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APRESENTAÇÃO 

A Semana de Inclusão do IFMG – Campus Bambuí é um evento realizado anualmente pelo Núcleo de 

Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNEE) da instituição. 

O evento, que tem como objetivo promover um espaço de discussão e reflexões no âmbito da 

Educação Inclusiva, encontra-se em sua quinta edição. A divulgação de saberes e as reflexões 

oportunizadas no evento é parte do compromisso do NAPNEE do IFMG – Campus Bambuí na 

promoção de uma educação para todos. 

A V Semana de Inclusão fez parte das comemorações dos 15 anos do NAPNEE do IFMG – Campus 

Bambuí. O evento foi promovido pelo IFMG – Campus Bambuí entre os dias 30 de agosto e 03 de 

setembro de 2021, de forma remota. 

Os Anais da V Semana de Inclusão do IFMG – Campus Bambuí reúne os trabalhos acadêmico-

científicos submetidos por pesquisadores de diferentes instituições de ensino brasileiras para a 

Mostra de Trabalho, uma das atividades do evento. 

Os trabalhos aqui compilados e organizados foram expostos na Plataforma Padlet 

(https://padlet.com/napneebambui/jf7nwbbdpttbuvgw) durante a V Semana de Inclusão, após 

prévia avaliação por pares. Esperamos que o acesso aos trabalhos aqui apresentados promova novas 

possibilidades de interlocução entre os autores e os demais participantes que atuam neste 

importante e necessário campo da Educação Inclusiva. 

A Subcomissão de Apoio Científico agradece a todos os autores que submeteram seus trabalhos, aos 

revisores que garantiram a qualidade científica do evento e demais subcomissões de organização do 

evento. Nosso mais sincero reconhecimento aos participantes e a todos que colaboraram para as 

atividades da V Semana de Inclusão do IFMG – Campus Bambuí. 

Subcomissão de Apoio Científico 
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O BRINCAR LIVRE NA PERSPECTIVA DA INCLUSÃO EM ESCOLAS WALDORF 

 
Antônio Eustáquio de Oliveira Fam 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) 
 

*antonio.eustaquio.fam@gmail.com 
 

O brincar livre é uma forma peculiar e autônoma da criança se expressar e conhecer o mundo. É uma 
forma autêntica da autoeducação, do conhecimento do seu lugar no mundo a partir da sua atividade do 
querer. Dentro da perspectiva da antroposofia, a criança segue seu próprio ritmo no caminho para o 
desenvolvimento da consciência, respeitando suas especificidades e potencialidades. Cada criança tem seu 
modo de conhecer e se expressar no mundo, de querer e ter suas relações anímicas e espirituais com o 
meio que a rodeia. No que tange a criança com necessidades educacionais especiais, essa experiência 
física, psíquica, anímica e espiritual segue os anseios que partem da sua subjetividade, através da sua 
autoeducação, o que é norteador de uma educação voltada para a inclusão. O brincar livre, dentro da 
cosmovisão antroposófica, é uma atividade que parte do querer, onde a criança com necessidades 
educacionais especiais em seu contato com o outro ou outra e com o seu mundo (natureza, sociedade, 
universo) se autoeduca e se autoconhece. A observação fenomenológica é uma forma peculiar de observar 
o desenrolar da autoeducação de uma criança com necessidades educacionais especiais. Ela, a partir da 
observação das singularidades e desenvolvimentos anímicos e espirituais, traz a essência do brincar no 
desenvolvimento da criança, da sua forma de se expressar, de dialogar, de ter o contato com o mundo 
físico, anímico e espiritual. A partir do seu método, é possível identificar o desenvolvimento das ações, 
como interação social, diálogo e curiosidade com fatos resultantes do brincar livre. O brincar livre é a forma 
de encontro autônomo da criança com o mundo, onde, através da autoeducação, se desenvolve em 
conjunto com os/as outros(as) respeitando sempre sua subjetividade.  
 

