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APRESENTAÇÃO
A importância da formação profissional para a vida das pessoas 

encontra-se na possibilidade de acesso às oportunidades de trabalho, 
tornando-as habilitadas para o desempenho de uma profissão e 
favorecendo, assim, melhor adaptação às atuais exigências do mercado 
de trabalho, cada vez mais competitivo e seletivo.

Para isso, faz-se importante desenvolver conhecimentos, habilidades 
e atitudes que transpõem a aprendizagem técnica, específica, e que 
estimulem o exercício de competências básicas e gerenciais, enfatizando 
a auto-estima, a comunicação, os relacionamentos interpessoais, a 
capacidade de resolver problemas, tomar decisões e participar ativamente 
de trabalhos em equipe. 

Porém, em meio a tantas exigências estabelecidas pelo mercado de 
trabalho, quer seja ele urbano ou rural, muitos acreditam ser difícil ou 
mesmo impossível a aquisição de competências básicas, específicas e de 
gestão por aqueles que apresentam uma ou mais necessidades especiais. 
No entanto, é preciso enfatizar que não se deve restringir as habilidades de 
uma pessoa por causa de uma limitação ou de outra necessidade especial 
qualquer, posto que a referência maior da possibilidade ou impossibilidade 
de exercer determinado trabalho está na própria pessoa com necessidade 
especial. 

Reitera-se que a eficiência do profissional com necessidade especial 
está alicerçada em duas importantes considerações:

• a primeira delas é inerente ao fato de a pessoa com necessidade 
especial adquirir maior habilidade em determinada função, resultado 
de um desenvolvimento compensatório alternativo à sua deficiência, 
quando esta é a situação; 

• a segunda é relativa ao maior significado, para essa pessoa, da 
realização de um trabalho, o que melhora sua auto-estima e a posiciona 
de maneira diferente diante da sociedade, que lamentavelmente 
costuma taxá-la de “incapacitada para”.



8

APOENA • Inclusão de Pessoas com Necessidades Especiais nos Eventos do Senar

Esse cenário, que também se projeta para o meio rural do país, 
revela aos eventos de formação profissional rural e de promoção social a 
importância de:

• proporcionar meios para que o educando, dito “especial”, perceba 
suas habilidades reforçadas;

• estimular a convivência respeitosa, ética e inclusiva dessa clientela na 
vida social e no mundo do trabalho.

Faz-se importante também salientar que os dados do IBGE (2000) 
reforçam a necessidade de tornar presentes no interior do país processos 
educativos que incluam efetivamente as pessoas com necessidades 
especiais (PNEs). Só no meio rural, são aproximadamente dois milhões de 
pessoas, entre 18 e 54 anos, com algum tipo de deficiência. 

A importância de se fazer valerem procedimentos inclusivos nos eventos 
educativos não-formais projeta-se nos princípios da formação profissional 
rural e da promoção social, que estabelecem a entrada segura e consciente 
de pessoas com necessidades especiais no mundo do trabalho rural. 
Conforme o SENAR (2005, p.15), “os processos de formação profissional 
rural e de promoção social devem efetuar a inclusão de pessoas com 
necessidades especiais nas ações da FPR e atividades da PS. 

Por fazer valer tanto uma necessidade verificada no meio rural, como 
também um dos princípios por ela estipulados, a Administração Central do 
SENAR criou, o programa nacional Apoena, de inclusão de pessoas com 
necessidades especiais nos eventos promovidos pela organização.  

“Apoena”, do tupi-guarani, significa “aquele que enxerga longe”, 
vislumbrando os princípios democráticos de igualdade e de respeito à 
dignidade, “enxergando” nas pessoas com necessidades especiais muito 
mais que sua limitação, mas sua capacidade, habilidade e competência.

Por meio desse programa buscar-se-á uma ação pedagógica mediante 
os seguintes princípios: integração, normalização, individualização, 
legitimidade e efetividade dos modelos de atendimento educacionais e 
profissionais. 



Manual Técnico APOENA

9

Como uma das propostas iniciais do Apoena, tem-se a capacitação de 
mobilizadores, instrutores e supervisores com o objetivo de aperfeiçoar-
lhes conhecimentos e habilidades no que tange às diferentes necessidades 
especiais, bem como discutir procedimentos que venham a contribuir 
efetivamente para o processo de inclusão. 

É com o intuito de auxiliar a área técnica do SENAR que este 
documento, direcionado aos participantes do programa Apoena, revela-se 
como importante fonte de consulta, subsidiando as atividades realizadas 
pelos agentes (mobilizadores, instrutores e supervisores) da formação 
profissional rural e da promoção social em cada administração regional.

Daniel Klüppel Carrara
Secretário Executivo
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INTRODUÇÃO
No âmbito escolar, profissional, familiar, bem como em outros setores, 

os principais entraves de relacionamento e comunicação entre as pessoas 
têm origem no preconceito, na falta de informação e na intolerância a 
modelos mais flexíveis de coexistência entre os membros de uma sociedade. 
O preconceito pode relacionar-se ao medo do novo, do desconhecido e, 
assim, permear as ações do cotidiano de vida e trabalho das pessoas e, 
muitas vezes, impedi-las de uma convivência mais harmoniosa. 

Os entraves de relacionamento, no tocante aos agentes da educação 
(seja ela formal ou não-formal), têm sua origem, na maioria das vezes, 
na formação acadêmica recebida, que pouco ou nada os habilita para o 
trabalho com a diversidade. Além disso, durante muito tempo, a educação 
especial funcionou como um sistema paralelo e não como parte integrante 
do sistema geral de educação, criando um mito de que é muito difícil 
trabalhar com o educando com necessidades especiais. 

No entanto, apesar de não ser um trabalho fácil, também não exige 
dos que o planejam e executam uma “hiperestrutura”, nem que sejam um 
“superinstrutor”. O importante é ter consciência da capacidade criativa de 
qualquer ser humano e acreditar na diversidade como fonte de crescimento 
para todos.

Para que a inclusão ocorra de forma competente, é importante que os 
agentes envolvidos nos eventos de formação profissional rural (FPR) e de 
promoção social (PS) - mobilizadores, instrutores e supervisores - aperfeiçoem 
seus conhecimentos sobre as especificidades de cada deficiência, e assim 
tenham subsídios que culminem em um planejamento e uma execução 
que oportunizem e contemplem as necessidades desses indivíduos.

Este documento tratará das especificidades de cada uma das 
necessidades especiais, com o propósito de quebrar barreiras atitudinais 
e possibilitar um SENAR para todos. Para cada uma das necessidades 
especiais nele apresentadas, serão enfatizados comportamentos 
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recomendados ao instrutor para melhor lidar com elas em eventos 
instrucionais. Apresentará também aspectos relacionados à mobilização, 
possibilitando aos agentes responsáveis pela organização dos eventos 
um processo seletivo includente e democrático, enfocando ainda a ação 
do supervisor, para que sua postura seja crítica, assegurando assim o 
cumprimento dos objetivos do programa. 

Destaca-se a importância de que as informações aqui contempladas 
venham a proporcionar aos agentes envolvidos com a FPR e a PS reflexões 
sobre a condução de seus trabalhos, bem como ações que acarretem 
comportamentos includentes, reforçando o compromisso da organização 
SENAR com a melhoria da qualidade de vida e exercício da cidadania de 
todos aqueles que vivem e trabalham no meio rural.
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Para se trabalhar com a educação profissional 
inclusiva, faz-se mister a compreensão, por 
parte dos agentes (mobilizadores, instrutores e 
supervisores), das seguintes premissas:

• Pessoas com necessidades especiais – essa é a 
terminologia atualmente mais adequada para 
referir-se a pessoas que necessitam temporária 
ou permanentemente de um atendimento 
especial. 

• Os termos “aleijado”, “inválido”, “mutilado”, 
“anormal”, “débil mental”, “mudinho”, 
“ceguinho” e outros desta ordem não apenas 
salientam traços de possíveis preconceitos, 

PREMISSAS
BÁSICAS
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como podem provocar sentimentos depreciativos, negativos  e de 
baixa auto-estima.

• Enfatiza-se que deficiência não é doença ou incapacidade, mas 
sim uma limitação superável mediante o desenvolvimento das 
potencialidades de tais indivíduos.  

• As pessoas com necessidades especiais não querem piedade, 
comiseração, abominando as pejorativas imagens de “coitadinhos” e 
dos “desvalidos pela sorte”, e lutam pela prevalência de sua dignidade, 
de seus direitos, de sua potencialidade e por oportunidades efetivas.

• A idéia básica de qualquer tipo de acessibilidade inspira-se na filosofia 
da inclusão: o meio deve adequar-se aos participantes dos eventos do 
SENAR, e não o inverso.

• A diversidade humana enriquece a todos.
• O respeito às diferenças individuais é fundamental para eliminar os 

preconceitos.
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A educação especial tem sido palco de inúmeros 
termos e expressões que, em sua maioria, são 
retirados de documentos internacionais e usados 
para conceituar e caracterizar a pessoa com 
necessidade especial. Essa prática tem gerado 
polêmica entre estudiosos, pesquisadores e as 
próprias pessoas com necessidades especiais. 
A utilização desses termos ou expressões pode, 
de um lado, indicar a própria concepção que se 
tem sobre essas pessoas, e de outro, colaborar 
na superação ou prejudicar a transposição das 
barreiras atitudinais.

Historicamente, utilizaram-se termos como 
anormais, excepcionais, para referir-se à pessoa 
com deficiência mental, sensorial, física, múltipla, 
ou mesmo com superdotação. Essas expressões 

DEFINIÇÕES E
TERMINOLOGIAS
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entraram em desuso por não refletir adequadamente as diversas 
deficiências, mas também por carregar consigo a marca histórica do 
preconceito. Mais recentemente, os organismos ligados à educação no 
Brasil adotaram as expressões pessoa portadora de deficiência, portadora 
de necessidades especiais e portadora de necessidades educativas 
especiais, quando referidas à escolarização.

