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RESUMO 

 

 

Essa pesquisa foi realizada no Programa de Pós-graduação em Inovação em Tecnologias 

Educacionais – PPgITE, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, e teve 

como objetivo desenvolver podcasts acessíveis sobre Síndrome de Berardinelli e Síndrome de 

Down para a utilização em escolas públicas. Diante da problemática em que se insere a 

Educação Especial e sua dimensão inclusiva, o estudo circunstanciado para o contexto de 

escolas públicas do RN, procura identificar as possibilidades de uso acessível do podcast. O 

podcast é um recurso audiovisual que traz principalmente o elemento da oralidade e se destaca 

pela expansão da internet tornando-o de fácil acesso, de produção e distribuição. Os podcasts 

podem ser baixados da internet para acessar em sites e aplicativos que veiculam conteúdos de 

qualquer interesse. Por meio desse recurso midiático, o estudo procura alternativas para o seu 

uso didático e pedagógico aplicado para alunos acometidos pelas síndromes de Berardinelli e a 

de Down. O estudo considera o podcast um recurso formativo a ser incorporado nas práticas 

pedagógicas dos professores e equipes pedagógicas das escolas, podendo ser diversificado e, 

ao mesmo tempo, particularizado para a socialização de conhecimentos sobre as especificidades 

da Síndrome de Berardinelli e Síndrome de Down no contexto social e educacional. Quanto ao 

aspecto metodológico adotou-se a pesquisa participativa, constituída em duas etapas - a 

primeira etapa diz respeito à construção dos podcasts, organizados em 8 episódios, que 

abordaram os aspectos: educacional, social e clínico relacionados à Síndrome de Down e 

Síndrome de Berardinelli, no formato de entrevistas. A segunda etapa trata da disponibilização 

dos podcasts e, posteriormente, do envio de questionários aos professores para avaliação 

do podcast como recurso pedagógico sobre Síndrome de Berardinelli e Síndrome de Down. Os 

dados foram organizados e analisados através dos princípios da Análise de Conteúdo. Para obter 

os resultados da primeira etapa, decorrente da produção dos podcasts, foi utilizado o aplicativo 

de mensagens WhatsApp para realização e gravação das entrevistas. A edição foi feita por meio 

dos aplicativos de vídeos: o Filmora 9 e o Canva. Os resultados da segunda etapa mostram que 

52,4% dos professores não conhecem o recurso podcast e 81% deles não adotam 

o podcast como recurso pedagógico. Os dados apontam para as fragilidades no acesso ao 

conhecimento sobre a Síndrome de Berardinelli e Síndrome de Down. As concepções advindas 

dos questionários revelam o podcast como recurso pedagógico viável em sala de aula, pois 

52,4% dos professores identificaram aspectos que os motivaram a assistir os podcasts e 

consideraram que esse dispositivo pode contribuir na formação docente e na socialização de 

questões relativas à educação especial. A pesquisa conclui que o podcast é um recurso com 

potencialidade pedagógica e formativa para os professores, numa perspectiva da educação 

inclusiva.  

 

 

Palavras-chave: Podcast; Acessibilidade; Síndrome de Berardinelli; Síndrome de Down; 

Inclusão. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This research was made at the Graduate Program in Innovation in Educational Technologies, 

at the Federal University of Rio Grande do Norte, and aimed to develop accessible podcasts 

about Berardinelli Syndrome and Down Syndrome for use in public schools. Faced with the 

problematic in which Special Education is inserted and its inclusive dimension, the detailed 

study for the context of public schools in RN, seeks to identify the possibilities of accessible 

use of the podcast. Podcast is an audiovisual resource that mainly brings the element of the 

orality and stands out for the expansion of the internet, making it easy to access, produce and 

distribute. Podcasts can be downloaded from the internet to access on websites and applications 

that carry content of any interest. Through this media resource, the study seeks alternatives for 

its didactic and pedagogical use applied to students affected by Berardinelli and Down 

syndromes. The study considers the podcast a educational resource to be incorporated into the 

pedagogical practices of teachers and pedagogical teams in schools, which can be diversified 

and, at the same time, particularized for the socialization of knowledge about the specificities 

of the Berardinelli Syndrome and Down Syndrome in the context social and educational. 

Regarding the methodological aspect, participatory research was adopted, consisting of two 

stages - the first stage concerns the construction of podcasts, organized into 8 episodes, which 

addressed the following aspects: educational, social and clinical related to Down Syndrome and 

Berardinelli Syndrome , in the form of interviews. The second stage deals with the availability 

of podcasts and, later, sending questionnaires to teachers to evaluate the podcast as a 

pedagogical resource on Berardinelli Syndrome and Down Syndrome. Data were organized and 

analyzed using the principles of Content Analysis. To obtain the results of the first stage, 

resulting from the production of podcasts, the WhatsApp messaging application was used to 

conduct and record the interviews. The editing was done through video applications: Filmora 9 

and Canva. The results of the second stage show that 52.4% of teachers do not know the podcast 

resource and 81% of them do not adopt the podcast as a pedagogical resource. The data point 

to the weaknesses in accessing knowledge about Berardinelli Syndrome and Down Syndrome. 

The conceptions deriving from the questionnaires reveal the podcast as a viable pedagogical 

resource in the classroom, because 52.4% of teachers identified aspects that motivated them to 

watch podcasts and considered that this device can contribute to teacher education and to the 

socialization of issues related to special education. The research concludes that the podcast is a 

resource with pedagogical and educational potential for teachers, from a perspective of 

inclusive education. 

 

 

Keywords: Podcast. Accessibility. Berardinelli syndrome. Down syndrome. Inclusion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Essa pesquisa foi realizada no Programa de Pós-graduação em Inovação em 

Tecnologias Educacionais – PPgITE, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 

UFRN. O estudo tem o propósito de não só sensibilizar o nosso olhar para o tema da educação 

inclusiva, mas, também, revelar as nossas contribuições voltadas para transformar as práticas 

pedagógicas, de modo a minimizar toda e qualquer barreira que atinge os estudantes com as 

síndromes de Berardinelli e Down, sejam elas: arquitetônica, atitudinal e comunicacional que 

possam garantir o direito à educação inclusiva. Nesse sentido, o podcast foi uma ferramenta 

digital com o intuito de planejar inovações no campo das práticas pedagógicas inclusivas. 

A justificativa pessoal para a escolha da Síndrome de Berardinelli, nesse estudo, deve-

se ao fato de ser, eu mesmo, uma das pessoas com essa síndrome e por ter sofrido, durante a 

minha vida, inúmeras situações de preconceito e de discriminação em todos os espaços sociais. 

