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Dados estatísticos têm mostrado que, nos últimos 10 anos, dos 10% da 

população que necessitam dos serviços do ensino especial, apenas 2% recebem 

atendimento educacional. Deste alunado, até o final da década de 80, 70% era 

diagnosticado como portadores de deficiência mental, dos quais 73% eram classificados 

na categoria educável/leve e 27% treinável/moderado. 

Observa-se, ainda, que o crescimento das matrículas do ensino especial foi 

inflacionado pela absorção da clientela com dificuldades acadêmicas excluídas do 

ensino regular, o que dificultou ainda mais a dedicação do ensino especial à educação 

de alunos com deficiências mais acentuadas como os portadores de deficiência mental 

severa e/ou múltiplas deficiências (Mendes, 1995, 1999). O que se nota é que a clientela 

de portadores de deficiência mental severa e/ou múltiplas deficiências parece estar 

sendo ainda excluída dos serviços especializados. 

Essa população de alunos severamente prejudicados pode ser identificada como 

aqueles indivíduos, cujas principais necessidades educacionais são o desenvolvimento 

de habilidades básicas nas áreas social, de auto-ajuda e comunicação, que representam o 

potencial de sobrevivência do indivíduo em um mundo supervisionado ou protegido 

(Brasil, 1995; Orelove & Sobsey, 1987, Halberstadt, Denham e Dunsmore, 2001). 

Muitas vezes, por apresentarem grande variedade de limitações, as crianças 

severamente prejudicadas, necessitam de Educação Especial. Assim, representam um 

grande desafio para a educação, por apresentarem problemas de aprendizagem, de 

percepção, visão, audição e na maioria das vezes, motores. Este desafio está 

intrinsecamente ligado à necessidade da elaboração de currículos que atendam, 

principalmente, as áreas de maior dificuldade para esses alunos, áreas estas que se 

situam na percepção, na mobilidade, na comunicação e na participação social, 

dificultando sua atuação independente e adaptada à convivência familiar e comunitária. 
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Entre as dificuldades encontradas para a educação da população severamente 

prejudicada, na atualidade, estão a falta do conhecimento sobre quais as habilidades que 

essas pessoas possuem, a capacitação do profissional que as atende e a escolha de um 

currículo educacional mais adequado para o desenvolvimento integral destes alunos 

(Mendes, 1995b, 2001). 

De acordo com o princípio da normalização, uma proposta mais adequada 

envolveria o delineamento de currículos que promovessem a aquisição de habilidades 

compatíveis à integração destes alunos em ambientes comuns na sociedade, de acordo 

com a realidade em que os alunos vivem, com seu ambiente natural, com suas 

preferências e sua cultura. Tal proposta se diferenciaria dos modelos mais tradicionais 

existentes que, desde a formação do professor, estão fundamentados na deficiência do 

aluno e não em suas potencialidades, que priorizam a idade mental apresentada pelos 

alunos, (obtida através de testes não padronizados à realidade brasileira), e que não 

levam em consideração fatores sociais, econômicos e financeiros dessa realidade e nem 

como torná-los integrados a ela (Costa, 1992). 

A integração de uma pessoa na comunidade está condicionada ao seu 

reconhecimento como indivíduo participante, por parte desta comunidade, com seus 

valores e cultura, influenciando-o e dele recebendo influências. Este caminho é 

apontado pela chamada Abordagem Ecológica, segundo a qual, a educação deve 

propiciar o desenvolvimento de todas as aptidões e habilidades específicas de cada um 

dos indivíduos envolvidos, sejam eles “normais” ou não. (Cardoso, 1997). 

Da abordagem ecológica em Educação Especial é derivada uma proposta 

curricular comunitária-participativa, culturalmente adaptada e apoiada no conhecimento 

do aluno, de seu meio e das relações recíprocas entre os mesmos, entendendo o aluno 

como um ser complexo e em desenvolvimento, inserido em um contexto que engloba a 

família, o meio social, os valores pessoais, familiares e da comunidade a que pertence, 

bem como o ambiente físico, geográfico e histórico. É uma abordagem essencialmente 

dinâmica, prevendo constantes adaptações em relação a cada aluno, exigindo um 

minucioso conhecimento da realidade deste e grande flexibilidade da escola em 

proporcionar-lhes oportunidades e atividades (Cardoso, 1997). 

Nesses parâmetros, o currículo escolar é entendido como um conjunto de 

propostas que determinam, executam e avaliam atividades e conteúdos oferecidos de 

forma sistemática aos alunos (Costa, 1992). Deve prever estratégias e procedimentos de 

ensino que propiciem a participação do aluno em todas as etapas do trabalho, com a 
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finalidade de contribuir para seu desenvolvimento pleno, considerando todo seu 

potencial, em todas as suas dimensões e ainda não perder de vista o meio no qual ele 

está inserido, ou seja, deve ser construído para cada um dos alunos, de açodo com suas 

necessidades (Falvey,1989). 