Mesmo assim, essas expressões encontram resistências conceituais. 
Mazzota (1996) entende o termo portador como impróprio, já que 
necessidades não se “portam como objetos”. Segundo o autor, a 
expressão mais adequada para referir-se a essa clientela seria pessoa com 
necessidades especiais (PNEs). 

Dentro desta terminologia, encontram-se dois grupos bastante distintos 
entre si, mas que necessitam em algum momento de uma mudança no 
ambiente em que freqüentam:

• Pessoa com necessidades especiais temporárias, ou seja, sua 
“necessidade especial” em algum momento acabará, por exemplo: 
gestantes, pessoas levemente acidentadas que porventura estejam 
fazendo uso de muletas, gesso ou similar, para as quais as principais 
necessidades serão contempladas se houver adaptação de mobiliário 
e/ou espaço. 

• Pessoa com necessidades especiais permanentes - conforme o decreto 
3.298, de 20 de dezembro de 1989 (apud LIMA, 2001) tal situação é 
assim definida:

• Pessoa com deficiência permanente – aquela que ocorreu ou 
se estabilizou durante um período de tempo suficiente para 
não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se 
altere, apesar de novos tratamentos.

Assim sendo, suas necessidades especiais terão de ser contempladas 
continuadamente, no sentido de proporcionar-lhes acessibilidade no 
ambiente em que freqüentam, eliminando-se para isso barreiras atitudinais, 
tais como: preconceito, discriminação, desrespeito, incompreensão, 
e ainda, barreiras arquitetônicas, comunicacionais, metodológicas e 
instrumentais. 
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Por apresentarem alguns fatores diferentes das demais, também se 
encontram na categoria das pessoas com necessidades especiais, pessoas 
idosas e as com altas habilidades.

O SENAR adotará, portanto, a expressão pessoa com necessidades 
especiais, não somente ao longo deste documento, mas também em 
todas as atividades relacionadas ao programa Apoena, quando estiver se 
referindo a este público de modo geral, utilizando, se necessário, pessoa 
com deficiência, quando se tratar da especificidade de cada indivíduo.

Com a adoção do conceito de pessoa com necessidades especiais, 
afirma-se o compromisso com a abordagem que vislumbra a inclusão, e 
é nessa perspectiva que as ações de formação profissional rural (FPR) e 
as atividades de promoção social (PS) do SENAR serão ampliadas. Nesse 
enfoque, passar-se-á a abranger não apenas dificuldades de aprendizagem 
relacionadas a condições, disfunções, limitações, deficiências, mas também 
aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica, considerando 
que, por dificuldades cognitivas, psicomotoras e de comportamento, tais 
pessoas são freqüentemente negligenciadas ou mesmo excluídas dos 
ambientes educacionais, sejam eles escolares ou profissionais, e isso se faz 
valer também para o meio rural. 

O participante tido como “especial” é aquele que, por apresentar 
necessidades próprias e diferentes dos outros, no que tange ao domínio 
das aprendizagens, requer recursos instrucionais e, em alguns casos, 
metodologias educacionais específicas.

Embora a classificação possa servir a vários propósitos, para a ciência 
ela se presta fundamentalmente a:

a) organizar eventos que de outra forma poderiam parecer caóticos;
b) detectar relações ordenadas entre eventos aparentemente isolados;
c) descobrir elementos desapercebidos ou discrepâncias.
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Quanto ao termo Educação Especial, compreende um processo 
educacional definido em uma proposta pedagógica¹, assegurando um 
conjunto de recursos e serviços educacionais especiais, organizados 
institucionalmente para apoiar, complementar e suplementar as atividades, 
de modo a garantir a educação e promover o desenvolvimento das 
potencialidades dos educandos que apresentam necessidades especiais, 
em todos os níveis, etapas e modalidades da educação. (MEC, 2001)

Para melhor compreender e contextualizar a inclusão no âmbito da 
educação profissional, faz-se necessário conhecer importantes conceitos 
que permeiam o processo inclusivo. Esses conceitos, retirados de 
documentos publicados pelo SENAI (2002, p.13-15) e do documento 
de Política Nacional de Educação Especial (MEC, 1994), comungam das 
idéias da organização SENAR, e por isso foram abordados na íntegra. 
Ressalta-se que esses conceitos podem também ser lidos na publicação 
“Embasamento Legal”, apresentando, porém, algumas terminologias 
diferenciadas das utilizadas neste documento.

• Acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para a utilização, 
com segurança e autonomia, dos espaços mobiliários e equipamentos 
urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de 
comunicação, por pessoas deficientes ou com mobilidade reduzida.

• Barreira: qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o 
acesso de liberdade de movimento e a circulação com segurança 
das pessoas. Classificam-se em barreiras arquitetônicas urbanísticas, 
barreiras arquitetônicas nos transportes, barreiras nas comunicações 
e barreiras atitudinais. 

• Deficiência: toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função 
psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o 
desempenho de atividade, dentro de um padrão considerado normal 
para o ser humano. Classificam-se em deficiência auditiva, visual, 
física, mental ou múltipla (associação de duas ou mais deficiências).

1 Entende-se por proposta pedagógica o conjunto de estudos e reflexões contínuos sobre as experiências acumuladas 
para a definição de novos pontos de chegada e de novos métodos, contemplando as prioridades estabelecidas pela 
instituição a partir das necessidades elencadas da definição dos resultados desejados, incorporando a auto-avaliação 
no desenvolvimento do trabalho, servindo de base para o diálogo e reflexão dos agentes.
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• Equiparação de oportunidades: processo mediante o qual o sistema 
geral da sociedade – como meio físico e cultural, moradia e transporte, 
serviços gerais e de saúde, oportunidades de educação e de trabalho, 
vida cultural e social, inclusive instalações desportivas e de lazer -  
torna-se acessível a todos.    

• Igualdade de valor: implica a necessidade da adoção de estratégias 
que permitam a plena participação na vida em sociedade de TODAS 
as pessoas.

• Impedimento: alguma perda ou anormalidade das funções ou da 
estrutura anatômica, fisiológica ou psicológica do corpo humano,  
podendo essa condição ser permanente ou provisória.

• Incapacidade: desvantagem individual, resultante do impedimento ou 
da deficiência que limita ou impede o cumprimento ou desempenho 
de um papel social.

• Normalização: princípio que representa a base filosófico-ideológica 
da integração. Não se trata de normalizar as pessoas, mas sim o 
contexto em que se desenvolvem, ou seja, oferecer às pessoas com 
necessidades especiais modos e condições de vida semelhantes, 
tanto quanto possível, às formas e condições de vida do restante da 
sociedade.

• Potencialidade: é a predisposição latente no indivíduo que,  a partir 
de estimulação interna e/ou externa, desenvolve-se ou aperfeiçoa-se, 
transformando-se em capacidade de produzir.

• Reabilitação profissional: significa parte do contínuo e coordenado 
processo de reabilitação que abrange o provimento de serviços 
profissionais, por exemplo, orientação vocacional, treinamento 
profissional e colocação seletiva, destinados a capacitar a pessoa com 
deficiência a conseguir e manter um emprego conveniente.
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AS CATEGORIAS DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS: SUAS ESPECIFICIDADES 

E  COMPORTAMENTOS 
RECOMENDADOS  AO INSTRUTOR

Uma categoria é nada além de um rótulo 
que nomeia indivíduos que compartilham 
características comuns. Identificam-se aqui os 
indivíduos receptores de educação especial que 
durante o processo educacional apresentam 
alguma dificuldade ou limitação, necessitando, 
portanto, de recursos instrucionais e recursos 
humanos capacitados para melhor atender às suas 
especificidades, relacionadas de acordo com as 
seguintes categorias de necessidades especiais:

• Deficiência auditiva
• Deficiência física
• Deficiência mental
• Deficiência visual
• Deficiência múltipla
• Altas habilidades
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• Deficiência auditiva

De acordo com a Federação Nacional de Educação e Integração 
de Surdos (FENEIS, 2004) e com o Instituto Nacional de Educação de 
Surdos (INES, 2004), o termo deficiência auditiva é o nome usado para 
indicar perda de audição ou diminuição na capacidade de escutar os 
sons. Qualquer problema que ocorra em alguma das partes do ouvido 
pode levar a uma deficiência na audição. Entre as várias deficiências 
auditivas existentes, há as que podem ser classificadas como condutiva, 
neurossensorial ou mista. 

A surdez condutiva é causada por um problema localizado no ouvido 
externo e/ou médio, que tem por função “conduzir” o som até o ouvido 
interno. Essa deficiência, em muitos casos, é reversível e geralmente não 
precisa de tratamento com aparelho auditivo, apenas requer cuidados 
médicos. 

A surdez neurossensorial é uma deficiência ocorrida quando há uma 
lesão no ouvido interno. Nesse caso, não há problemas na “condução” 
do som, mas acontece a diminuição (total ou parcial) na capacidade 
de receber os sons que passam pelo ouvido externo e ouvido médio. 
A deficiência neurossensorial faz com que as pessoas escutem menos e 
também tenham maior dificuldade de perceber as diferenças entre os 
sons. 

A deficiência auditiva mista ocorre quando há, na mesma pessoa, 
ambas as perdas auditivas: condutiva e neurossensorial. 

