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Resumo 

 

O presente trabalho tem por objetivo descrever as experiências de quatro Professores de 

Apoio em Sala (PAS) de alunos que apresentam quadros de Transtornos Globais do 

Desenvolvimento (TGD), bem como identificar as dificuldades e os modos de enfrentamento 

pelos docentes das diversas disciplinas em diferentes estruturas institucionais no processo de 

inclusão escolar desses alunos. Considerando a legislação nacional e estadual em vigência e a 

garantia de direitos de todos os alunos receberem educação, de acordo com suas 

potencialidades e necessidades, em ambientes comuns (destacando-se a Constituição Federal, 

1988; o Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA, 1990; a LDB 9394/96; e as Políticas e 

Diretrizes Nacional e Estadual de Educação na Perspectiva da Inclusão, 2001, 2008, 2009, 

2010), a proposta de demanda de Professor de Apoio em Sala (PAS) implica um processo que, 

muitas vezes, se mostra desgastante, demorado, truncado por barreiras e obstáculos que 

precisam ser rompidos/superados por todos os que integram o contexto escolar, familiar e 

social. Diante destas condições, o trabalho conjunto pode significar maiores garantias de 

avanço, como mostram os relatos aqui apresentados. 

 

Palavras chaves: Professor de Apoio em Sala. Transtornos Globais do Desenvolvimento. 

Inclusão Educacional. Cotidiano escolar. Saúde e educação. 

 

 

Introdução 

 

A conhecida história “A águia e a galinha” que Leonardo Boff (2010) utiliza como uma 

metáfora da condição humana permite ao leitor se confrontar com duas dimensões 

fundamentais da existência humana: a dimensão do enraizamento, do cotidiano, do limitado – 
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o símbolo da galinha – e a dimensão da abertura, do desejo, do ilimitado – o símbolo da 

águia, bem como com o questionamento de como equilibrar essas duas dimensões na busca da 

identidade humana através da inclusão das contradições e da superação dos eventuais 

obstáculos identificados nos aspectos pessoais, sociais e planetários. 

A obra mostra que cada pessoa hospeda dentro de si uma águia, sentindo-se engajada em um 

projeto infinito e querendo romper os limites apertados de seu arranjo existencial de galinha; 

entretanto, há movimentos na política, na educação e no processo de mundialização da 

economia que pretendem reduzir a todos a “simples galinhas, confinadas aos limites do 

terreiro”. Diante destas contradições, indaga: “Como vamos dar asas à águia, ganhar altura, 

integrar também a galinha e sermos heróis de nossa própria saga?”. Sugerindo que “conhecer 

o humano é, antes de, mais nada situá-lo no universo, e não separá-lo dele”, Boff destaca que 

a indagação sobre “quem somos?” é inseparável da reflexão sobre “onde estamos?”, “de onde 

viemos?”, “para onde vamos?”. 

Para responder a isso, é preciso não aceitar a submissão, rejeitar os conformismos e os 

comodismos e evitar maiores sofrimentos a si mesmo e à humanidade diante da pobreza e da 

exclusão social, sendo necessário despertar a águia dentro de cada um e construir um mundo 

melhor, onde todos possam participar e decidir sem omissões, libertando-se da opressão 

(BOFF, 2010). 

De acordo com Laplane (2006, p.707), “a idéia de uma sociedade inclusiva fundamenta-se 

numa filosofia que reconhece e valoriza a diversidade, como característica inerente à 

constituição de qualquer sociedade”. Nesse sentido, a Educação Especial, que tem como 

finalidade principal a formação de cidadãos conscientes e participativos, é considerada parte 

integrante do sistema de ensino que visa promover o desenvolvimento pleno das 

potencialidades e habilidades das pessoas que fazem parte do grupo de usuários dos serviços 

ofertados – um direito assegurado por lei, desde a pré-escola até os mais altos graus do 

ensino. 

Considerando que é a ação pedagógica que norteia a educação especial, destacam-se como 

princípios específicos para a efetiva mudança de paradigmas educacionais: 

 Normalização: tomada como base filosófico ideológica do processo de inserção das 

pessoas com necessidades educacionais especiais na rede regular de ensino; 

 Individualização: valoriza as diferenças individuais, tendo como uma de suas 

principais características o respeito à diversidade e ao ritmo de cada indivíduo, a partir 

da identificação específica de suas necessidades educacionais; 

 Inclusão escolar: princípio que embasa a intenção de superar as práticas de exclusão 

social, promovendo transformação e aprimoramento das instituições de ensino para 

acolher e fazer aprender (LAPLANE, 2006: CARVALHO, 2008). 