 Para o conhecimento do aluno é importante que uma avaliação inicial seja 

realizada antes da construção do planejamento de ensino que será utilizado para o aluno 

e mesmo antes da escolha do tipo de serviço a ser prestado. Essa avaliação deverá 

incluir os interesses do aluno, as motivações, as potencialidades, as necessidades 

acadêmicas, as habilidades sociais, as habilidades de comunicação, as habilidades 

motoras, o nível de habilidades de auto-manejo e as habilidades funcionais 

(Falvey,1989; Manzano,2001). 

É imprescindível que haja, ainda, a coleta de informações com pessoas que sejam 

significativas e importantes na vida do aluno. Neste ponto, pode-se alterar o que tem 

ocorrido, muitas vezes, com os pais de pessoas severamente prejudicadas; a eles tem 

sido relegado um papel superficial no planejamento educacional individualizado1 do 

aluno, tendo sido apenas consultados e orientados sobre possibilidades de realizar em 

casa terapias que são conduzidas na escola, principalmente nas áreas de atendimentos 

técnicos como na fisioterapia e fonoaudiologia (Duran, 1991; Castanedo, 2001; 

Palomino, 2002). 

Assim, para a criação do currículo e seleção de habilidades tidas como mais 

importantes e funcionais e que por isso devam ser ensinadas, é necessário que o 

professor saiba identificar as necessidades de cada aluno, tanto em ambientes escolares, 

como não escolares (casa, restaurantes, supermercados etc), respeitando sua faixa etária, 

suas potencialidades e limitações específicas. As habilidades a serem ensinadas, devem 

ser as que lhe serão importantes no futuro para o convívio familiar e em comunidade, 

para atuarem tão independentemente quanto possível, visando seu bem-estar. Esta 

seleção das habilidades torna-se um ponto crucial e o currículo a ser proposto constitui-

se num desafio aos professores que atuam junto a essa população. 

Um currículo funcional é aquele que facilita o desenvolvimento de habilidades 

básicas e essenciais à participação em uma grande variedade de ambientes integrados 

                                                 
1 O Plano Educacional Individualizado (P.E.I) é um programa elaborado para cada criança e desenvolvido 
interdisciplinarmente de maneira a valorizar suas capacidades, estabelecer metas e objetivos, delimitar 
serviços especiais necessários, orientando a forma de escolarização mais adequada, bem como os 
procedimentos de avaliação, desempenho e controle do mesmo (Manzano, 2001). 
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(Brown e outros, 1979). Nesta perspectiva, os componentes do currículo proposto por 

vários autores (Brown e outros 1979; Grossi e Almeida, 1996 etc)  

deveriam prever: - Desenvolvimento de habilidades funcionais ou não, mas que estejam 

vinculadas à sua qualidade de vida; - Prioridade ao ambiente natural do aluno para 

realização das atividades e, principalmente; - Participação efetiva de pais no processo 

educacional, desde a identificação das habilidades, já que são eles quem melhor 

conhecem o aluno e poderiam identificar com maior precisão quais as habilidades que 

necessariamente deveriam ser adquiridas; - Adequação à idade cronológica; 

- Perspectiva do futuro para o indivíduo, propondo o ensino de habilidades que lhes 

serão realmente necessárias e importantes para sua independência; - Planejamento 

educacional individualizado. 

Embasado nas necessidades e facetas de um currículo que atenderia, de maneira 

mais eficaz, às necessidades especiais do educando com deficiência mental severa e 

profunda, destaca-se o Currículo Funcional e Natural proposto por Judith LeBlanc da 

Universidade de Kansas – USA e aplicado há 20 anos no Centro Ann Sullivan del Perú. 

O Currículo Funcional e Natural procura selecionar procedimentos de ensino 

compatíveis com as capacidades dos alunos especiais, objetivando torná-los 

independentes e produtivos. 

Segundo LeBlanc (1992), um currículo ideal está baseado primordialmente na 

investigação das variáveis que influenciam na aprendizagem. De maneira geral, a 

proposta deste currículo Funcional e Natural está baseada na funcionalidade das 

habilidades a serem adquiridas e na manutenção destas através de contingências naturais 

de aprendizagem. Abrange todos os contextos nos quais os alunos convivem escola, 

comunidade, família e trabalho. É um trabalho que se apóia no repertório de entrada do 

aluno, no conhecimento de seu meio e nas relações recíprocas entre eles. 