Os níveis de limiares utilizados para caracterizar os graus de severidade 
da deficiência auditiva podem ter as seguintes variações:

• audição normal - limiares entre 0 a 24 dB nível de audição; 
• deficiência auditiva leve - limiares entre 25 a 40 dB nível de audição; 
• deficiência auditiva moderada - limiares entre 41 e 70 dB nível de 

audição; 
• deficiência auditiva severa - limiares entre 71 e 90 dB nível de 

audição; 
• deficiência auditiva profunda - limiares acima de 90 dB.   
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De acordo com o Ines (2004), a surdez parcial caracteriza-se pelas 
seguintes formas:

a) Pessoa com surdez leve - pessoa que apresenta perda auditiva de até 40 
decibéis. Essa perda impede que a mesma perceba igualmente todos os 
fonemas da palavra. Além disso, a voz fraca ou distante não é ouvida. 
Em geral, essa pessoa é considerada como desatenta, solicitando, 
freqüentemente, a repetição daquilo que lhe falam. Essa perda auditiva 
não impede a aquisição normal da linguagem, mas poderá ser a causa 
de algum problema articulatório ou dificuldade na leitura e/ou escrita.

b)  Pessoa com surdez moderada - pessoa que apresenta perda auditiva 
entre 40 e 70 decibéis. Esses limites se encontram no nível da 
percepção da palavra, sendo necessário uma voz de certa intensidade 
para fazer-se convenientemente percebida. São freqüentes o atraso de 
linguagem e as alterações articulatórias, havendo, em alguns casos, 
maiores problemas lingüísticos. Esse indivíduo tem maior dificuldade de 
discriminação auditiva em ambientes ruidosos. Em geral, ele identifica 
as palavras mais significativas, tendo dificuldade em compreender 
certos termos de relação e/ou frases gramaticais complexas. Sua 
compreensão verbal está intimamente ligada à sua aptidão para a 
percepção visual. 

c) Pessoa com surdez severa - pessoa que apresenta perda auditiva entre 
70 e 90 decibéis. Este tipo de perda vai permitir que ele identifique 
alguns ruídos familiares, e poderá perceber apenas a voz forte, 
podendo chegar até os quatro ou cinco anos de idade sem aprender a 
falar, tendo por isso, na fase adulta, dificuldades de fala e vocabulário 
reduzido. A compreensão verbal vai depender, em grande parte, de 
aptidão para utilizar a percepção visual e para observar o contexto das 
situações. 

d)  Pessoa com surdez profunda - pessoa que apresenta perda auditiva 
superior a 90 decibéis. A gravidade dessa perda é tal, que a pessoa 
priva das informações auditivas necessárias para perceber e identificar 
a voz humana, impedindo-a de adquirir naturalmente a linguagem 
oral. As perturbações da função auditiva estão ligadas tanto à estrutura 
acústica, quanto à identificação simbólica da linguagem. Um bebê que 
nasce surdo balbucia como um bebê de audição normal, mas suas 
emissões começam a desaparecer à medida que não tem acesso à 
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estimulação auditiva externa, fator de máxima importância para a 
aquisição da linguagem oral. Assim também, não adquire a fala como 
instrumento de comunicação, uma vez que, não a percebendo, não se 
interessa por ela, e não tendo feedback auditivo, não possui modelo 
para dirigir suas emissões. 

A construção da linguagem oral no indivíduo com surdez profunda 
é uma tarefa longa e bastante complexa, envolvendo aquisições como 
tomar conhecimento do mundo sonoro, aprender a utilizar todas as vias 
perceptivas que podem complementar a audição, perceber e conservar a 
necessidade de comunicação e de expressão, compreender a linguagem e 
aprender a expressar-se. 

Quanto maior for a perda auditiva, maiores serão os problemas 
lingüísticos. 

• A pessoa surda e sua comunicação

Muitos indivíduos surdos são considerados “surdos-mudos”. Ressalta-
se, porém, que mudez se caracteriza pela impossibilidade de expressão, 
compreendendo problemas do aparelho fonoarticulatório, ou seja, cordas 
vocais, laringe etc. No surdo, tal aparelho é intacto, podendo assim chegar 
a expressar-se oralmente. Portanto, surdo não é mudo, ele pode vir a falar, 
desde que seja treinado e incentivado.

A Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos (Feneis), 
um dos órgãos que difundem a Língua Brasileira de Sinais (Libras), assim 
como a Lei 10.436 de 22 de abril de 2002, definem que a Libras é a língua 
materna dos surdos brasileiros e, como tal, poderá ser aprendida por 
qualquer pessoa interessada pela comunicação com essa comunidade. 
Como língua, é formada de todos os componentes pertinentes às línguas 
orais, como gramática, semântica, pragmática, sintaxe e outros elementos, 
preenchendo, assim, os requisitos científicos para ser instrumental 
lingüístico de poder e força. Possui todos os elementos classificatórios 
identificáveis de uma língua e demanda prática para seu aprendizado, 
como qualquer outra.
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É a partir da década de 60 que a Língua de Sinais passa a ser estudada 
e analisada, adquirindo então status de língua. É uma língua viva e 
autônoma, reconhecida pela lingüística. Pesquisas com surdos filhos de 
pais surdos apontam que a aquisição precoce da Língua de Sinais dentro 
do lar é um benefício, e que essa aquisição contribui para o aprendizado 
da língua oral como segunda língua para os surdos.

Os estudos com indivíduos surdos demonstram que a Língua de Sinais 
apresenta organização neural semelhante à língua oral, ou seja, que ela se 
organiza no cérebro da mesma maneira que as línguas faladas.

A Língua de Sinais apresenta um período crítico precoce para sua 
aquisição, considerando-se que a forma de comunicação natural é aquela 
para a qual o sujeito está mais bem preparado, levando-se em conta a 
noção de conforto estabelecido diante de qualquer tipo de aquisição na 
tenra idade. 

 Comportamentos recomendados ao instrutor, 
 em eventos com deficientes auditivos 

Segundo a Corde (1996), os seguintes procedimentos são importantes 
para a convivência com pessoas surdas:

• Procure saber se a pessoa faz leitura labial e então fale claramente, 
distinguindo palavra por palavra, mas não exagere.

• Fale com velocidade normal, salvo quando lhe for pedido para falar 
mais devagar.

• Cuide para que o(a) surdo(a) enxergue a sua boca. A leitura dos lábios 
torna-se impossível se você gesticula, segura alguma coisa na frente 
dos lábios, ou fica contra a luz.

• Fale em tom normal de voz, a não ser que lhe peçam para elevar o 
tom.

• Gritar nunca adianta, e causa constrangimento em ambas as partes.
• Seja expressivo. Como os surdos não podem ouvir as mudanças sutis 

do tom da voz indicando sarcasmo ou seriedade, a maioria deles(as) 
“lerá” suas expressões faciais, seus gestos ou movimentos do seu 
corpo para entender o que você quer comunicar.
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• Se você quer falar a uma pessoa surda, chame a atenção dela, seja 
sinalizando com a mão ou tocando em seu braço.

• Enquanto estiverem conversando, mantenha contato visual; se você 
olhar para outro lado enquanto está conversando, o(a) surdo(a) pode 
pensar que a conversa terminou.

• Se você tiver dificuldade para entender, peça-lhe para escrever ou 
ainda desenhar, e lembre-se: o que interessa é comunicar-se com a 
pessoa surda.

• Se o(a) surdo(a) estiver acompanhado por um intérprete, fale 
diretamente à pessoa surda, não ao intérprete.

De acordo com esses postulados, completamos:
• Se possível, faça um curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras).
• Ao planejar um evento, lembre-se da importância de usar recursos 

visuais, pois eles auxiliam os surdos no melhor entendimento sobre o 
que está ocorrendo.

•  Proporcione ao surdo a chance de ter sucesso ou falhar, tal como 
qualquer pessoa.

• Deficiência auditiva em idosos

Comunicar é partilhar com alguém um conteúdo de informações, 
pensamentos, idéias, desejos e aspirações, com quem passamos a ter 
algo em comum. A comunicação feita por meio da linguagem falada 
responde à necessidade vital do homem na busca de novas experiências e 
conhecimentos, sendo um ato social fundamental em nossas vidas. 

Entretanto, segundo a Rede Entre Amigos (2004), a aquisição e a 
manutenção da linguagem falada requerem, entre outras coisas, uma 
boa audição; ouvir a linguagem por determinado tempo é essencial para 
ultimar o seu uso. Além disso, a audição é imprescindível como mecanismo 
de alerta e defesa contra o perigo, permitindo-nos localizar fontes sonoras 
a distância, dando-nos segurança e participação vital.

Com o passar do tempo, associado a fatores como a exposição do ouvido 
a ruídos intensos, uso indiscriminado de medicamentos, tensão diária e 
doenças, vamos perdendo a sensibilidade auditiva, reduzindo, assim, nossa 
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área de audição. Ouvimos, mas não entendemos, principalmente em 
ambientes ruidosos. Sons fortes nos incomodam; zumbidos e dificuldade 
de perceber sons musicais mais agudos podem ser alguns dos sintomas 
desta perda de audição conhecida como presbiacusia, ou perda auditiva 
decorrente do processo de envelhecimento (RUSSO, 1988).

A deficiência auditiva gera no idoso um dos mais incapacitantes 
distúrbios de comunicação, impedindo-o de desempenhar plenamente 
o seu papel na sociedade. É comum observarmos o declínio da audição 
acompanhado de uma diminuição frustrante na compreensão da fala 
no idoso, comprometendo sua comunicação com os familiares, amigos, 
enfim, todas as pessoas que o cercam.

O fluxo constante de comunicação e informação mantém o indivíduo 
ativo na sociedade. O isolamento da pessoa idosa, particularmente 
da sociedade mais jovem, e o conseqüente declínio na qualidade de 
sua comunicação, devido aos déficits sensoriais, geram um impacto 
psicossocial profundo nesse indivíduo.

As frustrações que ele vivencia pela inabilidade de compreender o que 
os familiares e amigos estão falando representam um desafio. É, portanto, 
mais cômodo, afastar-se das situações nas quais ocorra a comunicação, 
em vez de enfrentar embaraços decorrentes da falta de compreensão ou 
respostas inapropriadas às questões não entendidas corretamente. É muito 
freqüente os familiares descreverem o idoso com deficiência auditiva como 
confuso, desorientado, distraído, não-comunicativo, não-colaborador, 
zangado, velho e, injustamente, senil.

O aumento da pressão auto-imposta para ser bem-sucedido na 
compreensão da mensagem gera ansiedade e reforça a probabilidade 
de falhar nesta tarefa. A ansiedade leva à frustração e a frustração leva 
à falha; a falha, por sua vez, leva à raiva e, finalmente, a  raiva  leva  ao 
afastamento da  situação  de comunicação. O resultado é o isolamento e 
a segregação.