Essa discriminação atingia não apenas a mim, mas, também, a minha família. Durante a 

educação básica tive o apoio pedagógico e clínico na Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais – APAE - por apresentar problemas na fala e na locomoção, além de ter recebido 

atendimento de psicólogos. Estes serviços foram fundamentais para o meu desenvolvimento 

cognitivo, social e psicológico, pois na escola é possível perceber o estranhamento da diferença 

e do preconceito decorrentes das interações sociais.  

Sempre estudei em escolas particulares, da educação infantil ao ensino médio, e no meu 

cotidiano escolar passava por problemas, principalmente quando criança (por não compreender 

a minha síndrome, pela questão da falta de maturidade) especialmente com questões 

relacionadas à alimentação. Como minha alimentação sempre foi restrita, geralmente me 

deparava com colegas comendo coisas, na hora do lanche, as quais não podia comer, mas tinha 

vontade de prová-las.  

Na escola, sofri com apelidos e exclusões de grupos de amigos por apresentar 

características físicas de um corpo musculoso, desde o nascimento, devido à ausência do tecido 

adiposo subcutâneo, e por apresentar um apetite voraz.  A relação aluno-professor sempre foi 

dialógica e sempre tive assistência quando sentia dificuldades na compreensão de conteúdos e 

na socialização.  

Concluí minha graduação em pedagogia na Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte – UFRN, Campus de Caicó, e hoje estou ingressando no curso de pós-graduação em nível 

de Mestrado em Inovações em Tecnologias Educacionais, na mesma Instituição de Ensino 

Superior. Mesmo tendo passado por inúmeros desafios durante a minha trajetória escolar, 
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percebo que a minha luta pela inclusão social não foi à toa, pois as pessoas me respeitam e me 

conhecem pela minha história de vida e de superação. 

Quando eu amplio essas situações que passei para as demais pessoas com a Síndrome 

de Berardinelli, que têm suas histórias de vida e são compartilhadas e socializadas através das 

redes sociais e WhatsApp1, além de encontros de confraternização da única associação mundial: 

Associação de Pais e Pessoas com Síndrome de Berardinelli, no Estado do Rio Grande do Norte 

- ASPOSBERN, localizada na cidade de Currais Novos, constata-se  que há particularidades 

vivenciados por cada um e, que, portanto, é necessário que a sociedade passe a conhecer essa 

realidade de modo a desconstruir ações e visões de preconceitos e discriminações.  

Os relatos de muitos deles são marcados pela inexistência de assistência pedagógica, 

psicológica e social devido à falta de condições socioeconômicas das famílias e ao 

desconhecimento da síndrome, tanto pela família quanto pela sociedade. Além dos preconceitos 

e discriminações sofridos, é importante considerar o desafio constante que as mulheres com 

Síndrome de Berardinelli passam pelas características físicas decorrentes da síndrome.  

A Síndrome de Berardinelli está classificada no grupo das doenças raras, podendo ter 

uma prevalência de 1-9 para um milhão de pessoas, variando de acordo com a localização 

geográfica, destacando as populações do Brasil, Noruega, Escandinávia e Líbano (GARG, 

2004). Em se tratando de Brasil, dos 300 casos registrados na literatura, desde 1954, o Rio 

Grande do Norte registra 33 casos (MEDEIROS et al., 2015). Entretanto, por se tratar de uma 

doença rara, tem-se poucas pesquisas no âmbito educacional e social em relação a essas pessoas. 

Síndrome de Berardinelli ou Lipodistrofia Generalizada Congênita é uma desordem rara 

no metabolismo, acarretando inúmeros problemas de saúde. Os indivíduos diagnosticados com 

esta Síndrome têm a perda parcial ou generalizada do tecido adiposo e grande resistência à 

insulina (PATNI; GARG, 2015), bem como registros de alterações metabólicas e sistêmicas, 

destacando a diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, esteatose hepática, dislipidemia 

e insuficiência renal (BARRA et al., 2011). 

Por outro lado, também tive experiências com pessoas com outras síndromes, como a 

de Down, as quais se deram em vários momentos. Essa relação aconteceu, primeiro, quando 

fazia acompanhamento especializado na APAE onde pude conviver com pessoas com diversas 

deficiências, dentre elas, pessoas com Síndrome de Down. Segundo, quando fiz minha 

                                                           
1 É um aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz para smartphones. Além de 

mensagens de texto, os usuários podem enviar imagens, vídeos e documentos em PDF, além de fazer ligações 

grátis por meio de uma conexão com a internet. 
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graduação em Pedagogia e busquei um estágio remunerado na própria APAE, especificamente 

na sala de Informática Acessível, auxiliando o professor da sala na mediação de atividades 

pedagógicas aplicadas ao computador.  

E terceiro, pelo fato do nascimento de um familiar (primo) com Síndrome de Down, 

quando a mãe compartilhou relatos de dificuldades sofridos nas escolas nas quais ele estudou, 

e no tratamento decorrente da hipotonia que prejudica a musculatura da face e da boca, devido 

à falta de profissionais capacitados na área, residentes na cidade em que morava. 

A Síndrome de Down, em nível mundial, apresenta uma incidência aproximadamente 

de 1 a cada 1000 nascimentos. No Brasil, registram-se casos de Síndrome de Down entre 600 

e 800 nascimentos, independente de etnia, gênero ou classe social. Pode-se afirmar que atrelado 

à Síndrome de Down, caracterizam-se a deficiência intelectual, além de diversos problemas de 

saúde, tais como: aprendizagem e memória, doenças cardíacas congênitas, Alzheimer, 

leucemia, câncer e doença de Hirschprung (FARIAS; LOPES NETO; RODRIGUEZ, 2020).  

Em se tratando de direitos de pessoas com deficiência, a Constituição Brasileira de 1988 

traz como um dos seus objetivos fundamentais o combate a toda e qualquer prática de 

preconceito e discriminação. Além de assegurar a igualdade e equidade no acesso, permanência 

e sucesso do educando, garante o direito ao Atendimento Educacional Especializado - AEE, 

preferencialmente na rede regular de ensino. 

Com a presença cada vez mais frequente de pessoas com deficiência, que apresentam 

alguma necessidade educacional especial nas escolas, os aportes políticos da educação especial 

defendem a educação inclusiva, dentre eles: a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência/2015, Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva/2008 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN/96. 

Os aportes políticos supracitados atuam para que os sistemas educacionais sistematizem, 

implementem e avaliem estratégias que garantam em todos os níveis, etapas e modalidades a 

aprendizagem, à obtenção do desenvolvimento do aluno em sua plenitude, conforme suas 

características, interesses e necessidades de aprendizagem. 