Nesse sentido, é importante destacar, ainda, que tornar a educação atual mais inclusiva 

exige que todos os envolvidos reflitam sobre os liames de que se trata ao falar de inclusão, 

pensando o que se pretende na escola e na sociedade e transformando a pesquisa contínua em 

uma estratégia que sirva como alicerce desse processo (CARVALHO, 2008). 

Outros princípios que norteiam a idéia de uma sociedade inclusiva (BRASIL/SEESP, 2004) 

retratam: 

 A identidade pessoal e social como base da construção da igualdade na diversidade; 

 A escola inclusiva como espaço de construção da cidadania; 

 O exercício da cidadania na promoção da paz e da justiça social; 
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 A construção de espaços sociais inclusivos para o atendimento organizado ao conjunto 

de características e necessidades de todos os cidadãos. 

O passar do tempo, entretanto, mostra que ainda há incoerências entre os paradigmas que 

predominam as práticas da Educação Especial, pois é possível constatar que, apesar dos 

esforços envidados para efetivar a inclusão educacional, os alunos com necessidades especiais 

– por suas deficiências ou por seus talentos especiais – muitas vezes continuam sendo 

excluídos das escolas comuns e até das escolas ou dos centros especializados, seja com 

relação à apropriação do saber em contraposição à intensidade e aos ritmos de aprendizagem, 

seja com relação aos programas e serviços de apoio ofertados (GARCIA, 2004; 2007; 

LAPLANE, 2006). 

As decisões apontadas pelas diretrizes e resoluções/instruções vigentes no âmbito da 

educação em nível nacional e estadual (BRASIL, 2008; 2009; PARANÁ, 2008a; 2008b; 

2008c; 2010) engendraram a criação da função do Professor de Apoio em Sala (PAS), além de 

outras medidas específicas para o atendimento dos alunos com Transtornos Globais do 

Desenvolvimento (TGD), reafirmando o compromisso que o Estado do Paraná tem com a 

educação para todos e visando mudanças nos resultados alcançados pelo processo de inclusão 

de todos no contexto escolar e a garantia da permanência e do sucesso na aprendizagem 

formal. 

Esta legislação nos remete à compreensão de que o atendimento ao educando com 

necessidades especiais na área dos Transtornos Globais de Desenvolvimento (TGD) deve se 

realizar preferencialmente na rede regular de ensino, nas classes comuns com o apoio 

especializado na própria escola, em serviços ofertados em Salas de Recursos e/ou com o 

Professor de Apoio em Sala (PAS). 

 

A prática de sala de aula: a presença do Professor de Apoio em Sala 

 

Os relatos de experiência mostrados a seguir envolvem o processo de atendimento ofertado 

em estabelecimentos de ensino de municípios jurisdicionados ao NRE Londrina-PR a quatro 

alunos
5
 que apresentam quadros de Transtornos Globais do Desenvolvimento, diagnosticados 

em diferentes momentos de sua vida escolar por procedimentos diversificados que revelam as 

relações que se estabelecem entre Educação e Saúde no enfrentamento das necessidades de 

cada um. 

 

Caso 1: aluno do sexo masculino, 15 anos, 7ª série. 

O aluno em questão foi submetido a avaliação psicológica e pedagógica em novembro de 

2006, pois, conforme relatório escolar, apresentava dificuldades no relacionamento 

interpessoal. Em entrevista, os pais relataram que ele nasceu através de intervenção cesariana 

e apresentou desenvolvimento psicomotor e da linguagem na idade esperada; desde pequeno, 

demonstrou interesse por computadores, natação, ouvir e ler histórias e preferência por jogos 

(como xadrez e quebra-cabeça); apresentava comportamentos estereotipados como “flap” e 

vocalização que, até hoje, se intensificam diante de situações de expectativa, ansiedade, 

cansaço ou tensão; quanto ao convívio social, sempre apresentou dificuldades em estabelecer 

e manter relacionamento com pares de sua faixa etária. 

Em função da agitação motora e isolamento, aos quatro anos, fez avaliação com neurologista 
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e passou por atendimento psicológico e fonoaudiológico; aos oito anos, iniciou atendimento 

psiquiátrico com o diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade 

(TDAH), fazendo uso de medicação (Ritalina) por dois anos; em 2005, passou por nova 

avaliação neurológica (em São Paulo-SP) e foi diagnosticado com Síndrome de Asperger 

(quadro confirmado, no ano seguinte, por outro psiquiatra paranaense). 

