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Resumo 
 
Atendendo a uma demanda e pedidos de professores, gestores, coordenadorias 
regionais da SEEDUC-RJ, que conheceram o meu projeto do produto final da minha 
dissertação de mestrado profissional através das redes sociais, o trabalho em 
questão tem por objetivo: apresentar as estratégias utilizadas para a inclusão de 
alunos do Ensino Médio com dificuldades de aprendizagem em várias dimensões e 
níveis, ou seja, tanto alunos com deficiências, transtornos e necessidades 
educacionais específicas. Com isso, pensou-se na criação de um ciclo de palestras 
sensibilizantes afim de minimizar as conhecidas barreiras da inclusão nas 
dimensões: atitudinal e comunicacional utilizando os princípios do desenho universal 
previstos pelas leis gerais e específicas ancoradas na LBI. Essa atividade foi 
idealizada para o desenvolvimento da criação de uma cultura através de palestras 
de conscientização a gestores, docentes e funcionários realizadas nas unidades 
escolares da SEEDUC-RJ. Tal processo iniciou-se buscando apresentar conceitos 
básicos, legislação específica e algumas estratégias pedagógicas e adaptações 
curriculares a nível de sala de aula até o alcance dos seus próprios PPPs para a 
melhoria do atendimento e promoção do acesso e permanência à sala de aula e 
estruturas da Unidade Escolar mesmo mediante o precário cenário da falta de 
recursos, salas e profissionais especializados em ambientes AEE e dos horários de 
contraturno. 
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Introdução 

O trabalho em questão trata-se da proposta de exposição oral de relato de 

experiências sobre um pequeno ciclo de palestras sobre Acessibilidade e Inclusão 

que casualmente ocorreram sendo oferecidos em função da demanda criada a partir 

de convites que surgiram da parte de gestores de Unidades Escolares e da Regional 

Metropolitana III da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC-

RJ). 

Há uma grande carência do debate e do suporte na Rede Estadual sobre o 

assunto, por conta das descontinuidades de políticas de suporte aos gestores sobre 

inclusão nas UE (Unidades Escolares) nas regionais da SEEDUC-RJ. A 

descentralização do atendimento nos chamados NAPES (Núcleo de Assessoria 

Pedagógica Especializada) supostamente dariam apoio aos colégios, porém com o 



  
 

sucateamento e falta de recursos e de pessoal, os núcleos não foram suficientes 

para atender à Rede. Alguns núcleos, tal como o NAPES da Metropolitana III não 

estão funcionando, e quando funcionam acabam não atendendo a demanda 

existente. 

Por esse fato, foram realizadas algumas palestras (3) sendo 2 no Colégio 

Estadual Nilo Peçanha, em São Gonçalo a convite da direção e coordenação 

pedagógica da Unidade e no Colégio Estadual Horácio Macedo, em Maria da Graça 

para um Seminário em comemoração do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência 

para a Regional Metropolitana III a convite da Diretoria Pedagógica da Regional 

citada. Tais convites surgiram por conta da divulgação dos trabalhos realizados no 

meu curso de mestrado através das redes sociais e os desdobramentos que o 

produto final criado e testado acabaram propiciando esse tipo de comunicação 

através de palestras, rodas de conversas, mesas redondas. O projeto "Química 

Acessível" foi a vitrine para o surgimento desses convites. 

São utilizadas nessas palestras preceitos da Educação Inclusiva, 

principalmente utilizando como referencial Vygotsky e alguns autores nacional, 

usando como exemplo a professora Maria Teresa Eglér Mantoan e conceitos 

interdisciplinares com a prática da Educação Freiriana. 

 

Metodologia 

Através das redes sociais, principalmente pela divulgação sobre o tema em 

questão pelo projeto "QUÍMICA ACESSÍVEL: CONSTRUÇÃO DE UMA 

PLATAFORMA DIGITAL PARA O DEBATE SOBRE INCLUSÃO NO ENSINO DE 

QUÍMICA" (Passinato et. al, 2017), ganhador do I Prêmio Paulo Freire oferecido 

pela Comissão de Educação da ALERJ, professores e gestores tomaram 

conhecimento de minhas incursões e expertise desenvolvida tanto por minha práxis 

pedagógica quanto pelas atividades em sala de aula isoladas na U. E. onde 

lecionava por 9 anos, C.E. Tenente General Napion quanto no desenvolvimento de 

um trabalho na Comissão de Acessibilidade do IQ-UFRJ onde sou Técnica 

Administrativa em Educação (TAE) e desenvolvo um trabalho de acolhimento, 

sensibilização e orientação ao docente no tocante de construir um PEI (Plano 

Educacional Individualizado) e oferecer opções de adaptações curriculares aos 

professores da Unidade do IQ-UFRJ. Esse procedimento é realizado com os alunos 

acolhidos nas disciplinas oferecidas pelo Instituto ministradas pelos docentes 



  
 

locados nos departamentos que oferecem essas disciplinas a cada semestre letivo. 

