolar.

É importante destacar que o objetivo do processo de identificação dos indicadores de 
AH/SD é um processo contínuo e não limitado a um período restrito de tempo.  

Algumas características de aprendizagem, no entanto, são mais frequentes e destaca-
das (NOVAES, 1979), como:

• rapidez e facilidade para aprender;
• facilidade para abstração, associações, análise e síntese, generalizações;
• flexibilidade de pensamento;
• produção criativa;
• capacidade de julgamento;
• habilidade para resolver problemas;
• memória e compreensão incomuns das situações vivenciadas;
• independência de pensamento; e
• talentos específicos, como esportes, música, artes, dança, informática.
 
Nos aspectos comportamentais e sociais, percebem-se:

• muita curiosidade;
• senso crítico exacerbado;
• senso de humor desenvolvido;
• sensibilidade;
• investimento nas atividades de sua área de interesse e descuido com as demais;
• comportamento cooperativo;
• habilidade no trato com as pessoas;
• liderança;
• capacidade de analisar e propor soluções para problemas sociais;
• aborrecimento com a rotina; e
• conduta irrequieta.
 
Recomendações e sugestões:5 

• Ajudar o aluno a desenvolver ao máximo os seus talentos e habilidades.
• Fortalecer um autoconceito positivo, propiciando experiências de sucesso para 

todos.
• Favorecer o seu desenvolvimento global, de tal forma que venha a dar as maiores 

contribuições possíveis à sociedade.
5 Fonte: site da AGAAHSD. Disponível em: <www.agaahsd.com.br>. 
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• Desenvolver no aluno uma consciência social.
• Desenvolver bons hábitos de trabalho e estudo.
• Ampliar as experiências desses alunos em uma diversidade de áreas.
• Possibilitar a expansão dos interesses.
• Possibilitar ao aluno uma maior produtividade criativa.

3.9 O que é terminalidade específica? onde se aplica? 

Resposta:

De acordo com a Metodologia SENAI de Formação com Base em Competência 
(elaboração de perfis profissionais por comitês técnico setoriais), terminalidade corres-
ponde à saída para o mercado de trabalho apontada no itinerário formativo, podendo 
tanto corresponder à unidade de qualificação quanto à qualificação profissional com-
pleta. No caso específico de pessoas com deficiência intelectual ou múltipla, Resolução 
CNE/CEB nº 2, de 11 de setembro de 2001, artigo 16, considera:

É facultado às instituições de ensino, esgotadas as possibilidades 
pontuadas nos Artigos 24 e 26 da LDBEN, viabilizar ao aluno com 
grave deficiência mental ou múltipla, que não apresentar resultados 
de escolarização previstos no Inciso I do Artigo 32 da mesma Lei, 
terminalidade específica do ensino fundamental, por meio da cer-
tificação de conclusão de escolaridade, com histórico escolar que 
apresente, de forma descritiva, as competências desenvolvidas pelo 
educando, bem como o encaminhamento devido para a educação 
de jovens e adultos e para a educação profissional.

Além desta, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 2010) também 
destaca:

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com ne-
cessidades especiais: [...].

II -  terminalidade específica para aqueles que não puderem atin-
gir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, 
em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em 
menor tempo o programa escolar para os superdotados;

3.10  É necessário instrumentos de avaliação 
diferenciados para alunos com deficiência? 

Resposta:

Sim. Os instrumentos de avaliação devem ser adaptados ou adequados a cada catego-
ria de deficiência. Esses instrumentos merecem atenção especial na sua formulação e 
elaboração, considerando o perfil de saída de cada curso, os ambientes de ensino, os 
materiais didáticos adaptados etc.
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3.11 O que é avaliação de competências? é possível 
avaliar e certificar as competências de um aluno 
com deficiência? 

Resposta:

De acordo com a Metodologia para Desenvolvimento e Avaliação de Compe-
tências: Formação e Certificação Profissional (SENAI, 2004, p. 27), avaliação de 
competências no processo formativo não se restringe somente a um conjunto de com-
petências básicas, específicas e de gestão, considerando a interação entre elas, bem 
como sua mobilização perante situações de trabalho, simuladas ou reais.

No que diz respeito às pessoas com deficiência, a Resolução CNE/CEB nº 2, de 11 de 
setembro de 2001, em seu artigo 17, parágrafo 2º, diz:

As escolas das redes de educação profissional podem avaliar e certi-
ficar competências laborais de pessoas com necessidades especiais 
não matriculadas em seus cursos, encaminhando-as, a partir desses 
procedimentos, para o mundo do trabalho.

Maiores informações sobre essa questão poderão ser obtidas nos documentos da 
Metodologia SENAI com Formação com base em Competência e Avaliação de 
Competências.

3.12 Quando o aluno com deficiência não conseguir 
demonstrar todas as capacidades descritas no 
perfil profissional, como deverá ser expedido seu 
documento de conclusão de curso?

Resposta:

O aluno com deficiência que não conseguir demonstrar todas as capacidades descritas 
no perfil profissional poderá ser certificado das seguintes formas: 

1.  Utilizando-se das saídas intermediárias previstas nos itinerários formativos dos 
cursos, ou seja, como qualquer outro aluno.

2.  Uma certificação diferenciada, com foco nas competências desenvolvidas, prefe-
rencialmente respeitando a nomenclatura estabelecida pela Classificação Brasilei-
ra de Ocupações (CBO) para o título do curso. 

 
Vale ressaltar que, para os cursos educação profissional tecnológica e técnico de nível 
médio, por se tratarem de níveis que possuem legislação específica, estabelecidas pelo 
MEC e pelos Conselhos Estaduais de Educação respectivamente, deve-se obedecer à 
nomenclatura correspondente à legislação em vigor. 

Sugere-se que, para os cursos de formação inicial e continuada, caso o aluno não con-
siga desenvolver todas as competências previstas no perfil profissional, identifiquem-
-se quais as competências foram desenvolvidas e que estão compatíveis com as pos-
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síveis saídas da CBO, para ser emitido um certificado de conclusão de curso. No verso 
do referido certificado, são listadas as competências que foram desenvolvidas. 

 Sempre que possível, o aluno com deficiência deverá ser certificado por funções des-
critas na CBO. Caso não se consiga relacionar uma ocupação às competências desen-
volvidas pelo aluno, a instituição escolar poderá expedir uma declaração de participa-
ção contendo o registro das capacidades individualmente adquiridas.  
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 No processo de avaliação do aluno com deficiência, vale lembrar que a unidade esco-
lar deverá seguir:

4.1.  A Metodologia do PSAI que está dividida em 
quatro grandes etapas

1º ETApA – SENSIBILIzAçãO, mOBILIzAçãO E DIvuLGAçãO

N° Item Ações

01 Definição da equipe a ser envolvida no 
projeto com seus respectivos papéis.

• Ação 1: identificar na unidade os colaborado-
res que farão parte da equipe de apoio interna 
(direção da unidade e o interlocutor). 

• Ação 2: apresentar proposta do programa 
para equipe de apoio interna (interlocutor).

02 Criação de mecanismos de mobilização e 
motivação para as unidades do SENAI.

• Ação 3: desenvolver campanha de endoma-
rketing, visando à sensibilização dos colabo-
radores, por intermédio de reuniões, folders, 
material orientativo, mural, entre outras.

03 Apresentação do projeto às instituições 
que trabalham com pessoas com deficiên-
cias, ONGs, OGS e comunidade, destacan-
do a importância de parcerias para seu 
desenvolvimento.

• Ação 4: identificar as instituições de sua região 
envolvidas no trabalho com pessoas com defi-
ciências. r Ação 5: agendar reunião com estas 
instituições, visando à apresentação do projeto 
e ao desenvolvimento de parcerias.

04 Composição do Grupo de Apoio Local 
(GAL).

• Ação 6: compor o grupo de apoio local e 
estabelecer os papéis de cada integrante do 
grupo.r Ação 7: desenvolver cronograma vi-
sando à implementação das etapas do projeto. 

05 Adequar o projeto às especificidades das 
áreas de atuação locais.

• Ação 8: identificar as principais áreas de atua-
ção e mix de produtos da unidade. 

• Ação 9: analisar em conjunto com o GAL, o 
mix de produtos, visando a identificar quais 
os cursos poderão ser desenvolvidos e para 
quais deficiências. r Ação 10: adequar o pro-
jeto às especificidades locais, de acordo com 
considerações do GAL. r Ação 11: desenvolver 
novo curso, caso necessário, de acordo com as 
competências da unidade. 

06 Divulgação do projeto entre órgãos repre-
sentantes da comunidade.

• Ação 12: desenvolver material para divulgação 
do projeto junto à comunidade. r Ação 13: 
encaminhar comunicação formal e material 
de divulgação do projeto aos órgãos oficiais 
representativos da comunidade local. 

07 Levantamento de experiências bem-
-sucedidas em processo de emprego e 
trabalho.

Nenhuma. 

SuGESTãO DE um pROCESSO DE 
AvALIAçãO E CERTIFICAçãO COm FOCO 
NA INCLuSãO4
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2º ETAPA – lEvANTAMENTO PRElIMINAR DA SITUAçãO: PESSOAS COM 
DEFICIêNCIA – EDuCAçãO pROFISSIONAL E mERCADO DE TRABALHO

Nº Item Ações 

08 Levantamento da oferta de mercado de 
trabalho para identificar o potencial de 
empregabilidade da região.

• Ação 14: levantar informações sobre as prin-
cipais empresas da região (Relação Anual de 
Informações Sociais – Rais, Sistema Nacional 
de Emprego – Sine, Federação das Indústrias, 
em dados, entre outras).

09 Levantamento de demanda de pessoas 
com deficiência para inclusão no processo 
de educação profissional e mercado de 
trabalho.

• Ação 15: realizar levantamento de possíveis 
alunos com deficiência para inclusão nos cur-
sos oferecidos pela unidade (GAL, empresas, 
organização não governamental – ONGs, SESI, 
comunidade/região). 

10 Adaptações didático-pedagógicas, 
relacionando-as ao potencial de empre-
gabilidade da região e às possibilidade de 
inclusão da pessoa com deficiência.

• Ação 16: analisar os cursos de educação 
profissional (EP) oferecidos pela unidade, 
realizando adaptações didático-pedagógicas e 
arquitetônicas, respeitando a diversidade da 
clientela (recursos didáticos, sala de aula, ofici-
na e bancadas, equipamentos, ferramentas e 
instrumentos de medição necessários). 

11 Identificar recursos humanos da unida-
de para atendimento de pessoas com 
deficiência.

• Ação 17: identificar corpo docente e técnico-
-administrativo na unidade que necessita de 
treinamento para o atendimento das pessoas 
com deficiência. 
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3º ETApA – ExECuçãO – 1° mOmENTO

Nº Item Ações 

12 Definição da equipe a ser envolvida no 
projeto com seus respectivos papéis.

• Ação 18: definir perfil de ingresso: 
a)  Pessoas inseridas em atividades economicamen-

te produtivas no mercado de trabalho (formal ou 
informal), porém necessitando de EP.

b)  Pessoas não inseridas no mercado de trabalho.
c)  Pessoas em caso de reabilitação no Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS).
 
• Ação 19: definir critérios de acesso: 
a)  A pessoa com deficiência com a mesma idade 

adotada para os cursos de EP do SENAI.
b)  As pessoas com deficiência auditiva, visual e 

física que apresentem, no mínimo, nível de 
escolaridade compatível com os critérios exi-
gidos pelos cursos de acordo com a legislação 
vigente.

c)  As pessoas de deficiência mental, que apre-
sentem, no mínimo, nível de escolaridade 
compatível com os critérios exigidos pelos 
cursos de acordo com a legislação vigente e 
que apresentem comprovante de desempe-
nho pedagógico fornecido por instituição de 
educação especial.

13 Capacitação dos recursos humanos das 
unidades, envolvidos no processo de 
educação profissional da pessoa com 
deficiência.

• Ação 20: identificar necessidade de treina-
mentos (corporativo, GAL). 

• Ação 21: realizar treinamentos (DN – Direção 
Nacional, Direção Regional – DR e GAL).

14 Adequar a infraestrutura e adaptar os re-
cursos didáticos pedagógicos visando ao 
acesso e à permanência da pessoa com 
deficiência nos cursos do SENAI-SC

• Ação 22: identificar e adequar os ambientes 
que precisam de adaptações (em conjunto 
com o GAL). 

• Ação 23: identificar e adaptar recursos 
didático-pedagógicos (Unidade, DRs, outras 
instituições). 

15 Identificação e viabilização das fontes de 
recursos e parcerias necessárias para 
implantação do projeto.

• Ação 24: identificar a demanda de qualificação 
das empresas que necessitam de pessoas com 
deficiência qualificadas (atendimento da cota 
2% a 5%. Lei nº 8.213/1991).

• Ação 25: desenvolver proposta de atendimen-
to para essas empresas.
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4º ETApA – ACOmpANHAmENTO, AvALIAçãO E  
DIvuLGAçãO DOS RESuLTADOS

N° Item Ações 

17 Acompanhamento e avaliação das 
experiências, visando à descrição 
e à análise dos resultados.

• Ação 29: realizar pesquisa de acompanhamento do 
egresso para identificar índice de empregabilidade. 

• Ação 30: para turmas fechadas para empresa, realizar 
a pesquisa de egresso, junto à empresa (RH e super-
visão do aluno), com objetivo de verificar a eficácia do 
treinamento. 

• Ação 31: realizar análise dos resultados da pesquisa 
de egressos. 

18 Avaliação do projeto. • Ação 32: avaliar eficiência do treinamento diante 
da atividade realizada e verificar oportunidades de 
melhoria. Caso o aluno não esteja empregado, apurar 
motivos e registrar. 

• Ação 33: retroalimentar o projeto com as informações 
obtidas no acompanhamento e implementar as melho-
rias detectadas. 

• Ação 34: sistematizar os resultados na unidade para 
que, quando da criação de novos cursos, seus projetos 
já contemplem as adequações necessárias. 

ATENDImENTO

N° Item Ações 

10 Atendimento pelo  
Departamento Regional.

• Ações: definir o representante na unidade, um profis-
sional com especial motivação e envolvimento com a 
proposta, que exercerá as funções de articulador do 
processo. 

• Ações: realizar reunião de sensibilização e orientação 
a respeito do programa PSAI, com todos os interlocuto-
res das unidades do SENAI.

 Para o item sensibilização, serão utilizados artifícios 
como material de divulgação de programas existentes 
em outros Departamentos Regionais e material que 
contenha experiências de outras organizações; para o 
item orientação, entrega de cópia de todos os docu-
mentos referentes ao projeto e entrega dos aspectos 
legais: legislação pertinente. 

 Definir junto aos interlocutores as etapas de desenvol-
vimento do programa. 

11 Atendimento das unidades. • Ações: o interlocutor identificará dentro da sua uni-
dade os colaboradores que farão parte da equipe de 
apoio interna. A partir disso, fará uma apresentação de 
ambientação do programa para todos os envolvidos. 

• Ações: identificar as instituições locais envolvidas com o 
trabalho com pessoas com deficiências, com o propósito de 
criar um grupo de apoio local. 

• Ações: adequar o projeto na unidade do SENAI levan-
do em conta as áreas de atuação de cada unidade. 