Palavras-chave: Brincar. Inclusão. Antroposofia. 
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INCLUSÃO UNIVERSITÁRIA: A CONSTRUÇÃO CONCEITUAL DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 
CURSO DE UM ALUNO COM ESQUIZOFRENIA E TDAH. 
 

Eduardo Francisco de Oliveira 
Universidade Federal de Minas Gerais 

* eduardooliveiraweb@gmail.com 
 

A educação inclusiva tem como propósito a construção de um ambiente educacional acolhedor, onde não 
existam seleção ou discriminação para o acesso e a permanência de todos os estudantes. Este relato de 
experiência apresenta a trajetória acadêmica e aluno do curso de Arquitetura e Urbanismo de um Centro 
Universitário privado de Belo Horizonte/MG, com o diagnóstico de Transtorno da Esquizofrenia grau leve – 
caracterizada pela perda de contato parcial com a realidade - e Transtorno do Déficit de Atenção e 
Hiperatividade subtipo combinado. O relato apresentado faz referência ao Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC) do aluno citado, o qual acredita ter uma missão divina na terra – Criar o templo para o fim dos 
tempos. Este relato objetiva discutir as ações construídas pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico da 
instituição, tais como o acompanhamento multidisciplinar com profissionais de saúde, técnicas 
psicopedagógicas utilizadas e estratégias interventivas realizada junto aos docentes do curso. A análise do 
caso evidenciou a fragilidade da inclusão da diversidade entre a equipe escolar, visto que nem todos os 
profissionais compreendem as complexidades que envolvem o processo de inclusão, reproduzindo, por 
vezes, visões e atitudes discriminatórias. Todavia, o ambiente universitário apresentou-se como um espaço 
de formação humana, de vivências e experiências, de trocas e interações, que necessita continuamente 
fomentar reflexões e ações que reconheçam as diversidades humanas, e que considerem os alunos como 
parte dessa construção. O TCC foi aprovado com êxito, avaliado por um comitê externo ao centro 
universitário e premiado entre outros trabalhos devido a sua fundamentação teórica, o que antes era fruto 
de um delírio esquizofrênico tornou-se um trabalho com significativa relevância arquitetônica conceitual. 
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CULTURA SURDA E INCLUSÃO ESCOLAR 

 
Helainne Vianey Gomes de Oliveira 

UNIUBE – IFMG 
 

Heloísa Cristina Pereira 
UNIUBE – IFMG 

 
Joelma Castro Rodrigues Vaz* 

UNIUBE - IFMG 
* joelma.rodrigues@ifmg.edu.br 
 

Este trabalho apresenta reflexões acerca do universo das pessoas surdas e as polêmicas relacionadas ao 
conceito de surdez como um fenômeno cultural, opondo-se ao conceito médico, que é da surdez como 
patologia ou limitação física. Objetivou-se analisar o tema a partir da leitura e discussão de textos que 
abordam a questão da surdez sob o enfoque social-antropológico, segundo o qual a surdez seria uma 
diferença, uma condição sócio cultural e não uma deficiência, como historicamente esta é compreendida e 
abordada. A reflexão parte de dois textos base: um da autora Anahi Guedes de Mello e outro dos autores 
Ronice quadros e Carlos Skliar. Além destes textos, foi feita uma revisão bibliográfica, a partir da qual 
buscou-se trazer para reflexão outros autores que discutem a surdez do ponto de vista educacional, tendo 
sido discutidas questões como bullying, língua de sinais, oralização de pessoas surdas e o uso de implantes 
cocleares. A reflexão proposta permitiu-nos a constatação de que o modelo social antropológico da surdez 
pode incorrer no risco da exclusão, pois pode impor barreiras aos indivíduos que não se encaixam nos 
parâmetros estipulados por este conjunto, como, por exemplo, os surdos oralizados. Os riscos estendem-se 
à concepção da “Cultura surda” numa posição fundamentalista, que reforça o binarismo entre surdos e 
ouvintes e potencialmente caminha para a guetificação. Por fim, foi possível concluir que o tema da surdez 
incita reflexões que vão muito além do ouvir ou não ouvir, pois há todo um universo composto por famílias, 
educação, formas de comunicação, comunidades, associações, artefatos culturais, acessibilidade, 
aceitação, preconceito e condição social. Trata-se de um enredo que carrega consigo um histórico de lutas 
por aceitação e direitos, onde a questão vai além dos conceitos de deficiência ou diferença e em que a 
escola exerce um papel norteador, que pode fazer grande diferença.  