Relatos de professores de Educação Especial mostram que os currículos adotados 

com alunos portadores de deficiência mental severa e/ou deficiência múltipla 

apresentam seqüências fixas/padronizadas de atividades à esta população, bem como 

descontextualizadas da idade cronológica dos alunos. Dados que nos permitem dizer 

que a prática atual do professor de ensino especial, desta clientela, não possibilita que 

esse professor selecione e avalie formas mais eficientes de aprendizagem (Nunes, et all, 

1998; Palomino, 2001). 

Que tipo de formação, então, seria necessária para a melhoria da atuação do 

professor atendendo às necessidades educacionais desse alunado? 
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Uma proposta de capacitação para professores que atendam a essa população mais 

prejudicada poderia ser oferecida em caráter de formação continuada. A Abordagem 

Ecológica e o Currículo Funcional Natural têm sido propostas defendidas para a 

educação de alunos com deficiência mental severa e/ou deficiência múltipla (Le Blanc 

1992, Brown e outros, 1978). 

Justificativa 

A qualidade dos serviços de ensino especial no Brasil somente passou a ser 

investigada a partir da década de 80. E existe uma quantidade bem maior de pesquisas 

avaliativas do atendimento oferecido nas classes especiais para portadores de 

deficiência mental nas escolas regulares públicas, do que nas escolas especiais. 

Os estudos sobre as classes especiais têm evidenciado que essas parecem se 

constituir mais em um mecanismo de exclusão de alunos indesejáveis das classes 

regulares, do que em formas de ampliar as oportunidades educacionais para crianças 

com limitações que impliquem em arranjos educativos especiais (Machado, 1994; 

Ferreira, 1987 e outros). 

Considerando as estatísticas oficiais pode-se concluir que o acesso à educação 

para crianças e jovens, com necessidades educacionais especiais, severamente 

prejudicados, na realidade brasileira, é escasso. 

Levando em conta todos esses problemas, elegeu-se a questão da formação do 

professor como foco desta investigação.Assim, o presente trabalho teve por objetivos 

gerais promover, ampliar e/ou aperfeiçoar as competências de professoras de alunos 

severamente prejudicados mediante o desenvolvimento, a implementação e a avaliação 

de um Programa de Formação Continuada. 

Com o intuito de atingir os objetivos específicos que nortearam o estudo, o 

delineamento utilizado envolveu três etapas que serão descritas a seguir e que buscaram: 

a)Levantar necessidades de formação junto a professoras de alunos severamente 

prejudicados com o intuito de subsidiar um programa de formação; b)Desenvolver e 

implementar um Programa de Formação Continuada, com aspectos fundamentais do 

Currículo Funcional e Natural, acrescidos com os dados da observação direta do 

trabalho das participantes e; c)Avaliar seus efeitos a curto e médio prazo sobre as 

habilidades das professoras em ensinar seus alunos. 

Método 

Participantes: Sete professoras de alunos com deficiência mental severa e/ou múltipla 

do Ensino Infantil de uma escola especial da cidade de São Carlos. 
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Instrumento: Para viabilizar a transcrição, o registro e a descrição dos dados obtidos 

por meio das filmagens das situações de ensino entre professoras e alunos, foi 

construído um protocolo, com o objetivo de elencar competências básicas que as 

professoras deveriam apresentar para trabalhar com crianças severamente prejudicadas, 

além de registrar atendimentos individualizados e o ensino de seis habilidades 

essenciais a essas crianças, esse instrumento foi denominado Protocolo de 

Competências. 

Local: O presente estudo teve como local uma escola especial, de natureza privada e 

filantrópica da cidade São Carlos. Especificamente, o estudo foi realizado no Setor de 

Educação Infantil. 

Procedimento: Foi utilizado um delineamento experimental composto por cinco etapas 

que serão apresentadas no Quadro 1. 

Quadro 1 Delineamento experimental utilizado no trabalho. 

ETAPA PRELIMINAR Identificação das necessidades de formação de 

professores de alunos severamente prejudicados 

1ª. ETAPA Avaliação Inicial das competências das professoras 

2ª.ETAPA Desenvolvimento do 

Programa de Formação Continuada 

3ª. ETAPA Implementação do Programa de Formação 

Continuada 

4ª. ETAPA Avaliação Final das competências das professora e  

Avaliação do Programa de Formação Continuada 

Na etapa Preliminar realizou-se um estudo descritivo tomando como base o 

relato dos profissionais do serviço sobre a elaboração do planejamento de ensino 

utilizado e a análise documental do planejamento de ensino elaborado pelos professores, 

tendo como objetivos conhecer o cotidiano escolar e caracterizar o ensino e inda 

identificar necessidades de formação. 