• Ações: encaminhamento de comunicação formal e 
material de divulgação: a unidade enviará comunicação 
formal aos órgãos oficiais representativos da comuni-
dade local, divulgando o projeto, além disso, o diretor 
da unidade em conjunto com a equipe e o PSAI deverá 
fazer a divulgação do programa nas instituições de 
educação especial por meio de reuniões com os seus 
representantes. Nesta reunião, deverão ser verificadas 
as possibilidades de parcerias e trabalhos em conjunto.
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4.2 Identificação da demanda

De acordo com a metodologia anteriormente citada, lembre-se de que a demanda do 
aluno com deficiência pode ser identificada de três formas:

• Aluno procura o SENAI. 
• Empresa encaminha o aluno. 
• GAL encaminha o aluno. 

4.3 Perfil de acesso 

• Pessoas inseridas em atividades economicamente produtivas no mercado de tra-
balho (formal ou informal), porém necessitando de educação profissional formal.

• Pessoas não inseridas no mercado de trabalho. 
• Pessoas em caso de reabilitação no INSS. 
• Pessoas que atendam aos critérios de acesso dos cursos oferecidos pelo SENAI. 

4.4  Articulação do SENAI com o GAL ou outras 
parcerias para realização das avaliações dos 
alunos com deficiência

• Adaptação de material didático, adaptação de instrumentos e ferramentas, meto-
dologia de ensino, autonomia do aluno. 

• Identificação e adequação dos ambientes e equipamentos pedagógicos. 
• Realizar adaptações arquitetônicas e ambientais necessárias para o acesso, movi-

mentação e permanência das pessoas com deficiência nas unidades do SENAI-SC, 
conforme as normas da ABNT.

• Compatibilização dos recursos didático-pedagógicos e institucionais a serem uti-
lizados pelos alunos no decorrer do curso. A orientação e as adaptações dos ma-
teriais para uso das pessoas com deficiência poderão ser objeto de parceria entre 
o SENAI e as escolas especiais ou com associações que os representam, universi-
dades e escolas técnicas, as quais detêm o conhecimento técnico a respeito das 
deficiências e seguem as diretrizes educacionais de educação especial relativas à 
educação para o trabalho.

• Preparação e sensibilização de recursos humanos; capacitação dos profissio-
nais que atuam na unidade (professores e demais integrantes da comunidade 
escolar).

4.5. Acompanhamento da avaliação do aluno com 
deficiência

O acompanhamento pedagógico dos alunos com deficiência deverá ser igual a todos 
os alunos. A avaliação respeitará o modelo adotado em cada Departamento Regional e, 
como complemento, deve ser elaborado um parecer avaliativo/descritivo do docente 
em conjunto com a equipe pedagógica ou multidisciplinar, contemplando: histórico 
escolar, necessidade de apoio durante o período letivo, parecer da escola sobre pro-
gressão desse aluno. Esse documento deve ser assinado pelo professor, coordenação 
pedagógica, coordenador de curso e diretor.  
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Sugestão de fluxograma, ficha para acompanhamento, bem como de adequação cur-
ricular ver anexo A, B e C.

Finalidade (Tabela 1):
Esta ferramenta estabelece o controle do processo de atendimento à demanda de 
capacitação de pessoas com deficiência na modalidade de aprendizagem industrial in 
company.

Detalhamento do processo de atendimento à demanda de capacitação de pessoas 
com deficiência na modalidade de aprendizagem industrial in company.

Figura 2 – Fluxograma de atendimento à demanda  
de turma fechada para empresa de capacitação de pessoas com  

deficiência na modalidade de aprendizagem industrial

Retornar o processo para 
correção da documentação.

Sim

Não

CuRSOS DE ApRENDIzAGEm INDuSTRIAL – FORmAçãO INICIAL  
E CONTINuADA DE TRABALHADORES

Receber ofício solicitando abertura de uma turma de 
aprendizagem para pessoas com deficiência.

O ofício foi encaminhado 
por empresa contribuinte 

do SENAI?

Constituir comitê para elaboração de  
um perfil profissional. 

Analisar juntamente com o comitê se o perfil 
profissional atende às especificidades dos candi-

datos e da empresa.

Elaborar plano de curso.

Elaborar o planejamento da prática pedagógica.

Acompanhar o processo educacional.

Desenvolvimento do curso.

Prática profissional supervisionada

Fim

Início

3

5

6

7

8

9

10

2 4

1
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ANExOS



ANExO A – mODELO DE HISTÓRICO ESCOLAR 
pARA ESTuDANTE COm DEFICIêNCIA Em CuRSO 
TÉCNICO6

1 

6 Este é apenas modelo (sugestões) proposto pelo grupo de autores e organizado neste documento.

Fernando pessoa

Período letivo: 2º semestre Frequência: 81.73%

Unidade(s) curricular(es): período CH Avaliação Situação

Arquitetura de Redes 

Comunicação Oral e Escrita 

Gestão de Pessoas 

Lógica de Programação Aplicada a Shell Scripts

Sistemas Operacionais 

2009/2

2009/2  

2009/2

2009/2

2009/2  

90

30

30

60

90

5.35

9.00

8.79

7.00

5.00

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Competências do 
período letivo DESENvOLvIDA DESENvOLvIDA  

COm AuxÍLIO
NãO  

DESENvOLvIDA

Comunicação Oral e Escrita
- Desenvolver e ampliar a competência linguís-
tica de modo a saber usar adequadamente a 
linguagem oral e escrita em diferentes situações 
ou contextos. Ler, compreender e produzir textos 
de modo proficiente.

Arquitetura de Redes
- Configurar dispositivos para acesso à rede, utili-
zando os princípios de comunicação dos modelos 
multicamadas.

Sistemas Operacionais
- Instalar, configurar e gerenciar sistemas opera-
cionais em servidores de rede.

Lógica de Programação Aplicada a Shell Scripts
- Desenvolver scripts para automatização de 
tarefas computacionais.

Gestão de Pessoas
- Aplicar os conceitos relacionados à gestão de 
pessoas.

Curso: Técnico em Redes de Computadores
Aguardando
Carga horária total: 1.570 Carga horária fase escolar: 1.170 Carga horária estágio/TCC:

Aluno: Fernando Pessoa
Matrícula/cadastro: 4488282
Situação no curso: regular
Data de nascimento: 11/6/1981
Naturalidade: Florianópolis
Filiação:              Pai: Jorge Pessoa
                           Mãe: Iolanda da Silva Pessoa

Doc.identidade: 86364292 

UF: Santa Catarina

Estado emissor: PR

Nacionalidade: Brasileira

Data de emissão:

Ano de conclusão:
Instituição: 
Cidade:
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Fernando pessoa

Período letivo: 1º semestre                                                                 Frequência: 93.25%

Carga horária total do período letivo: 300                                          Carga horária cursada no período letivo: 240

Unidade(s) curriculare(s) período CH Avaliação Situação

Eletricidade Aplicada

Informática Aplicada

Inglês Técnico 

Montagem e Manutenção de Computadores 

2009/1 

2009/1

2009/1

2009/1

30

60

60

90

6.50

7.00 

8.25

7.50

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

COmpETêNCIAS DO pERÍODO LETIvO DESENvOLvIDA DESENvOLvIDA COm AuxILIO NãO DESEN-
vOLvIDA

Montagem e Manutenção de Computadores
- Instalar, configurar e manter hardware e 
softwares de sistemas computacionais.

Identifica  
componentes.

Montagem de computadores
instalar softwares de sistemas 
computacionais.
Configurar internet.
Executa manutenção básica.

Interpretar 
manuais para 
configuração 
de softwares 
específicos.

Eletricidade Aplicada
- Avaliar as características básicas da rede 
elétrica para instalação de equipamentos de 
informática.

Identifica instrumentos 
de medidas, estabiliza-
dores e no-breaks.

Consegue executar as leituras de 
medidas.

Informática Aplicada
- Utilizar softwares básicos (sistema 
operacional, editor de texto, planilha 
eletrônica, apresentador de slides, navegado-
res de internet) para
oferecer suporte ao usuário.

Utiliza navegadores de 
internet.
Utiliza softwares admi-
nistrativos de forma 
básica.

Utiliza recursos mais avançados 
de softwares administrativos.

Inglês Técnico
- Traduzir, entender e interpretar normas, 
termos técnicos, manuais e outros textos em 
inglês na área de informática.

Interpreta e traduz com auxílio.
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ANExO B – ExEmpLO DE ADApTAçãO 
CuRRICuLAR7

O aluno com deficiência é aprovado no processo seletivo e realiza sua matrícula em um 
dos Programas do SENAI-SC, o responsável pelo PSAI na Unidade deve ser informado 
para iniciar o processo de inclusão desse aluno.

O processo de inclusão prevê a atuação do Grupo de Apoio Local da Unidade no pro-
cesso para analisar as particularidades das deficiências, definir estratégias pedagógicas 
e validar o processo com os responsáveis de cada programa de educação profissional.

 A adaptação curricular e o planejamento das aulas devem ser realizados antecipada-
mente da data do início das aulas.

A formação de professores deve ser realizada nas reuniões de planejamento previstas 
para o início de cada ano letivo, informando aos professores as particularidades de 
cada deficiência.

A avaliação dos alunos será realizada no desenvolvimento das competências, com o 
foco nas habilidades (o fazer dos alunos).

A avaliação deve ser feita diferenciada com parecer descritivo: realiza sozinho ou com 
auxílio ou não desenvolve.

Será emitida uma nota para efeito de registro com os pareceres descritos no campo 
observação.

Informamos que a certificação dos alunos com deficiência deve seguir as seguintes 
orientações.

Programa de Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores 

• Modalidade Aprendizagem Industrial: ao final do curso, a coordenação do curso, 
coordenador pedagógico, interlocutor do PSAI com o grupo de professores o de-
senvolvimento das Unidades curriculares; nesta análise, deve ser verificado se o 
resultado das habilidades desenvolvida em cada Unidade Curricular foram desen-
volvidas com um desempenho satisfatório, deve ser agrupadas para ser realizada 
uma certificação especial intermediária reconhecida pela CBO.

1 

7 Este é apenas modelo (sugestões) proposto pelo grupo de autores e organizado neste documento.
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O Sistema de Gestão do Negócio (SGN) permite fazer uma certificação intermediária 
para o curso caso não possa ser emitida a certificação completa, mas a unidade deve 
ter o cuidado de emitir  essa certificação criada somente para os alunos com deficiên-
cia. Se for emitida somente a certificação intermediária, o aluno não terá o status de 
concluído atribuído automaticamente pelo sistema, a unidade deverá abrir chamado 
no suporte para mudar o aluno como concluído.

Junto com o certificado, para estes alunos, deve ser elaborado um histórico escolar 
(em Word) do aluno, detalhando as competências adquiridas com as observações dos 
professores.

Programa de Educação Profissional Técnica de Nível Médio

- Ensino médio – articulado com a educação profissional: deve ser realizado confor-
me o desenvolvimento das competências básicas no processo de adaptação curricular 
com a definição descritiva no histórico escolar dos progressos de cada aluno.

- Habilitação profissional – técnica de nível médio:

Ao final de cada módulo do curso, o grupo de professores analisa o desenvolvimento 
das unidades curriculares. Na análise, deve ser verificado se o resultado das habilida-
des desenvolvida em cada unidade curricular pode ser agrupado para uma certificação 
especial intermediária reconhecida pela CBO.

Programa de Educação Profissional Tecnológica de Graduação e Pós-Graduação

- Graduação tecnológica:

Ao final de cada módulo do curso, o grupo de professores analisa o desenvolvimento 
das unidades curriculares. Na análise, deve ser verificado se o resultado das habilida-
des desenvolvida em cada unidade curricular pode ser agrupado para uma certificação 
especial intermediária reconhecida pela CBO.
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unidade curricular Fundamentos de comunicação 
oral e escrita pR

Módulo Único Carga horária 52 h

Competências

Desenvolver capacidades linguísticas de modo a saber usar adequadamente a lingua-
gem oral e escrita em diferentes situações e contextos.

Conhecimentos

Leitura e construção do sentido.

Elaboração de texto dissertativo: introdução, desenvolvimento e conclusão.

Coesão e coerência textual.

Produção de textos comerciais/empresariais (currículo, ordem de serviço, orçamento, 
requerimento, memorando, ofício, declaração, cartas de apresentação e bilhete).     

Produção de textos escolares (resumo e relatório).

Variedade padrão e não padrão da língua.

Aplicação de noções gramaticais de acordo com o texto.

Habilidades

Ler, compreender, interpretar e produzir textos de modo proficiente.

Compreender textos técnicos: normas, catálogos, manuais e tabelas.

Utilizar procedimentos de análise textual com vista a construir o sentido do texto.

Produzir diferentes textos comerciais/empresarial e escolares.

Reconhecer e aplicar recursos linguístico formais em compatibilidade com a norma 
padrão da língua.

Atitudes

Pró-atividade; demonstrar capacidade de planejamento e organização do próprio traba-
lho. Demonstrar capacidade de relacionamento interpessoal mantendo comportamento 
ético; trabalhar em equipe.

Habilidade Desenvolvida 
com auxílio

Desenvolvida 
sem auxílio

Não desen-
volvida

Ler, compreender, interpretar e produzir 
textos de modo proficiente
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ANExO C – FICHA DE ADEQuAçãO 
CuRRICuLAR8

FICHA DE REGISTRO DE ADEQUAÇÃO CURRICULAR9

Nome completo do aluno:      

Data de nascimento:    /   /    Curso:      

Modalidade:       Tuma/turno:    

Escola:       Professor(es):      

A presente ficha deverá ser preenchida pelos profissionais de educação que atuam 
junto ao aluno com necessidades educacionais especiais. As adequações sugeridas de-
verão ser assinaladas e descritas nos campos específicos referentes à organização, aos 
objetivos, aos conteúdos, aos procedimentos didáticos, à avaliação, à temporalidade e 
aos encaminhamentos sugeridos.

Justificativas para a adequação curricular:

     

Período da adequação:      /     /      a      /     /     

Assinale as adequações sugeridas nos tópicos a seguir, podendo ser apontado mais 
de um item por tópico.

Adequações curriculares de pequeno porte 
(não significativas)

Adequações curriculares de grande porte 
(não significativas)

1. Organizativas:

(   )  Organização dos agrupamentos de 
alunos (tamanho/homogeneidade/hete-
rogeneidade).

(   )  Organização dos recursos didáticos.
(   )  Organização do espaço físico e condi-

ções ambientais.

1. Relativas aos objetivos:

(   )  Eliminação de objetivos básicos.
(   )  Introdução de objetivos específicos, 

complementares e/ou alternativos.

2. Relativas aos objetivos e conteúdos

(   )  Priorização de áreas ou unidades de 
conteúdos.

(   )  Priorização de tipos de conteúdos.
(   )  Priorização de objetivos.
(   )  Reformulação da sequência de conteúdos.
(   )  Eliminação de conteúdos secundários.

1. Relativas aos conteúdos

(   )  Introdução de conteúdos específicos, 
complementares ou alternativos  
(substituição).

(   )  Eliminação de conteúdos básicos do 
currículo.

1 

8 Este é apenas modelo (sugestões) proposto pelo grupo de autores e organizado neste documento.
9 Ficha modelo utilizada pelo Ministério da Educação/SEESP, 2003.V. 4
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Adequações curriculares de pequeno porte 
(não significativas)

Adequações curriculares de grande porte 
(não significativas)

3. Relativas aos procedimentos didáticos e 
atividades

(   )  Modificação de procedimentos.
(   )  Introdução de atividades alternativas às 

previstas.
(   )  Introdução de atividades. complemen-

tares às previstas.
(   )  Modificação do nível de complexidade 

das atividades.
(   )  Eliminação de componentes de  

atividades.
(   )  Modificação da sequência da tarefa.
(   )  Facilitação dos planos de ação.
(   )  Adaptação dos materiais utilizados.
(   )  Modificação da seleção dos materiais 

previstos.