Palavras-chave: Cultura surda. Comunidade surda. Inclusão escolar.  
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TABELA PERIÓDICA INCLUSIVA VERSÃO WEB: UM RECURSO PARA AUXILIAR PROFESSORES NO 
ENSINO DE QUÍMICA PARA ALUNOS SURDOS 

 
Allan Rafael Nunes Medeiros 

IFMG – Campus Bambuí 
Alda Ernestina dos Santos* 
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Vássia Carvalho Soares 
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Fábio Pires Mourão 
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Alisson Gaspar Chiquitto 
IFMS – Campus Naviraí 

 
* alda.santos@ifmg.edu.br 
 

Para atender às necessidades de alunos com deficiência auditiva, no estudo da Química a adaptação de 
recursos e materiais didáticos utilizando a Libras constitui uma importante prática que pode facilitar a 
aprendizagem dos conteúdos desenvolvidos, além de incentivar a inclusão destes alunos. Além de 
materiais didáticos adaptados, este alunado pode contar com softwares educacionais que além de auxiliar 
na aprendizagem, colaboram para a redução das desigualdades que estes alunos enfrentam no ambiente 
escolar. Considerando-se a escassez de recursos e materiais didáticos adaptados para o ensino de 
Química para alunos surdos, esse projeto envolveu a criação de um software educacional para o ensino de 
Química, tendo por base a Tabela Periódica Inclusiva, uma Tabela Periódica interativa desenvolvida em 
Libras para auxiliar professores no ensino da Tabela Periódica para alunos surdos, bem como alunos em 
geral. Para tanto, foram empregadas tecnologias diversas, incluindo HTML, CSS, Javascript e PWA. O 
software educacional desenvolvido apresenta como público-alvo professores de Química e alunos do ensino 
médio e superior, das redes pública e privada de ensino. Podendo ainda seu uso ser estendido aos núcleos 
de atendimento especializado e centros de inclusão destas instituições. Após a implementação e testagem, 
o software foi disponibilizado publicamente e suas funcionalidades e potencialidades avaliadas por 36 (trinta 
e seis) professores de Química atuantes em níveis de ensino que vão desde o ensino fundamental à pós-
graduação. Os resultados obtidos revelam que o software teve uma boa avaliação, sendo conceituado entre 
bom a excelente em todos os quesitos avaliados. Além disso, o software foi considerado funcional e de fácil 
uso, e teve uma boa aceitabilidade pelos professores de Química, que apontaram a Tabela Periódica 
Inclusiva como uma importante ferramenta no ensino da Tabela Periódica, que poderá contribuir no 
processo de inclusão de alunos com deficiência auditiva.  

 