As diretrizes da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência/2015, consonante 

com a LDBEN/96, defende o Atendimento Educacional Especializado – AEE, a oferta de 

recursos e serviços que auxiliem o processo de ensino e aprendizagem dos alunos com 

necessidades específicas. 

Para que a oferta de recursos e serviços possa colaborar no desenvolvimento e na 

aprendizagem dos alunos com deficiência é necessário refletir as incumbências dos sistemas de 
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ensino nas esferas municipal, estadual e federal quanto à formação inicial e continuada de 

professores.   

Para isto, a LDBEN/96 define no inciso III um capítulo sobre a formação de professores, 

apontando as bases metodológicas, os tipos e as modalidades de ensino, assim como as 

instituições responsáveis pelos cursos de formação inicial dos professores. Sendo necessário, 

também, um processo de transformação em todos os níveis de ensino: educação infantil, ensino 

fundamental, ensino médio e ensino superior (PLETSCH, 2009).  

Nessa perspectiva, as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação - TDIC têm 

sido um dos maiores colaboradores para a formação de professores, especificamente com o uso 

de podcast que é uma tecnologia audiovisual que, em sua essência, focaliza as relações 

humanas. Conforme Coutinho (2005), o podcast tem grande potencial de constituir fortes 

elementos de criação ou modificação de desejos e de conhecimentos e, por isso, para o bem ou 

para o mau, supera os conteúdos e assuntos que são veiculados nas escolas de outras formas.  

O podcast é um recurso inovador e potencializador para aqueles que gostam de 

experimentar e se interessam por tecnologia. É um artefato digital que apresenta também 

potencialidades pedagógicas diferenciadas pela sua facilidade de acesso, porém, é necessário 

que haja a divulgação ampla para os professores de modo a adotá-lo em suas práticas 

pedagógicas (CARVALHO et al., 2018).  

Sendo assim, foi proposto utilizar o podcast como recurso formativo de professores, 

construído a partir das discussões sobre a Síndrome de Berardinelli e a Síndrome de Down, 

tendo em vista a necessidade de amplificar os conhecimentos já existentes ou até mesmo 

construir saberes pedagógicos direcionados à aprendizagem e à inclusão desse público. Diante 

disso, foi elaborada a questão da pesquisa: O uso de podcast acessível, com foco nas Síndromes 

de Berardinelli e de Down, pode vir a contribuir para uma prática pedagógica inclusiva? 

Para buscar responder à questão da pesquisa, foram definidos os seguintes objetivos: 

Objetivo geral: 

- Desenvolver podcasts acessíveis sobre Síndrome de Berardinelli e Síndrome de Down 

para a utilização em escolas públicas.  

Objetivos específicos: 

- Organizar narrativas de pessoas com Síndrome de Down e com Síndrome de 

Berardinelli para subsidiar a elaboração do podcast; 

- Socializar as narrativas de pessoas com Síndrome de Down e com Síndrome de 

Berardinelli, envolvendo familiares e profissionais de diferentes áreas, por meio do podcast;  
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- Analisar experiências dos professores com os podcasts e suas possibilidades de uso 

pedagógico nas escolas públicas. 

Para averiguar o que já havia sido publicado previamente sobre a relação do uso do 

podcast na perspectiva da educação inclusiva, foi realizada uma Revisão Sistemática de 

Literatura – RSL, a qual é um dos caminhos de investigação de uma questão definida, que busca 

identificar, selecionar, avaliar e sintetizar as evidências relevantes disponíveis.  Para isso, foram 

estabelecidas as bases de dados: BDTD, Capes Periódico e ERIC, IRESIE, RCAAP Portugal e 

SocINDEX with Full Text (EBSCO) entre março e agosto de 2020, com os descritores (podcast 

AND educação); (podcast AND educação especial); (podcast AND education); (podcast AND 

special education); (podcast AND educación) e (podcast AND educacioón especial). Foram 

recuperados dados de 12 trabalhos (artigos, dissertações e teses) entre os anos 2018 a 2020. O 

resultado dessa RSL será apresentado no capítulo 2. 

Nesse sentido, dividiu-se a pesquisa em duas etapas: o uso do podcast para formação de 

professores e alunos; e as dimensões pedagógicas para o uso de podcast na escola. 

No uso do podcast para a formação de professores e alunos destacam-se as pesquisas 

(SILVA, 2020; CARVALHO et al., 2018) nas quais estão inseridas práticas pedagógicas e 

inovadoras, implementadas em plataformas virtuais de aprendizagem e em outros espaços 

formativos, discutindo temáticas com possibilidades interdisciplinares, de interesse dos sujeitos 

envolvidos, que favoreceram a aprendizagem.  

Quanto às dimensões pedagógicas para o uso de podcast na escola, as pesquisas (LEITE, 

2018; KENNEDY et al., 2018; BLOMGREN, 2018; TRENTIN; SCOLARO, 2018; 

NIKOLOU; DARRA, 2018; ABDULRALMAN, BASALMA; WIDODO, 2018; CAMPOS; 

MATUDA, 2019; FERREIRA, 2019; SILVA, 2019; GARCIA-MARTIN; CANTÓN-MAYO, 

2019), evidenciam experiências do uso de podcasts em que os alunos assumem o seu 

protagonismo ao aprender a produzi-los, de forma colaborativa, contribuindo com aqueles que 

apresentam dificuldades de aprendizagem através de múltiplas possibilidades pedagógicas. Na 

sequência, o professor avalia a forma adequada dessa produção.  

Houve tentativas de inserir os descritores de Síndrome de Berardinelli e Síndrome de 

Down AND podcast nas consultas às bases de informações, mas não foram encontradas 

pesquisas com essas combinações, mostrando o ineditismo das temáticas que foram trabalhadas 

com a formação de professores na perspectiva das dimensões pedagógicas para o uso de 

podcasts, como potencializador em espaços formativos inclusivos. 
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Nessa perspectiva, a Revisão Sistemática de Literatura – RSL vem reafirmar 

possibilidades para a dimensão pedagógica para o uso do podcast quanto à sua aplicação na 

educação com múltiplas funcionalidades. 

É importante destacar que o acesso ao conhecimento tem se tornado acessível, 

principalmente com o advento das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação - TDIC. 

O podcast, por exemplo, pode ser utilizado em diversos espaços e tempo, podendo ser 

empregado no processo formativo dos professores. 