2. Relativas à metodologia e organização 
didática

(   )  Introdução de métodos e procedimen-
tos complementares e/ou alternativos 
de ensino e aprendizagem.

(   )  Organização diferenciada da sala  
de aula.

(   )  Introdução de recursos específicos de 
acesso ao currículo.

4. Avaliativas

(   )  Adaptação de técnicas, instrumentos e 
procedimentos.

(   )  Modificação de técnicas e  
instrumentos.

3. Avaliativas

(   )  Introdução de critérios específicos de 
avaliação.

(   )  Eliminação de critérios gerais de  
avaliação.

(   )  Adaptações de critérios regulares de 
avaliação.

(   )  Modificação de critérios de promoção.

5. Relativas à temporalidade

(   )  Aumento do tempo previsto para o 
trato de determinados objetivos.

(   )  Diminuição do tempo previsto para o 
trato de determinados objetivos.

4. Relativas à temporalidade

(   )  Prolongamento de um semestre ou 
mais de permanência na mesma etapa/
período do curso (retenção).

Especificações das adaptações de pequeno e grande portes (não significativas e signi-
ficativas) realizadas:

Adequações

Espaço físico e condições  
ambientais

Em sala de aula No contexto escolar

           

Recursos materiais/didáticos      

Metodologia e procedimentos 
didáticos
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Objetivos:

     

Conteúdos:

     

Avaliação:

     

Sugestões e encaminhamentos:

     

Observações gerais:

     

Data:      /     /     

Assinatura da equipe multidisciplinar:

Docente Coordenação pedagógica

Grupo de Apoio Local (GAL) ou Instituição 
Especializada parceira 

Pais e/ou responsáveis

Direção
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ANExO D – AvALIAçãO  
EDuCACIONAL DO ALuNO10

Esta avaliação é preenchida pelo instrutor com apoio da equipe pedagógica da escola 
de origem do aluno ao requisitar o atendimento especializado nas escolas do SENAI, 
tendo como base o Plano de Desenvolvimento Individual do Aluno.

1. IDENTIFICAçãO DO AlUNO:

Nome do aluno:
Escolaridade: Idade:
Endereço:
Responsável: Contato:

2. HISTÓRIA DE vIDA DO AlUNO:

a) Com que idade o aluno começou a frequentar a escolarização?

_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

b) Descreva, até o momento, onde e como foi o percurso escolar desse aluno.

_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

c) Se houve mudança de escola, citar o motivo.

_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

1 

10 Este é apenas modelo (sugestões) proposto pelo grupo de autores e organizado neste documento.
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d) Em qual grau de escolaridade série/ ciclo o aluno se encontra? 

– Ensino fundamental incompleto. Qual série/ciclo? 
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
– Ensino fundamental completo. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
– Ensino médio incompleto. Qual série/ciclo? 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
– Ensino médio completo. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Caso estiver concluído o ensino médio, não responder as três próximas questões.

e) Há quanto tempo está na atual escola?
(   ) Menos de 1 ano.
(   ) 1 ano.
(   ) 2 anos ou mais. Quanto?

f) Há algum diagnóstico clínico?
(   ) Não.  (   ) Sim.

Qual o diagnóstico?  
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

g) Qual o profissional que atesta o diagnóstico? Deverão ser listados os profissionais.
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

h) O aluno faz uso de algum medicamento? 
(   ) Não.  (   ) Sim.
 
Como a escola obteve estas informações?
(   ) Família.   (   ) Médico.
(   ) Psicólogo.              (   ) Outros.
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i) Atualmente, o aluno tem algum acompanhamento clínico?
(   ) Não.
(   ) Sim.

Qual(is) exames e/ou  relatórios médicos?
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Há quanto tempo?
(   ) Menos de 1 ano.
(   ) 1 ano.
(   ) 2 anos ou mais.                         
(   ) Nunca teve acompanhamento clínico.

3. AvALIAçãO pEDAGÓGICA DO ALuNO (preenchido pelo instrutor com apoio 
da equipe técnica pedagógica)

Com base no PDI do aluno, preencher os campos a seguir com informações sobre o 
desenvolvimento do aluno no que se refere às suas habilidades e capacidades, além 
do aprendizado e utilização dos conteúdos curriculares.

Itens a avaliar Conhecimen-
tos e capa-
cidades do 

aluno

Dificuldades 
que o aluno 
apresenta

Intervenção 
pedagógica 

desenvolvida 
com o aluno 
em sala de 

aula

O
RG

AN
IZ

AÇ
ÃO

1. Gerir o tempo

2. Completar tarefas

3. Organizar/localizar objetos

4. Executar planos

5. Tomar decisões

6. Estabelecer prioridades

7. Sequencialização
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CO
O

RD
EN

AÇ
ÃO

 M
O

TO
RA

8. Manipular objetos

9. Cumprir tarefas práticas

10. Estar atento ao que se ro-
deia (cuidado com acidentes/
tropeços)

11. Desenhar

12. Escrever

13. Movimentar-se (abaixar, 
andar, subir etc.)

14. Atividades que envolvem 
força física (desportos)

15. Realizar aptidões de inde-
pendência pessoal

LI
N

G
U

AG
EM

 F
AL

AD
A 

O
U

 E
SC

RI
TA

16. Aquisição da fala

17. Articular

18. Aprender vocabulário novo

19. Seguir instruções

20. Compreender ordens

21. Discriminar sons

22. Responder a perguntas

23. Compreender conceitos

24. Compreensão da leitura

25. Escrever textos

AT
EN

ÇÃ
O

 E
 C

O
N

CE
N

TR
AÇ

ÃO 26. Completar tarefas

27. Agir depois de pensar

28. Esperar

29. Relaxar

30. Manter-se atento

31. Distração
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M
EM

Ó
RI

A

32. Recordar instruções

33. Recordar fatos

34. Aprender conceitos mate-
máticos

35. Reter matérias novas (re-
tenção de conhecimentos)

36. Identificar sinais aritméti-
cos ( +,  , X, : , = )

37. Identificar letras

38. Recordar eventos

39. Estudar para testes

CO
M

PO
RT

AM
EN

TO
 S

O
CI

AL

40. Julgar situações sociais

41. Impulsividade

42. Tolerância à frustração

43. Interações

44. Aceitar mudanças nas 
rotinas diárias

45. Interpretar sinais não 
verbais

46. Trabalhar em cooperação

4. AçÕES NECESSÁRIAS pARA ATENDER àS NECESSIDADES EDuCACIONAIS ESpE-
CIAIS DO AlUNO:

ÂmBITOS Ações 
necessárias

Ações já 
existentes

Ações que 
precisam ser 

desenvolvidas
Responsáveis

ESCOLA

SALA DE AuLA

FAmÍLIA

SAÚDE
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ANExO E – pROCESSO DE AvALIAçãO DAS 
pESSOAS COm DEFICIêNCIA11

O processo de avaliação para pessoas com deficiência implica aferir o seu desempenho 
considerando os processos ocupacionais que devem ser desenvolvidos e as tarefas plenas 
que podem ser executadas. Portanto, as avaliações devem ser preponderantemente qua-
litativas, culminando em um parecer descritivo no qual são identificadas, de acordo com 
o perfil profissional, quais delas o aluno com deficiência é capaz de desenvolver.

Isto supõe aferir menos transferência de conhecimentos e mais desenvolvi-
mento de capacidades, conferindo até onde o aluno é capaz de mobilizar as habi-
lidades laborais trabalhadas e verificar se o aluno é capaz de agregar saberes para 
execução de uma tarefa.

Os instrumentos utilizados para identificar os processos de desenvolvimento e de 
aprendizagem dos alunos são diário de classes, relatórios, fichas contendo indicado-
res, questionários, observação, relato oral, portfólio, parecer pedagógico e outros que 
possibilitem conhecer o potencial de aprendizagem dos alunos com deficiência e servir 
para identificar necessidades e tomar decisões.  

O acompanhamento do processo educativo deve respeitar as especificidades apresen-
tadas pelo aluno com deficiência e ter registro na FICHA DE ACOmpANHAmENTO 
DE CApACIDADES DESENvOLvIDAS (em anexo) seguindo a nomenclatura a seguir:

CE – capacidade técnicas evidenciada: o aluno apresentou evidências, durante o de-
senvolvimento do trabalho, em consonância com o perfil, obtendo os resultados es-
perados. 

ED – capacidade técnicas em desenvolvimento: o aluno evidenciou parcialmente o de-
senvolvimento das competências técnicas.

CNE – capacidade não evidenciada: o aluno não apresentou evidências, durante o de-
senvolvimento do trabalho, em consonância com o perfil, não obtendo os resultados 
esperados.

1 

11 Este é apenas modelo (sugestões) proposto pelo grupo de autores e organizado neste documento.

DESAFIOS/SUGESTÕES PARA AVALIAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NOS 
CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO SENAI .75



O instrumento a ser usado para o registro final desta aferição é a FICHA DESENvOLvI-
mENTO DO ALuNO DO pROGRAmA pSAI, na qual se registra o parecer final de capacida-
des técnicas e de gestão, de acordo com o perfil profissional de conclusão, estes deverão 
constar no verso do certificado do aluno. Para fins de registro da situação final do 
aluno na documentação escolar, ao final do curso, o aluno será considerado:

ApROvADO – o aluno que adquiriu as capacidades técnicas e de gestão estabelecidas 
pelo perfil profissional de conclusão.

REpROvADO – o aluno que não adquiriu as capacidades técnicas e de gestão estabeleci-
das pelo perfil profissional de conclusão.

Ao aluno com deficiência que não conseguir realizar todas as tarefas pro-
postas no decorrer do curso é viabilizada uma avaliação diferenciada por 
meio da certificação parcial das capacidades desenvolvidas pelo aluno du-
rante o curso.

Ao final do módulo, a equipe pedagógica formada pelo interlocutor local, pelo coorde-
nador de cursos e pelos docentes envolvidos na capacitação profissional do aluno e 
pelo Conselho de Classe avalia se os conhecimentos evidenciados pelo aluno corres-
pondem às competências estabelecidas pelo Perfil Profissional de Conclusão. Caso o 
aluno não consiga demonstrar todas as competências previstas, poderá ser realizada 
uma certificação diferenciada, com foco nas competências desenvolvidas com a no-
menclatura estabelecida pelo Código Brasileiro de Ocupações (CBO).   

De acordo com manual da Documentação Escolar do SENAI-RS, o documento uti-
lizado para realizar os registros referentes ao processo educacional do aluno com de-
ficiência é a Ficha de Desenvolvimento do Aluno do PSAI (em anexo). Os registros 
são de responsabilidade do docente e neles devem ser descritas as competências e 
habilidades desenvolvidas pelo aluno com deficiência durante o curso em sintonia com 
o perfil profissional.

No verso da Ficha de Desenvolvimento do Aluno do PSAI, registra-se o parecer final das 
capacidades evidenciadas que deverá constar no verso do certificado do aluno com 
deficiência. Este só poderá ser expedido com base no relatório avaliativo do Conselho 
de Classe.

A frente do certificado é emitida pelo Sistema Integrado do SENAI-SIS. O verso do certi-
ficado deverá ser digitado no Word, conforme o que foi descrito no parecer final.

Entre as possibilidades de atendimento e considerando o perfil do público beneficiado, 
avaliou-se que o desenvolvimento de turma fechada é a alternativa que proporciona 
melhores condições de oferta de uma educação de qualidade para todos. A estratégia 
de turma fechada caracteriza-se pela inclusão de pessoas de mesma categoria de de-
ficiência na aprendizagem industrial e consiste em proporcionar aos alunos currículos, 
métodos, técnicas e recursos educativos específicos para atender às suas necessida-
des, a fim de que possam ultrapassar as barreiras impostas pela deficiência.
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A especificidade do público-alvo e o caráter inovador do projeto-piloto implicam a ne-
cessidade de: adequação curricular do plano de curso, adaptação curricular individu-
alizada, como, por exemplo, conhecimento de matemática aplicada à pratica profis-
sional, acompanhamento sistemático de um profissional da área da psicologia com 
intuito de subsidiar o docente no manejo com o aluno, bem como o desenvolvimento 
cognitivo do aluno com deficiência, acompanhamento pedagógico do aluno durante a 
atividade laboral, visando à sua preparação integral e inclusão nos postos de trabalho.

Os cursos são estruturados para serem realizados em dois módulos, sendo o primeiro 
destinado ao desenvolvimento das competências técnicas e de gestão, ministrado nas 
unidades do SENAI, e o segundo destinado às atividades práticas, desenvolvido na em-
presa, sob a supervisão e o acompanhamento pedagógico do SENAI.

Os documentos utilizados para avaliar e certificar as pessoas com deficiência são:

• Orientações para interlocutores do PSAI sobre o processo educacional das pesso-
as com deficiência. 

• Ficha de Desenvolvimento do Aluno do PSAI.
• Ficha de Desenvolvimento das Capacidades Técnicas.
• Plano de curso adaptado.
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ANExO F – CARTOGRAFIA DO ALuNO COm 
DEFICIêNCIA INTELECTuAL12

O mApA ExISTENCIAL

Dados fornecidos pela família

Nome: 
Pai: 
Mãe: 

Caracte-
rísticas 

pessoais
Relaciona-

mento Autonomia Escola-
-rização

Profissio-
nalização

mercado de 
trabalho

Expectati-
vas para o 

futuro

Como meu 
filho(a) é?  
Falante,
comunicati-
va. A maioria 
gosta dela. 
Não gosta 
de criança.

Convívio 
familiar: 
Mãe, irmão 
e namorada 
dela, se dá 
melhor. É 
um bom 
relaciona-
mento.

Desloca-
mento: As 
primeiras 
vezes a 
acompanho, 
depois vai 
sozinha.

Potenciais: 
Tem, mas
não  para 
além da 
escrita e da 
leitura.

Potenciais:
 Faz coisas 
repetitivas.

Potenciais: 
Sim.

De curto
prazo: 
Emprego 
fixo e que se 
mantenha 
nele.

O que 
gosta:
 De cachor-
ro.

Com  
amigos: 
É amiga de 
todo mundo. 
Eu não a 
deixo con-
viver com 
elas, pois 
ela dá tudo 
o que tem 
(não precisa 
de  amizade, 
pois tem o 
computa-
dor).

Nas ativi-
dades de 
vida diária: 
Tem inde-
pendência 
pessoal, mas 
não lava 
sua roupa, 
somente 
a calcinha. 
Não faz tare-
fa em casa. 
Às vezes 
faz a cama. 
Comida, só 
faz  miojo, 
torrada e 
suco,  até 
porque eu 
não deixo.

Dificul-
dades: 
Matemática 
e astrono-
mia, devido 
à Síndrome 
de Willians.

Habilida-
des: Atender 
telefone, 
detalhista. 
Tem facilida-
de em dar 
informações 
sem muita 
demora (por 
longo espa-
ço esquece a 
informação).

Habilida-
des: Atender 
telefone, 
comunicar, 
informação, 
entregas de 
documentos 
(nos anda-
res).

De longo 
prazo:
Acho que 
sempre vai 
depender 
de alguém. 
Alguém tem 
que tomar 
a frente 
mesmo que 
seja o com-
panheiro.

1 

12 Este é apenas modelo (sugestões) proposto pelo grupo de autores e organizado neste documento.
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O que não 
gosta: Que 
gritem com 
ela. Não 
aceita ser 
contrariada.

Com colegas: 
Diz que gos-
ta de alguns 
e outros não 
(imagino 
que invente 
história). 

Nas 
atividades 
comerciais: 
Compras só 
com ajuda.