Palavras-chave: Ensino de Química. Inclusão. Libras. Software. Tabela Periódica. 
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O conceito de educação inclusiva tem avançado no campo da educação, passando por Educação Especial, 
Integração e educação inclusiva. Da mesma forma, vários nomes foram usados para nomear o deficiente, 
hoje utilizamos pessoa com deficiência (PCD). Entre as deficiências, temos:  auditiva, visual, física, 
intelectual, psicossocial e múltipla. Já os Transtornos Evasivos do Desenvolvimento são classificados em:   
Transtornos do Espectro do Autista e Rett. Em relação aos Transtornos Específicos da Aprendizagem, 
observamos a dislexia, a disgrafia, a disortografia e a discalculia. Inclui-se também o transtorno do déficit de 
atenção com hiperatividade. De acordo com o IBGE (2010) 45.606.048 milhões de pessoas declaram ter 
pelo menos uma das deficiências investigadas, correspondendo a 23,9% da população brasileira.  
Compreendemos a educação como prática social e por isso não é neutra, conforme Morais (2019), como 
fator de transformação é fundamental as mudanças no Projeto Político Pedagógico da escola.  É a partir do 
contexto da inclusão de todos os alunos que podemos ver diferente e construir um novo olhar sobre o todo. 
Os grandes desafios da inclusão estão relacionados à exclusão, ainda presente na prática escolar, a falta 
de formação dos profissionais, o foco nas dificuldades e não nas potencialidades, acessibilidade 
(infraestrutura), falta de recursos e a vulnerabilidade social dos alunos. Outro ponto são as barreiras 
atitudinais, que promovem a naturalização da exclusão e nega o papel da responsabilidade social de cada 
um. Mantoan (2003) discute com propriedade a necessidade da defesa da inclusão e da diversidade, um 
movimento de resistência aos padrões.  Só a partir deste, podemos visualizar possibilidades da inclusão, de 
forma a transformar o sistema escolar, promovendo atitudes de respeito e aceitação através da discussão 
dos estigmas e preconceitos. A formação docente é fundamental no processo de inclusão, promovendo a 
estreita cooperação entre os envolvidos, visando o desenvolvimento integral de todos os alunos. 