Após esse estudo preliminar foi realizada a Etapa I que se constituiu na 

avaliação das competências das professoras para ensinarem seus alunos Essa avaliação 

foi efetuada tomando como base 21 horas de videogravações de situações reais de 

ensino, em sessões espaçadas num período de dois meses. Essas sessões de observações 

foram efetuadas com as sete professoras participantes. Os dados obtidos foram 

registrados no protocolo de competências. 



 7

A partir dos resultados obtidos com a descrição e análise do serviço, que 

indicaram problemas prioritários na questão curricular e na elaboração dos 

planejamentos educacionais individualizados, desenvolveu-se na Etapa II o programa de 

formação com ênfase no currículo funcional e no planejamento de ensino. O programa 

de formação foi composto por sete unidades de conteúdos que trataram: 1) Abordagem 

Ecológica, Currículo Funcional e Natural e Planejamento de Ensino; 2) Escalas de 

Desenvolvimento Infantil; 3) Registros de Comportamentos e Habilidades; 4) 

Entrevistas com Pai; 5) Brinquedos, Materiais e Adaptações; 6) Referenciais 

Curriculares para Educação Infantil e Adaptações Curriculares; 7) Planejamento de 

Ensino Individualizado. 

A Etapa III tratou da implementação do referido programa. Este foi 

implementado em encontros quinzenais na própria escola envolvendo atividades 

teóricas e práticas. As atividades práticas foram realizadas nas salas de aula das 

professoras com a participação da pesquisadora em todas as atividades.O programa teve 

duração total de 80 horas. 

Na Etapa IV foram coletadas novas amostras de situações reais de ensino por 

meio de filmagens. As sessões de filmagens foram realizadas em dois momentos (dois e 

seis meses após o programa) para fins de avaliação da aquisição de habilidades e da 

avaliação da manutenção dessas habilidades. Ainda foram coletados relatos dos 

professores, em situações de entrevistas individualizadas. 

Resultados 

Os resultados serão apresentados em duas partes. Na parte A serão apresentados 

os dados da observação de desempenho, utilizados para mensurar as competências 

presentes no repertório das professoras em interação com seus alunos em situação 

natural, durante três momentos: antes da implementação do Programa de Formação, 

dois meses após e seis meses após o término do programa. 

Na parte B serão descritos os relatos das professoras contendo suas percepções 

sobre o Programa de Formação que foram analisados para avaliar a validade social. 

Parte A - Avaliação das Competências das Professoras antes e após a participação no 

Programa de Formação Continuada 

Tanto a parte A, quanto a parte B, serão baseadas no Protocolo de Competências. 

Será feita em três partes, do mesmo modo como este instrumento foi composto: parte 1 

apresenta os dados sobre as competências das professoras; parte 2, os dados sobre 

condições de ensino favorecedoras e a parte 3, as atividades individualizadas. 
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Parte 1 - Resultados sobre as competências das professoras para o ensino de alunos 

severamente prejudicados 

A partir do preenchimento dos protocolos de registros baseados nas observações 

das sessões de filmagens foram obtidos dados acerca da presença das competências 

esperadas para as professoras, nas três situações: antes do início do Programa (avaliação 

inicial), dois meses após o término (seguimento 1) e seis meses após (seguimento 2). 

As competências acumuladas por cada uma das participantes em cada uma das 

três avaliações (Avaliação inicial, seguimento 1 e seguimento 2) podem ser verificadas 

na figura 1. 

Figura 1 – Competências acumuladas apresentadas pelas professoras nas três avaliações 

realizadas: Avaliação Inicial, Seguimento 1 e Seguimento 2. 
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A Figura 1 apresenta o número acumulado de competências observadas ao longo 

das avaliações. Optou-se por adotar o número acumulado, pois ainda que esta 

competência não apareça posteriormente, ainda seria um indicativo de que a professora 

teria aquela competência. 

Os resultados da avaliação prévia ou inicial indicam que apenas duas das sete 

professoras (P2 e P7) apresentaram pelo menos metade das competências observadas, e 

ainda, outras duas (P1 e P5) não apresentavam nenhuma delas. 

No Seguimento 1, constatou-se que houve o aumento no número de 

competências, para todas as professoras, sem exceção. Cinco das sete professoras 

apresentaram mais de 50 % das competências observadas (P1, P2, P3, P4 e P7). 

No Seguimento 2, constatou-se que os resultados não só foram mantidos, como 

também houve um pequeno incremento no número de competências para todas as 

professoras. Nas sessões de filmagens, durante a fase da avaliação inicial, com P1, não 

foram observadas nenhuma das competências. Após o programa, no primeiro 

seguimento, constatou-se a presença de 11 (das 26 competências) e no segundo 
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seguimento, as 11 competências foram novamente observadas. Assim, após o término 

do programa constatou-se a presença e manutenção para P1 de 20 (77%) das 26 

competências avaliadas. 

