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Esta pesquisa tem o intuito de relatar o cotidiano de uma bolsista do PIBID (Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), vivenciado no período entre setembro de 2016 a 

julho de 2017, em uma Escola Básica Municipal de Florianópolis, a partir de sua participação em 

um processo de inclusão de uma estudante desta escola, com o diagnóstico de deficiência 

intelectual. O programa PIBID concede bolsas para alunos das licenciaturas, professores 

universitários e professores de escolas públicas, ou seja, existe uma parceria entre as 

universidades e as comunidades escolares. O objetivo principal do programa é a inserção dos 

licenciandos bolsistas de Iniciação à Docência (ID), no contexto das escolas públicas, desde o 

início de sua formação acadêmica, sob orientação de um professor da escola, sendo esse o 

supervisor (PrS), e um docente da licenciatura, que assume a função de coordenador de área 

(CA).  

Na reedição do Projeto PIBID/UDESC, em 2013, foi introduzido o subprojeto Interdisciplinar 

(contemplando Música, Artes Visuais, História, Geografia e Pedagogia). O projeto Institucional 

foi regulamentado pela portaria CAPES, nº 096, de 18 de julho de 2013 e tinha por objetivos: 

promover diálogos e articulação entre a formação inicial e continuada; desenvolver parcerias 

efetivas entre os subprojetos e as escolas conveniadas; inserir os bolsistas no cotidiano escolar, 

ampliando sua capacidade comunicativa e socializar as atividades desenvolvidas (UDESC, 2014).  

A seguir, será apresentada a contextualização da ação de letramento, parte do subprojeto PIBID 

Interdisciplinar, desenvolvido na Escola Básica Municipal Luiz Cândido da Luz, localizada na 

região Norte de Florianópolis.  

O plano de trabalho do grupo da escola consistiu em diversas atividades, a saber: participação 

das reuniões das escolas; estudo das funções do AEE (Atendimento Educacional Especializado); 

grupo de estudo sobre interdisciplinaridade; levantamento da legislação e políticas públicas que 

abordam o tema da inclusão; desenvolvimento de jogos e atuações de docência compartilhada 

com os professores das turmas e do AEE. Todas essas ações deveriam ser realizadas em parceria 

entre os bolsistas ID, professoras coordenadoras e supervisoras, em conjunto com outros 

professores participantes das atividades na escola. Os bolsistas deveriam observar o contexto 

escolar, com a participação em reuniões e eventos, bem como em aulas de diversos professores. 

As observações, além de promover a compreensão do contexto escolar e de sala de aula, tinham o 
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objetivo de aproximar os bolsistas ID dos professores e alunos, e principalmente de contextos 

onde ocorriam a inclusão. Com base nessas informações, os bolsistas deveriam confeccionar 

jogos inclusivos e interdisciplinares, os quais “possibilitam desenvolver o potencial de 

aprendizagem dos estudantes com deficiência, em interação com os demais estudantes” (UDESC, 

2014, p. 4). 

Desde o primeiro momento em que começamos a pensar no projeto, uma das nossas principais 

preocupações era a de construir experiências de inclusão, desenvolvendo para isto, objetos 

pedagógicos e metodologias que pudessem, de alguma maneira, ser difundidas para as escolas.  

A partir do processo de observação escolar, a tarefa posta era a de selecionar crianças com 

deficiências na escola, priorizando uma em especial, e trabalhar inicialmente com letramento, 

através principalmente de jogos, que construiríamos em conjunto com a criança. Além disso, o 

objetivo era trabalhar com a inclusão dela, junto à sua turma e à sua escola. Para tanto, foi 

escolhida uma turma do quarto ano do Ensino Fundamental, formada por trinta e cinco alunos, 

apresentando uma estudante, cujo diagnóstico era deficiência intelectual leve; a ela daremos o 

nome fictício de Júlia. Para Smith (2008) a deficiência intelectual é definida pela “redução da 

habilidade cognitiva e a necessidade de apoios para a independência na vida, na escola e na 

comunidade”, avaliando ainda que “o sucesso tanto acadêmico como social, é resultado do 

trabalho conjunto de educadores e famílias”, junto a estes indivíduos. 

Tínhamos a premissa, no caso de Júlia, de atentar para a sua história, as especificidades sobre 

a limitação com a qual convivia, além de relacionar a isto, os recursos e auxílios técnicos que 

utilizaríamos, a fim de permitir sua participação plena na sala de aula. A partir de constantes 

observações com relação ao comportamento de Júlia, as propostas que trouxemos, ofereceu-lhe 

oportunidades concretas de evolução, através das letras móveis, de livros, imagens, desenhos, 

histórias, jogos e desafios, o que aproximou a estudante da leitura e da escrita, e fortaleceu o seu 

letramento. 

 

  