Palavras-chave: Deficiência. Desafios. Inclusão. 
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TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E INCLUSÃO: PREPARANDO A APAE DE BAMBUÍ PARA A ADOÇÃO 
DAS FERRAMENTAS VIRTUAIS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Gabriel da Silva 
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Jorge Luís Vieira Murilo 
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A necessidade da execução de atividades escolares não-presenciais no contexto da pandemia de CoViD-
19, de modo repentino, obrigou a utilização de ferramentas virtuais de informação e comunicação pelas 
APAEs (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). Isto motivou a confederação nacional das APAEs 
e as Secretarias Estaduais de Educação a definirem novas regras para o sistema de ensino (APAE, 2020). 
Entretanto, nem todas as instituições estavam preparadas para esta mudança, incluindo a APAE Bambuí. 
Este fato oportunizou o presente projeto, cujo objetivo é levar à toda a comunidade da APAE Bambuí 
(gestores, professores, alunos, assistidos e familiares) o conhecimento técnico e suporte necessários para o 
uso das novas tecnologias da informação e comunicação no processo de ensino-aprendizagem, tanto para 
o período da pandemia quanto para o período pós pandemia, explorando, principalmente, os recursos que 
permitam maior interação e inclusão para pessoas com necessidades específicas. Inicialmente, foi prestado 
suporte imediato para uso do Google Meet (GOOGLE MEET, 2021). Estão sendo ofertados treinamentos 
específicos a fim de permitir que outros recursos sejam explorados. Por exemplo, o uso da legenda em 
tempo real e lousa interativa no Google Meet, o que permite maior inclusão e interação entre os 
participantes. Um diagnóstico do nível de conhecimento dos envolvidos foi realizado por meio de 
questionário, a fim de definir as capacitações. Também foi criado um canal do projeto no Youtube (CANAL 
TDE-APAE BAMBUÍ, 2021), para disponibilizar vídeos curtos com o passo-a-passo da utilização das 
ferramentas e seus recursos. Como mudança no processo de ensino, propõe-se, também, a criação de um 
ambiente virtual de aprendizado acessível, utilizando o Moodle (MOODLE, 2021), no qual serão 
disponibilizadas as disciplinas e respectivos conteúdos, na forma digital. Para a comunicação inicial entre os 
envolvidos, é utilizado o WhatsApp (WhatsApp, 2021), ferramenta considerada de maior facilidade pela 
comunidade da APAE Bambuí. 
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No âmbito escolar, o educador tem buscado realizar, de maneira dinâmica, intervenções pedagógicas 
mediante o uso de recursos lúdicos, dessa forma visando auxiliar na concentração do disléxico no momento 
de aprendizado. Estudos apontam que o uso de ferramentas lúdicas contribui no desenvolvimento do 
processo educativo, tendo-se como exemplo o caça-palavras. Neste sentido, objetivou-se refletir sobre o 
uso do caça-palavras como recurso educativo auxiliar no ensino-aprendizagem de educandos com dislexia. 
Esta breve pesquisa parte de uma revisão da literatura, fundamentada nos estudos de (BEZERRA, et al., 
2020), (DEHAENE, 2012), (NOVAES, 1992), dentre outros autores. Além disso, fizemos uma sequência 
didática do caça-palavras, desenvolvida a partir dos elementos gratuitos disponíveis no Word e no Canva. A 
ideia principal ancorou-se na utilização de duas letras em particular: “p” e “b”, levando-se em consideração a 
dificuldade na identificação das mesmas pelos disléxicos. Foram desenvolvidos três caça-palavras (um com 
a letra “p”, um com a letra “b”, e um com ambas as letras “p” e “b”). Usamos palavras do cotidiano para 
facilitar a compreensão e o aprendizado do disléxico. Em dado momento educativo, o educador poderá 
fazer sondagens prévias do saber do educando, relacionando as palavras do caça-palavras e, em seguida, 
mostrar as imagens correlatas aos mesmos no sentido de ampliar a aprendizagem. Assim, torna-se possível 
proporcionar maior reconhecimento das letras/palavras a partir do desempenho do disléxico, situação na 
qual o educador poderá desafiá-lo a produzir frases curtas em conjunto com as palavras do caça-palavras, 
assim como pesquisar mais palavras para a construção de um novo caça-palavras. Em termos provisórios, 
esperamos que o uso do caça-palavras proporcione maior dinamicidade ao trazer conexões exitosas para o 
processo de ensino-aprendizagem dos disléxicos, estimulando-os na aquisição e percepção dos saberes 
em conjunto com as habilidades leitoras e escritas. 
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Inclusão e exclusão são conceitos que simbolicamente carregam a alegoria de ilustrar as faces opostas de 
uma mesma moeda, pois para incluir, precisamos identificar os múltiplos processos que promovem 
exclusões. Nesse contexto, vários coletivos vêm propiciando o pertencimento discente~docente~aprendente 
de indivíduos historicamente marcados pela exclusão acadêmica, dentre os quais ressaltamos os Grupos 
de Trabalhos sobre inclusão - vinculados ao Grupo Interdisciplinar de Educação, Eletroquímica, Saúde, 
Ambiente e Arte (GIEESAA) e ao Grupo Interinstitucional e Multidisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão 
em Ciências (GIMEnPEC). O objetivo do presente trabalho consiste em compartilhar o processo de 
construção de uma rede dinâmica de pertencimento, na qual indivíduos que já estiveram à margem 