Além de ter a funcionalidade pedagógica, o podcast permite discutir sobre um 

determinado tema ou assunto, despertando o interesse do ouvinte. Nesse sentido, trazer à tona 

discussões envolvendo temáticas da educação especial e inclusiva é pertinente, principalmente 

pela grande demanda das pessoas com deficiência nos espaços educacionais. Debater questões 

especificas de cada deficiência pode contribuir para que o professor conduza sua prática 

pedagógica de várias maneiras, buscando a inclusão.  

No Capítulo 2 discorre-se a respeito da RSL com o intuito de reunir os resultados para 

atender à questão da pesquisa, sendo utilizadas bases de dados com descritores adequados. 

Assim, foram encontrados um total de 672 pesquisas, mas, de acordo com os critérios de 

inclusão e exclusão, selecionou-se 12 pesquisas, sendo 8 internacionais e 4 nacionais, 

desenvolvidas predominantemente na região Nordeste. 

O Capítulo 3 se destina a discutir as dimensões conceituais das Síndromes de 

Berardinelli e Down, problematizadas nos contextos social e educacional, numa perspectiva da 

educação inclusiva, haja vista que muitos ainda desconhecem determinados aspectos dessas 

síndromes, sendo necessário se discutir amplamente no campo científico para que a sociedade 

passe a ter acesso ao conhecimento. 

No Capítulo 4 se discute o uso, as potencialidades pedagógicas e formativas das TDIC 

nas escolas, numa perspectiva da educação inclusiva, sobretudo nas dimensões pedagógicas, 

bem como as características e concepções do podcast no contexto educacional. 

O Capítulo 5 apresenta o procedimento metodológico da pesquisa participativa dividido 

em duas etapas. A primeira etapa trata da construção dos podcasts, organizada em 8 episódios, 

que abordaram os aspectos: educacional, social e clínico relacionados à Síndrome de Down e à 

Síndrome de Berardinelli, no formato de entrevistas. A segunda etapa revela o acesso aos 

podcasts pelos professores das escolas selecionadas, os quais, posteriormente, responderam a 

um questionário. Os dados foram organizados e analisados por meio dos princípios da Análise 

de Conteúdo.  
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No Capítulo 6 são apresentados os resultados da pesquisa, com as seguintes divisões: 

análise preliminar da produção dos podcasts; diferencial e inovação da pesquisa; caracterização 

dos professores; o podcast no contexto da Síndrome de Berardinelli e Síndrome de Down, na 

formação dos professores; e, podcast e suas dimensões pedagógicas na perspectiva inclusiva. 

Os resultados e a conclusão da pesquisa confirmaram a problemática e atingiram os 

objetivos propostos, principalmente abrindo outras possibilidades, em outros campos de 

pesquisa, levando à reflexão sobre as dimensões pedagógicas do uso de podcast tanto no 

processo de ensino e aprendizagem quanto no processo formativo de professores e alunos, 

principalmente na perspectiva da educação inclusiva. 
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2. JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

 

2.1. REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 

 

A Revisão Sistemática da Literatura – RSL - tem o intuito de reunir os resultados para 

atender ao principal questionamento estabelecido nessa pesquisa que é analisar a utilização do 

podcast nas práticas pedagógicas inclusivas nas escolas. Com base no objetivo principal do 

estudo, uma Questão de Pesquisa (QP) foi construída: Como os podcasts são utilizados nas 

escolas na perspectiva da educação inclusiva? 

As Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC e as TDIC têm sido uma temática 

recorrente na formação inicial e continuada de professores. Isso se deve pela usabilidade e 

interatividade com os dispositivos móveis, dentre outros, e pelas redes sociais que contribuem 

no estabelecimento das relações sociais em qualquer lugar do mundo (D´AGUA; SILVA, 

2016). 

Isto possibilita - e aqui destaco a necessidade do domínio minimamente dos aparatos 

tecnológicos digitais - o canal mais rápido e prático de acesso a conteúdos diversos. Nessa 

lógica, as escolhas do acesso às informações partem dos interesses e prioridades de cada um, e, 

claro, que essa dinâmica proporcionada pela TDIC permite o desenvolvimento de conteúdos 

digitais que estão acessíveis aos usuários. 

Nas escolas, a inclusão das pessoas com necessidades específicas está amparada nos 

mais diversos documentos que implementam, normatizam e estabelecem direitos e deveres ao 

Estado e às famílias, como responsáveis para garantir a inclusão desse segmento na educação e 

em todos os serviços, bem como sua participação na sociedade. 

Assim, os professores que assumem a responsabilidade pelo desenvolvimento do 

trabalho pedagógico, no qual contemplem a valorização à diversidade e à efetivação da 

educação inclusiva nas escolas, precisam de subsídios que colaborem e estimulem a prática 

inclusiva de modo que as oportunidades de aprendizagem sejam garantidas a todos (SANTOS; 

REIS, 2016). 

Portanto, é necessária uma formação inicial e continuada de forma que contemple todos 

os aspectos que envolvem as pessoas com necessidades específicas, nas escolas, com o intuito 

de permitir o desenvolvimento de uma práxis que valorize a alteridade e o respeito às diferenças.  

Sendo assim, se faz necessária uma RSL para conhecer as possibilidades das dimensões 

pedagógicas para o uso de podcast no contexto da educação básica, principalmente quando se 

tem grandes potencialidades de propor esse instrumento como uma tecnologia adaptativa a 
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determinados grupos de pessoas com deficiência, para facilitar a aquisição de conteúdo, bem 

como para busca de informações sobre diversas temáticas, com destaque para educação especial 

e inclusiva. 

Mediante o exposto, a RSL tem a finalidade de analisar o contexto do seu objeto de 

pesquisa, sendo necessário, para o seu desenvolvimento, que se atenda sistematicamente a 

algumas etapas (DONATO; DONATO, 2019), tais como: 

 

1. Formular uma questão de investigação; 

2. Produzir um protocolo de investigação e efetuar o seu registo; 

3. Definir os critérios de inclusão e de exclusão; 

4. Desenvolver uma estratégia de pesquisa e pesquisar a literatura – encontrar os estudos; 

5. Seleção dos estudos; 

6. Avaliação da qualidade dos estudos; 

7. Extração dos dados; 

8. Síntese dos dados e avaliação da qualidade da evidência; 

9. Disseminação dos resultados – Publicação. 

 

 Nesses termos, os cumprimentos das etapas facilitarão o trabalho do pesquisador no 

momento da sistematização da RSL (BRIZOLA; FANTIN, 2016). É importante que o 

pesquisador analise as publicações mais recentes e, desse modo, permita que a temática possa 

ser investigada verificando se não é ultrapassada ou se traz relevância científica. 