Dito isso, esses profissionais de educação entravam em contato através desse canal 

e solicitavam palestras (algumas não viáveis pela falta de verba de transporte e visto 

que se localizavam em outras cidades). Atendendo a essa demanda construiu-se 

com base na muito bem sucedida exposição da aula inaugural do Curso de 

Especialização em Ensino de Química (que é oferecido semi-presencialmente, com 

encontros semestrais e plataforma Moodle semelhante e com parceria com o 

CECIERJ-CEDERJ), no qual propus uma disciplina que foi aprovada e fui, então 

credenciada como também professora convidada da SEEDUC-RJ para ministrá-la. 

Criei uma apresentação e usei recursos de imagens, áudio, vídeos em 

apresentações acessíveis que eram modificadas de acordo com a necessidade e 

demanda do local que me solicitava. Dentre as atividades realizadas nas U.E e em 

um evento da Coordenadoria Regional Metropolitana III a qual pertenço realizaram-

se: seminários, palestras, roda de conversas e exposição de materiais acessível. 

 

Resultados e discussão 

Os resultados podem ser resumidamente apresentados e comentados através 

de meu relato da reação dos momentos que foram produzidos nesse pequeno 

movimento que denominei “CICLO DE PALESTRAS SOBRE INCLUSÃO E 

ACESSIBILIDADE EM COLÉGIOS E REGIONAIS SEEDUC-RJ”: na primeira 

palestra no C.E. Nilo Peçanha, tivemos uma exposição mais de apresentação de o 

que era a educação inclusiva e discutimos as estratégias para maior acessibilidade e 

inclusão nas nossas práticas em sala de aula e na U.E e sugeri como prática uma 

maior atuação do presidente de Conselhos Escolares no sentido de desenvolver 

campanhas com sensibilizações atuando com a membros de comunidade externa, 

tal como os pais e responsáveis dos alunos em projetos interdisciplinares 

envolvendo os professores e alunos para um maior debate sobre esse tão tema tão 

caro, buscando ouvir e agir nos pontos de fragilidade com atitudes pequenas de 

grande repercussão e aplicabilidade. No segundo momento já inserindo a roda de 

conversas depois de uma pequena e objetiva exposição sobre o que foi solicitado 

como assunto a ser exposto, que foi: a evasão, depressão e bullying acarretado pela 

diversidade que é causada pela presença de alunos com deficiências, transtornos 

globais e estudantes com necessidades educacionais específicas. Esse momento 

ouviu mais a voz do docente que usou da roda de conversa como espaço de catarse 



  
 

e trouxe realidades muito duras e experiências dolorosas para o contexto. Muita 

emoção e empatia foram detectados e envolveram o momento. Já na última 

intervenção até o momento, fui convidada para um seminário no C.E. Horácio 

Macedo que também sedia uma unidade da FAETEC em Maria da Graça, lá 

ministrei um seminário comemorativo que buscou uma conversa com os gestores da 

Metropolitana III, principalmente. Nesse espaço expus uma apresentação que 

projetou vídeos e alguns conceitos, leis gerais e específicas da Inclusão e após isso 

feito desenvolve-se um debate onde alguns coordenadores pedagógicos e diretores 

se sentiram escutados, pois trouxeram para o momento depoimentos marcantes e 

muito duros da realidade de suas unidades e foi interessante que eles se sentiram a 

vontade em exporem e pedirem ajuda frente à direção pedagógica (DRP) e equipe 

que demonstraram sensibilizados e percebeu-se a disposição para futuramente 

melhor atender e dar suporte para essas equipes pedagógicas e direções, pelo 

menos na nossa regional. 

 

Conclusão 

Mediante tudo que foi colocado, conclui-se que é importante promover tais 

encontros e dialogar com a comunidade escolar das unidades escolares, com os 

gestores micro e macroscopicamente desde as coordenadorias regionais até as 

unidades escolares, promovendo a sensibilização e o diálogo com os partícipes de 

uma Educação Especial e Inclusiva de verdade, não só de fato (força legal) e nem 

de registros e relatórios, pois nem sempre isso reflete a realidade do que está 

acontecendo nos espaços escolares da SEEDUC-RJ. 
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