No que tange ao histórico escolar, freqüentou Educação Infantil dos três aos seis anos, em 

duas escolas particulares; aos sete anos iniciou a 1ª série e, entre as séries iniciais do Ensino 

Fundamental, passou por quatro escolas; em novembro de 2006, foi avaliado e encaminhado 

para Classe Especial de Condutas Típicas, regressando, por meio de processo de 

reclassificação, para a 4ª série no segundo semestre de 2008 e inserido em Sala de Recursos 

de TGD ao iniciar a 5ª série em 2009. Nesse contexto da 5ª série, foi dado início ao processo 

de orientação para os professores, visando trabalhar as características, habilidades, capacidade 

de aprender e dificuldades do aluno na sala de aula; porém, já no primeiro bimestre a equipe 

docente demonstrou dificuldades e significativa resistência para o trabalho e o aluno começou 

a apresentar sinais de ansiedade constante, crises de choro e incremento das estereotipias de 

comportamento, sendo até afastado das aulas por recomendação médica. 

Nesse momento, foi realizada uma reavaliação do caso, com observações no âmbito escolar, 

acompanhamento em sala de aula e reunião com os pais para buscar os dados e documentos 

necessários para subsidiar a solicitação do Professor de Apoio em Sala. O acompanhamento 

em sala de aula mostrou que o agravante desse ambiente caracterizado pela falta de domínio 

dos professores de forma geral levava a um contexto caótico, confuso, barulhento, causando 

desorganização, instabilidade e intensa ansiedade ao aluno; por isso, foi considerada 

fundamental a mudança de escola e reforçada a necessidade do acompanhamento do PAS, 

visando restabelecer a estabilidade do aluno e amenizar a ansiedade e os sintomas de déficit 

de atenção e estereotipias. 

Para esse processo de transferência, a equipe pedagógica e docente foi orientada a respeito do 

caso e das necessidades de organização específica do trabalho, sendo explicado, também, o 

papel a ser desempenhado pelo PAS no acompanhamento desse aluno. Desde a abertura da 

demanda do Professor de Apoio em Sala, foi possível verificar que, com o apoio adequado, o 

aluno pode expressar todo o seu potencial cognitivo e mostrar um desempenho acadêmico 

correspondente a esse potencial, ainda que evidencie suas idiossincrasias na conduta. 

Assim, se constata o quanto significativo esse trabalho pode ser na vida de um aluno que 

apresenta um quadro na área do TGD. Muitos desafios, dificuldades, frustrações se somam a 

ganhos “incalculáveis”, dentre os quais, destacam-se pessoas e suas atitudes que modificam a 

prática escolar. 

 

Caso 2: aluno do sexo masculino, 13 anos, 8ª série. 

As informações de relatórios escolares e de dados médicos e familiares mostraram que o 

aluno, de um modo geral, não tinha limites e não respeitava as regras da escola e 

principalmente o convívio com colegas e professores, demonstrando dificuldades intensas no 

relacionamento e atitudes de agressividade verbal e física. Tais características se manifestam 

desde o início da vida escolar, como também no ambiente familiar (com relacionamento 

muito conturbado); entretanto, seu desempenho acadêmico sempre foi superior à média dos 

demais alunos da série em quase todas as disciplinas (principalmente nas áreas de Linguagem, 

Ciências, Artes e Matemática), tendo dificuldades somente em situações que exigiam 

habilidades motoras mais amplas (como nas aulas de Educação Física) e trabalhos em grupo. 
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O aluno passou por várias escolas: devido ao comportamento agressivo e antissocial, a família 

se via obrigada a transferi-lo para não sobrecarregá-lo ou à escola. Em 2008, já com dez anos 

de idade e freqüentando a 5ª série, por apresentar comportamento extremamente atípico na 

sala de aula, desorganização emocional e agressividade aos professores e colegas, foi afastado 

das aulas durante o segundo semestre por recomendação médica, passando a receber 

atendimento domiciliar e comparecendo à escola apenas para realizar as atividades de 

avaliação; contudo, sempre manteve excelentes notas. 

Em 2009, passou a freqüentar escola pública e receber atendimento no Centro de Atenção 

Psicossocial-Infantil/CAPSi, cuja equipe fazia orientação e seguimento aos profissionais da 

escola. Entretanto, pela falta de sistematização desses acompanhamentos e em função dos 

agravantes do próprio contexto escolar, o aluno piorou muito no quadro de dificuldades de 

relacionamento, chegando ao final de 2010 com outro afastamento (agora sob orientação da 

Equipe do Setor de Educação Especial do NRE Londrina). 