 Os autores ainda colaboram, nessa perspectiva, para fazer uma investigação de uma 

pesquisa acerca da delimitação do tema e com o intuito de buscar pesquisas que contribuam 

para desenvolver teorias, estabelecer evidências e resolver problemas. É imprescindível que o 

pesquisador constitua relações com as pesquisas da comunidade científica, que já tenham sido 

produzidas, considerando as suas temporalidades para que, desse modo, sua pesquisa se 

diferencie das demais apresentando relevância. 

 Assim, tanto o estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão, quanto a elaboração 

e combinações de palavras que possam ajudar na busca de pesquisas concordantes com o objeto 

de estudo, são imprescindíveis para trazer respostas quanto à questão de pesquisa elaborada. 

Dessa forma, foram estabelecidas as seguintes combinações de palavras, conforme o quadro 

01:  
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QUADRO 01 – STRINGS DE BUSCA 

Idioma Strings de Busca 

Português “podcast” AND “educação” 

“podcast” AND educação especial” 

Espanhol “podcast” AND "educación" 

“podcast” AND “educación especial 

Inglês “podcast” AND “education” 

“podcast” AND "special education" 
Fonte: o Autor (2021). 

 

Além desses parâmetros foi utilizado “podcast” AND “síndrome de Down”; “podcast” 

AND “síndrome de Berardinelli”, como também um filtro temporal de modo que se pudesse 

sistematizar pesquisas nos últimos 3 anos. Essa medida se deu mediante à otimização de um 

volume de pesquisas publicadas, priorizando as mais recentes e de grande relevância na análise 

dos resultados.  

Ainda, foram definidos os critérios de inclusão para a seleção das pesquisas que se 

buscou para responder à questão desse estudo, quais sejam: 

• Pesquisas que tratem sobre formação de professores já realizadas; 

• Pesquisas aplicadas na educação; 

• Pesquisas realizadas sobre educação especial/educação inclusiva/deficiência; 

• Pesquisas que tratem o podcast como metodologia de ensino e aprendizagem com 

alunos. 

Foram estabelecidos, também, os critérios de exclusão, selecionando-se as pesquisas 

que não seriam definidas, tendo em vista que não trariam contribuições relevantes e 

significativas para esse trabalho. Os critérios de exclusão foram: 

• Pesquisas que não tratem sobre podcast na educação básica; 

• Pesquisas não disponibilizadas gratuitamente; 

• Pesquisas dos últimos 3 anos. 

 

2.1.1 Seleção das bases de pesquisas 

 

Com o objetivo de realizar seleção nacional e internacional, por meio das pesquisas, 

sobre as possibilidades pedagógicas do podcast na educação básica, foram realizadas buscas 

nas bases de dados do BDTD, Capes Periódico, ERIC, IRESIE, RCAAP Portugal e SocINDEX 

with Full Text (EBSCO).  
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Posteriormente à implementação das strings de busca, nas bases de dados, foram 

localizadas seiscentas e setenta e duas (672) pesquisas, de acordo com o que pontua a tabela 

02. Foram estabelecidos critérios de inclusão e exclusão de modo que pudemos selecionar as 

pesquisas de maior relevância. Essa fase será apresentada no próximo tópico. 

 

TABELA 01 – RESULTADO DAS BUSCAS NAS BASES DE DADOS 

Base de dados Quantidade de 

pesquisas 

BDTD 17 

CAPES Periódico 65 

ERIC  500 

IRESIE 57 

RCAAP Portugal 8 

SocINDEX with Full Text (EBSCO) 25 

Total 672 

                                     Fonte: o Autor (2021). 

 

Assim, as investigações totalizaram 672 pesquisas, dentre elas, 17 pela BDTD; 65 

CAPES Periódico, 500 ERIC, 57 IRESIE, 8 RCAAP Portugal, 25 SocINDEX with Full Text 

(EBSCO). Os dados revelam que foram encontradas 82 pesquisas em bases de dados nacionais, 

ressaltando que a Scielo foi desconsiderada pelas pesquisas encontradas por apresentar 

duplicidade em outras bases. Registrou-se 590 pesquisas em bases de dados internacionais. 

Posteriormente à etapa de busca nas bases de dados, protocolou-se as pesquisas 

localizadas por meio dos critérios determinados, constituindo-se, assim, o cumprimento do 

seguinte conjunto de passos para análise e seleção: 

Passo 1 – Leitura do resumo do artigo. Se estiver enquadrada a pelo menos um critério 

de inclusão e nenhum critério de exclusão, avançou para o próximo passo;  

Passo 2 – Leitura completa do artigo. E se estiver de acordo com algum critério de 

inclusão segue para o último passo; 

Passo 3 – Extração dos principais resultados da pesquisa. 



29 

 

Assim sendo, após a verificação do enquadramento das pesquisas aos critérios de 

inclusão, constituíram-se 12 pesquisas selecionadas, dentre o prazo de publicação da mais 

antiga, do ano de 2018, a mais recente, do ano de 2020. 

 

2.1.2 Resultados, análises e discussões da RSL  

 

Este tópico apresentará um panorama das pesquisas selecionadas baseadas nos critérios 

de inclusão e exclusão, destacando os artigos selecionados, no quadro 02; e as dissertações e 

teses escolhidas no quadro 03, conforme segue: 

 

QUADRO 02 – PANORAMA DAS PESQUISAS SELECIONADAS DA RSL 

Titulo Autor(es) Base de dados Publicação/

Evento 

Ano 

Uso de recursos 

podcast e webquest 

no estudo do tema 

avaliação na 

educação infantil. 

Fernanda Beatriz da 

Costa Miranda de 

Carvalho;        

Cristhiane Pereira de 

Lima;  

Alessandra Dura . 

Capes 

Periódico  

 

Texto Livre: 

Linguagem e 

Tecnologia, 

Belo 

Horizonte, v. 

11, n. 2, p. 

192-205, 

mai.-ago. 

2018 

Uso de podcasts 

como 

potencializador do 

desenvolvimento de 

gêneros orais em 

aulas de língua 

portuguesa no 

ensino médio. 

Valéria Hernandorena 

Monteagudo de 

Campos de Campos;                              

Fernanda Guinoza 

Matuda. 