Kricos & Lesner (1995) resumiram as implicações da deficiência 
auditiva no idoso, destacando os seguintes aspectos:
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• redução na percepção da fala em várias situações e ambientes 
acústicos; 

• alterações psicológicas: depressão, embaraço, frustração, raiva e 
medo, causados por incapacidade pessoal de comunicar-se com os 
outros; 

• isolamento social: interação com família, amigos e comunidade 
seriamente afetada; 

• incapacidade auditiva para freqüentar igrejas, teatros, cinemas, 
assistir TV ou ouvir rádio;

• problemas de comunicação com médicos e profissionais afins;
• problemas de alerta e defesa: incapacidade para ouvir pessoas 

e veículos aproximando-se, panelas fervendo, alarmes, telefone, 
campainha da porta, anúncios de emergências em rádio e TV.

 Comportamentos recomendados ao instrutor, em 
 eventos com idosos com deficiência auditiva

Russo (1999) considera importantes os seguintes procedimentos:
• Ser um bom orador: falar em voz audível, devagar, sem omitir palavras, 

com articulação clara e sem exageros. 
• Identificar e apontar objetos no sentido de facilitar a comunicação.
• Evitar colocar a mão em frente à boca, mascar ou mastigar enquanto 

fala. 
• Procurar olhar para os indivíduos, enfatizando as informações mais 

importantes. 
• Ter empatia, autenticidade, respeito e interesse verdadeiro pelo bem-

estar dos idosos. 
• Demonstrar calor humano e gentileza. 
• Saber sorrir, usar o toque, ser atento e cordial. 
• Ter compreensão dos aspectos biopsicossociais do envelhecimento. 
• Ter convicção de que os últimos anos de vida podem ser um desafio. 
• Ter sensibilidade para com as ansiedades e as cargas que cada 

indivíduo suporta em sua vida. 
• Ter habilidade para encorajá-los a desafiar os mitos sobre o 

envelhecimento e a vislumbrar o futuro.
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• Não infantilizar o idoso ao falar com ele de forma diferenciada dos 
outros.  

• Proporcionar a esse indivíduo a chance de ter sucesso ou falhar, tal 
como qualquer pessoa.

• Deficiência física 

 Segundo a Rede Entre Amigos (2004), responsável por diversas 
informações sobre o tema, deficiência física é uma variedade de condições 
não-sensoriais que afetam o indivíduo em termos de mobilidade, de 
coordenação motora geral ou de fala, como decorrência de lesões 
neurológicas, neuromusculares e ortopédicas, ou, ainda, de má-formação 
congênita ou adquirida.

• Tipos de deficiências físicas

 A Rede Entre Amigos se refere ainda aos seguintes tipos de deficiências 
físicas:

• lesão cerebral (paralisia cerebral, hemiplegias);
• lesão medular (tetraplegias, paraplegias);
• miopatias (distrofias musculares);
• patologias degenerativas do sistema nervoso central (esclerose 

múltipla, esclerose lateral amiotrófica);
• lesões nervosas periféricas;
• amputações;
• seqüelas de politraumatismos;
• má-formação congênita;
• distúrbios posturais da coluna;
• seqüelas de patologias da coluna;
• distúrbios dolorosos da coluna vertebral e das articulações dos 

membros;
• artropatias;
• reumatismos inflamatórios da coluna e das articulações;
• lesões por esforços repetitivos (LER);
• seqüelas de queimaduras.
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• Causas das deficiências físicas
• Paralisia cerebral: por prematuridade; anoxia perinatal; desnutrição 

materna; rubéola; toxoplasmose; trauma de parto; subnutrição e 
outras.

• Hemiplegias: por acidente vascular cerebral; aneurisma cerebral; 
tumor cerebral e outras.

• Lesão medular: por ferimento por arma de fogo; ferimento por arma 
branca; acidentes de trânsito; mergulho em águas rasas; traumatismos 
diretos; quedas; processos infecciosos; processos degenerativos e 
outros.

• Amputações: causas vasculares; traumas; má-formação congênita; 
causas metabólicas, acidentes de trabalho e outras.

• Má-formação congênita: por exposição à radiação; uso de drogas; 
causas desconhecidas.

• Artropatias: por processos inflamatórios; processos degenerativos; 
alterações biomecânicas; hemofilia; distúrbios metabólicos e outros.

•  Algumas características da pessoa com paralisia cerebral
• Pessoa com paralisia cerebral não é deficiente mental, uma vez que 

a sua limitação encontra-se na psicomotricidade, não alterando sua 
capacidade intelectual.

• É sempre muito sensível, ela sabe e compreende que não é como os 
outros. Portanto, as observações feitas por você, sem dúvida, serão 
percebidas e compreendidas por ela.

• Quando a pessoa apresenta paralisia cerebral, anda com dificuldade. 
Seus movimentos podem ser estranhos ou descontrolados, 
freqüentemente apresentam gestos faciais incomuns, sob forma de 
caretas. 

 Comportamentos recomendados ao instrutor, 
 em eventos com deficientes físicos

A Corde (1996) e a Rede Entre Amigos (2004) orientam o seguinte:
• Nunca pense que, por ter uma deficiência física, a pessoa estará 

limitada para estudar, trabalhar, bem como exercer outras funções em 
seu cotidiano.
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• Respeite a eventual lentidão para se locomover e desenvolver algumas 
tarefas. 

• Não segure nem toque na cadeira de rodas. Ela é como parte do 
corpo da pessoa. Apoiar-se ou encostar-se na cadeira é o mesmo que 
apoiar-se ou encostar-se na pessoa.

• Se você desejar, ofereça ajuda, mas não insista. Se precisar de ajuda 
ele (ela) aceitará seu oferecimento e lhe dirá o que fazer. Se você 
forçar esta ajuda, pode causar insegurança ao cadeirante. 

• Não tenha receio de usar palavras como caminhar ou correr. As 
pessoas com deficiência física também as usam.

• Preste atenção para eventuais barreiras arquitetônicas.
• Se a conversa durar mais que alguns minutos, sente-se, se possível, de 

modo a ficar no mesmo nível do seu olhar. Para uma pessoa sentada, 
não é confortável ficar olhando para cima durante um longo período.

• Ao ajudar uma pessoa com deficiência física a descer uma rampa, ou 
degraus altos, é preferível usar a “marcha a ré”, para evitar que, pela 
excessiva inclinação, a pessoa perca o equilíbrio e possa cair para a 
frente.

• No caso de pessoa usuária de muletas, acompanhe o ritmo de sua 
marcha, e tome os cuidados necessários para que ela não tropece.

• Deixe as muletas sempre ao alcance das mãos de quem as usa.
• Para ajudá-la, não a trate bruscamente. Adapte-se ao seu ritmo.
• Ouça com paciência quem tem comprometimento da fala, e evite 

terminar frases por ele (ela).
• Se não compreender o que a pessoa diz, peça-lhe que repita. Ela o 

compreenderá.
• Não se deixe impressionar pelo aspecto. Aja de forma natural e 

lembre-se que ele (ela) é uma pessoa como você.
• Pergunte ao participante e/ou à sua família que tipo de ajuda ele 

precisa, se toma medicamentos, se tem horário específico para ir ao 
banheiro, se tem crises, e que procedimentos adotar se isso ocorrer.

• Atente-se para o fato de que algumas pessoas que andam em cadeira 
de rodas precisam mudar constantemente de posição, para evitar 
cansaço e desconforto.

• Informe-se sobre a postura corporal adequada do participante, tanto 
em pé quanto sentado, e garanta que ele não fuja dessa posição. 
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• Se necessário, fixe as folhas de papel na carteira usando fita adesiva. 
Dependendo dos recursos instrucionais, os mesmos podem ser 
engrossados com esparadrapo para auxiliar no manuseio, caso ele 
(ela) não tenha força muscular.

• Proporcione a esse indivíduo a chance de ter sucesso ou falhar, tal 
como qualquer pessoa.

• Deficiência mental  

Segundo Luckasson  et alii (1997) e o Manual Diagnóstico e Estatístico 
de Transtornos Mentais (DSM-IV), por deficiência mental entende-se o 
estado de redução notável do funcionamento intelectual significativamente 
inferior à média, associado a limitações pelo menos em dois aspectos do 
funcionamento adaptativo: comunicação, cuidados pessoais, competências 
domésticas, habilidades sociais, utilização dos recursos comunitários, 
autonomia, saúde e segurança, aptidões escolares, lazer e trabalho.

Ressalta-se que deficiência mental é uma condição diferente da doença 
mental, embora essa confusão seja feita freqüentemente pelas pessoas. 
A doença mental se caracteriza por distúrbios de ordem emocional, 
psicoses e outros.

Os indivíduos com deficiência mental não são afetados da mesma 
forma, uma vez que o grau de comprometimento é diferente de pessoa 
para pessoa. Atualmente, tende-se a não enquadrar previamente a pessoa 
com deficiência mental em uma categoria baseada em generalizações de 
comportamentos esperados para a faixa etária.

O nível de desenvolvimento a ser alcançado pelo indivíduo irá depender 
não só do grau de comprometimento da deficiência mental, mas 
também da sua história de vida, particularmente, do apoio familiar e das 
oportunidades vivenciadas.

Portanto, nas implicações para intervenção com essas pessoas, é 
importante observar que os apoios necessários refletem a ênfase atual nas 
possibilidades de crescimento e potencialidades das mesmas, centrando-
se no indivíduo, nas noções de oportunidade e autonomia, e na convicção 
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de que essas pessoas hão de estar na comunidade e pertencer a ela. Isto 
pressupõe assumir e aplicar a noção de ‘rejeição zero’, determinando a 
importância de dar, a todas as pessoas, o apoio necessário para fomentar 
a sua independência/ interdependência, produtividade e integração na 
comunidade.

Enfatiza-se também que muitas pessoas com deficiência mental não 
apresentam limitações em todas as áreas das habilidades e, portanto, não 
precisam de apoio nas áreas não-afetadas. 

Tal realidade exige uma mudança na concepção de prestação de 
serviços, diante de uma orientação de manutenção ressaltando as noções 
de crescimento e desenvolvimento pessoal, o que implica oferecer alguns 
serviços continuados e variados para responder às necessidades dessas 
pessoas. Essas necessidades devem ser determinadas por avaliações 
clínicas, e nunca em função unicamente de um diagnóstico fechado que 
rotula o indivíduo.