Nesse momento, foi providenciada a transferência do aluno para a escola atual pela 

proximidade ao CAPSi e possibilidade de acompanhamento mais adequado para a família e a 

escola, bem como foram levantados os dados e documentos para a solicitação do PAS, que se 

efetivou ao final do primeiro bimestre deste ano. Para esse processo, a equipe pedagógica e 

docente foi colocada a par do caso e das dificuldades e necessidades de trabalho específico 

para a construção da inclusão deste aluno. Além disso, os colegas da sala que ele passaria a 

frequentar também foram orientados quanto às atitudes coletivas e individuais necessária à 

inserção no grupo. 

De início, tanto professores quanto colegas de sala demonstravam certo receio e insegurança, 

pois havia momentos de falta total de interação acompanhados de outros em que eram 

manifestadas atitudes de agressividade verbal e física (tais situações eram temporariamente 

diminuídas com a presença de um acompanhante na sala de aula, ; no entanto, com a abertura 

de demanda para o PAS, estes comportamentos foram amenizados, à medida em que o 

relacionamento entre todos foi se modificando, passando a ser de maior confiança e vínculo 

afetivo. 

Durante este período em que se estabeleceu o trabalho do PAS, já foi possível notar progresso 

significativo nas situações de interação em sala de aula e em outros ambientes da escola: 

diminuição de manifestações das agressões verbais e de algumas brincadeiras de “mau gosto”, 

maior participação nas aulas e nos trabalhos em grupos, melhora do relacionamento com 

professores e do vínculo de amizade com alguns colegas, embora a expressão de sentimentos 

e afetividade ainda seja uma dificuldade para ele e, em determinados momentos, a 

impulsividade, a ansiedade e a agitação tomam conta. Nestes momentos, a presença do PAS é 

fundamental para desenvolver a percepção de si mesmo e do outro, dos sentimentos e 

motivações pessoais e das alterações de humor que podem ser mais bem controladas com o 

devido esforço. 

O ganho maior, entretanto, foi percebido nas atitudes dos colegas e dos professores e de 

outros profissionais da escola para com esse aluno e a receptividade e acolhida que propiciam, 

desenvolvendo e fortalecendo, a cada dia, os laços de amizade, respeito, ajuda mútua e 

afetividade. 

 

Caso 3: aluno do sexo masculino, 16 anos, 6ª série. 

Este aluno, após passar por reprovações, atendimento em Classe Especial de Condutas Típicas 

e Sala de Recursos/TGD, no início do segundo bimestre deste ano letivo passou a receber o 
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acompanhamento do PAS. A conduta apresentada em ambiente escolar no ano de 2010 foi 

dramática: com o transcorrer do período, começou a demonstrar acentuada dificuldade em 

realizar as tarefas, denotando intensa ansiedade, com mudanças bruscas de comportamento, 

inclusive com quadro de agressividade verbal, associada a extrema dificuldade em 

permanecer na sala de aula, raramente ficando na escola até o final do período. Durante o 

segundo semestre, praticamente ficou afastado da sala de aula, não conseguindo acompanhar 

o processo escolar e sendo reprovado mais uma vez. Nesse período, foram mantidos os 

atendimentos no CAPSi e na Sala de Recursos/TGD, devido aos vínculos afetivos e de 

amizade que se estabeleceram e da predisposição de participação demonstrada nesses 

contextos. 

Perante o quadro apresentado em ambiente escolar e devido a situações de risco social a que 

estava exposto, foi solicitada reavaliação médica e o aluno começou a receber 

acompanhamento de diversos profissionais do CAPSi (psiquiatra, psicólogo, psicopedagoga e 

educador social), com atividades diferenciadas e diversificadas fora do contexto educacional, 

sendo também modificada a medicação em uso, bem como com o acompanhamento e 

orientação da família pela equipe do Setor de Educação Especial do NRE Londrina. 

Diante destas condições, foi refeita a solicitação de abertura de demanda de PAS (este 

processo já havia sido tentado há três anos, sem sucesso, em função do laudo diagnóstico 

apresentado na época). Com a aprovação da função de Professor de Apoio em Sala, foi dado 

início aos trabalhos a partir do diagnóstico do aprendizado do aluno, dos conteúdos 

registrados e dos contatos com professores, equipe pedagógica e familiares; além disso, 

conversas com o aluno, expondo a ele o trabalho a ser realizado e apresentando a importância 

da sua colaboração, evidenciaram as estratégias iniciais desse relacionamento no ambiente 

escolar. 