Capes 

Periódico 

 

Revista: 

EaD & 

Tecnologias 

Digitais na 

Educação, 

Dourados, 

MS 

– n° 9, Vol. 7 

ISSN 2318-

4051 

2019 

The Impact of 

Podcasts on EFL 

Tryanti Abdulrahman; 

Nony Basalamah;  

ERIC International 

Journal of 

2018 



30 

 

Students' Listening 

Comprehension 

Mohammad Rizky 

Widodo 

Language 

Education, 

v2 n2 p23-33 

Use of 

Technologies and 

Academic 

Performance in 

Adolescent 

Students 

Sheila García-Martín; 

Isabel Cantón-Mayo 

ERIC Comunicar: 

Media 

Education 

Research 

Journal, v27 

n59 p73-81 

2019 

The Use and 

Development of 

Podcasting as a 

Technological Tool 

in 

Secondary 

Education in 

Greece: A Case 

Study 

Stamatina Nikolou; 

Maria Darra 

ERIC International 

Education 

Studies, v11 

n11 p109-

122 

2018 

OER Awareness 

and Use: The 

Affinity between 

Higher Education 

and K-12. 

Constance Blomgren ERIC International 

Review of 

Research in 

Open and 

Distributed 

Learning, 

v19 n2 p55-

70 Apr 

2018 

Introducing the 

Content Acquisition 

Podcast 

Professional 

Development 

Process: Supporting 

Vocabulary 

Michael J. Kennedy; 

Wendy J. Rodgers;  

John Elwood Romig; 

Hannah Morris 

Mathews;  

Katherine N. Peeples 

ERIC Science 

Teachers.  

Grantee 

Submission, 

Teacher 

Education 

and Special 

2018 
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Instruction for 

Inclusive Middle 

School 

Education 

v41 n2 p140-

157 

Ensino 

interdisciplinar das 

projeções 

cartográficas e suas 

relações com a 

matemática através 

de podcasts. 

Marco Antônio Sandini 

Trentin 

Joelma Kominkiewicz 

Scolaro 

IRESIE Debates em 

Educação | 

Vol. 10 | Nº. 

22 | Set. 

/Dez. 

2018 

     Fonte: o Autor (2021). 

 

E no quadro 04 evidenciam-se as pesquisas científicas selecionadas (mestrado e 

doutorado) mediante os critérios de inclusão, para que possamos perceber quais as 

universidades e as regiões em que se concentram pesquisas acerca de podcast. 

 

QUADRO 03 – CONCENTRAÇÃO DAS PESQUISAS SOBRE PODCAST NO BRASIL 

Título Autor(es) Universidade Programa Região Ano 

Mídia-educação e 

os desafios na 

prática 

Thaiane Firmino 

da Silva 

Universidade 

Federal do 

Ceará-UFC 

Programa de 

Pós-

graduação 

em 

Comunicação 

Nordeste 2019 

Intervenção 

educativa 

utilizando um 

podcast 

educacional sobre 

hanseníase 

Mirthis Cordeiro 

Ferreira 

Universidade 

Federal de 

Pernambuco-

UFPE 

Programa de 

Pós-

graduação 

em 

Enfermagem 

Nordeste 2019 

Podcast no 

processo de ensino 

e aprendizagem da 

língua portuguesa: 

Quesia dos 

Santos Souza 

Leite 

Universidade 

Estadual da 

Paraíba, 

Programa de 

Pós-

Graduação 

Profissional 

Nordeste 2018 



32 

 

o trabalho com a 

variação 

linguística na era 

digital 

Campina 

Grande-UEPB 

em Formação 

de 

Professores - 

PPGPFP 

O Papel do 

Podcast Papo de 

Educador na 

Formação de 

Professores-

Ouvintes 

Damione 

Damito Sanches 

Sigalas Dameão 

da Silva 

Universidade 

Estadual Paulista 

"Júlio de 

Mesquita Filho - 

UNESP 

Programa de 

Pós-

Graduação 

em Educação 

Escolar 

Sudeste 2020 

Fonte: o Autor (2021). 

  

Portanto, os dados das pesquisas nos mostram que três delas se concentram no Nordeste 

e uma no Sudeste, as quais apresentam discussões sobre as mais diferentes temáticas, trazendo 

o podcast como recurso tecnológico potencializador, possibilitando múltiplas perspectivas nas 

pesquisas. 

Conforme o quadro 04, as pesquisas encontradas no Brasil evidenciam o quão ainda são 

escassos os estudos relacionados ao uso do podcast na educação. Quando se trata do uso de 

podcast aplicado na educação especial e na educação inclusiva, as pesquisas são inexistentes, 

constatando-se o quanto ainda é um tema carente de estudos, podendo ser melhor explorado, 

tendo em vista que o podcast apresenta dimensões pedagógicas, formativas e metodológicas 

que possibilitam o seu uso na educação. 

Desse modo, é importante serem evidenciados os resultados obtidos com o intuito de 

trazer as relações com a questão da pesquisa. Adotou-se a RSL com a finalidade de identificar, 

selecionar, avaliar e sintetizar as evidências relevantes disponíveis de acordo com o nosso 

objeto de estudo.   

Deste modo, o artigo intitulado Use of Technologies and Academic Performance in 

Adolescent Students, analisaram os impactos de cinco TDIC que apresentam mecanismos de 

pesquisa: wikis, blogs, podcasts e mensagens instantâneas - com jovens espanhóis que fazem 

uso desses recursos, os quais foram aplicados quanto ao desempenho acadêmico das disciplinas: 

ciências, matemática, espanhol e inglês. Nessa pesquisa, tomaram como critérios avaliativos 

em seus instrumentos: frequência de uso, tempo gasto, finalidade, o local de uso e nível de 

satisfação de cada TDIC e o seu desempenho (GARCIA-MARTIN; CANTÓN-MAYO, 2019). 
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Constataram diferentes protótipos, levando em consideração o uso de tecnologias 

conforme o intuito no desempenho acadêmico, em concordância com sexo, idade e uso das 

TDIC. Os adolescentes empregavam mecanismos de pesquisa e wikis para executarem 

trabalhos acadêmicos e podcasts para entretenimento. Também, a utilização de podcasts 

consistia em uma melhor atuação acadêmica quanto à disciplina de matemática. 

Na dissertação intitulada Mídia-educação e os desafios na prática é pesquisado o uso 

das tecnologias móveis na escola, com alunos do Ensino Médio, colocando a temática da 

educação ambiental, incentivando a produção de podcast de modo a produzir conteúdo a 

respeito do tema, adotando a pesquisa-ação como pressuposto teórico-metodológico (SILVA, 

2019). Dessa forma, percebeu-se a satisfação dos alunos em suas práticas desenvolvidas, uma 

vez que é necessário o entendimento sobre a temática abordada e a construção de uma relação 

do aluno com a escola, de modo a trazer questões atuais para apontar soluções no dia-a-dia. 