• Definição e exemplos de tipos de apoio

A Rede Entre Amigos (2004) caracteriza cinco tipos de apoio ao 
atendimento a esses indivíduos:

Tarefas individuais

Geralmente os deficientes mentais têm dificuldade para operar as 
idéias de forma abstrata. Como não há um perfil único, é necessário 
um acompanhamento individual e contínuo. As deficiências não podem 
ser medidas e definidas genericamente. Há que se levar em conta a 
situação atual da pessoa, ou seja, a condição que resulta da interação 
entre as características do indivíduo e as do ambiente. Informe-se 
sobre as especificidades e os instrumentos adequados para fazer com 
que o participante encontre nos eventos um ambiente agradável, sem 
discriminação, e capaz de proporcionar um aprendizado efetivo, tanto do 
ponto de vista educativo quanto do social.
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Intermitente
Apoio ‘quando necessário’. Caracteriza-se por sua natureza episódica. 

Assim, a pessoa não precisa sempre de apoio ou requer apoio de curta 
duração, durante momentos de transição em determinados ciclos da vida 
(por exemplo, perda do emprego ou fase aguda de uma doença). Os 
apoios intermitentes podem ser de alta ou de baixa intensidade.

Limitado
Apoio intensivo caracterizado por sua duração, por tempo limitado, mas 

não intermitente. Pode requerer menor número de profissionais e menor 
custo que outros níveis de apoio mais intensivos (por exemplo, treinamento 
para o trabalho por tempo limitado ou apoios transitórios durante o período 
entre a escola e a vida adulta).

Extenso
Apoio caracterizado por sua regularidade (por exemplo, diária) em pelo 

menos algumas áreas (tais como na vida familiar ou na profissional) e sem 
limitação temporal (por exemplo, apoio a longo prazo e apoio familiar a 
longo prazo).

Generalizado
Apoio caracterizado por sua constância e elevada intensidade, 

proporcionado em diferentes áreas. Esses apoios generalizados exigem 
mais pessoal e maior intromissão que os apoios extensivos ou os de tempo 
limitado. 

 Comportamentos recomendados ao instrutor, 
 em eventos com deficientes mentais

A Corde (1996) oferece as seguintes sugestões:
• Seja natural.
• Evite a superproteção.
• Incentive a pessoa a fazer sozinha tudo que puder, só ajude quando 

realmente necessário.
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• Lembre-se: deficiência mental pode ser conseqüência de uma doença, 
mas não é uma doença, é uma “condição de ser”.

• Nunca use a expressão “doentinho(a)” ou “bobinho(a)” quando se 
dirigir ou se referir a uma pessoa com deficiência mental. 

• Sendo criança, adolescente ou adulto, trate-o de acordo com a  faixa 
etária, com respeito e consideração.

• Nunca procure isolar a pessoa do convívio social. 
• Aja naturalmente ao dirigir-se a uma pessoa com deficiência mental.
• Não a ignore. Cumprimente-a e despeça-se dela normalmente, como 

faria com qualquer pessoa. 
• Não subestime a inteligência das pessoas com deficiência mental. 

Elas levam mais tempo para aprender, mas podem adquirir muitas 
habilidades intelectuais e sociais.

• Posicione o participante de forma que você possa estar sempre atento 
a ele.

• Estimule o desenvolvimento de habilidades interpessoais e ensine-o a 
pedir instruções e solicitar ajuda.

• Avalie o participante pelo progresso individual,  com base nos próprios 
talentos e habilidades naturais, sem compará-lo com a turma.

• Proporcione a esse indivíduo a chance de ter sucesso ou falhar, tal 
como qualquer pessoa.

Dificuldade de aprendizagem versus deficiência mental 

De acordo com as mudanças políticas no decorrer dos tempos e com 
a abertura das classes especiais, muitos conflitos e problemas surgiram 
quanto à classificação ou categorização de pessoas com necessidades 
especiais. Uma das principais confusões surgiu no tocante à diferenciação 
entre deficiência mental e a chamada dificuldade de aprendizagem.

 Segundo Cruz (1999), com a falta de recursos ou mesmo conhecimentos 
teóricos sobre diagnósticos, muitas pessoas foram tidas erroneamente 
como deficientes mentais.

As dificuldades que surgem no âmbito escolar são aquelas que dizem respeito 
às habilidades que se pretende que o educando desenvolva dentro de determinado 
contexto e tempo, e que, por diversas razões, acabam não ocorrendo.
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No processo de aprendizagem podem ocorrer dificuldades porque 
o indivíduo ocasionalmente apresenta  potencial inadequado para a 
aquisição das habilidades propostas. Nesse caso, tem-se que a causa da 
dificuldade é um nível de possíveis realizações abaixo do que seria esperado, 
caracterizando o indivíduo com tal deficiência como “anormal”.

Essas deficiências no funcionamento de um indivíduo causam não só 
dificuldades de aprendizagem, mas muitas outras situações diferenciadas 
em relação aos demais, como por exemplo, impossibilidade de se tornarem 
autônomos na própria vida.

As dificuldades de aprendizagem decorrentes de fatores não 
considerados deficiências são distúrbios de aprendizagem, e deste modo 
caracterizam-se justamente pelo fato de estar presentes em indivíduos 
que não apresentam nenhum déficit em seus aspectos gerais de 
funcionamento.

• Deficiência visual

Segundo o Instituto Benjamin Constant (2004), deficiência visual é a 
redução ou perda total da capacidade de ver com o melhor olho e após a 
melhor correção ótica. Manifesta-se como:

• Cegueira: perda da visão em ambos os olhos, de menos de 0,1, no 
olho melhor, e após correção, ou um campo visual não excedente 
de 20 graus, no maior meridiano do melhor olho, mesmo com o 
uso de lentes para correção. Sob o enfoque educacional, a cegueira 
representa a perda total ou resíduo mínimo de visão, que leva o 
indivíduo a necessitar do método Braille como meio de leitura  e 
escrita, além de outros recursos didáticos e equipamentos especiais 
para a sua educação.

• Visão reduzida: acuidade visual entre 6/20 e 6/60, no melhor olho, 
após correção máxima. Sob o enfoque educacional, trata-se de 
resíduo visual que permite ao educando ler impressos a tinta, desde 
que se empreguem recursos didáticos e equipamentos especiais, 
excetuando-se as lentes de óculos que facilmente corrigem algumas 
deficiências (miopia, hipermetropia, astigmatismo).
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A deficiência visual também pode ser classificada em leve, 
moderada, profunda, severa ou perda total da visão. De acordo com o 
comprometimento do campo visual, tem-se o comprometimento central, 
periférico e sem alteração. De acordo com a idade de surgimento, a 
deficiência pode ser congênita ou adquirida. 

• Causas da deficiência visual

Segundo informações da Rede Entre Amigos (2004), de maneira 
genérica, pode-se considerar que, nos países em desenvolvimento, as 
principais causas da deficiência visual são infecciosas, nutricionais, 
traumáticas e causadas por doenças como a catarata. Nos países 
desenvolvidos, são mais importantes as origens genéticas e degenerativas. 
As causas podem ser divididas também em congênitas ou adquiridas.

• Causas congênitas: amaurose congênita de Leber, más-formações 
oculares, glaucoma congênito, catarata congênita.

• Causas adquiridas: traumas oculares, catarata, degeneração senil de 
mácula, glaucoma, alterações retinianas relacionadas à hipertensão 
arterial ou diabetes.

• Fatores de risco

• Histórico familiar de deficiência visual por doenças de caráter 
hereditário: por exemplo, glaucoma.

• Histórico pessoal de diabetes, hipertensão arterial e outras doenças 
sistêmicas que podem levar a comprometimento visual, por exemplo: 
esclerose múltipla.

• Senilidade, por exemplo: catarata, degeneração senil de mácula.
• Não realização de cuidados pré-natais e prematuridade.
• Não utilização de óculos de proteção durante a realização de 

determinadas tarefas (por exemplo, durante o uso de solda elétrica).
• Não imunização, contra rubéola, da população feminina em idade 

reprodutiva, o que pode levar a uma maior chance de rubéola 
congênita e conseqüente acometimento visual.
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• Identificação de possíveis problemas visuais

Alguns sinais característicos da presença da deficiência visual na 
criança são desvio de um dos olhos, não seguimento visual de objetos, não 
reconhecimento visual de familiares, baixo aproveitamento escolar, atraso 
de desenvolvimento. No adulto, pode ser o borramento súbito ou paulatino 
da visão. Em ambos os casos, a vermelhidão, mancha branca nos olhos, 
dor, lacrimejamento, flashes e retração do campo de visão podem provocar 
esbarrões e tropeços em móveis.

Em todos os casos, deve ser realizada avaliação oftalmológica para 
diagnóstico do processo e possíveis tratamentos, em caráter de urgência.

• A pessoa cega e o mundo exterior

A visão é o mais importante canal de relacionamento do indivíduo com 
o mundo exterior. A cegueira sensorial foi sempre tratada, através dos 
séculos, com medo e ignorância. Com o passar dos tempos, “abriram-
se os olhos” para a imensa capacidade e disponibilidade que a pessoa 
deficiente visual tem em ser útil à sociedade e interagir com o meio.

Sabe-se, contudo, que a ausência da modalidade visual exige 
experiências alternativas de desenvolvimento, a fim de cultivar a inteligên-
cia e promover capacidades socioadaptativas. O ponto central desses 
esforços é a exploração do pleno desenvolvimento tátil. Nesse processo, 
fica implícita uma compreensão das seqüências do desenvolvimento 
dentro da modalidade tátil. São elas: 

a) consciência de qualidade tátil;
b) reconhecimento da estrutura e da relação das partes com o todo;
c) compreensão de representações gráficas;
d) utilização de simbologia.