No caso de P2, constatou-se 11 competências na avaliação inicial (42%), 16 

(61%) no seguimento 1 e 20 (77%) no seguimento 2. Após o programa constatou-se no 

desempenho de P2 a presença de 25 das 26 competências avaliadas, ou seja, cerca de 96 

% do esperado. Para P3 foram verificadas 11 (42%) na Avaliação inicial, 18 (69%) no 

seguimento 1 e este mesmo índice foi mantido no segundo seguimento, o que mostra 

que após o programa, a participante apresentou um percentual de 77% do total esperado, 

com 20 das 26 competências. 

A P4 apresentou competências em relação à avaliação inicial com índice de 04 

competências (15%), na avaliação inicial, seguimento 1 apresentou 16 competências 

(61%) e no segundo seguimento o índice foi de 14 (54%). Esses índices mostram que P4 

alcançou 73% das competências esperadas, considerando-se que algumas das 

competências apresentadas nos seguimentos não foram as mesmas, ou seja, não se 

sobrepuseram apenas. 

A participante P5 apresentou na avaliação inicial zero competências, já no 

seguimento 1 passou para 09 (34%) e no seguimento 2 apresentou outras três 

competências, finalizando as avaliações com 10 competências (38%) das esperadas. 

A Participante P6 apresentou na avaliação inicial, 05 competências (19%); esse 

índice variou para 16 (61%) no seguimento 1 e para 10 (38%) no seguimento 2, 

totalizando 16 competências (61%). 

Para a P7 os índices apresentaram variação de 17 (65%) na avaliação inicial para 

24 (92%) no primeiro e 24 no segundo seguimento, somando-se as competências 

acumuladas, essa participante alcançou o índice de 26 competências, ou seja, 100% das 

competências esperadas. 

Analisando-se cada uma das competências, nos dados das professoras e, 

considerando a avaliação inicial e o último seguimento, constata-se que: na avaliação 

inicial, nenhuma das sete professoras apresentou todas as 26 competências (ou seja, 

100%), mas no final, todas as professoras apresentaram pelo menos 08 das 26 

competências Concluindo, em comparação com as competências verificadas na 

avaliação inicial, percebe-se que todas as participantes apresentaram aquisição de 

competências (P1: de 0 para 20; P2: 11 para 25; P3: de 11 para 20; P4: de 4 para 19; 

P5: de 0 para 10; P6: de 5 para 18 e P7 de 17 para 26). 
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Parte 2 - Resultados sobre as condições de ensino favorecedoras à aquisição de 

habilidade essenciais 

Tais condições foram mensuradas quanto ao número de ocorrências. As Figuras 

2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 apresentam essas ocorrências e apresentam ainda as habilidades 

favorecidas por cada uma das participantes nos Seguimento 1 e 2 (realizadas após o 

Programa de Formação). Ainda pode ser visto e comparado o desempenho das 

professoras na Avaliação inicial do estudo. 

Figura 2 
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Figura 4 
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Figura 5 
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Figura 6 

0

1

2

3

4

5

6
O

co
rr

ên
ci

a

Habilidades

Habilidades Essenciais - P5

Etapa 1
Aval 1
Aval 2

 

Figura 7 
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Figura 8 
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De maneira geral, as participantes demonstraram progresso em seus 

desempenhos em relação ao ensino das habilidades essenciais selecionadas. Das seis 

habilidades selecionadas, todas as participantes alcançaram índices iguais ou maiores 

que 50 % destas, ou seja, todas estimularam a aquisição de pelos menos três das 

habilidades. 

As participantes P1 e P5 não apresentaram a estimulação da habilidade de 

imitação de modelos em nenhuma das avaliações. Esse fato pode estar relacionado com 

o número restrito de atividades propostas por elas (ver Tabela 02) e, ainda, ao fato de 

tais atividades serem realizadas de forma individual. 

As participantes P2 e P3 aumentaram a freqüência de ocorrências, praticamente 

em todas as habilidades. Apenas a habilidade de pedir e dar ajuda, não foi treinada pela 

P3. As demais foram ensinadas e com freqüências maiores do que as registradas na 

avaliação inicial. 