Necessi-
dades: Ela 
parou há 
um ano e 
meio.  Não 
sei o que ela 
necessitaria.

Dificul-
dades: 
Variação de 
atividades.

Dificulda-
des: Achar 
sempre que 
tem razão, 
ser firme 
com ela 
e não lhe 
mostrar os 
dentes.

Quais são 
seus me-
dos:
De temporal. 
Medo de 
andar de 
bicicleta.

participa-
ção em al-
gum clube, 
associação, 
igreja etc.: 
De 15 em 15 
dias, vai ao 
espiritismo.

Adminis-
tração do 
dinheiro:
 Não sabe. 
Não faz 
operações.

perspecti-
va: 
Tem dias 
que penso 
que sim e 
outros que 
não.

Necessida-
des: 
Ser ofere-
cido coisas 
repetitivas.

Necessida-
des: Superar 
essas dificul-
dades.

Atividades 
de lazer 
(exercícios, 
leituras, 
passeios 
etc.): dan-
çar, cantar, 
ficar sozinha 
(mas não 
é sempre). 
Sempre tem 
namorado.

Expecta-
tivas com 
o curso 
SENAI: 
Superior ao 
já feito (está 
trabalhando 
mais com o 
aluno sem 
esquecer 
a parte 
técnica)

Expectati-
vas para o 
mercado de 
trabalho:
Vai ser ótimo 
modificar, 
totalmente 
diferente 
(mais gente).

O que 
mais gosto 
no meu 
filho(a): 

Ser muito carinhosa.

O que 
não gosto 
no meu 
filho(a): 

Teimar que tem razão.
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CuRSO AuxILIAR DE LINHA DE pRODuçãO

ExpECTATIvAS DE ApRENDIzAGEm pARA O mÓDuLO I

Unidade de Competência I – Desenvolvimento Pessoal – 60 horas
Objetivo: construir relações interpessoais, reconhecendo a importância do trabalho em equipe, respei-
tando as diferenças e agindo com postura ética.

Conteúdo 
formativo

Objetivos específicos Atividades Indicadores de avaliação

Identidade 
(autoimagem) Construir autoimagem.

Escrever o próprio nome a partir 
da atividade.
Participar em pequenos grupos 
e de forma dirigida de preenchi-
mento de fichas de identificação 
com dados numéricos e pessoais 
como idade, altura, número de 
irmãos, peso etc.

Perfil Construir postura 
profissional.

Apresentação 
pessoal e 
profissional 
(hábitos de hi-
giene, postura 
profissional: 
roupas usuais)

Estabelecer a relação 
entre identidade pes-
soal e perfil profissio-
nal.

Valorizar atitudes de higiene, 
promovendo a saúde individual e 
dos grupos a que pertence (sala 
de aula, escola, casa e empresa).

Diferença entre 
grupo e equipe

Identificar os diferen-
tes tipos de grupo de 
convivência (por nome, 
idade, sexo e pertenci-
mento – família, escola, 
sala de aula, profissão).

Reconhecer as diferenças e 
semelhanças do grupo de sala de 
aula: idade, acordo, desacordo 
entre pessoas e grupos no de-
sencadear dos acontecimentos 
vividos.
Seguir normas e regras de conví-
vio na sala de aula e na escola.
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ANExO G – SuGESTÕES DE LEITuRA pARA 
ApROFuNDAR O TEmA DISTÚRBIO DE ApRENDIzAGEm
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ANEXO H – TEXTO PARA APROFUNDAR O TEMA: 
DISTÚRBIOS DA ApRENDIzAGEm

DISTÚRBIO DE ApRENDIzAGEm

De acordo com o Parecer CNE/CEB nº 17/2001 

O quadro das dificuldades de aprendizagem absorve uma diversi-
dade de necessidades educacionais, destacadamente aquelas asso-
ciadas a: dificuldades específicas de aprendizagem como a dislexia e 
disfunções correlatas; problemas de atenção, perceptivos, emocio-
nais, de memória, cognitivos, psicolingüísticos, psicomotores, moto-
res, de comportamento; e ainda há fatores ecológicos e socioeco-
nômicos, como as privações de caráter sociocultural e nutricional. 

Nesse sentido, o termo dificuldades pode ser usado para designar qualquer tipo de 
obstáculos encontrados pelos indivíduos no processo de ensino-aprendizagem. Eles 
podem ser das mais diversas ordens. Muitas vezes, os problemas não estão no aluno, 
mas ligados a elementos externos que o influenciam. A seguir há as principais causas 
das dificuldades de aprendizagem:

Causas físicas – são aquelas representadas pelas perturbações somáticas transitórias 
ou permanentes. São provenientes de qualquer perturbação do estado físico geral da 
criança, por exemplo: febre, dor de cabeça, dor de ouvido, problemas intestinais, ane-
mia, asma, verminoses e todos os males que atinjam o físico de uma pessoa, levando-a 
a um estado anormal de saúde.

Causas sensoriais – são todos os distúrbios que atingem os órgãos dos sentidos, que 
são os responsáveis pela percepção que o indivíduo tem do meio exterior. Qualquer 
problema que afete os órgãos responsáveis por visão, audição, gustação, olfato, tato, 
equilíbrio, reflexo postural, ou os respectivos sistemas de condução entre esses ór-
gãos e o sistema nervoso causarão problemas no modo de a pessoa captar as mensa-
gens do mundo exterior e, portanto, dificuldade para ela compreender o que se passa 
ao seu redor.

Causas neurológicas – são as perturbações do sistema nervoso, tanto do cérebro, 
quanto do cerebelo, da medula e dos nervos. O sistema nervoso comanda todas as 
ações físicas e mentais do ser humano. Qualquer distúrbio em uma dessas partes se 
constituirá em um problema de maior ou menor grau, de acordo com a área lesada.

Causas emocionais – são distúrbios psicológicos, ligados às emoções e aos senti-
mentos dos indivíduos e à sua personalidade. Esses problemas geralmente não apa-
recem sozinhos, eles estão associados a problemas de outras áreas, como da área 
motora, sensorial etc.
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Causas intelectuais ou cognitivas – são aquelas que dizem respeito à inteligência 
do indivíduo, isto é, à sua capacidade de conhecer e compreender o mundo em que 
vive, de raciocinar sobre os seres animados ou inanimados que o cercam e de estabe-
lecer relações entre eles.

Causas educacionais – o tipo de educação que a pessoa recebe na infância irá con-
dicionar distúrbios de origem educacional que a prejudicarão na adolescência e na 
idade adulta, tanto no estudo quanto no trabalho. Portanto, as falhas de seu processo 
educativo terão repercussões futuras.

Causas socioeconômicas – não são distúrbios que se revelam no aluno. São proble-
mas que se originam no meio social e econômico do indivíduo. O meio físico e social 
exerce influência sobre o indivíduo, podendo ser favorável ou desfavorável à sua sub-
sistência e também às suas aprendizagens.

Todas essas causas originam distúrbios que irão se constituir nos diferentes proble-
mas de aprendizagem.

A seguir há algumas dicas para atuação do docente com alunos com dificuldades de 
aprendizagem:

Atitudes a serem adotadas:

• evitar que o aluno se sinta inferior;
• considerar o problema de maneira serena e objetiva;
• avaliar o desempenho do aluno pela qualidade de seu trabalho; e
• estimulá-lo a enfrentar o problema, procurando superar-se.
 
Atitudes que devem ser evitadas:

• ressaltar as dificuldades do aluno;
• corrigir o aluno com frequência perante a classe; e
• relegar ou ignorar a criança que não consegue superar sua dificuldade.
 
O termo dificuldades pode ser usado para designar qualquer tipo de obstáculos en-
contrados pelos indivíduos no processo de ensino-aprendizagem. 

Eles podem ser das mais diversas ordens. Muitas vezes, os problemas não estão no 
aluno, mas ligados a elementos externos que o influenciam. A seguir, você pode ver 
exemplos de fatores que causam dificuldades na apreensão do conhecimento: 

• Problemas sociais como a desnutrição.
• Ausência de motivação.
• Conflitos familiares.
• Baixa qualidade do sono.
• Diferenças culturais.
• Deficiências na estrutura da educação: salas superlotadas; professores mal remu-

nerados, pouco treinados e sobrecarregados.
• Material didático inadequado. 
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• Inadequação metodológica.
• Mudanças no padrão de exigências da escola.
• Baixo QI (quociente de inteligência).
• Falta de interesse.
• Problemas na visão.
• Problemas na audição.
• Problemas genéticos.
• Comprometimentos neurológicos.
• Problemas de ordem psicopedagógica.
 
Assim, pode-se perceber que, independentemente da natureza das causas, elas 
podem gerar dificuldades e, até mesmo, impedimentos nas capacidades de apren-
dizado dos indivíduos. Porém, durante a pesquisa para este trabalho, o foco será 
dado aos distúrbios de aprendizagem. Eles também causam dificuldades no pro-
cesso de aprendizagem, porém suas causas estão ligadas a características es-
pecíficas dos indivíduos que refletem em dificuldades também específicas. A se-
guir, você pode ver algumas características de pessoas que possuem distúrbios de 
aprendizagem:

• Apresentam quociente de inteligência normal, muito próximo da normalidade ou 
até mesmo superior.

• Não apresentam deficiências sensoriais, nem neurológicas significativas.
• Possuem rendimento escolar insatisfatório em relação às demais pessoas que se 

encontram na mesma faixa etária.
• Apresentam uma disfunção no sistema nervoso central.
• Suas dificuldades são detectadas, na maioria das vezes, no início da alfabetiza-

ção, quando a criança passa a frequentar a escola e notam-se suas diferenças de 
aprendizado em relação ao restante do grupo.

• Têm dificuldades em um aspecto específico da aprendizagem (leitura, fala, escrita, 
matemática, raciocínio).

 
Ao contrário das dificuldades de aprendizagem, que podem estar ligadas a problemas 
externos ou a um conjunto de elementos, os distúrbios de aprendizagem estão mais 
vinculados ao próprio aluno independentemente de questões relacionadas, por exem-
plo, à estrutura geral da educação ou ao ambiente familiar e suas condições econômi-
cas, atingindo a criança em nível individual. Essas questões podem influenciar de forma 
negativa a aprendizagem, mas não são determinantes nesses casos.

As características que devem ser observadas em pessoas que possuem distúrbios de 
aprendizagem são dificuldades específicas para realização de atividades, como a leitu-
ra, a escrita, a fala, o raciocínio e as habilidades matemáticas. Essas pessoas precisam 
de atenção e tratamentos diferenciados como a ajuda de profissionais especializados, 
formas diferentes de ensino, escolas com recursos específicos, entre outras.

É preciso estar claro, como já foi dito anteriormente, que a confirmação de um 
diagnóstico de distúrbio de aprendizagem depende de um conjunto de fatores e exames 
específicos. Pessoas com dificuldades causadas por outros motivos podem ter seus 
problemas sanados quando inseridas em ambientes com qualidades diferenciadas de 
organização, ambientes saudáveis e profissionais capacitados.
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As dificuldades de aprendizagem podem ser transitórias quando suas causas são trata-
das ou eliminadas, enquanto os distúrbios permanecem pela vida toda, já que são disfun-
ções do sistema nervoso central. Eles também podem e devem ser tratados, porém, essas 
ações representam alternativas para que as pessoas possam conviver de forma saudável 
com suas dificuldades e saber como superá-las, não esperando curas definitivas.

Dessa forma, a disfunção neurológica é uma característica fundamental para diferen-
ciar uma criança com distúrbios de aprendizagem daquelas que apenas apresentam 
algumas dificuldades. Aqueles têm uma relação médica, o que explica o fato de apenas 
uma pequena parte da população que encontra dificuldades de aprendizagem ter nos 
distúrbios as causas de seus problemas.

Os distúrbios de aprendizagem podem ser classificados em distúrbios de entrada ou 
saída. Os principais tipos de distúrbios e as diferentes implicações que eles têm na 
aprendizagem serão vistos a partir deste momento.

Classificação dos distúrbios

1 DISTÚRBIOS DE ENTRADA

Os distúrbios de entrada se caracterizam pelas informações chegadas ao cérebro que 
podem ser através do ouvido (entrada de audição) e da visão (entrada visual). Esse 
processo todo de entrada é realizado no cérebro.

1.1 Distúrbios de percepção visual
O distúrbio de percepção visual não se caracteriza por pessoas quem têm dificuldades 
para enxergar em função de problemas, por exemplo, a miopia e o astigmatismo. 

Nesse distúrbio, as duas características mais presentes são:

• Dificuldade em definir a posição e/ou forma do que se vê. 
• A entrada de informação pode ser recebida com letras ao contrário ou giradas. 
 
Essas características podem fazer que a criança confunda letras semelhantes, como o 
b com o d, o g com o q, o f com o v e outras variações de letras que possuem um som 
parecido na hora de se dizer alguma coisa, por exemplo, em faca = vaca.

As pessoas têm esses distúrbios detectados geralmente na fase em que estão come-
çando a ler, escrever e copiar letras e desenhos. Algumas das dificuldades que elas 
costumam apresentar são:

• Leitura (trocam as linhas na hora da leitura, pulam palavras).
• Erros na avaliação de profundidade (esbarram o tempo todo nas coisas).
• Não conseguem entender direita e esquerda, em cima e em baixo.
• Não conseguem determinar sua posição no espaço.
• Não conseguem participar de atividades esportivas como pegar uma bola ou pu-

lar corda, por serem inseguras com as informações que recebem.
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Essas dificuldades fazem que a pessoa tenha uma limitação para fazer as coisas, pois 
ela não consegue determinar a sua posição no espaço, podendo se confundir em lo-
cais, como campos abertos ou ginásios. Na hora de praticar algum esporte, por exem-
plo, ao jogar futebol, o cérebro dela vai precisar perceber a posição correta da bola e o 
seu trajeto e dizer para as partes do seu corpo exatamente o que elas precisam fazer. 
A má percepção de distância ou de velocidade ou o fato de seu cérebro orientar o cor-
po de forma errônea faz que ela não alcance a bola de maneira alguma.

No momento de transmitir a informação, é encontrada uma dificuldade consideravel-
mente grande, pois a criança recebe uma informação que ultrapassa o seu objetivo ou 
não chega a ele, como o exemplo da bola.

1.2 Distúrbios de percepção auditiva
Assim como o distúrbio de percepção visual, este está ligado às dificuldades da lei-
tura. A percepção auditiva consiste na transformação do som para uma informação. 
As pessoas com distúrbio de percepção auditiva não conseguem fazer esta transfor-
mação com perfeição, pois o conteúdo que é recebido no cérebro chega distorcido, 
apresentando várias falhas, por exemplo, a troca de palavras. Elas também não têm 
a capacidade de processar as entradas de som tão rápido como as outras pessoas, o 
que é conhecido como retardo auditivo. 

São características de pessoas com distúrbio de percepção auditiva:

• Dificuldades em distinguir pequenas diferenças nos sons compreendendo a men-
sagem de forma incorreta. Exemplo: confundir bala com bola.

• Dificuldades entre a relação figura e fundo. Exemplo: a pessoa está assistindo 
televisão em um local em que há outras pessoas conversando. Alguém, em outro 
cômodo, chama a pessoa e começa a falar com ela. Esta não consegue distinguir 
a voz, demorando em percebê-la. 

 
Essas pessoas são vistas pelos educadores como aquelas que nunca prestam atenção 
a nada do que lhe é dito.

Para lidar com pessoas que apresentam essas características, é preciso falar devagar, 
dar as instruções separadamente para que elas consigam acompanhá-las, entre ou-
tros cuidados. Se as falas forem realizadas de forma rápida, provavelmente parte das 
informações será perdida.