Desde o início, foi possível verificar as dificuldades significativas em manter a atenção 

centrada nas tarefas, necessitando de constante apoio para concentrar o foco de atenção 

naquilo que está sendo estudado, como também para auxiliar na compreensão do conteúdo 

trabalhado. Dentre as intervenções realizadas, destacam-se: organização do material, 

adaptações curriculares, revisão e atividades progressivas, motivação para melhora da letra e 

capricho com o material, análise do aprendizado e progresso em cada disciplina e intervenção 

disciplinar com objetivo de atuar como um facilitador no apoio à complementação dos 

conteúdos escolares.  

Diante do exposto, nota-se que o trabalho vem dando ótimos resultados tanto na 

aprendizagem quanto no comportamento do aluno: seu último boletim mostrou o progresso na 

assiduidade e na melhora das notas. É importante ressaltar um significativo instrumento que 

tem contribuído nas avaliações dos professores, através do qual o PAS registra observações 

acerca das dificuldades e do auxilio recebido pelo aluno ao realizar a prova e outros trabalhos 

em sala de aula.  

Contudo, os bons resultados deste trabalho devem ser creditados, especialmente, ao empenho 

dos professores da turma e dos profissionais envolvidos na gestão do estabelecimento de 

ensino, que vem se revelando modelo frente às políticas de inclusão. Fica a certeza de que 

este trabalho é continuo e que adversidades ocorrem com freqüência; entretanto, é um 

trabalho em que o foco é o aluno e que todas as ações são desenvolvidas em seu benefício. 

 

Caso 4: aluno do sexo masculino, 17 anos, 8ª série. 

O atendimento do PAS junto a este aluno se iniciou a partir do segundo bimestre deste ano 
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letivo, embora o acompanhamento deste caso tenha sido realizado pela equipe do Setor de 

Educação Especial do NRE Londrina junto aos familiares e à equipe pedagógica e docente 

desde o início de 2010. Nesse período, foram levantados dados e documentos relativos às 

exigências para o estabelecimento do processo de solicitação do serviço de apoio específico 

na área dos Transtornos Globais do Desenvolvimento. 

Já no início dos trabalhos, após uma breve reunião para conhecimento das características e 

necessidades mais urgentes deste aluno e considerando as orientações anteriormente 

partilhadas com a equipe docente, o contato com a família foi essencial para o 

estabelecimento da parceria necessária para aumentar as chances de sucesso das intervenções 

a serem implementadas. Nesse contato, o pai, que o acompanhou até a escola, relatou a 

animação da família por ter conseguido esse atendimento e comunicou as intenções de fazer 

de tudo para ele frequentar as aulas, realizar as atividades propostas e dar continuidade ao seu 

tratamento médico terapêutico, levando mais a sério as intervenções e orientações associadas 

ao uso de medicação indicada e das terapias desenvolvidas junto ao CAPSi em um município 

vizinho (devido a esse atendimento semanal, o aluno ausenta-se das atividades escolares, 

desenvolvendo atividades complementares para compensar os conteúdos estudados pela 

turma naquele dia). 

O aluno também se mostrou animado e disposto, demonstrando vontade em vir para a escola, 

embora seu quadro de instabilidade não permita, ainda, um nível bem equilibrado nas atitudes 

frente às exigências do contexto da sala de aula: com o passar dos dias, iniciou uma 

resistência quanto ao período ao qual teria que frequentar; chegava à escola com atraso e para 

entrar na sala de aula era necessário muito incentivo; em sala incomodava-se muito com o 

barulho e resistia em fazer os trabalhos dados pelos professores; sempre alegava cansaço e 

percepção de incapacidade para executar o que era solicitado. Assim, para deixar claro que era 

necessário fazer os registros da matéria, procurava copiar tudo, sempre incentivando para que 

ele mesmo fizesse e mostrasse suas capacidades; as conversas de incentivo valorizavam a 

dedicação, o esforço e o compromisso necessários para o sucesso em todas as situações da 

vida escolar e social. 