Segundo o Instituto Benjamin Constant, a modalidade tátil é de 
ampla confiabilidade. Vai além do mero sentido do tato; inclui também 
a percepção e a interpretação por meio da exploração sensorial. Essa 
modalidade fornece informações a respeito do ambiente, embora menos 
refinadas que as fornecidas pela visão. 
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As informações obtidas por meio do tato têm de ser adquiridas 
sistematicamente e reguladas de acordo com o desenvolvimento, para 
que os estímulos ambientais sejam significativos. Ao contrário, o sentido 
da visão, que se desenvolveu com o passar do tempo, pode captar as 
informações instantaneamente e pode também processar nuances de 
informação por meio de input sensorial. 

Para que as pessoas cegas pudessem ter contato com o mundo, também 
por meio da leitura e da  escrita, houve várias tentativas de representação 
de caracteres comuns, com linhas, auto-relevo, dentre outras, que não 
obtiveram o sucesso e a repercussão esperados.

O ano de 1825 foi o marco dessa importante conquista para a educação 
e integração dos deficientes visuais na sociedade. Inventado na França, por 
Louis Braille, um jovem cego, o Sistema Braille é hoje um código universal 
de leitura tátil e de escrita usado por pessoas cegas.

O Braille é um sistema de leitura e escrita tátil que consta de seis pontos 
em relevo, dispostos em duas colunas de três pontos. Os seis pontos 
formam o que se convencionou chamar de “Cela Braille”. 

Para facilitar a sua identificação, os pontos são numerados da seguinte 
forma:

• Do alto para baixo, coluna da esquerda: pontos 1-2-3.

• Do alto para baixo, coluna da direita: pontos 4-5-6

1 4

2

3 6

5
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 Comportamentos recomendados ao instrutor, 
 em eventos com deficientes visuais

Para respeitar e conviver de forma harmoniosa com os deficientes 
visuais, a Corde (1996) dá as seguintes orientações:

• Ofereça sua ajuda sempre que um cego(a) parecer necessitar. Mas 
não ajude sem que ele concorde. Sempre pergunte antes de agir.

• Deixe-o segurar os objetos. Lembre-se que o tato é a sua “visão”.
• Se você não souber em que e como ajudar, peça explicações de como 

fazê-lo.
• Para guiar uma pessoa cega, ela deve segurá-lo pelo braço, de 

preferência pelo cotovelo, ou no ombro. Não a pegue pelo braço. 
Além de perigoso, isso pode assustá-la.

• À medida que for encontrando degraus, meios-fios e outros obstáculos, 
vá orientando-o(a).

• Em lugares muito estreitos para duas pessoas caminharem lado a 
lado, ponha seu braço para trás, de modo que a pessoa cega possa 
lhe seguir.

• Ao sair de uma sala, informe o(a) cego(a), pois é muito desagradável 
para qualquer pessoa falar para o vazio.

• Não evite palavras como “cego”, “olhar” ou “ver”, pois os cegos 
também as usam.

• Ao explicar direções para uma pessoa cega, seja o mais claro e 
específico possível. Não se esqueça de indicar os obstáculos que 
existem no caminho que ela vai seguir.

Fonte: http://www.sac.org.br/APR_BR2.htm

Alfabeto  Braile
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• Como a maioria das pessoas cegas não têm memória visual, não se 
esqueça de indicar distâncias em metros (p. ex: “uns vinte metros para 
a frente”).

• Se você não sabe corretamente como direcionar uma pessoa cega, 
diga algo como: “Eu gostaria de lhe ajudar. Mas como é que devo 
descrever as coisas?” Ele (ela) lhe dirá.

• Ao guiar um(a) cego(a) para uma cadeira, guie sua mão para o 
encosto da cadeira, e informe se o móvel tem braço ou não.

• Quando você estiver em contato social ou trabalhando com pessoas 
que tenham deficiência visual, não pense que a cegueira possa vir a 
ser problema, e por isso nunca as exclua de participar plenamente, 
nem minimize tal participação. Deixe que decidam como participar. 

• Quanto às pessoas com visão subnormal (alguém com sérias 
dificuldades visuais), proceda com o mesmo respeito, perguntando-
lhes se precisam de ajuda, quando notar que elas estão em 
dificuldade.

• É importante atentar para os seguintes aspectos: ele (ela) precisa de 
mais tempo para assimilar alguns conceitos, especialmente os abstratos, 
porque sua percepção é embasada em conceitos concretos.

• Um dos problemas básicos do deficiente visual, em especial o cego, 
é a dificuldade de contato com o ambiente físico. Portanto, antes de 
começar um evento, cuide para que ele (ela) reconheça o local da 
ação/atividade.

• A carência de material adequado pode conduzir a aprendizagem do 
deficiente visual a mero verbalismo, desvinculado da realidade.

• Alguns recursos podem suprir lacunas na aquisição de informações 
pelo deficiente visual.

• O manuseio de diferentes materiais, dependendo da ação/atividade, 
possibilita o desenvolvimento da percepção tátil, facilitando a 
discriminação de detalhes e suscitando a realização de movimentos 
delicados com os dedos.

• Quando houver alguma mudança no espaço físico, informe-o(a).
• Proporcione a esse indivíduo a chance de ter sucesso ou falhar, tal 

como qualquer pessoa.
•  Nunca deixe objetos no chão, portas, janelas ou gavetas abertas sem avisá-

las; isso poderá causar acidentes para as pessoas com deficiência visual.
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• Deficiência múltipla

É a associação, no mesmo indivíduo, de duas ou mais deficiências 
primárias (mental, visual, auditiva, física), com comprometimentos que 
acarretam atrasos no desenvolvimento global e na capacidade adaptativa. 
As principais necessidades educativas serão priorizadas e desenvolvidas 
por habilidades básicas, nos aspectos social, de auto-ajuda e de 
comunicação. 

Quadro 1
Exemplos de condições que levam às deficiências múltiplas

Época de 
ocorrência do 

problema

 Concepção

 Pré-natal

Agentes que afetam

Translocação de 
pares de 
cromossomos no 
nascimento

Erros congênitos do 
metabolismo, como 
a fenilcetonúria

Medicamentos 
como a talidomida

Atividade do agente

Mudanças sérias no 
embrião e no feto, 
muitas vezes fatais

Incapacidade de 
efetuar processos 
químicos e 
metabólicos; danos ao 
desenvolvimento fetal

Medicamento usado 
como sedativo para a 
mãe; pode prejudicar 
o desenvolvimento 
normal do embrião

Resultado típico

Certos 
reagrupamentos dos 
cromossomos podem 
levar à síndrome de 
Down e à defi ciência 
mental

Resulta em 
defi ciência grave em 
outras complicações; 
pode ser revertido 
parcialmente quando 
diagnosticado cedo 
e administrando-se 
uma dieta especial

Uma criança 
acentuadamente 
deformada com 
anomalias sérias 
no coração, olhos, 
ouvido, membros 
superiores e 
inferiores e outros

Continua



Manual Técnico APOENA

43

Fonte: Kirk e Gallagher. Educação da criança excepcional. São Paulo: Martins Fontes, 1991,  p. 416.

Natal

Pós-natal

Anoxia (falta 
prolongada de 
oxigênio ao feto 
durante o processo 
de nascimento)

Encefalite e
meningite

A falta prolongada de 
oxigênio pode causar  
destruição irreversível 
de células cerebrais

Doenças infecciosas 
(sarampo, coqueluche 
e outras) podem levar 
à infl amação das 
células do cérebro e 
à sua destruição

Criança com 
paralisia cerebral 
que pode ou não ter 
defi ciência mental e 
outros defeitos que 
afetam a visão e a 
audição

Pode levar a uma 
variedade de 
problemas, como a 
falta de atenção e a 
hiperatividade; causa 
epilepsia, defi ciência 
mental e problemas 
de comportamento

• O deficiente múltiplo no ambiente educacional

Os programas educacionais para pessoas com deficiências múltiplas 
são relativamente novos. Pode-se dizer que a ênfase educacional para esse 
grupo começou por volta dos anos 70.

Hoje, cada tipo de deficiência é definido por condições especiais 
inerentes a cada indivíduo que interage com as exigências específicas do 
ambiente.

Até poucos anos, a pessoa com deficiência múltipla era considerada 
incapaz de aprender, necessitando apenas de cuidado e proteção. 

O atendimento a essa clientela parte do pressuposto do desenvolvimento 
das habilidades mais relevantes da vida diária do aprendiz, de forma a 
possibilitar que ele participe tão independentemente quanto possível da 
vida em comunidade. 

Quadro 1 - Continuação
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Para isso deve-se observar alguns aspectos, tais como:  

Funcionalidade: visa ao desenvolvimento de habilidades essenciais que 
serão aquelas freqüentemente exigidas nos ambientes domésticos e na 
comunidade. 

Para determinar se uma atividade é funcional ou não, o instrutor deve se 
perguntar: caso o participante não aprenda a desempenhar esta atividade, 
alguém terá que fazer isto para ele? Se a resposta for sim, a atividade 
muito provavelmente será funcional. (FALVEY, 1989 apud JESUS s.d)

É importante que esses indivíduos adquiram e desempenhem outras 
atividades que não sejam funcionais – como recreação e lazer – uma vez 
que elas irão melhorar a sua qualidade de vida.

Ambientes naturais: a importância da utilização desses espaços para a 
situação de ensino é que:

• eles facilitam a generalização das habilidades adquiridas;
• é neles que o instrutor poderá  buscar o seu conteúdo;
• neles, o participante é submetido às demandas naturais do ambiente, 

contextualizando-se no meio.

O princípio de participação permitido aos indivíduos com deficiências 
múltiplas é no sentido de que eles possam desenvolver habilidades que lhes 
permitam atuar, pelo menos em parte, em diversos ambientes e atividades 
menos restritas.

Dessa forma, a participação pode estar contextualizada, se baseada 
em oportunidades de escolha que abrangem atividades planejadas para o 
desenvolvimento de habilidades específicas; integração das oportunidades 
de fazer escolhas durante o período de aprendizagem; provisão de 
oportunidades dentro e fora do ambiente de aprendizagem onde o 
participante vivenciará os benefícios e conseqüências das escolhas feitas 
por ele. 