1.3 Distúrbios de integração
Esses problemas também constituem distúrbios de entrada, mas estão ligados a ou-
tros sentidos diferentes da visão e da audição. Quando as informações chegam ao cé-
rebro, elas precisam ser compreendidas, o que se dá em dois momentos: a sequência 
e a abstração. As pessoas podem ter esse distúrbio em uma área ou outra ou, ainda, 
em ambas.

DESAFIOS/SUGESTÕES PARA AVALIAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NOS 
CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO SENAI .89



1.4 Distúrbios de sequência
As pessoas que apresentam esse distúrbio compreendem as informações transmiti-
das, mas não conseguem repetir suas sequências. Veja alguns exemplos:

• Uma pessoa pode ouvir ou ler uma história, mas, na hora de recontá-la, pode 
inverter a ordem dos fatos discorrendo, primeiramente, sobre o final e depois ir 
para o início da história.

• Nas operações matemáticas, os problemas são entendidos, mas, as ordens 
invertidas:

 Exercício: 4 + 2 = ? Resposta dada pela pessoa: 4 + 6 = 2.
 
Pessoas com essas características também podem encontrar dificuldades com jogos 
de tabuleiro que exijam um movimento em sequência; ao colocar cada coisa em seu lu-
gar arrumando uma mesa de jantar, ou, ainda, ao realizar a grafia de palavras, trocando 
a ordem das letras. Uma pessoa que tem dificuldade em dar sequência ao que é visto 
tem um distúrbio de sequência visual e outra que tenha dificuldade em dar sequência 
ao que é ouvido tem distúrbio de sequência auditiva.

1.5 Distúrbios de abstração
A abstração diz respeito à capacidade de dar significados às coisas. Em pessoas com dis-
túrbios de abstração, a informação recebida é registrada e colocada na sequência correta. 
Porém, não se pode fazer relações com o conhecimento adquirido e nem significá-lo.

Exemplo: um educador pode ler uma história sobre policiais e perguntar para a pessoa 
se ela conhece algum policial que seja da família ou alguém com quem tenha contato.

Essa pessoa não tem capacidade para responder a esse questionamento, pois ela con-
segue falar apenas do policial da história de forma específica e não sobre esses profis-
sionais de forma geral.

1.6 Distúrbios de memória
Quando se recebe uma informação, além de ela ter de ser registrada e compreendida, 
ela precisa ser arquivada para que possa ser usada em outros momentos, o que se 
dá por meio da memória. Existem dois tipos de memória: a memória a curto prazo e a 
memória a longo prazo.

A memória a curto prazo refere-se a guardar uma informação no momento em que 
se concentra nela. Ela dura apenas minutos ou horas e faz que seja possível continuar 
as atividades ou os pensamentos no presente. Um exemplo que pode ser usado é 
quando alguém recebe um número de telefone. Certamente, ele poderá ser usado 
se a ligação for realizada dentro de pouco tempo, mas será esquecido se a ligação é 
deixada para o dia seguinte ou depois.

Já a memória a longo prazo refere-se ao processo em que a repetição de uma infor-
mação faz que ela seja gravada ou arquivada. Esta memorização faz que seja possível 
recordar-se rapidamente ao pensar nela ou levar um pouco mais de tempo, mas, ainda 
assim, ter a informação na memória. Como exemplo, pode-se pensar em como cada 
um lembra o endereço de suas respectivas casas, mas encontra mais dificuldades em 
lembrar o endereço de familiares ou amigos.
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Pessoas com distúrbios de memória geralmente têm a sua memória de curto prazo 
afetada. Esses problemas também podem atingir de forma significativa o  desempe-
nho escolar. Muitas vezes são necessárias de 10 a 15 repetições para memorizar algo 
que uma criança sem este distúrbio o faria em 3 ou 5 repetições. No entanto, essas 
pessoas não possuem dificuldades na memória a longo prazo, podendo lembrar-se de 
determinados acontecimentos nos mínimos detalhes.

2 DISTÚRBIOS DE SAÍDA

Assim como determinadas pessoas encontram dificuldades na forma como recebem 
as informações, outras têm problemas no momento da saída de informações, ou seja, 
no momento de concretização do conhecimento adquirido.

Isso é percebido quando a criança realiza ações como escrever, desenhar, atividades 
motoras e outras. Quando essa dificuldade implica a escrita ou a fala, ela é chamada 
de distúrbios de saída de linguagem e, quando se dá na realização de atividades mus-
culares, é chamada de distúrbios de saída motora.

2.1 Distúrbios de linguagem
Os distúrbios de linguagem podem ser divididos em dois tipos: distúrbio de linguagem 
espontânea e distúrbio de linguagem de demanda.

2.2 Distúrbio de linguagem espontânea
A linguagem espontânea se dá quando o indivíduo inicia uma conversa por meio de um 
comentário, um cumprimento ou um questionamento. Nessa forma de comunicação, 
a pessoa que inicia a conversa escolhe o assunto que será tratado (provavelmente um 
do qual tenha conhecimento e facilidade para discorrer), usa o tempo necessário para 
organizar seus pensamentos e encontrar as melhores palavras para se expressar.

Porém, pessoas com distúrbio de aprendizagem espontânea encontram dificuldades 
em realizar tal tarefa, não iniciando diálogos ou, então, o fazendo de forma inadequada.

2.3 Distúrbio de linguagem de demanda
Já a linguagem de demanda se dá quando alguém iniciou uma conversa e é preciso in-
teragir. Pessoas que são possuem esse distúrbio geralmente não possuem dificuldade 
com a linguagem espontânea.

Na linguagem de demanda, a outra pessoa é quem estabelece a circunstância na qual você 
tem de se comunicar, de forma que não há tempo para organizar os pensamentos e encontrar 
as palavras adequadas, mas, ainda assim, é preciso responder de forma apropriada.

Pessoas com esses problemas costumam pedir para que a pergunta seja repetida, 
pois, dessa maneira, conseguem mais tempo para pensar na resposta. Quando são 
forçadas a dar uma resposta, o fazem de maneira confusa e é difícil acompanhá-las. 
Isso pode parecer contraditório, já que este mesmo indivíduo consegue falar perfeita-
mente em outros momentos, como, por exemplo, quando inicia uma conversa.

Essas pessoas podem ser vistas como preguiçosas pelos professores, afinal, falam nor-
malmente por meio da linguagem espontânea e, quando são questionadas, dizem que 
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não sabem ou simplesmente não respondem. Esse é o tipo de dificuldade que é detec-
tada apenas quando se conhece minimamente os distúrbios, de onde nasce a impor-
tância de se ter profissionais capacitados para o processo de ensino-aprendizagem.

2.4 Distúrbios de atividade motora
Os distúrbios de atividade motora podem ser divididos em dois tipos: distúrbio de ati-
vidade motora grosseira e distúrbio de atividade motora fina.

O distúrbio de atividade motora grosseira é caracterizado pela dificuldade de usar 
grandes grupos musculares. Ele faz que a pessoa seja desajeitada, fazendo-a cair so-
bre as coisas ou enfrentar problemas para realizar atividades físicas como correr, es-
calar ou nadar.

Já o distúrbio de atividade motora fina consiste na dificuldade de realizar tarefas que 
demandam que muitos músculos trabalhem juntos. Ele é percebido quando a pessoa 
começa a escrever. Ela apresenta uma incapacidade de fazer que os músculos da mão 
dominante trabalhem em conjunto. Sua velocidade de escrever não consegue acom-
panhar o ritmo do seu pensamento, o que resulta em uma letra lenta e feia. 

Escrever exige uma série de elementos que acabam passando despercebidos para as 
pessoas que não possuem tais dificuldades, como a forma, o tamanho, o espaçamento 
e o posicionamento. Para pessoas com distúrbios de atividade motora fina, esse pro-
cesso é muito mais complicado.

A partir desse momento, serão conhecidos os principais distúrbios de linguagem e de 
atividade motora, sendo que eles podem ser classificados como um e/ou outro:

• Dislexia.
• Disgrafia.
• Disortografia.
• Afasia.
• Disartria.
• Discalculia.
• Acalculia.
• Apraxia.
• Dispraxia.
• Gagueira.
• Déficit de atenção.

A) Dislexia
A dislexia tem sido o distúrbio de maior incidência nas salas de aula. Ela reflete na di-
ficuldade de aprendizagem na qual a capacidade de uma pessoa para ler ou escrever 
está abaixo do seu nível de inteligência. Ela pode ser caracterizada como uma insufici-
ência para assimilar os símbolos gráficos da linguagem.

Sua origem é congênita (nata) e hereditária e seus sintomas podem ser identificados 
logo na pré-escola em pessoas que demoram para começar a falar ou trocam os sons 
das letras e têm dificuldades para aprender a ler e escrever.
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Ela pode ser chamada de “a mãe dos transtornos de aprendizagem” porque foi a partir 
da identificação desse problema que se iniciou uma busca pelo conhecimento de to-
dos os outros tipos de distúrbios existentes. Com o passar do tempo, surgiu a neces-
sidade de estabelecer as diferenças entre os problemas na aprendizagem e, a partir 
de então, eles começaram a ser subdivididos e classificados. A dislexia também foi 
conhecida durante um grande período como “cegueira verbal congênita” devido às 
dificuldades para ler e escrever em pessoas que possuíam visão normal.

Esse distúrbio se dá em pessoas com audição, visão e inteligência normais que vivem 
em ambientes familiares saudáveis e possuem condições econômicas adequadas.

Assim, em casos de dislexia, as causas não podem ser atribuídas a questões emo-
cionais, culturais ou instrucionais. Embora esses fatores tenham uma influência no 
desempenho de pessoas disléxicas, eles não são determinantes.

Nos indivíduos que não possuem dislexia, a área esquerda do cérebro é a responsável 
pela percepção e pela linguagem, subdividida em três partes: uma que processa fone-
mas, outra que analisa as palavras e a última que reconhece as palavras.

Essas três partes trabalham em conjunto e dão capacidade para que os indivíduos 
aprendam a ler e a escrever. As crianças conseguem realizar essa tarefa apenas quan-
do reconhecem e processam fonemas, memorizando as letras e seus sons. Com o 
tempo e o desenvolvimento da pessoa na leitura e na escrita, sua memória perma-
nente começa a ser construída, o que faz que ela reconheça as palavras com mais 
agilidade e sem grande esforço.

As crianças disléxicas possuem falhas nas conexões cerebrais. Elas podem contar ape-
nas com a região do cérebro responsável por processar fonemas e sílabas, enquanto 
a área responsável pela análise de palavras, não exerce a sua função. Suas ligações 
cerebrais não incluem a área responsável pela identificação de palavras e, portanto, 
a criança não consegue reconhecer palavras que já tenha lido ou estudado. A leitura 
torna-se um grande esforço para ela, pois toda palavra que ela lê aparenta ser nova e 
desconhecida. Para simplificar, pode-se dizer que a dislexia é causada por alterações 
nas áreas do cérebro responsáveis pelos sons da linguagem e do sistema que trans-
forma o som em escrita.

Esse distúrbio é confundido com frequência com outros problemas de adaptação es-
colar, como os atrasos de desenvolvimento e a deficiência mental ligeira, afinal, a pes-
soa disléxica tem dificuldades em compreender o que está escrito e de escrever o que 
está pensando. Quando tenta expressar-se no papel, o faz de maneira incorreta e o 
leitor não compreende as suas ideias. A seguir, você pode ver algumas das caracterís-
ticas mais encontradas por crianças que têm dislexia:

• Fraco desenvolvimento da atenção.
• Falta de capacidade para brincar com outras crianças.
• Atraso no desenvolvimento da fala e da escrita.
• Atraso no desenvolvimento visual.
• Falta de coordenação motora.
• Dificuldade em aprender rimas/canções.

DESAFIOS/SUGESTÕES PARA AVALIAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NOS 
CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO SENAI .93



• Falta de interesse em livros impressos.
• Dificuldade em acompanhar histórias.
• Dificuldade com a memória imediata e a organização em geral.
• A pronúncia ou a soletração de palavras monossilábicas é uma dificuldade evidente.
• Inversão de palavras de maneira parcial ou total. Exemplo: a palavra “casa” é lida 

como “saca”.
• Inversão das letras e números. Exemplo: “p” por “b”; “3” por “5”.
• Alteração na ortografia em função de alterações no processo auditivo.
• Cometem erros na separação das palavras.
• Dificuldades em distinguir esquerda e direita.
• Alteração na sequência das letras que formam as sílabas e as palavras.
• Dificuldades na matemática.
• Pobreza de vocabulário.
• Escassez de conhecimentos prévios (memória de longo prazo).
• Falhas na elaboração de orações complexas e na redação espontânea.
• Copiam as palavras de forma errada mesmo observando na lousa como são escritas.
 
Além disso, os disléxicos também sofrem com a falta de rapidez ao ler. Sua leitura é 
sem ritmo e, muitas vezes, com muito sacrifício, decodificam as palavras, mas não con-
seguem compreendê-las.

As características colocadas anteriormente não são suficientes para se fechar um 
diagnóstico a respeito da dislexia, afinal, existem outros distúrbios de aprendizagem 
que também possuem elementos parecidos, no entanto, elas podem ser usadas como 
um ponto a partir do qual se é levado a procurar a ajuda de profissionais especializados 
e buscar formas de superação.

A dislexia é responsável por altos índices de repetência e abandono escolar. A ausência 
de conhecimentos dos professores contribui para uma evasão escolar e o agravamen-
to dos problemas enfrentados pelas crianças. Essas são incompreendidas em seu fra-
casso e não valorizadas em suas tentativas vãs para superar suas dificuldades, desen-
volvendo uma imagem negativa sobre si mesmas. A escola torna-se um ambiente que 
causa ansiedade, e as exigências dos pais e dos professores acabam se revertendo em 
comportamentos agressivos, inibições e outros.

As crianças disléxicas precisam olhar e ouvir atentamente, prestar atenção aos movi-
mentos da mão enquanto escrevem e da boca quando falam para associar os fonemas 
aos seus sons e à sua escrita. É recomendada a montagem de manuais de alfabetiza-
ção apropriada para pessoas com essas dificuldades. Além disso, o sucesso escolar de 
um disléxico está baseado em uma terapia multissensorial (uso de todos os sentidos), 
sempre combinando atividades que motivem o uso da visão, da audição e do tato para 
ajudá-lo a ler e soletrar corretamente as palavras. A seguir, estão colocadas algumas 
atitudes que podem ajudar essas pessoas no processo de aprendizagem:

• Usar folhas quadriculadas para matemática.
• Usar letras com várias texturas.
• Usar máscara para leitura de texto.
• Evitar dizer que a criança é lenta, preguiçosa ou compará-la aos outros alunos da 

classe.
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• Não forçar a criança a ler em voz alta em classe a menos que demonstre desejo 
em fazê-lo.

• Suas habilidades devem ser julgadas mais em suas respostas orais do que nas escritas.
• Sempre que possível, a criança deve ser encorajada a repetir o que foi lhe dito 

para fazer, isto inclui mensagens. Sua própria voz é de muita ajuda para melhorar 
a memória.

• Revisões devem ser frequentes e importantes.
• Copiar do quadro é sempre um problema, tente evitar isso, ou dê-lhe mais tempo 

para fazê-lo.
• Demonstre paciência, compreensão e amizade durante todo o tempo, principal-

mente quando você estiver ensinando a alunos que possam ser considerados 
disléxicos.