A P6 apresentou manutenção do treino das habilidades de responder a perguntas 

e pedir e dar ajuda, tendo o mesmo número de ocorrências na avaliação inicial e no 

seguimento 2 (2 ocorrências). No ensino das habilidades atenção e imitação a modelos, 

as ocorrências (4 e 2) foram verificadas somente após a participação no Programa de 
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formação (seguimento 1 e 2), o que possibilita a inferência de terem sido esses treinos, 

produtos do Programa, ao menos a preocupação com o ensino dessas habilidades. Na 

contramão desse desempenho estiveram as habilidades de permanência em tarefas e 

trabalhar independentemente, que em nenhuma das avaliações foram registradas. 

Quanto a P4, houve a manutenção do ensino das habilidades de atenção e responder a 

perguntas, verificados na Avaliação inicial e, ainda, o surgimento dos treinos das 

habilidades de imitação de modelos, permanência em tarefas e trabalhar 

independentemente. A participante P7 foi que apresentou melhor desempenho no ensino 

das habilidades. Em cinco (atenção, imitação, responder a perguntas, permanência em 

tarefas e pedir e dar) demonstrou a manutenção das ocorrências e/ou aumento, como no 

caso da habilidade de pedir e dar ajuda que, passou a ser estimulada com 4 ocorrências, 

em comparação com a avaliação inicial. 

Discussão 

Nunes, et all (1998), em uma revisão das pesquisas brasileiras tendo como 

população alvo àquela portadora de deficiência, ressaltam que a competência 

profissional do professor envolve, além do domínio do saber escolar a ser transmitido, a 

forma de planejamento de suas ações. 

Podemos situar aqui o planejamento de ensino, que, em certa medida trata da 

sistematização das ações, a serem realizadas pelo professor. O planejamento 

proporciona que o professor coloque seu comportamento sob controle do efeito daquilo 

que ele faz. Este efeito pode ser o responsável não só por uma mudança no seu 

comportamento, mas por uma possibilidade de avaliações sobre o que ensinar, para 

alcançar os desempenhos desejados. 

Zabala (1998) tratando de planejamento de ensino passa por cada item que este 

deve abordar. Quanto aos objetivos educacionais, ressalta que “um modo de determinar 

os objetivos ou finalidades da educação consiste em fazê-lo em relação às capacidades 

que se pretende desenvolver nos alunos” (p. 28). 

Ao se analisar os planejamentos elaborados pelas professoras, verificou-se a 

falta de Porquê e Para quê de suas atividades, visto que os objetivos descritos não 

tratavam de habilidades específicas a serem treinadas, ao contrário, apresentam-se 

demasiadamente genéricos, ainda que com conteúdos previstos. Teve-se a visão do fato 

de serem pensados de maneira homogênea para toda a classe, o que implica dizer que 

não estão claros os Porquês, como também o Para quê, pois se torna difícil saber o que 

cada aluno já faz e o que ainda precisa aprender.  
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No que se refere aos conteúdos, parece haver pouca ligação destes com os 

objetivos traçados. Afinal, muitas vezes, estes falam apenas de materiais e os objetivos 

descrevem atividades sem relação com as necessidades da criança. Provavelmente esse 

desempenho é fruto da falta de conhecimentos sobre o quê deve ser ensinado e afinal 

sobre uma dificuldade ainda maior, de como ensinar. 

Nos relatos das professoras sobre seus planejamentos de ensino pôde-se 

constatar que mesmo havendo diferenças entre os depoimentos dos participantes sobre a 

questão, todas parecem desconhecer sua função e como fazê-lo. Verificou-se que não há 

coerência entre conteúdos e estratégias e grande dificuldade em separar materiais 

pedagógicos de objetivos, muitas respostas apresentaram equipamentos para correções 

posturais, por exemplo, como sendo objetivo de ensino. Além da relação entre objetivo 

e conteúdo percebeu-se ainda uma outra questão, nestes planejamentos: eles não 

contemplam todos os aspectos que deveriam e poderiam ser tratados. Em se tratando de 

crianças na faixa etária atendida (20 meses a 11 anos) poderia haver com maior ênfase, 

aspectos relacionados com a independência futura desses indivíduos, envolvendo 

habilidades de vida prática, habilidades de auto cuidado, locomoção, etc. 

Outra evidência na dificuldade em se traçar objetivos foi verificada ao se 

constatar a não participação dos pais na elaboração do trabalho. Essa participação 

poderia trazer novos conteúdos advindos das necessidades vividas por eles no manejo 

diário com seus filhos. Le Blanc (1992), em sua proposta de um Currículo Funcional e 

Natural, discute como primordial a participação dos pais na elaboração do plano a ser 

seguido para seus filhos, pois essa participação poderia garantir generalização das 

habilidades ensinadas na escola, se estas fossem também realizadas em casa. E, 

principalmente teriam significado para elas. Define, ainda, como papel da escola, a 

educação dos pais, visando auxiliá-los na tarefa de educação de seus filhos. Segundo a 

autora, o envolvimento dos pais tornaria o currículo mais próximo à situação real vivida 

pelas crianças o que o tornaria dinâmico, flexível e conseqüentemente, funcional. 