passaram a se apropriar de uma identidade multiplicadora de ações inclusivas. As ações desenhadas 
inicialmente em 1998 pela coordenadora do GIEESAA, com o propósito de incluir em seu grupo de pesquisa 
uma mestranda com especificidades funcionais no âmbito do espectro do Déficit Específico de Linguagem 
(DEL), passam constantemente por Planejamentos Pedagógicos Reversos, permitindo a todos os 
envolvidos o direito de integrar e participar das várias dimensões do ambiente universitário, sem que 
“diferenças” passem por narrativas de discriminação e preconceitos. Considerando a trajetória supracitada, 
as intervenções desenvolvidas ao longo das últimas décadas pelo GIEESAA se dedicaram à inclusão e se 
materializaram em um portfólio “discente~docente~aprendente” que ilustra ações pedagógicas. Estas visam 
modificar o local de atuação do sujeito, por meio de uma práxis multiplicadora, que intersecciona as 
dimensões culturais e políticas do espaço universitário. Todas as ações apresentadas no portfólio podem e 
devem ser adaptadas de maneira a melhor atender as individualidades de cada sujeito, tendo sempre em 
mente que não se trata de uma “receita”, e sim da construção coletiva de um “aprender com a diversidade” 
humana. Cabe a cada leitor a sensibilidade de extrair o máximo que puder das propostas deste material, e 
de adaptá-las em acordo com a necessidade. 
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Até pouco tempo a exclusão era o padrão vigente mais comum para as pessoas com deficiência e/ou 
especificidades funcionais. Ao longo da história a sociedade praticava a exclusão social das pessoas com 
deficiência, e criava padrões que as taxavam de incapazes, rótulo que muitas vezes as impediam de 
realizar atividades relacionadas a profissão que desejavam ter. De fato, é comum elegermos um padrão de 
normalidade, e com isso acabamos esquecendo que a sociedade se constitui pela diversidade humana. Por 
isso é tão urgente assumirmos as diferenças de uma forma mais inclusiva. Uma possibilidade para mudar 
esse ponto de vista, que ainda se encontra arraigado em nossa sociedade, é promover debates e ações 
inclusivas. Nessa perspectiva, incluir relatos de experiências – de quem superou a exclusão - pode 
demonstrar a riqueza de se trabalhar com diversidades funcionais e cognitivas. Não se trata apenas de 
abordar dificuldades por elas enfrentadas para almejar uma dada inclusão, ou uma posição no mercado de 
trabalho, mas também de compartilhar o sucesso e a trajetória por elas alcançadas, quando for o caso. 
Nesse contexto, o presente trabalho apresenta um relato de experiência de duas alunas de Licenciatura em 
Química, do Instituto de Química (IQ), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que tiveram aulas 
de Introdução à Termodinâmica e Química Quântica ministradas por uma professora com Déficit Específico 
de Linguagem, mais conhecido como DEL. A docente empregou em sua práxis processos de aprendizagem 
discente~docente~aprendente centradas nas especificidades funcionais de cada educando, valorizando a 
importância da diversidade humana para a vida em sociedade. As alunas pontuaram questões vividas em 
sala de aula com a professora durante a construção das suas identidades docentes. 
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Assumindo que um fenômeno social pode ser percebido e explicado de diferentes maneiras, bem como 
apresentar diferentes soluções, questões relacionadas às práticas inclusivas na Escola Estadual Mendes 
Pimentel (Belo Horizonte-MG) foram avaliadas com o objetivo de realizar um estudo de caso sobre como a 
prática docente é influenciada por meio da construção de narrativas e vivências relacionadas ao processo 
de inclusão no ensino de química. Para tal, escolheu-se a pesquisa-ação, por ser um tipo de metodologia 
que tem uma concepção colaborativo-crítica, permitindo um processo de compreensão da prática 
profissional, seus significados e simultaneamente investigar as relações entre pesquisador/pesquisado. 
Além disso, este estudo auxiliou o grupo envolvido a buscar mudanças em seus espaços de vivência, 
traduzidas em processos, que fomentaram uma reflexão crítica de suas práticas, transcendendo a esfera da 
coexistência temporal, em uma articulação dialética entre o pesquisar e o fazer. As atividades foram 
realizadas concomitantes ao ano letivo de 2019, após uma revisão bibliográfica utilizando bases de dados, 
que nortearam as intervenções. Algumas palavras-chave usadas na busca foram “inclusão” e “prática 
docente”, dando-se preferência a trabalhos a partir de 2006, período que coincide com a Convenção das 
Nações Unidas sobre a Pessoa com Deficiência, considerado um marco para o desenvolvimento de 
políticas e ações voltadas ao tema. O embasamento teórico-metodológico foi suportado por autores como 
Sousa Santos, Mantoan, Freire, Deleuze, entre outros. A partir de suas contribuições, foram desenvolvidas 
intervenções de mediação, sensibilização e informação em uma turma do 2º ano, resultando em um 
conjunto de ações de aprendizagem química e social, que incluem entrevistas, roteiros de aula, eventos 
formativos, propostas político-pedagógicas etc. As (macro/micro)conquistas alcançadas durante o período 
tiveram um impacto não somente nos estudantes da turma, como também na comunidade escolar e 
influenciaram na forma como a prática docentes pode ser modificada para que seja mais inclusiva. 
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