A maneira como o instrutor dinamiza a relação entre os participantes 
nos eventos que desenvolve também é um fator de grande importância. A 
situação do processo de aprendizagem preconizado pelo SENAR é aquela 
em que prevalecem a participação e a cooperação. Nesse sentido, o 
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instrutor estabelece um objetivo para o grupo e um sistema de avaliação 
que tem como referência o desempenho de todos. Isso servirá para 
o  deficiente múltiplo, assim como para todas as outras categorias de 
necessidades especiais,  propiciando  a percepção de que dependem uns 
dos outros e que, ao mesmo tempo, são individualmente responsáveis pelo 
próprio processo de aprendizagem. 

 Comportamentos recomendados ao instrutor, 
 em eventos com deficientes múltiplos

• Respeite a eventual lentidão dessa pessoa para se locomover e 
desenvolver algumas tarefas. 

• Para ajudá-la, não a trate bruscamente.
• Adapte-se ao seu ritmo.
• Preste atenção a eventuais barreiras arquitetônicas.
• Não se deixe impressionar pelo aspecto. Aja de forma natural e 

lembre-se que ela é uma pessoa como você.
• Nunca use a expressão doentinho(a) ou bobinho(a) quando se dirigir 

ou se referir a esse indivíduo.
• Pergunte ao participante e à sua família que tipo de ajuda ele precisa, 

se toma medicamentos, se tem horário específico para ir ao banheiro, 
se tem crises, e que procedimentos adotar se isso ocorrer.

• Aqueles que andam em cadeira de rodas precisam mudar 
constantemente de posição, para evitar cansaço e desconforto.

• Informe-se sobre a postura adequada do aluno, tanto em pé quanto 
sentado, e garanta que ele não fuja dessa posição.

• Se necessário, fixe as folhas de papel na carteira usando fita adesiva. 
Dependendo dos recursos instrucionais, eles podem ser engrossados 
com esparadrapo para auxiliar no manuseio, caso o aluno não tenha 
força muscular. 

• Proporcione a esse indivíduo a chance de ter sucesso ou falhar, tal 
como qualquer pessoa.

• Altas habilidades

Apesar de não se encaixar na categoria que caracteriza deficiência, 
o indivíduo com altas habilidades deve ser considerado como pessoa 
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com necessidade especial, uma vez que o excesso também caracteriza 
especificidades que o diferenciam das demais pessoas.

O MEC (1995) adota a definição de superdotado para referir-se a  
pessoas com altas habilidades, que apresentam notável desempenho e/ou 
elevada potencialidade em qualquer dos seguintes aspectos, isoladamente 
ou combinados:

• habilidade intelectual geral;
• talento acadêmico;
• habilidade de pensamento criativo;
• liderança;
• talento para artes visuais e cênicas;
• habilidades psicomotoras.

Segundo Alencar (1986), esses aspectos podem ser assim 
compreendidos:

• Habilidade intelectual geral: inclui indivíduos que demonstram 
características tais como: curiosidade intelectual, poder excepcional 
de observação, maior habilidade de abstrair e desenvolvida atitude de 
questionamento.

• Talento acadêmico: inclui aqueles que apresentam  desempenho 
excepcional na escola, que se saem muito bem em testes de 
conhecimento e que demonstram alta habilidade para as tarefas 
acadêmicas.

• Habilidade de pensamento criativo: inclui alunos que apresentam 
idéias originais e divergentes, que demonstram habilidade para 
elaborar e desenvolver idéias originais e que são capazes de perceber 
de formas diferentes um determinado tópico.

• Liderança: inclui estudantes que emergem como líderes sociais ou 
acadêmicos de um grupo, e que se destacam pelo uso do poder, 
autocontrole e habilidade de desenvolver uma interação produtiva 
com os demais.

• Artes visuais e cênicas: engloba indivíduos que apresentam habilidades 
superiores para pintura, escultura, desenho, filmagem, dança, canto, 
teatro e para tocar instrumentos musicais.
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• Habilidades psicomotoras: compreende indivíduos que apresentam 
proezas atléticas, incluindo também o uso superior de habilidades 
motoras refinadas e habilidades mecânicas.

Vale lembrar que nem todos os indivíduos com altas habilidades/
superdotados ou talentosos apresentam as mesmas características e 
habilidades, nem todos têm o mesmo potencial, nem todos materializam 
plenamente seu potencial. Cada um tem um perfil próprio e uma trajetória 
singular de realização.

• Características freqüentemente encontradas em pessoas
 com altas habilidades: 

O MEC (1995), com base em diversos pesquisadores, cita algumas 
características que a pessoa com altas habilidades pode apresentar:

• Vocabulário avançado e incomum, riqueza de expressão, elaboração 
e fluência verbal.

• Grande depósito de informações sobre variados tópicos.
• Rápido domínio e recordação de informações factuais.
• Raciocínio rápido sobre causa e efeito, tenta descobrir o como e o 

porquê das coisas, faz perguntas provocativas, “suga” as pessoas.
• É um observador entusiasmado e alerta, geralmente vê demais e quer 

demais dos outros.
• Pronto entendimento de princípios implícitos, gerando rapidamente 

generalizações sobre eventos, pessoas e coisas.
• Tem paixão por leitura, preferindo, geralmente, livros de nível elevado, 

biografias, autobiografias, enciclopédias e atlas.
• Tenta entender materiais complicados, separando-os em suas 

respectivas partes. 
• Gosta de resolver as coisas por si mesmo e vê lógica e senso comum 

nas respostas.
• É curioso.
• É persistente no empenho de satisfazer os seus interesses e questões.
• É crítico de si mesmo e dos outros.
• Tem senso de humor altamente desenvolvido.
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• Não é propenso a aceitar afirmações, respostas ou avaliações 
superficiais.

• Entende com facilidade princípios gerais.
• É sensível a injustiças tanto ao nível pessoal como social.
• É líder em várias áreas.
• Vê relação entre idéias aparentemente diversas.
• Reage positivamente a elementos novos, estranhos e misteriosos ao 

seu ambiente.
• Persiste em examinar e explorar estímulos com o objetivo de conhecer 

melhor a respeito deles.
• Apresenta uma forma original de resolver problemas, propondo 

muitas vezes soluções inusitadas.
• É independente, individualista e auto-suficiente.
• Tem grande imaginação e fantasia.
• Vê relações entre objetos.
• Prefere idéias complexas.
• Irrita-se com a rotina.
• Pode ocupar o tempo de forma produtiva, sem ser necessária uma 

estimulação constante do professor.

Ressalta-se que essas características podem variar de pessoa a pessoa. 
Muitos superdotados podem não apresentar nenhum desses traços em 
função do ambiente em que vivem, que pode ser pouco desafiador e 
pouco estimulador. O acesso limitado a experiências significativas também 
pode mascarar as potencialidades do superdotado.

 Comportamentos recomendados ao instrutor, 
 em eventos com pessoas com altas habilidades

Segundo o MEC (1995), as seguintes recomendações são importantes 
para a convivência harmoniosa com tais indivíduos:

• Não exija desempenho excessivo da pessoa com tais características.
• Estimule os pensamentos científicos, talentosos e criativos do 

indivíduo.
• Não ignore uma potencialidade.
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• Respeite os comportamentos de expressivo interesse, motivação e 
empenho social nas tarefas que realiza em diferentes áreas, e sua 
criatividade.

• Tanto a negação quanto a exibição dos dotes desses indivíduos são 
prejudiciais e tenderão a criar problemas na área social e emocional. 
É fundamental a interferência do instrutor, no sentido de coibir 
comportamentos dessa natureza. 

• Inteligência pode estar relacionada a comportamento criativo 
observável no fazer e no pensar, manifestado de diferentes formas: 
gestual, plástica, teatral, matemática, musical, entre outras. 

• Se a pessoa com altas habilidades sente que não é aceita no mundo 
exterior, tenderá a subestimar-se, criando grande dificuldade em ver-se 
como pessoa talentosa, e, conseqüentemente, renderá muito menos 
do que seria capaz em outras circunstâncias.  

• Proporcione a esse indivíduo a chance de ter sucesso ou falhar, tal 
como qualquer pessoa.
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AGENTES DA FPR E DA PS E 
ATITUDES DIANTE DAS PESSOAS 
COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Dentro do processo de formação profissional rural 
(FPR) e de promoção social (PS), o SENAR conta com 
o trabalho competente e ativo de três agentes. Um 
deles é o mobilizador, responsável pela organização 
dos eventos. Entre suas responsabilidades encontram-
se o recrutamento e a seleção da clientela (conforme 
requisitos da ocupação ou atividade), a escolha dos 
locais dos eventos e sua divulgação.

Outro agente do SENAR é o instrutor, que ministra 
as ações de FPR e as atividades de PS, podendo ser 
profissional de diferentes áreas: agronomia, veterinária, 
zootecnia, técnico agrícola, artesão, costureiro, entre 
outras. O terceiro agente é o supervisor, que acompanha, 
controla e avalia o processo da FPR e da PS, retificando ou 
ratificando as atividades executadas ou em execução.

A seguir será detalhada a importância de cada um 
dos agentes diante das PNEs.
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Postura técnica do mobilizador diante das 
pessoas com necessidades especiais

Sendo o mobilizador o agente responsável pela organização dos 
eventos de formação profissional rural e promoção social, abrangendo 
entre suas atividades o recrutamento e a seleção da clientela do SENAR, 
cabe ressaltar a importância que esse agente apresenta nesse processo.

Enfatiza-se que, antes de iniciar uma seleção de PNEs para os 
eventos do SENAR, o mobilizador precisará ter conhecimento acerca dos 
requisitos necessários para a ocupação de FPR e atividade de PS. Porém, o 
mobilizador deve ter a consciência que a dimensão técnica não o autoriza 
a tomar decisões ou julgar se a PNE é capaz ou não de ingressar em 
determinado evento. Cabe a ela mesma, apresentando  os requisitos e com 
as informações acerca do objetivo a ser alcançado, tomar a decisão, pois 
essa pessoa, melhor que ninguém, conhece as próprias potencialidades e 
limitações.