A avaliação poderia ser utilizada como base para a construção de novos 

objetivos e estratégias para o trabalho, a partir dela poderia estabelecer o ponto atual em 

que se encontra o aluno e quais perspectivas se abririam. Os planejamentos analisados, 

ou melhor, a forma como as professoras organizavam suas ações, parece não permitir 

que os progressos ocorridos no desempenho dos alunos sejam avaliados como produto 

de sua intervenção e nem que problemas e inadequações sejam revistos e novos 

procedimentos propostos Zanotto (2000). Sem planejamentos que apresentem objetivos 
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claros e avaliações sistemáticas, há grande dificuldade para o trabalho docente, pois o 

professor torna-se incapaz de rever sua prática e repensá-la, além de não visualizar 

avanços, ainda que pequenos, de seus alunos, o que torna o trabalho frustrante e 

improdutivo. 

A prática pedagógica das professoras se mostrou bastante genérica, pode-se 

inferir que pela ausência de avaliações individualizadas dos alunos, pois deste modo o 

programa de ensino de uma sala buscava corresponder, de maneira geral, a todos os que 

por ela eram atendidos. Ainda que cada sala tivesse crianças muito diferentes e 

conseqüentemente com prioridades muito diversificadas. 

Nos dados apresentados pelas condições favorecedoras fornecidas pelas 

professoras para promover a aquisição de habilidades tidas como essenciais para os 

alunos, foi possível constatar que em poucas ocasiões há a intervenção da professora 

neste ensino. Embora as professoras priorizem o atendimento individualizado, elas não 

garantem que os demais alunos permaneçam engajados em outras atividades. 

Antes do programa foi possível constatar nas classes longos períodos sem 

atividades e atividades sem objetivo específico. Algumas das competências avaliadas 

sequer exigiam ensino direto para os alunos, mas sim de fornecer condições mínimas, 

tais como a oferta de materiais apropriados à idade e às características de aprendizagem. 

Um dos efeitos da falta de planejamento no ensino das crianças, constatada foi a 

ocorrência de comportamentos autolesivos e hetero-agressivos, quando havia espaços de 

tempo ocioso, nas situações nas quais a professora não tinha nenhuma atividade 

planejada. O surgimento de comportamentos inadequados pode estar diretamente ligado 

à falta de estimulação planejada, pois são subprodutos de auto-estimulações que se 

desenvolvem para auto-agressões e estas passam a ser ou não mantidas pelas relações 

estabelecidas posteriormente (Mendes, 2001). Tais relações são fortalecidas pelo 

professor que pode redirecionar tais comportamentos para outros que sejam mais 

produtivos. Porém, o que se observa nas filmagens é que as professoras parecem não se 

atentar para estes comportamentos e parecem não compreendê-los como subproduto de 

sua intervenção educacional e estes comportamentos inadequados tendem a aumentar 

em frequência e em variedade em longo prazo. 

Ao verificarmos no desempenho das professoras, de maneira geral, os baixos 

índices das competências esperadas, a despeito do fato de que todas tenham cursado o 

magistério e o curso de especialização para o trabalho em Educação Especial (180 
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horas, no mínimo), o que atesta alguma formação, parece não haver derivação dos 

conhecimentos teóricos para práticas eficazes. 

No caso das professoras participantes do presente estudo, que cursam ou 

concluíram o curso de pedagogia sem habilitação para o ensino especial, parece que a 

formação não se mostra efetiva para que o estudante construa as competências 

necessárias para o ensino dessa população. 

Antes e depois do Programa de Formação observa-se um desempenho 

diferenciado para as professoras P2, P4 e P7. Um dos aspectos em comum dentre essas 

participantes é que todas pertencem ao grupo das professoras mais jovens (idade entre 

20 e 30 anos). 

A participante P7 que apresentou no geral o melhor desempenho, inclusive após 

o Programa, tem formação em pedagogia e é a segunda mais experiente em termos de 

tempo de docência na escola especial (8 anos) e vem atuando ao tempo na Educação 

Infantil regular (7 anos). P4 também tem experiência tanto na Educação Infantil especial 

quanto na regular e está cursando pedagogia, a professora P2 também concluiu o curso 

de pedagogia. 

Tais dados parecem sugerir que talvez que a idade, o tempo de experiência em 

educação especial, a formação em nível superior e a experiência concomitante como 

docente tanto da educação regular quanto da especial, sejam variáveis que possam 

influenciar a competência do professor no ensino de alunos severamente prejudicados. 