• Ensine-a quando for ler palavras longas, a separá-las com uma linha a lápis.
• Dê-lhes menos dever de casa e avalie a necessidade e aproveitamento dessa tarefa.
• Não risque de vermelho seus erros ou coloque lembretes, como “você precisa 

estudar mais para melhorar”.
• Procure não dar suas notas em voz alta para toda classe, isso a humilha e a 

faz infeliz.
• Não a force a modificar sua escrita, ela sempre acha sua letra horrível e não gosta 

de vê-la no papel. A modulação da caligrafia é um processo longo.
• Use sempre uma linguagem clara e simples nas avaliações orais e principalmente 

nas escritas.
• Uma língua estrangeira é muito difícil para elas, faça suas avaliações sempre em 

termos de trabalhos e pesquisas.
 
Além do apoio da escola, as crianças precisam receber apoio em casa. Os pais e os 
demais responsáveis devem ajudar a melhorar sua autoestima, oferecendo carinho, 
sendo compreensivos e elogiando a cada acerto alcançado e encorajando a realização 
de tarefas em que se saiam bem e que podem ser estimulantes. As crianças também 
devem ser ajudadas em seus trabalhos escolares e não se pode permitir que seus pro-
blemas escolares implique mau comportamento ou falta de limites.

Para diagnosticar corretamente a dislexia, deve-se procurar a ajuda de profissionais 
como fonoaudiólogos, psicólogos, neurologistas e psicopedagogos. Não se espera en-
contrar todas as dificuldades em uma única criança disléxica, mas a presença de pelo 
menos uma delas, associada às dificuldades de ler, pode fazer supor a existência de 
um quadro de dislexia. Os problemas podem ser avaliados por meio de um acompa-
nhamento adequado e direcionado às condições de cada caso.

Faz-se necessário adequar métodos e materiais que atendam ao desenvolvimento da 
criança, bem como o acompanhamento e a observação para que se conheça as par-
ticularidades de cada um, considerando o seu tempo e a sua construção de saberes.

Para finalizar, é importante que se fale sobre o “dom da dislexia”. Quando um dislexo 
domina alguma coisa, ele a aprendeu tão bem que pode fazê-lo sem pensar sobre o 
que está fazendo. Dominar algo é realmente aprender algo. Se o processo de apren-
dizagem é o mesmo, então quando alguém dominou alguma coisa, esta pessoa criou 
conhecimento necessário para realizar aquela atividade.
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B) Disgrafia
A disgrafia também é conhecida como letra feia porque as crianças que possuem esse 
tipo de distúrbio apresentam uma escrita ilegível e lenta. Isso leva a um desempe-
nho ruim na escola mesmo em alunos que possuem inteligência normal ou acima da 
média. Esse problema constitui uma deficiência na qualidade do traço gráfico, o que 
se reflete por meio de grandes dificuldades para escrever corretamente a linguagem 
falada. A criança com disgrafia tem dificuldades em coordenar as informações visuais 
e na realização motora do ato de escrever. Alguém que tem apenas dificuldades para 
escrever, mas não apresenta problemas em outras atividades motoras, provavelmente 
não tem este distúrbio.

Existem dois tipos de disgrafia: a motora e a pura. A primeira atinge a maioria das 
crianças com este distúrbio e consiste na dificuldade de escrever palavras e números 
corretamente. A segunda é mais difícil de ser diagnosticada porque aparece quando 
a criança sofre algum trauma emocional e isso se reflete na sua letra. Existem alguns 
sinais que podem indicar as relações entre os problemas causados por este distúrbio 
e as condições emocionais da criança:

• Letras pequenas demais podem indicar uma timidez excessiva. 
• Letras grandes demais podem indicar uma criança que necessita estar sempre no 

centro das atenções.
• Letras feitas com muita força que chegam a marcar as outras páginas do caderno 

podem indicar que a criança esteja tensa.
 
No entanto, a disgrafia acontece também em crianças com capacidade intelectual nor-
mal, sem qualquer transtorno neurológico, sensorial, motor ou afetivo. Elas, ainda que 
tenham boas notas e facilidade de se expressar pela fala, não conseguem planejar os 
movimentos para conseguir o traçado da letra. Ao observarem os conteúdos de uma 
lousa ou um papel, não são capazes de reproduzir o que viram. Algumas das caracte-
rísticas mais encontradas em crianças com este tipo de distúrbio são:

• Letras ilegíveis.
• Traços pouco precisos ou incontrolados.
• Falta de pressão nos traços ou pressão muito forte a ponto de marcar o papel.
• Letras distantes ou extremamente juntas.
• Omissão de letras.
• Dificuldade em manter uma frase na mesma linha.
• Dificuldade em recordar a grafia correta para representar um determinado som 

ouvido ou elaborado mentalmente.
• A criança escreve devagar, retocando cada letra, realizando de forma inadequada 

as uniões entre as letras ou amontoando-as para esconder os erros ortográficos.
 
A ortografia pode ser verificada como uma das dificuldades da disgrafia a partir do 
momento que se exige rapidez e um ritmo gráfico de uma criança que ainda não auto-
matizou a relação som-letra. Nesse caso, a escrita das palavras é lenta e, na maioria das 
vezes, incompleta, porque o aluno tem certas dificuldades em recordar com rapidez 
qual a grafia para representar determinado som.
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Todos os elementos anteriormente citados podem ser resumidos em três caracterís-
ticas básicas:

Má organização da página
Essa característica está ligada à orientação espacial, ou seja, a criança encontra difi-
culdades para organizar sua escrita em uma folha de papel. O texto é apresentado de 
forma desordenada com margens mal feitas ou inexistentes, espaço entre palavras e 
linhas irregulares.

Má organização das letras
Incapacidade de seguir as regras caligráficas. O traçado é de má qualidade e os contor-
nos das letras são deformados.

Formas e proporções
Refere-se ao grau de limpeza do traçado das letras, sua dimensão (muito grandes ou 
minúsculas), desorganização das formas e escrita alongada ou comprimida.

A disgrafia normalmente é observada um ou dois anos depois que a criança aprende a 
escrever. É comum que os professores demorem para perceber o problema, pois eles 
estão mais preocupados com o desenvolvimento intelectual dos alunos do que com o 
motor. Embora não se treine de forma efetiva a organização espacial das crianças, exi-
ge-se que elas tenham uma boa escrita, o que pode ser visto como uma problemática 
na educação infantil. O professor deve ficar atento às possíveis posturas inadequadas 
para poder corrigi-las o mais cedo possível e, junto com um profissional especializado, 
estabelecer estratégias de ajuda que favoreçam a qualidade do traçado gráfico.

Grande parte dos professores não conhece os distúrbios ligados à aprendizagem e 
acaba julgando de forma errônea seus alunos ao dizer que eles não são caprichosos, 
são preguiçosos e pouco esforçados. Por esse e outros motivos, é preciso saber que 
o que diferencia uma letra sem capricho da disgrafia, é o fato de a criança ter também 
outras dificuldades motoras leves como problemas na hora de amarrar o sapato ou 
abotoar a camisa.

A idade mais indicada para se começar a tratar a disgrafia é a partir dos 8 anos, quan-
do a letra começa a se firmar. Quando não tratado, o distúrbio pode trazer problemas 
mais sérios na vida adulta, entre eles a dificuldade de comunicação. Em processos se-
letivos como vestibulares, por exemplo, é preciso escrever textos relativamente longos 
e tem-se pouco tempo disponível pra isso. Candidatos que sofrem com a disgrafia já se 
apresentam em desvantagem na concorrência.

Além da antecedência, a disgrafia precisa ser superada com tratamentos psicológicos e 
treinos motores. Sem a busca de um tratamento, a criança começa a se sentir atrasada 
em relação aos outros alunos e não compreende porque não consegue se expressar 
por meio das palavras no caderno. 

A finalidade dos tratamentos é fazer que a criança atinja o domínio do gesto e do ins-
trumento, a percepção e compreensão da imagem a reproduzir.
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Algumas atitudes podem ser tomadas no sentido de minimizar os problemas causados 
pela disgrafia. Pode-se citar como exemplo exercícios com o ombro (como os realiza-
dos com o brinquedo “vai e vem”), para o cotovelo (como os realizados ao jogar peteca), 
para os punhos e mãos (como brincar com massinhas ou argilas e pintar com lápis de 
cor ou giz de cera).

Deve-se destacar ainda a importância dos esportes. Por meio deles é possível traba-
lhar a orientação espacial e a coordenação motora da criança. 

Brincadeiras como jogar vôlei, xadrez e peteca também podem ajudar na melhora da 
letra, já que fazem a criança usar as mãos e planejar os movimentos.

Não se pode descartar o papel que pais e professores têm nesse processo. Eles pre-
cisam estar cientes das capacidades motoras da criança e não exigir resultados que 
estão acima daqueles que ela pode apresentar em dado momento. É claro que não 
se pode esperar que o aluno desenvolva suas habilidades sozinho, mas sim estimular 
esse desenvolvimento por meio de práticas motoras baseadas em crescimentos gra-
duais que exijam pouco a pouco mais rapidez e controle do ato motor.

O desenvolvimento do controle motor é uma característica básica para atingir a quali-
dade na escrita. Afinal, o ato de escrever mobiliza uma série de segmentos do corpo. 
Antes de se atingir o nível ideal de desenvolvimento motor, que permite a realização da 
escrita de forma rápida, precisa, legível e sem cansaço, a coordenação motora passa 
por diversos estágios. Em cada estágio, um segmento do corpo realiza uma função 
até chegar o momento em que se atinge o controle total do ato de escrever, que é 
caracterizado pela fixação do cotovelo na mesa e a rápida movimentação dos dedos 
durante a escrita.

Além disso, não se pode esquecer de que, independentemente da presença ou au-
sência de dificuldades das crianças na escrita, alguns fatores são fundamentais para 
qualquer pessoa que se proponha a escrever. Deve-se tomar cuidado e orientar as 
crianças para que tenham uma postura adequada na hora de sentar e pegar no lápis 
ou na caneta e posicionar corretamente a folha de papel ou o caderno em que se pre-
tende escrever.

Para finalizar o assunto sobre a disgrafia, é preciso citar dois assuntos que, embora 
possam parecer básicos, são de extrema importância: a caracterização do início da 
alfabetização e as peculiaridades pessoais dos traços gráficos ou da letra da cada um.

Quando começa a ser alfabetizada, é natural que as palavras da criança não saiam de 
forma perfeita no papel, afinal, ela está apenas começando a aprender. No entanto, se 
com o tempo e o treinamento em cadernos de caligrafia, a criança ainda estiver longe 
de escrever corretamente é preciso que pais e educadores comecem a buscar as cau-
sas dessas dificuldades e procurem formas de superação.

Por último, não se pode esquecer também de que o traçado gráfico é feito de carac-
terísticas pessoais e, portanto, vai adotando peculiaridades individuais ao longo do 
desenvolvimento de cada um. Baseados nisso, responsáveis e professores não podem 
impor nenhum modelo de letra para os alunos, mas sim respeitar o seu grafismo des-
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de que ele seja legível, claro e atinja o objetivo principal da escrita, que é a transmissão 
da linguagem oral com o máximo de eficiência sem o desprendimento de grandes 
esforços.

C) Disortografia
A disortografia também é um problema encontrado na linguagem. A criança apresenta 
dificuldades em realizar a escrita e a fala, lidar com todas as sinalizações gráficas e 
outros conhecimentos que as crianças da 2ª série do ensino fundamental já deveriam 
saber e ter total domínio.

Assim como outros distúrbios, a disortogragia também está ligada à dislexia e apresen-
ta algumas características presentes em outros problemas, o que dificulta a identifica-
ção do tipo de distúrbio com o qual se está lidando. Por isso, é de extrema importân-
cia que os educadores tenham conhecimentos suficientes para exercer a profissão e 
trabalhar o desenvolvimento de seus alunos. Eles certamente precisarão observar de 
forma atenta as dificuldades das crianças para poder deixar os pais cientes e procurar 
a melhor maneira de dar o atendimento necessário para tais alunos durante o proces-
so de ensino-aprendizagem.

A seguir, podem ser vistas algumas das características encontradas no cotidiano esco-
lar de crianças disortográficas:

• Troca de grafemas: geralmente as trocas de grafemas (unidades gráficas) que re-
presentam fonemas homorgânicos (fonemas que têm a articulação realizada pelo 
mesmo órgão do aparelho responsável pela emissão de sons) acontecem por 
problemas de discriminação auditiva. Quando a criança troca fonemas na fala, 
a tendência é que ela escreva apresentando as mesmas trocas, mesmo que os 
fonemas não sejam auditivamente semelhantes.

• Falta de vontade de escrever.
• Dificuldade em perceber as sinalizações gráficas (parágrafos, travessão, pontua-

ção e acentuação).
• Dificuldade no uso de coordenação/subordinação das orações.
• Aglutinação ou separação indevida das palavras.
 
Os pais de crianças com esses problemas precisam levá-las a médicos especializados 
para que possam ter orientações mais precisas do caso, podendo também ter o co-
nhecimento se este distúrbio possui algum tipo de tratamento para diminuir as dificul-
dades. Existem alguns fatores que devem ser analisados no processo de verificação 
dos educadores:

• Nível de escolaridade.
• Frequência dos erros e quais acontecem.
• A frequência de palavras no vocabulário.
• A frequência visual.
 
Por meio dessas colocações, os educadores conseguem ter um diagnóstico mais pre-
ciso do distúrbio. Dessa forma, poderão realizar um trabalho eficiente, apresentando 
menos falhas quando comparados a educadores sem conhecimento algum sobre o 
assunto no geral.
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Para lidar com a disortografia, além da importância do seu diagnóstico, é necessário 
ter o acompanhamento e a compreensão de todos os que convivem com as crianças, 
principalmente os membros da família, que constituem a base de sua infância.

D) Afasia
Este distúrbio também está ligado à linguagem e tem como principais características 
a perda das capacidades e habilidades da comunicação tanto escrita quanto falada.

Ele está muito envolvido com a área da neurologia clínica, uma vez que pode originar-
-se de acontecimentos, como acidentes vasculares cerebrais, infecções e outros, afe-
tando, dessa forma, áreas específicas do cérebro responsáveis pela comunicação. De 
acordo com o local da lesão cerebral, são ocasionados tipos diferentes de alterações. 
Por isso, a afasia divide-se em quatro tipos:

• Afasia de broca.
• Afasia de Wernicke.
• Afasia de condução.
• Afasia global.
 
Essa divisão se dá em função das diversas características que podem servir de base 
para identificar um caso de afasia. O fato de elas estarem divididas em tipos diferentes 
possibilita aos profissionais da área médica maior facilidade para dar diagnósticos e 
encontrar o melhor tratamento.

Afasia de broca
A afasia de broca ou afasia não fluente está ligada à área do cérebro humano 
responsável pelo processamento da linguagem, produção da fala e compreensão, que 
tem o nome broca. Ela causa algumas dificuldades como:

• Na área de cálculos e escrita.
• Em reconhecer os sons.
• Em articular os sons.
• Em encontrar as palavras adequadas para as situações. O indivíduo sempre utiliza 

a mesma palavra ou frase para diferentes situações de comunicação.
 
Como afeta uma região específica do cérebro, essa lesão poder ser identificada por 
meio de métodos de imagem como a TC (tomografia computadorizada) e a RM (resso-
nância magnética). O uso desses recursos pode revelar as possíveis lesões ou assime-
trias no local.

Os indivíduos que possuem esse distúrbio, além de apresentarem as dificuldades cita-
das, ainda sofrem de fraqueza na hemiface, ou seja, não têm controle total de um dos 
lados da face. Isso faz que seja difícil controlar, por exemplo, a abertura e o fechamento 
dos olhos.