Um dos aspectos importantes a ser observado no momento da seleção 
é o cuidado para que o atendimento às PNEs não se revista de cunho 
assistencialista e paternalista, tornando-as dependentes, em vez de tratá-
las como cidadãs, com direitos e deveres. Deve-se lembrar que a cultura de 
atitudes assistencialistas e paternalistas fortalece a exclusão.

Um dos pontos que não pode ser negligenciado é a questão da 
comunicação entre o mobilizador e o instrutor, no sentido de compartilhar, 
repassar e trocar informações para o melhor atendimento às PNEs. Nesse 
momento, ocorre a sedimentação do trabalho em equipe, que vislumbra o 
sucesso do evento em sua plenitude.

A democratização das informações e o saber ouvir por parte do 
mobilizador são atitudes necessárias e éticas. É preciso que ele utilize 
uma linguagem clara, criando atmosfera aberta e informal, que permita 
à família e ao indivíduo sentir-se à vontade para se expressar e fazer 
perguntas, esclarecendo as dúvidas que por ventura surgirem. Esse 
diálogo de discussão de alternativas estará contribuindo para desenvolver 
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mecanismos de reflexão no indivíduo, reforçando um papel mais de ajudá-
lo a refletir do que pensar por ele, mais de questionar do que de discursar, 
mais de assessorar do que de decidir, contribuindo assim para o seu 
desenvolvimento como um ser no mundo.

Enfatiza-se que a família das PNEs, muitas vezes, sofre  desgaste com 
a convivência diária com esse filho “diferente”, e luta contra o medo do 
fracasso e do isolamento. Quando a família da PNE procurar o mobilizador 
nos eventos de FPR e PS, o mesmo deverá ter uma postura de ouvir com 
atenção e respeito, pois muitas das informações trazidas poderão contribuir 
para o posterior desenvolvimento de ações socioeducativas.

Ressalta-se ainda a importância da adoção, por parte do mobilizador, 
de uma postura de troca, estabelecendo uma relação horizontal e ainda, 
tendo sempre em mente:

• a importância do estabelecimento de relação de confiança, ética e 
respeito a essas pessoas;

•  a necessidade de saber superar as dificuldades, procurando locais 
adequados para a realização dos eventos, dentro das possibilidades 
dos participantes;

• o entendimento de que todos os indivíduos têm algo a ensinar e que o 
próprio enfrentamento dos problemas da vida propicia conhecimento 
e transmite saber;

• a importância de informar, no momento do ingresso das PNEs, a 
necessidade de co-responsabilidade no processo educacional tanto 
dessas pessoas quanto de suas famílias.

Na abordagem das atribuições do mobilizador no processo de FPR 
e PS, fica clara a importância do papel desse agente no que tange ao 
atendimento das PNEs, iniciando um trabalho em equipe que antecede a 
atuação dos demais agentes (instrutor e supervisor), colaborando com o 
êxito das etapas subseqüentes.
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Postura técnica do instrutor diante das 
pessoas com necessidades especiais

As exigências por uma educação inclusiva manifestada pela sociedade 
vêm se tornando cada vez mais realidade. Sendo o instrutor o agente que 
executa as ações de FPR e atividades de PS, cabe a ele conduzi-las com 
empenho e dedicação. 

Inicialmente, faz-se necessário que exista uma relação de trabalho 
cordial do instrutor junto aos demais agentes, mobilizadores e supervisores, 
para que se executem os ajustes que possam colaborar no processo 
de mediação da aprendizagem da PNE. O instrutor poderá encontrar 
barreiras arquitetônicas nos locais onde ministrará os eventos, uma vez 
que a sociedade está ainda “acordando” para a inclusão.

Caso haja algum aspecto arquitetônico que prejudique a participação 
da pessoa no local predeterminado para o evento, é fundamental que o 
instrutor tome providências para minimizar os bloqueios, tais como:

• verificar, junto ao mobilizador, um local mais apropriado e de fácil 
acesso aos participantes;

• conversar com a pessoa com necessidade especial sobre as barreiras 
arquitetônicas encontradas, colocando-se à disposição para auxiliá-la 
no que for preciso, com boa vontade e hospitalidade;

• evitar transformar a barreira em uma “muralha” arquitetônica, 
procurando as possibilidades e não evidenciando as dificuldades e 
limitações encontradas.

A proposta educacional do SENAR enfatiza que o instrutor não é um 
mero “transmissor do conhecimento”, mas sim “construtor” do saber junto 
aos participantes. De acordo com essa proposta, a instituição direciona 
especial atenção quanto ao planejamento das ações/atividades, fazendo 
com que o instrutor tenha um instrumento norteador para o processo de 
ensino-aprendizagem, buscando ainda, proporcionar aos participantes dos 
eventos um aproveitamento efetivo.

É importante desmistificar que o instrutor indicado para o trabalho 
junto a pessoas com necessidades especiais é aquele que possui formação 
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específica. Ele, de fato, precisa desenvolver importantes aspectos, tais 
como desejo de mudança, proporcionar aulas que se baseiam menos 
em teorias e mais em experiências, incentivar, compreender, entre outras 
características.

Sugere-se  ainda observar os seguintes aspectos:
• a pessoa com necessidade especial não deve ser destacada pelo 

instrutor de forma constrangedora; não deve também ser enfatizada 
nem ignorada;

• o instrutor deve contribuir para que os participantes se sintam à 
vontade diante da  PNE, buscando um clima de cordialidade, respeito 
e compreensão, ressaltando que todos têm algo a ensinar;

• o instrutor deve informar ao participante os assuntos a serem 
tratados, os objetivos a serem alcançados e ainda servir de elo entre 
o participante e o evento, informando-o acerca do seu progresso e 
indicando-lhe o que deverá fazer para o alcance do objetivo final;

• o instrutor deve ter o cuidado de formar grupos cooperativos, pois o 
envolvimento com os colegas facilita o processo de aprendizagem;

• o instrutor deve evitar o “discurso do não”, que enfatiza o que o aluno 
não pode, não sabe, não faz, respeitando dessa forma o seu tempo e 
o seu ritmo de aprendizagem, sem estipular limites;

• o instrutor deve oportunizar a participação, permitindo sugestões 
e críticas, fazendo adaptações quando necessárias, bem como  
utilizando outras técnicas e recursos instrucionais compensatórios;

• o instrutor deve contribuir para que a PNE desenvolva aptidões, 
atitudes e conhecimentos necessários para se adaptar às exigências 
da vida, em relação ao trabalho, integração social e atividades 
cotidianas.

Diante do exposto, fica clara a diferença de papéis dentro do processo 
ensino-aprendizagem. Tanto o instrutor quanto o participante têm 
consciência dessas diferenças; contudo, a relação se desenvolve em clima 
de horizontalidade, no qual ocorrem as trocas de saberes que acarretam 
o crescimento mútuo. Observa-se que, na situação de aprendizagem, os 
participantes não deixam de ser pessoas para transformar-se em coisas, 
em objetos, os quais o instrutor pode manipular, além de não serem 
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depósitos de conhecimentos desprovidos das capacidades de pensar, 
refletir, discutir, participar, ter opiniões e decidir o que querem e o que não 
querem (PILETTI, apud FREITAS, 2002).

Postura técnica do supervisor diante das 
pessoas com necessidades especiais

Supervisão é um processo educativo, permanente, participativo e 
orientador, que abrange o acompanhamento, o controle e a avaliação 
das atividades do processo da FPR e da PS, visando a contribuir para sua 
melhoria (SENAR, 2005).

O supervisor, ao desempenhar seu papel, visa a assegurar um padrão 
de qualidade nos eventos do SENAR. Dentre os agentes envolvidos no 
atendimento às  PNEs, o supervisor terá contato indireto com essas pessoas. 
Entretanto, esse fato não minimiza a sua importância em  apresentar uma 
postura que venha a contribuir para o processo de inclusão das PNEs.

Tendo o supervisor a consciência do papel dos demais agentes 
(mobilizadores e instrutores) diante das PNEs, cabe a ele acompanhar, 
controlar e avaliar, retificando ou ratificando o processo, expressando-se 
de forma clara, objetiva e fidedigna, sem se deixar levar por suposições ou 
interferências subjetivas, sugerindo mudanças referentes às questões que 
norteiam a relação com as PNEs.
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Como mediadores, é importante que os 
agentes (mobilizadores, instrutores e supervisores), 
enquanto profissionais envolvidos no trabalho com 
PNEs, questionem-se sempre: “É esse o mundo 
que quero para as pessoas com necessidades 
especiais? É possível criar, reinventar, enriquecer o 
meio ambiente, os modos de vida, a sensibilidade, 
possibilitando assim alguma transformação em 
suas vidas?”

CONSIDERAÇÕES
FINAIS
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A Declaração de Manágua (CORDE, 2001, p.105) expressa: 

 “Queremos uma sociedade baseada na igualdade, na justiça, 
na equiparação e na interdependência, que assegure uma 
melhor qualidade de vida para todos, sem discriminação de 
nenhum tipo, que reconheça e aceite a diversidade como 
fundamento para a convivência social. Uma sociedade 
onde o primeiro seja a condição de pessoa, de todos os seus 
integrantes, que garanta sua dignidade, seus direitos humanos, 
sua autodeterminação, sua contribuição à vida comunitária e 
seu pleno acesso aos bens sociais”.

O SENAR tem como missão desenvolver ações da formação profissional 
rural (FPR) e atividades da promoção social (PS) voltadas às pessoas do 
meio rural, contribuindo para sua profissionalização, sua integração na 
sociedade, melhoria da sua qualidade de vida e para o pleno exercício da 
cidadania. Vale lembrar que uma das diretrizes da instituição consiste no 
esforço em propiciar a inclusão de PNEs em seus eventos.

Portanto, fica evidente que a atuação eficiente, eficaz e competente dos 
agentes envolvidos no processo de FPR e PS é um dos pilares para assegurar 
o alcance do sucesso no atendimento às PNEs, no desenvolvimento do 
programa Apoena.
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