Na perspectiva do desenvolvimento de pesquisas com a utilização do podcast para 

problematizar temas transversais constituídos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, 

Ferreira (2019), aborda a dissertação intitulada Intervenção educativa utilizando um podcast 

educacional sobre hanseníase, que desenvolve ações de promoção à saúde, abordando vários 

aspectos da hanseníase nas escolas da modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA, na 

cidade do Recife, com a finalidade de perceber os efeitos que o podcast aplicado no contexto 

educacional pode proporcionar a partir da temática. E para aferir os resultados, aplicou-se 

questionários antes da intervenção do uso do podcast e posteriormente à sua utilização. 

Com essa intervenção, o estudo afirma haver um melhoramento do conhecimento pelos 

estudantes, de forma adequada, evidenciando a eficiência do podcast na busca e difusão do 

conhecimento. Há de se considerar que a hanseníase era uma temática que os estudantes já 

tinham ouvido falar, mas o questionário aplicado, antes, mostrou que esse conhecimento se deu 

de forma inadequada, deduzindo má qualidade das informações repassadas. 

A prática pedagógica garante uma aprendizagem significativa quando os sujeitos são 

protagonistas e são participantes em todos os processos do seu fazer. O artigo intitulado: Uso 

de podcasts como potencializador do desenvolvimento de gêneros orais em aulas de língua 

portuguesa no ensino médio, um projeto na disciplina de Língua Portuguesa, evidencia que os 

alunos do Ensino Médio, divididos em grupos, desenvolveram, de forma crítica, autônoma e 

participativa podcasts com o intuito de utilizá-lo para explorar a oralidade na internet. E foram 

traçadas etapas para que os estudantes se apropriassem de todos os processos necessários para 

o desenvolvimento do podcast (CAMPOS; MATUDA, 2019).  
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Dentre essas etapas, destaca-se a familiaridade com a temática. Para isso, é necessária a 

realização de pesquisas, de buscas em outras fontes para aprimorar o debate e definir  

informações que possam colaborar na construção do podcast. Outra etapa importante na 

construção do podcast refere-se à produção que deve ser precedida de planejamento para 

sistematiza-lo, norteá-lo e facilitar a edição, se necessário. É indispensável o cumprimento de 

um cronograma, mesmo que seja flexível, no qual sejam contempladas todas as etapas de 

desenvolvimento dos podcasts. Este projeto proposto é de suma importância e significado para 

os estudantes por permitir registrar, por meio de instrumentos, todo o processo de elaboração 

dos podcasts, além de permiti-los fazerem uma autoavaliação ao final dessa atividade. 

Compreende-se a predominância de pesquisas sobre podcast voltadas para o ensino de 

línguas, principalmente por se tratar de arquivos de áudios nos quais têm-se a oralidade e 

audição como aspectos a serem explorados. Com esse olhar, o artigo The Impact of Podcasts 

on EFL Students' Listening Comprehension relata positivamente a exploração da audição nos 

podcasts, na sala de aula, trazendo percepções dos arquivos de áudios de qualidade, 

colaborando com conteúdos e atividades significativas que viessem contribuir no ensino de 

inglês e, inclusive, recomenda que os professores utilizem dessa tecnologia para o ensino da 

audição pois é capaz de trazer uma aprendizagem significativa (ABDULRAHMAN; 

BASALAMA; WIDODO, 2018). 

No artigo intitulado The Use and Development of Podcasting as a Technological Tool 

in Secondary Education in Greece: a Case Study, verificou se o podcast é uma possibilidade 

de suporte para o ensino de inglês para alunos do Ensino Médio. Constatou-se que o inglês é 

uma disciplina importante na formação do estudante e que pode colaborar em outras disciplinas. 

Os alunos que tiveram acesso aos podcasts acharam os conteúdos autênticos, conseguiram 

centrar a atenção e atenderem às suas necessidades. É de suma importância mencionar que os 

podcasts contemplaram todos os estilos de aprendizagem, cada um à sua maneira (NIKOLOU; 

DARRA, 2018). 

Como pode-se ver com os resultados anteriores, o podcast, pela sua versatilidade, não 

se limita ao estudo de línguas, sendo possível trabalhar até de maneira interdisciplinar com 

outras disciplinas, dependendo da proposta do professor. O podcast como recurso pedagógico 

no processo de ensino e aprendizagem traz conceitos de projeções cartográficas, planificações 

e cálculos matemáticos, sendo possível identificar as conexões entre as disciplinas de Geografia 

e Matemática com alunos do Ensino Fundamental.  

Dessa forma, com um professor utilizando instrumentos avaliativos, verificou-se as 

potencialidades do podcast em sala de aula e sua contribuição no processo de ensino e 
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aprendizagem. Também se observou que pode ser uma alternativa pedagógica favorável e 

receptiva na utilização de práticas pedagógicas (TRENTIN; SCOLARO, 2018). 

Blomgren (2018) em seu artigo OER Awareness and Use: The Affinity between Higher 

Education and K-12 apresenta aos professores a importância do compartilhamento dos 

Recursos Educacionais Abertos – REA, a exemplo o podcast e o vídeo, como fundamentais no 

processo de ensino e aprendizagem. A pesquisa elenca alguns benefícios com o uso do REA: 

contenção de despesas na obtenção de recursos para o ensino e aprendizagem, assim como 

conteúdo produzido, criatividade do professor e oportunidades de aprendizado contextualizadas 

e responsivas. 

Kennedy et al. (2018) em seu artigo Introducing the Content Acquisition Podcast 

Professional Development Process: Supporting Vocabulary Instruction for Inclusive Middle 

School visa colaborar com a instrução de vocabulário inclusivo de professores de Ciências do 

Ensino Médio, para ajudar aos estudantes com deficiência. Esses professores receberam 

formação utilizando subsídios de uma abordagem fundamentada em multimídia, intitulada: 

Desenvolvimento Profissional de Podcast e Aquisição de Conteúdo - CAP-PD. E constatou-se 

que os professores economizaram tempo fornecendo instruções de vocabulário abalizados em 

evidências e na quantidade das diversas práticas efetivadas com lealdade. 

Ao longo das discussões desse tópico, o pesquisador teve o cuidado de dividir as 

pesquisas selecionadas em duas categorias: o uso do podcast para formação de professores e 

alunos; e as dimensões pedagógicas para o uso de podcast na escola. 

Leite (2018) em sua dissertação intitulada: Podcast no processo de ensino e 

aprendizagem da língua portuguesa: o trabalho com a variação linguística na era digital 

focaliza o professor que ministra aulas de Língua Portuguesa, evidenciando o potencial que o 

podcast aplicado nas aulas, da disciplina mencionada, pode trazer para o processo de ensino e 

aprendizagem, além dos impactos que os textos multimodais e as TDIC podem trazer aos 

envolvidos. 