Quando há consciência de suas dificuldades, essas pessoas acabam ficando deprimi-
das com mais facilidade, pois a recuperação de parte da linguagem falada exige tempo. 
Esse processo pode demorar alguns meses até que o indivíduo seja capaz de realizar 
uma fala simples. É preciso estar claro que esse desenvolvimento também depende de 
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cada um. Pode-se levar mais ou menos tempo para que se alcance falas abreviadas e, 
gradualmente, se tornar fluente.

Afasia de Wernicke
Este tipo de afasia é caracterizado com elementos opostos aos da afasia de broca, 
como você pode ver a seguir:

• Fala fluente, mas com pouco sentido.
• Fala espontânea, mas de modo vago.
• Os indivíduos não conseguem perceber seu déficit.
• Recuperação mais difícil.
 
Os pacientes geralmente por não perceberem o seu problema acabam não apresen-
tando fraquezas associadas a ele, como, por exemplo, a fraqueza na hemiface ou a 
depressão.

Quando alguém conversa com um indivíduo que possui afasia de Wernicke, percebe 
que, de uma hora para a outra, o assunto não faz mais sentido, já que essas pessoas 
têm grande facilidade para fugir da temática em questão, além de terem uma fala mui-
to fluente e substituir determinadas palavras por outras que não dão sentido algum ao 
que está sendo dito.

Afasia de condução
A afasia de condução é um distúrbio voltado para a compreensão. A fala é fluente e es-
pontânea, mas existe, no entanto, uma incapacidade ao se repetir palavras, ocorrendo 
erros variados nas tentativas. É um tipo de afasia que não possui muitas característi-
cas, pois a principal dificuldade causada por ela é a de se fazer repetições.

Afasia global  
Diferente dos demais tipos de afasia, que apresentam algumas características negati-
vas e outras que ainda podem ser consideradas positivas quando trabalhadas, a afa-
sia global não têm limitações, apresentando todos os aspectos dos outros tipos de 
afasia em um único indivíduo:

• Perda de compreensão.
• Perda da fala.
• Não consegue fazer leitura.
• Não consegue escrever.
 
O indivíduo que possui essa afasia perde totalmente suas capacidades de lingua-
gem. Geralmente, isso é causado por infarto no território da artéria cerebral ao 
lado esquerdo, ou seja, o paciente também pode apresentar paralisia em deter-
minado lado do corpo, sendo normalmente do lado direito, o que faz que ele perca a 
força total dessa região.

Este é considerado o tipo mais grave de afasia e, por isso, é muito voltado para a área 
da saúde. Quando não tratado, o paciente pode correr risco de vida. Isso não acontece 
em função do distúrbio, mas sim pelas consequências de ocorrência de infartos e a 
perda total de sentido de um dos lados do corpo.
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Independentemente do tipo de afasia que um indivíduo possa ter, deve-se seguir al-
gumas dicas:

• Em função da dificuldade de compreensão, é preciso dar pistas, fazer repetições, 
apoiar e dar ordens curtas e objetivas para serem bem recebidas.

• A reeducação das funções da fala e da linguagem é sempre válida e deve ser ini-
ciada o quanto antes, melhorando, assim, o prognóstico.

• É prioritário que a família se envolva com a recuperação, estimulando o afásico a 
buscar sempre a comunicação e jamais o isolamento.

E) Disartria
Este distúrbio é causado por alterações dos mecanismos nervosos que coordenam os 
órgãos responsáveis pela fonação (processo que dá origem ao som articulado). Isso 
reflete na má coordenação dos músculos da fala. Assim como outros distúrbios, a di-
sartria também pode ter origem em uma lesão no cerebelo (parte do cérebro mais 
responsável pela coordenação das sequências dos movimentos e do controle do equi-
líbrio e da postura).

Lesões que causam a disartria podem nascer com os indivíduos ou serem provocadas 
no decorrer de suas vidas. O uso abusivo e prolongado de bebidas alcoólicas, aciden-
tes vasculares cerebrais, tumores, esclerose múltipla, ingestão crônica de certas subs-
tâncias químicas, características hereditárias e outras são exemplos de elementos que 
podem provocar a disartria independentemente da faixa etária das pessoas.

Algumas das características encontradas em pessoas que possuem disartria são:

• Fala pastosa.
• Falta de controle no volume da voz.
• Exagero nos movimentos dos músculos dos lábios e do maxilar ao falar.
• Alteração no controle da deglutição.
• Dificuldade na conexão de sílabas e palavras.
 
Além das características anteriormente citadas, esse distúrbio também pode ser evidencia-
do por meio de alguns sintomas físicos observados no organismo das pessoas disártricas:

• Taquicardia.
• Palpitação.
• Sangramento nasal.
• Tosse.
• Respiração pela boca.
• Coriza.
• Boca seca.
• Dor no peito.
• Dor abdominal.
• Bocejo.
• Incontinência ou retenção urinária.
• Dor de cabeça.
• Fadiga.
• Desmaios.
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Para lidar com a disartria, é preciso submeter-se a tratamentos com fonoaudiólogos ade-
quados que podem compensar as dificuldades encontradas pelas pessoas que a possuem. 
O objetivo dos tratamentos deve ser a coordenação global do paciente, considerando sua 
articulação e passando por melhoras graduais por meio da correção respiratória, da modi-
ficação da emissão sonora e da adequação da ressonância (prolongação dos sons).

A criança disártrica costuma reclamar de que tem de fazer grandes esforços para obter 
ar suficiente para falar. O tratamento, nesses casos, deve incluir a melhora da respira-
ção por meio do trabalho dos músculos do tronco, reforçando-os com fisioterapias e 
aumentando a capacidade geral de esforço do paciente.

F) Discalculia
A discalculia está ligada às dificuldades com as habilidades matemáticas. As crianças 
são capazes de compreender as lições transmitidas, mas quando tentam colocar em 
prática o que aprenderam, acabam trocando e invertendo as ordens das operações.

Pessoas com discalculia não apresentam problemas fonológicos, mas encontram difi-
culdades em:

• Visualizar conjuntos de objetos dentro de um conjunto maior.
• Conservar a quantidade. Exemplo: não compreender que 1 kg é igual a quatro 

pacotes de 250 g.
• Sinais de soma, multiplicação e os demais.
• Sequenciar números, como, por exemplo, o que vem antes de 11 e depois de 15 

(antecessor e sucessor).
• Classificar números.
• Dificuldade na memória de trabalho.
• Dificuldade de memória em tarefas não verbais.
• Dificuldade na soletração de não palavras (tarefa de escrita).
• Dificuldade na memória de trabalho que implica contagem.
• Dificuldade nas habilidades visoespaciais.
• Dificuldade nas habilidades psicomotoras e perceptivo-táteis.
• Montar operações.
• Contar por meio dos números cardinais e ordinais.
• Estabelecer correspondência um a um: não relaciona o número de alunos de uma 

sala à quantidade de carteiras.
 
Esse problema pode ser dividido em diversos tipos, como é explicitado a seguir:

1.  Discalculia verbal: dificuldade para nomear as quantidades matemáticas, os nú-
meros, os termos, os símbolos e as relações.

2.  Discalculia practognóstica: dificuldade para enumerar, comparar e manipular 
objetos reais ou em imagens matematicamente.

3.  Discalculia léxica: dificuldades na leitura de símbolos matemáticos.
4.  Discalculia gráfica: dificuldades na escrita de símbolos matemáticos.
5.  Discalculia ideognóstica: dificuldades em fazer operações mentais e na com-

preensão de conceitos matemáticos.
6.  Discalculia operacional: dificuldades na execução de operações e cálculos nu-

méricos.
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A discalculia pode comprometer o desenvolvimento escolar das crianças de forma glo-
bal apesar de ser caracterizada por algumas incapacidades na área da matemática. 
No entanto, ela faz que o aluno fique confuso e com medo de novas situações, tenha 
baixa autoestima em função de críticas e punições de pais, professores e colegas. Ao 
crescer, ele vai continuar encontrando dificuldade para usar a matemática em simples 
situações colocadas pelo cotidiano.

Indivíduos com discalculia também necessitam da compreensão de todas as pessoas que con-
vivem próximas a eles, pois encontram grandes dificuldades, até mesmo nas coisas óbvias.

Tome cuidado para não caracterizar qualquer problema relacionado à matemática 
como discalculia. Muitas vezes, as crianças não gostam de matemática por não terem 
afinidade com a disciplina ou, ainda, por questões como inadaptações ao ensino da 
escola ou ao método utilizado pelo professor. Deve-se analisar todos os motivos pos-
síveis de forma adequada e cuidadosa antes de dar um diagnóstico.

G) Acalculia
A acalculia também é uma dificuldade relacionada às habilidades matemáticas e está 
diretamente ligada à discalculia. A criança não tem dificuldade com elementos como a 
contagem, mas sim em como relaciona isso com o mundo que a cerca. A acalculia ocor-
re quando o indivíduo, após sofrer lesão cerebral, como um acidente vascular cerebral 
ou um traumatismo cranioencefálico, perde as habilidades matemáticas já adquiridas. 
A perda ocorre em níveis variados para realização de cálculos matemáticos.

H) Apraxias
A apraxia é uma incapacidade de se realizar atividades motoras a partir de um 
comando ou de uma imitação. Isso pode ser causado pela ausência de sensibilidade 
ou até mesmo de força muscular. Esse distúrbio também pode ser chamado de afasia 
aferente por apresentar algumas características ligadas à afasia. A apraxia está dividida 
em três tipos diferentes, sendo eles:

• Ideomotora.
• Ideatória.
• Construtiva.
• Apraxia ideomotora
 
Ela pode ter como causa a lesão em duas partes do cérebro: o fascículo arqueado e a 
porção anterior do corpo caloso. Ela provoca dificuldades como a de se realizar atos 
motores motivados por comandos verbais. Ainda que esse seja um ato espontâneo 
para o ser humano, para o apráxico, constitui uma tarefa bastante complexa.

Apraxia ideatória
É a incapacidade de realizar movimentos sequenciais na realização de um ato, embora 
os movimentos de forma separada sejam realizados com facilidade.

Apraxia construtiva
A apraxia construtiva, assim como o distúrbio de percepção visual e atividade motora, 
apresenta-se na incapacidade de reprodução ou cópia de um modelo visual. Ela tam-
bém é causada por lesões localizadas no cérebro, como nas parietais do lado direito.

DESAFIOS/SUGESTÕES PARA AVALIAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NOS 
CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO SENAI104.



O indivíduo também pode ter, ao mesmo tempo, lesões do lado esquerdo, o que oca-
siona quadros mais intensos.

I) Dispraxia
A dispraxia é a incapacidade de executar movimentos voluntariamente na ausência 
de alterações motoras. Esse déficit também é conhecido como síndrome da criança 
desajeitada. Ele implica problemas neurológicos que causam dificuldade de planeja-
mento de qualquer sequência de movimentos coordenados, por exemplo, amarrar os 
sapatos.

Uma criança com dispraxia, além de ter dificuldades ao amarrar um tênis, também 
apresenta déficit na escrita, não conseguindo ter um bom rendimento na escola. Ela 
não consegue acompanhar o aprendizado em sala de aula. Por isso, sempre é impor-
tante que as crianças ao apresentarem sintomas parecidos a estes, tenham alguns 
diagnósticos. Os pais devem perguntar aos educadores sobre seus desempenhos e 
procurar ter o acompanhamento de um especialista no assunto. 

Algumas características que podem ser encontradas nas crianças são:

• Irritação e problemas na alimentação.
• Lerdeza no desenvolvimento de atingir metas.
• Evitam tarefas que exigem destreza manual.
• Incapacidade de ficar quieto (balançando os pés, batendo os pés etc.).
• Voz estridente.
• Temperamento alterado.
• Caiem e batem em objetos por nada.
• Derramam bebidas frequentemente.
• Preferem comer com os dedos e se sujam muito ao comer (comparando com 

crianças da mesma idade).
• Falta de criatividade.
• Pouca concentração.
• Dificuldades de adaptação às rotinas da escola.
• Dificuldade na educação física em comparação com as outras crianças.
• Caligrafia ruim.
• Dificuldade na coordenação motora.
• Não conseguem amarrar o tênis.
• Lerdeza nos trabalhos escolares.
• Dificuldade em dormir.
 
Essas são algumas das características presentes nas pessoas com dispraxia. O distúr-
bio pode ser encontrado em qualquer fase da vida, pois sua causa é a imaturidade no 
desenvolvimento dos neurônios ou a ocorrência de traumas, doenças e lesões cere-
brais ao longo da vida.

J) Gagueira
Ainda hoje não se sabe ao certo quais são as causas da gagueira. Ela é um distúrbio 
ligado às dificuldades da fala e pode prejudicar o cotidiano daqueles que a possuem. 
Devido à sua incidência, às dificuldade que pode causar na aprendizagem e à impor-
tância de saber como lidar com ela, julgou-se relevante abordá-la neste material.
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Esse distúrbio é caracterizado por uma fala que envolve bloqueios, hesitações, pro-
longamentos e repetição de sons, sílabas e palavras. A fala também pode ser acompa-
nhada de tensão muscular, piscar de olhos, irregularidades na respiração e caretas. As 
crianças sentem grande dificuldade para achar o que será dito, fazendo repetições de 
palavras até encontrarem uma saída.

Algumas de suas possíveis causas são:

• Genética/hereditariedade.
• Alterações cerebrais.
• Prematuridade.
• Distúrbio no sistema nervoso central.
• Freio da língua muito curto.
• Traumas de nascimento.
• Infecções.
• Problemas emocionais.
 
As crianças com gagueira devem ser reconhecidas e aceitas como normais. Não se 
pode humilhar ou criticar uma criança por falar dessa maneira, afinal ela não tem co-
nhecimento acerca da causa do seu erro e atitudes como essas apenas a deixam mais 
nervosa, aumentando a sua dificuldade de fala. Portanto, é preciso manter a criança 
em boas condições físicas, ambientes familiares saudáveis e com bons exemplos de 
fala. É importante que elas desenvolvam sua autoconfiança, por meio do destaque de 
suas aptidões e da minimização de suas deficiências.

A fala é uma das coisas mais esperadas pelos pais de crianças pequenas, independen-
temente de quantos filhos eles já tenham, essa expectativa sempre existe. Por isso, 
eles sempre ficam repetindo palavras o tempo todo e, conforme o tempo vai passan-
do, começam a fazer isso com frases maiores. 

Assim, as palavras vão sendo gradualmente juntadas e cada passo é motivo de felicida-
de para pais e demais familiares ou responsáveis.

Diante dessa empolgação, os pais podem perceber determinadas falhas na fala de 
seus filhos. No entanto, a maior parte deles demora para procurar a ajuda e a opinião 
de especialistas no assunto. Eles sempre tendem a buscar uma causa muito depois do 
começo da gagueira e, até este momento, criam desculpas para si mesmos acreditan-
do que seja apenas uma fase ou algo normal nas crianças pequenas. Esse comporta-
mento apenas dificulta a aplicação de técnicas capazes de auxiliar no desenvolvimento 
dessas crianças. As características da gagueira complicam-se com o passar do tempo, 
pois o sujeito acaba se adaptando ao seu modo de falar, embora nunca esteja satisfei-
to consigo mesmo por não ser capaz de participar de uma conversa por mais simples 
que ela possa parecer.