Considerando, enfim, suas dificuldades e a resistência em freqüentar o período vespertino, foi 

contatada a mãe para trocá-lo de horário, o que melhorou um pouco seu envolvimento, 

inicialmente; porém, voltaram a aparecer as reclamações pelo barulho da sala e a recusa em 

vir para a escola e realizar os trabalhos acadêmicos que levava para casa; apenas com muito 

incentivo conseguiu ler um livro de literatura que o professor de Língua Portuguesa 

recomendou como trabalho. Após o período de férias, continua faltando e demonstra muita 

dificuldade em inserir-se nesse contexto; todas as manhãs, antes de entrar na aula com os 

demais alunos, é levado a outra sala para ser ouvido a sós em seus conflitos (alega que todos 

zombam dele, que o agridem e que não gosta da escola; questiona sua própria capacidade de 

aprendizagem e realização; demonstra uma infantilidade nas reações emocionais e muitos 

medos diante das exigências sociais etc.); é incentivado/apoiado em suas necessidades mais 

emergentes e, com isso, tem participado das aulas com mais vontade. 

Percebe-se, também, que há dificuldades no relacionamento familiar: tem sido tratado como 

criança e poupado de tudo (todas as suas atividades escolares eram sempre realizadas pela 

irmã ou pela mãe), não sendo capaz de enfrentar as dificuldades da vida e este é, no momento, 

o ponto principal do trabalho a ser feito com o apoio da família que se mostra desorientada 

quanto ao problema do filho. Nesse sentido, é preciso que os pais também procurem ajuda de 

terapeutas para conduzir de forma mais adequada as questões familiares. 



  

VII ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISADORES EM EDUCAÇÃO ESPECIAL 
Londrina de 08 a 10 novembro de 2011 - ISSN 2175-960X – Pg. 1936-1944 

 

1943 

 

Com isso, a orientação dada pela responsável pelo Setor de Educação Especial do NRE 

Londrina envolveu mudanças nas intervenções junto ao aluno e foi iniciado o trabalho de ir 

todos os dias em sua casa para incentivá-lo a vir para a escola, bem como incrementadas as 

oportunidades de escuta de suas falas e necessidades mais urgentes. Nesses momentos, o 

trabalho do PAS é essencial, mostrando atitudes e coerência no acompanhamento às 

necessidades demonstradas pelo aluno. 

 

Considerações finais 

 

É oportuno lembrar que os diversos estudos e práticas de trabalho têm mostrado que o 

desenvolvimento das pesquisas nesta área da Educação Especial desempenha um importante 

papel junto ao pessoal docente especializado, principalmente nos processos de formação 

continuada. Todavia, uma coisa é certa, possibilitar o novo é ousado e desafiador, pois 

lacunas existem e fazem parte de qualquer processo de ensinar e aprender. 

Entretanto, é preciso cautela para que não seja admitida uma falsa idéia de escola 

democrática: a escola será mais capaz, mais democrática, à medida que acolher a todos, 

educar e ensinar, respeitando as diferenças individuais e, principalmente estimulando o 

desenvolvimento da capacidade do aluno para aprender, independentemente do lugar em que 

esteja matriculado. 

Para que haja mudanças concretas, é preciso que todos estejam realmente abertos às 

mudanças, procurando estudar cada aluno que tenha o acompanhamento do PAS e de outros 

programas/serviços relacionados a suas necessidades específicas, como o trabalho realizado 

por outros profissionais (psicólogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais, entre outros) 

nas convenientes relações entre Rede de Apoio Social, Saúde e Educação e, munidos das 

informações necessárias, elaborando um plano de ação individualizado que delimite a melhor 

forma de trabalhar com esse aluno. 

Cabe ao Professor de Apoio em Sala e aos professores da classe comum, em um trabalho 

conjunto, idealizado e desenvolvido a partir de observações criteriosas acerca das 

necessidades específicas de cada aluno, ajustarem suas intervenções pedagógicas ao processo 

de aprendizagem dos diferentes alunos, de modo a possibilitar ganhos significativos do ponto 

de vista educacional, afetivo e sociocultural. 

Relembrando a história de águias e galinhas, é preciso aprender a buscar a condição humana 

de equilíbrio entre o limitado da galinha e o ilimitado da águia – o que promove um desafio 

ao rompimento dos “paradigmas enraizados em nossa sociedade”. Em relação à educação, 

também é possível identificar impasses aos quais todos os que se inserem no contexto escolar 

estão expostos, vivenciando a necessidade de tomar decisões e fazer escolhas muitas vezes 

difíceis e laboriosas. Integrar a águia e a galinha nesse cenário, permitindo e possibilitando 

sua existência e manifestação, é trabalho que exige participação e conhecimento. 
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