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A NECESSIDADE DE MUDANÇA 
DE PARADIGMAS

CONFORME ESTUDOS POPULACIONAIS QUE ACOMPANHAM A CRIANÇA, COMPROVAM O
QUE VARIOS EDUCADORES PERCEBEM AO LONGO DE SUAS EXPERIÊNCIAS, “CADA CRIANÇA TEM O SEU RITMO

DE APRENDIZADO E SUAS HABILIDADES E DIFICULDADES SÃO DIFERENTES”.

ESSAS HABILIDADES MENTAIS ENGLOBAM A LINGUAGEM (RECEPTIVA, EXPRESSIVA, LEITURA, ESCRITA, CORPORAL, 
...), CÁLCULO, LÓGICA, MEMÓRIA, FUNÇÕES EXECUTIVAS (HABILIDADES DE OBJETIVAR, PLANEJAR, ORGANIZAR, 
INICIAR, FOCAR, PERSEVERAR, AUTO MONITORAR, FLEXIBILIZAR, INIBIR COMPORTAMENTOS, REGULAR EMOÇÕES
E OPERACIONALIZAR) E METACOGNITIVAS (ESTRATÉGIAS PARA ESTUDAR, OUVIR, ANOTAR, LER, COMPREENDER, 
REDIGIR, PESQUISAR E FAZER PROVAS, POR EXEMPLO), ENTRE OUTRAS. AS COMBINAÇOES DESSAS HABILIDADES

DETERMINAM OUTRAS AINDA MAIS COMPLEXAS COMO A CAPACIDADE DE ANTECIPAR, JULGAR, TER
AUTOCONSCIÊNCIA E AUTOCONTROLE, TOMAR DECISÕES, RESOLVER PROBLEMAS E ADIAR RECOMPENSAS.





•

•



•Comunicacional: é a acessibilidade que elimina barreiras na comunicação interpessoal, oferecer
recursos atividade e bens culturais que promovem independencia e autonomia.

Exemplo; braile, libras,…

Clique para adicionar 
texto



• Instrumental: visa a eliminação das dificuldades 
instrumentais e de ferramentas cotidianas

Ex: Celulares com opções de 
acessibilidade cujo falam em voz 
alta suas funções para pessoas 
com deficiência visual



• Programática: planeja excluir as diferenças 
por medidas de leis e normas que 
procuram estabelecer uma igualdade à 
pessoas com qualquer tipo de deficiência

Ex: A Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, para 
assegurar à pessoa com deficiência auditiva o 
direito a atendimento por intérprete ou pessoa 
capacitada em Língua Brasileira de Sinais –
Libras e à pessoas surdo-cega o atendimento 
por guia-intérprete, nas situações que 
menciona. O Congresso Nacional decreta: 
Art.



• Metodológica: está prática busca acabar com as principais dificuldades escolares, tanto na 
aprendizagem tanto no ensino em si superando todas as barreiras possíveis.

Ex: Um trabalho adaptado para um aluno 
com deficiência visual ou auditiva, tendo em 
uso tanto as libras quanto o braile



•



• Capacitismo : E um conceito que da entendimento sobre uma fobia, mas não sobre 
uma raça, gênero ou sexo, e sim sobre deficientes de qualquer tipo. Quem tenha a 
prática de menosprezar ou ridicularizar uma pessoa com alguma deficiência se 
encaixa neste termo.
A vezes, usamos certos xingamentos ou apelidos que podem se encaixar em 

Capaticismo, como: mancada, perna-bamba, "seu autista", "doente mental".
Seja verbalmente ou com ações, quaisquer ato de repudiar ou excluir um portador de 
deficiência se encaixar nesta fobia, cuja sociedade luta constantemente para erradicá-
la, com apoio de todas as formas de acessibilidade descritas anterior mentes



• O Dia da Inclusão Social foi
regulamentado pela Lei nº 
12.073/2009 no Brasil, 
instituindo o dia 10 de 
dezembro de cada ano como a 
data que promove e 
conscientiza toda a sociedade
sobre a importância dos direitos
humanos e sua aplicabilidade.



21 de setembro é o dia Nacional de Luta da Pessoa com 
Deficiência.













Comunidade Aprender Criança. Cartilha da Inclusão Escolar: inclusão baseada em evidências cien
tíficas (Ed. Instituto Glia, 2014).

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/capacitismo-entenda-o-que-e-e-como-evitar-preconceito-
disfarcado-de-brincadeira/
https://guiaderodas.com/conheca-as-diferentes-dimensoes-de-acessibilidade/
http://www.forumdaconstrucao.com.br/conteudo.php?a=32&Cod=2144
https://www.watplast.com.br/blog/conheca-os-simbolos-da-acessibilidade-comunicacional-e-sua-
importancia-em-ambientes-comerciais/
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2019/dezembro/dia-nacional-da-acessibilidade-e-
celebrado-em-5-de-dezembro
https://guiaderodas.com/acessibilidade-nas-escolas/

Referencias:

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/capacitismo-entenda-o-que-e-e-como-evitar-preconceito-disfarcado-de-brincadeira/
https://guiaderodas.com/conheca-as-diferentes-dimensoes-de-acessibilidade/
http://www.forumdaconstrucao.com.br/conteudo.php?a=32&Cod=2144
https://www.watplast.com.br/blog/conheca-os-simbolos-da-acessibilidade-comunicacional-e-sua-importancia-em-ambientes-comerciais/
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2019/dezembro/dia-nacional-da-acessibilidade-e-celebrado-em-5-de-dezembro
https://guiaderodas.com/acessibilidade-nas-escolas/