Os professores também têm papel de suma importância no desenvolvimento das 
crianças com gagueira. Eles podem agir em sala de aula por meio de ações como acei-
tar a criança e manter uma postura objetiva em relação ao seu problema; eliminar ao 
máximo as dificuldades e as interrupções da criança e motivar as demais a fazerem 
isso também; criar um ambiente calmo e sereno evitando tensões; evitar falas rápidas; 
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dando ênfase às habilidades que ela possui; encorajando-a a falar, mas nunca forçan-
do-a e de muitas outras formas.

Existem determinadas terapias usadas no tratamento da gagueira. Algumas delas es-
tão dispostas a seguir.

Terapias da gagueira
A terapia é algo que ajuda o paciente a diminuir aquilo em que ele apresenta dificulda-
des, no caso da gagueira, a fala. Existem diversos tipos de terapia para esse distúrbio. 
A seguir, estão descritas algumas técnicas:

*  Técnica sombreananto: na aplicação desta técnica, faz-se uma gravação com a 
voz de alguém e o detentor de gagueira a escuta através de fones de ouvido. Ele 
tem de repetir imediatamente o que escuta em voz baixa, de modo que escuta e 
fala quase ao mesmo tempo. Isso permite que ele alcance a fluência por meio da 
repetição.
– Técnica feedback auditivo retardado (FAR): essa técnica se dá por meio de 

um gravador magnético em que é possível, com uma aplicação conveniente, 
levar o paciente a ouvir a própria voz, por meio de fones de ouvido, cerca de 
1/5 (um quinto) de segundos após haver falado.

– Terapia da silabação: aqui o paciente aprende a empregar o mesmo tempo 
e a mesma tonicidade em cada sílaba. Por exemplo: “Meu nome é Jonathan” 
poderia ser transformado em “Meu no me é Jo na than”, o que aparenta ser 
mais fácil na aprendizagem e muitos pacientes ao praticarem acabam dei-
xando a fala natural.

– Técnica metrônomo eletrônico: o paciente recebe um sinal por meio de um 
fone no ouvido que pode ter a sua velocidade controlada. O paciente preci-
sa aprender a harmonizar o ritmo da sua fala com o sinal do instrumento.

 
O tratamento para crianças pequenas possui técnicas específicas e deve-se procurar 
por profissionais capacitados que saibam lidar com elas. Normalmente, esse processo 
deve começar por volta dos 5 anos de idade, antes da entrada para a escola.

Os pais dos demais familiares devem aprender a não demonstrar nenhuma reação 
com relação à forma de falar da criança. Dizer frases como “não tenha pressa” ou 
“respire fundo” pode fazer que a criança perceba o próprio problema e inibir a sua 
vontade de praticar a fala. Para que ela se sinta livre para gaguejar, é preciso eliminar a 
pressão. Também não se pode esquecer de que a melhora da gagueira é um processo 
e, portanto, não se pode ter pressa, mas sim permitir que ela melhore gradualmente.

l) Déficit de atenção
Conhecida também como TDAH (transtorno do déficit de atenção com hiperatividade), 
esse distúrbio é caracterizado, principalmente, pela desatenção, pela agitação e pela 
impulsividade. Crianças hiperativas são capazes de aprender, mas encontram dificul-
dades no desempenho escolar devido ao impacto que seus sintomas causam.

Para essas crianças, concentrar-se é algo complicado. Elas se distraem com facilidade, 
esquecem-se de suas obrigações, perdem e esquecem-se de objetos com frequência, 
têm dificuldades em seguir instruções e se organizarem, falam de maneira excessiva a 
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ponto de não serem capazes de esperar a sua vez, o que as leva a responderem per-
guntas antes mesmo de elas serem concluídas.

A hiperatividade também pode ser caracterizada por um descontrole motor acentua-
do que faz que as crianças tenham movimentos bruscos e inadequados, mudanças de 
humor e instabilidade afetiva.

O distúrbio está ligado à produção de neurotransmissores (substâncias produzidas 
no sistema nervoso central responsáveis pela regulação dele). Todos os seres huma-
nos possuem uma área no cérebro que desenvolve o equilíbrio entre a percepção, a 
estimulação ambiental e a capacidade de resposta do cérebro a tudo isso. Quando 
ocorre uma deficiência nesse processo, como, por exemplo, na produção de substân-
cias como a dopamina, é gerada uma falta de equilíbrio nesse sistema. Daí origina-se 
o TDAH.

A hiperatividade costuma melhorar ou até mesmo desaparecer em grande parte das 
crianças quando elas atingem a puberdade, embora, em alguns casos, possa continuar 
na adolescência e na vida adulta. Existem algumas crianças que possuem maior pro-
pensão a ter esses problemas, como os filhos de pais hiperativos, irmãos de pessoas 
hiperativas e os irmãos gêmeos.

Além da deficiência na produção de neurotransmissores, a hiperatividade também 
pode ser causada por outros motivos, como a ansiedade, frustrações, depressões, 
criação imprópria e outros.

O TDAH afeta as crianças na escola, no ambiente familiar, na comunidade e também 
pode prejudicar o seu relacionamento com professores, colegas e familiares. Os sinto-
mas mais encontrados podem ser divididos entre desatenção e hiperatividade/impul-
sividade e, muitas vezes, também pode haver uma mistura entre os dois.

Hiperatividade/impulsividade
• Dificuldade para se manter parada ou sentada.
• Corre sem destino ou sobe excessivamente nas coisas.
• Inquietação, mexendo com as mãos e/ou pés, ou se remexendo na cadeira.
• Age como se fosse movida a motor, é “elétrica”.
• Fala excessivamente.
• Dificuldade em engajar-se em uma atividade silenciosamente.
• Responde a perguntas antes mesmo de serem formuladas totalmente.
• Interrompe frequentemente as conversas e atividades alheias.
• Dificuldade em esperar sua vez em filas e brincadeiras.
• Corre sem destino ou sobe excessivamente nas coisas.
 
Desatenção
• Não sabe onde colocou as coisas.
• Dificuldade em manter a atenção.
• Distrai-se com facilidade.
• Parece não ouvir.
• Não enxerga detalhes ou comete erros por falta de cuidado.
• Dificuldade em seguir instruções.
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• Não gosta e evita tarefas que exigem um esforço mental prolongado.
• Dificuldade de organização.
• Frequentemente perde ou esquece objetos necessários.
• Esquece rapidamente o que aprende.
 
Existem ainda algumas crianças que apresentam algumas características ligadas a esse 
distúrbio, mas em quantidade insuficiente para que se possa realizar um diagnóstico 
completo. No entanto, essas características são capazes de desequilibrar a vida diária. 
Além dos sintomas citados, pode-se considerar:

• Choros inexplicáveis nos primeiros meses.
• Baixa autoestima.
• Depressões frequentes.
• Caligrafia de difícil entendimento.
• Mudanças rápidas de interesse (começam várias coisas e não terminam).
• Dificuldades de relacionamento.
 
Existem estágios avançados e reduzidos desse distúrbio. Para cada um deles, há 
um tratamento diferenciado. Em estágios avançados, especialistas indicam o uso de 
medicações. Em outros, simples programas de modificação do comportamento são 
capazes de diminuir o nível de atividade ou desatenção.

Para diagnosticar o TDAH, os sintomas devem interferir de forma significativa na vida da 
criança por meio de um comportamento crônico que se repita em diferentes ambien-
tes, por exemplo. Esse diagnóstico precisa passar por ampla avaliação. Afinal, alguns 
dos sintomas também podem ser indicadores de outros tipos de distúrbios. O impor-
tante é que seja feito um histórico cuidadoso em que são incluídos dados recolhidos 
de professores, pais e outros adultos que tenham contato com a criança avaliada. A 
avaliação também deve contar com um levantamento do funcionamento intelectual, 
social, emocional, acadêmico e médico obtidos com a ajuda de profissionais, como o 
neuropediatra e outros capazes de realizar testes psicológicos e neurológicos.

A hiperatividade normalmente aparece na primeira infância e atinge uma parcela pe-
quena da população, independentemente do grau de inteligência, do nível de escola-
ridade ou da classe social.

O tratamento de crianças com TDAH demanda a intervenção psicológica, pedagógica 
e médica. Uma abordagem que envolva todas essas áreas do conhecimento origina 
um processo de treinamento dos pais para controlar o comportamento dos filhos, um 
programa pedagógico adequado e possíveis medicamentos. Existem diversos progra-
mas para pais de crianças com TDAH, bem como uma diversidade de vídeos e outros 
materiais com dados a respeito das dificuldades e estratégias efetivas que podem ser 
usadas no ambiente familiar.

Os pais devem recompensar as crianças quando se comportam de forma adequada.

Elas precisam de respostas imediatas, frequentes, previsíveis e coerentes aplica-
das ao seu comportamento. Além disso, também necessitam de mais tentativas para 
aprender.
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Quando conseguem terminar uma tarefa ou outros tipos de atividades, devem ser 
recompensadas.

Os professores e a escola também possuem um papel essencial no desenvolvimen-
to das crianças. O sucesso da sala de aula pode exigir uma série de intervenções. A 
maior parte das crianças hiperativas pode continuar na classe regular com pequenas 
adaptações ao ambiente estrutural, como a modificação do currículo e estratégias ade-
quadas. Apenas crianças com problemas muito mais sérios podem exigir salas de aula 
especiais.

Alguns alunos com TDAH precisam ter algo em mãos para dar um foco para a sua aten-
ção. Também pode ser efetivo combinar algo que passe despercebido (como música 
de fundo), circular pela sala e a proximidade física para controlar e avisar os alunos 
(mãos no ombro, contato de olhar, toque na carteira).

Além disso, também se pode criar opções de atividades para os alunos que terminam 
seus deveres mais cedo para evitar problemas como o tédio. Nesse processo, é de ex-
trema importância que se tenha cuidado para não pedir que eles façam trabalhos que 
não sejam capazes de realizar com êxito, pois isso pode gerar frustrações.

Deve-se certificar que as atividades são estimulantes e que os alunos compreendem 
a lição, por meio de técnicas eficientes e providenciando, ainda, oportunidades para 
que essas crianças possam se mover dentro da sala de aula nos intervalos entre as 
atividades.

2.5 Outras origens das dificuldades de aprendizagem
Existem dificuldades de aprendizagem que são causadas por motivos diferentes da-
quelas que têm sua origem nos distúrbios que foram discutidos até o momento. Como 
foi dito anteriormente, uma das principais características dos distúrbios de aprendi-
zagem é o fato de eles provocarem dificuldades para a realização de atividades espe-
cíficas, como a de leitura ou a de escrita. No entanto, elementos como o autismo, a 
Síndrome de Down, a deficiência intelectual, a Síndrome de Asperger e outros também 
causam dificuldades no processo de ensino-aprendizagem para aqueles que os pos-
suem.

Eles não implicam apenas dificuldades específicas, por exemplo, a compreensão da 
matemática, mas tornam difícil todo o processo de aprendizagem, independentemen-
te da área em que se aplica, ou seja, implicam dificuldades globais. A seguir, serão 
descritos alguns desses elementos.

2.5.1 Autismo
O autismo é uma desordem global que causa reações, como o não desenvolvimento 
normal da inteligência. Isso ocasiona na dificuldade de desenvolver relações sociais 
normais e em comportamentos compulsivos e ritualísticos. Embora algumas pessoas 
tenham inteligência e fala intacta, outras possuem sérios retardos em seu desenvolvi-
mento da linguagem.
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Existem alguns mitos que envolvem o autismo, como o de que pessoas autistas vivem 
em seus próprios mundos, fechadas para as outras pessoas e interagindo apenas com 
o ambiente por elas criado. Essa crença se deve ao simples fato de esses indivíduos 
encontrarem dificuldades para se comunicar, não conseguindo iniciar, manter ou ter-
minar uma simples conversa.

Algumas características que podem ser encontradas em indivíduos com autismo são:

• Dificuldade de relacionamento com outras pessoas.
• Riso inapropriado.
• Pouco ou nenhum contato visual.
• Insensibilidade à dor.
• Preferência pela solidão.
• Ausência de respostas aos métodos normais de ensino.
• Insistência em repetição.
• Resistência à mudança de rotina.
• Não têm real medo de perigo.
• Repetem palavras ou frases em lugar da linguagem normal (ecolalia).
• Recusam colo ou carinhos.
• Agem como se estivessem surdos.
• Demonstram extrema aflição sem razão aparente.
• Habilidade motora irregular.
 
Essas são características possíveis de serem encontradas em pessoas autistas, porém, 
é preciso lembrar que elas nem sempre se manifestam da mesma forma em todos os 
indivíduos, podendo sofrer variações. Elas também podem ser diferentes de acordo 
com a faixa etária, de onde surge a importância da ajuda de especialistas para o diag-
nóstico e o aconselhamento sobre as maneiras adequadas de lidar com o autismo.

Os exames para detectá-lo são realizados em clínicas especializadas. Pode ser neces-
sária uma série de testes, como, por exemplo, os auditivos, os que detectam alergias 
alimentares e outros essenciais para elaboração de um diagnóstico preciso. Os tra-
tamentos variam de caso a caso de acordo com as necessidades de cada um e seu 
respectivo quadro clínico.

Normalmente, os autistas têm expectativa de vida alta quando comparados à média da 
população. Porém, os transtornos causados nessas pessoas estão presentes o tempo 
todo e não há possibilidades de alterar esse quadro, mas apenas lidar com ele de ma-
neira adequada.

Esses indivíduos devem estar em contato com profissionais capazes de lidar com eles, 
como os especialistas em pediatria, neurologia, psiquiatria, psicologia, pedagogia, tera-
pia ocupacional, fisioterapia e outros. A orientação familiar também é fator fundamen-
tal e base de tratamentos terapêuticos.

Não existem tratamentos ou medicamentos específicos para o autismo, mas é preciso 
que os indivíduos responsáveis e que convivem com pessoas autistas se emprenhem 
em ajudar no seu desenvolvimento com competência e compreensão.
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2.5.2 Síndrome de Asperger
Esta síndrome está ligada ao autismo, diferenciando-se dele por não causar dificulda-
des globais no desenvolvimento cognitivo (apreensão do conhecimento) e na lingua-
gem das pessoas. Porém, essa diferença não é suficiente para determinar se um indi-
víduo é autista ou possui Síndrome de Asperger, afinal, alguns deles também podem 
apresentar dificuldades na comunicação, da mesma forma que determinadas crianças 
autistas também são capazes de desenvolver a fala.

As crianças inicialmente têm um desenvolvimento aparentemente normal, mas, no de-
correr dos anos, acabam se tornando monótonas, com características peculiares e 
apresentam, com frequência, preocupações obsessivas. Sua capacidade de interagir 
com as outras crianças se torna mínima, pois elas têm um comportamento que ca-
minha no sentido de distanciar-se das pessoas. Sua forma de se vestir também pode 
parecer estranhamente alinhada, e a grande dificuldade de socialização tende a torná-
-la solitária.

Indivíduos com essa síndrome também apresentam prejuízos na coordenação motora 
e na percepção visoespacial. Comparando-se às demais crianças, eles podem apren-
der coisas na idade própria, outros cedo demais e alguns podem aprender tarde de-
mais ou apenas quando são cuidadosamente ensinados.

A Síndrome de Asperger é considerada por alguns pesquisadores como um tipo de 
autismo, se diferenciando dele apenas em função de algumas características peculiares, 
como, por exemplo, o desenvolvimento da fala já citado anteriormente.

As medidas para lidar com pessoas que possuem essa síndrome se aproximam muito 
do tratamento destinado aos autistas, já que a melhor maneira de fazê-lo, independen-
temente da síndrome ou do distúrbio, é por meio da procura de profissionais especia-
lizados, do envolvimento da família e outras.
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