Chama a atenção em particular, para a questão da formação, esta aparente associação 

entre melhores desempenhos e atuação paralela como docente do ensino regular e 

especial. Talvez essa atuação concomitante dos professores contribua para promover 

maior normalização, ou equiparação do conteúdo, das atividades, de oportunidades 

entre o ensino regular e especial, mas essa é uma questão a ser investigada. 

As dificuldades e necessidades especiais podem estar relacionadas a ambientes 

específicos ou mesmo podem ser generalizadas a muitos outros domínios, às vezes 

comprometendo até mesmo a sobrevivência do indivíduo (Falvey,1989). Entretanto, os 

resultados do estudo, antes do desenvolvimento do programa, indicam que nem a 

formação inicial, ainda que em nível superior e especializada, nem a experiência 

prolongada, garantem uma atuação competente no ensino de alunos severamente 

prejudicados. Os dados após o programa atestam para a necessidade de desenvolver 

formação específica para construir as competências necessárias. 
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Com base neste panorama, produziu-se um programa de formação que teve 

como eixo norteador o Planejamento de Ensino Individualizado e o Currículo 

Funcional.. 

Essa construção percorreu todos os seus aspectos: função, elaboração e 

utilização. Para tanto, foram trabalhados temas que serviram de subsídio para a tarefa de 

construção que se constituíram objetivos intermediários, como: adaptação de escalas 

desenvolvimento infantil em inventário comportamental, construção de folha de registro 

para avaliação inicial e de aquisição e manutenção do desempenho dos alunos, seleção e 

adaptação de materiais e utilização das Adaptações Curriculares e Referenciais 

Nacionais para Educação Infantil. Na implementação levou-se em consideração ainda 

que os programas de formação devem propiciar oportunidades de discussão e reflexão 

sobre a realidade na qual as professoras atuam como forma de subsidiar o 

desenvolvimento destes profissionais. 

Pensando ser a educação um contínuo, no qual o professor estará numa 

perspectiva de constante formação, os resultados do presente estudo evidenciaram que 

seria preciso oferecer uma formação específica, que não é apenas aquela do professor do 

ensino regular, em nem poderia ser qualquer tipo de formação no ensino especial. 

Parece ser necessária uma formação específica, que poderia ocorrer tanto na formação 

inicial quanto na continuada, mas que levasse em consideração as características 

peculiares da população dos alunos severamente prejudicados. 

Cabe ressaltar ainda que, no presente programa de formação o conteúdo foi 

voltado exclusivamente para a questão curricular e do planejamento do ensino 

individualizado. Portanto, não houve tentativa de ensinar ou treinar diretamente as 

competências dos professores. Elas foram apenas avaliadas antes e depois do programa, 

sendo que os resultados apontaram ganhos consideráveis na manifestação dessas 

competências. 

Assim, a despeito dos efeitos positivos constatados, os resultados não significam 

que a formação desses professores esteja concluída, pois ainda muito conteúdo poderia 

ser trabalhado no intuito de aperfeiçoar tal formação. A atuação em equipe 

interdisciplinar, o conhecimento e uso de estratégias instrucionais efetivas no ensino 

especial, o estabelecimento de parceria com os pais, seriam, por exemplo, alguns 

possíveis alvos necessários para o aperfeiçoamento futuro desses professores. 
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Entende-se, portanto, que o conteúdo desenvolvido no presente programa seria 

apenas parte do conteúdo que deveria compor um programa completo de formação de 

professores para alunos severamente prejudicados. 

Essas profissionais tiveram a oportunidade de refletir sobre suas práticas e como 

fruto desta reflexão, mudanças qualitativas foram produzidas e que beneficiaram todos. 

Essas mudanças foram, principalmente, em relação ao papel da professora em 

sua sala de aula. Esse papel estava restrito, inicialmente, ao de auxiliar técnico das 

especialidades oferecidas pela instituição (fonoaudiologia, psicologia e fisioterapia), 

pois as professoras recebiam orientações técnicas de como procederem com os alunos e 

realizavam as orientações. Esse fato pôde ser visto de maneira muito clara ao 

analisarmos os planos de ensino, escritos pelas professoras, que eram compostos por 

objetivos e estratégias muito semelhantes a planos de tratamento, comuns nas 

especialidades citadas.  

Após o Programa de Formação e a construção dos novos planos de ensino, agora 

individualizados, esses objetivos e estratégias passaram a ter um caráter educacional e 

não mais clínico e ainda buscaram da melhor maneira possível trazer funcionalidade 

para as atividades ensinadas. Houve um crescimento na autonomia das professoras, em 

sua capacidade de gerenciar o processo pedagógico, preocupando-se em ser responsável 

por suas salas. 
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