Carvalho et al. (20018), em seu artigo: Uso de recursos podcast e webquest no estudo 

do tema avaliação na educação infantil, discutiu as dimensões pedagógicas para o uso de 

podcast e webquest abordando a temática “Avaliação na educação infantil” em um curso de 

formação de professores. Os resultados assinalam que a utilização do recurso podcast na prática 

pedagógica engrandeceu as atividades propostas e executadas, estimulou a autonomia e a 

criticidade por meio do feedback dos alunos. E as atividades propostas aos alunos, através da 

webquest, apontaram melhor interesse, curiosidade e entusiasmo nos alunos, os quais 



36 

 

interagiram de modo dinâmico e colaborativo, entusiasmando-os a serem sujeitos ativos do 

processo de construção do próprio conhecimento. 

Ainda sobre as pesquisas acerca da formação de professores, Silva (2020), em sua 

dissertação intitulada: O Papel do Podcast Papo de Educador na Formação de Professores-

Ouvintes, busca compreender as impressões da utilização do Podcast Papo de Educador como 

possibilidade de formação de professores. E constatou-se que o Podcast Papo de Educador é 

um site de podcast que visa trazer discussões de teorias e práticas aplicadas na educação. Sendo 

assim, os professores colaboradores, em sua maioria, compreendem o site como recurso 

formativo e que contribui interventivamente em suas práticas docentes. 

 

2..2 DIFERENCIAL E INOVAÇÃO DA PESQUISA 

  

Como visto na RSL, verificou-se 12 pesquisas que abordam o podcast com múltiplas 

possibilidades: formação de professores, formação para alunos e no uso metodológico e 

pedagógico nas escolas. 

Destas, apenas 1 pesquisa traz o podcast com a dimensão pedagógica no ensino de 

Ciências, desenvolvendo um vocabulário que possa auxiliar os alunos com necessidades 

específicas. Nessa iniciativa, constatou-se que os professores economizaram tempo no ensino 

desses alunos (KENNEDY et al., 2018).  

No entanto, no campo científico, tem sido raro encontrar pesquisas trazendo a junção 

podcast com a educação especial e inclusiva, muito menos abordando as temáticas: Síndrome 

de Berardinelli e Síndrome de Down.  A necessidade de ampliar as discussões no contexto 

educacional e social é urgente, uma vez que Batista et al. (2020) menciona a existência de tabus 

e preconceito em relação às pessoas com Síndrome de Berardinelli e, com certeza, não 

diferentemente deve acontecer com a Síndrome de Down.  

Assim sendo, a busca de tecnologias alternativas, a exemplo do podcast, pode agregar 

informações acerca das temáticas supracitadas e permitir o acesso de todos, podendo ser 

utilizado não somente no aspecto informacional, mas, também, no formativo e pedagógico.   

No contexto educacional, no ano de 2002, a formação de professores da educação 

básica, no Ensino Superior nos cursos de licenciaturas e na graduação plena, passou por 

constantes transformações curriculares, em se tratando da educação especial e inclusiva, com a 

promulgação da Resolução CNE/CP nº 1/2002, que traz definições às Instituições de Ensino 

Superior, em sua organização curricular e na formação de docente, voltadas aos conhecimentos 

sobre as peculiaridades das pessoas com necessidades específicas. 
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De acordo com Buttenbender (2019) muitas das resoluções não contemplaram diretrizes 

especificas para o curso de Pedagogia, mesmo apreciando a formação de professores, numa 

perspectiva inclusiva dos alunos com necessidades específicas na sala regular. A partir daí 

vários pesquisadores e especialistas discutiram sobre a elaboração das Diretrizes Curriculares 

para os Cursos de Pedagogia. 

Em 2005, a LIBRAS foi instituída como disciplina obrigatória nos cursos de formação 

de professores, e em 10 anos deveria estar presente em todos os cursos de licenciaturas 

(KRANZ; GOMES, 2016). 

Com a implantação de disciplinas que contemplem conhecimentos quanto às 

particularidades das pessoas com necessidades específicas, nos currículos, foram provocadas 

reflexões sobre a insistência do despreparo de professores como um dos fatores da não garantia 

do ensino e aprendizagem de qualidade. Há relatos de professores que, ao concluírem o seu 

curso, não se sentiram preparados, suficientemente, para atender às necessidades específicas 

em sala de aula (TAVARES; SANTOS; FREITAS, 2016). 

Essa lacuna existente na formação de professores tem provocado um conjunto de 

sentimentos, como angústia e medo, que tem comprometido as práticas pedagógicas inclusivas. 

Por outro lado, as TDIC têm sido utilizadas como instrumentos mediadores da aprendizagem 

pelas pessoas que as acessam, contribuindo no apoio às práticas de professores e na busca de 

informações e de soluções de problemas oriundos da sala de aula. 

A questão da informação ultrapassa os aspectos educacionais, ela contempla interesses 

e necessidades da sociedade. A exemplo disso tem-se o podcast como artefato digital ao alcance 

da sociedade. Para a informação chegar a todos, é preciso torná-la acessível e, nesse sentido, 

pensar em podcast inteligível, de modo a contemplar as necessidades de todos, tem sido um 

grande desafio. Pois, por meio da internet, milhares de pessoas se conectam e é nesse sentido a 

importância de garantir acessibilidade na web, aos mais diferentes tipos de informação.  

Do campo empírico para o científico, o podcast introvertendo, principal podcast sobre 

autismo no Brasil, traz a discussão sobre o autismo nos contextos de saúde mental, cidadania e 

cultura, assim como o ativismo do autismo no país. As suas narrativas são de 10 pessoas 

autistas, que fazem compreender, a partir de suas vozes, qual a maneira que gostariam de ser 

percebidos pela sociedade. Não entram na questão da representatividade, mas reivindicam para 

terem visibilidade (PESSOA; SALVINO, 2020). 
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O podcast Introvertendo é desenvolvido pela Superplayer & Co, o qual tem um site2 

que também traz podcasts de seus conteúdos, traduzidos para LIBRAS, por meio da Hand Talk, 

que faz uma tradução digital e automática do português para LIBRAS, através da inteligência 

artificial (conforme a figura 06). Para ativar o conteúdo em LIBRAS, aciona o Hugo 

(personagem disponibilizado pelo Hand Talk) através da etiqueta com o símbolo “Acessível 

para LIBRAS”, no canto esquerdo do site, estando disponível a partir do episódio 85, além da 

transcrição do episódio. 

 

FIGURA 01 – ACESSIBILIDADE DO SITE PODCAST INTROVERTENDO 

 

     Fonte: do Autor (2021). 

 

Esta pesquisa traz semelhanças com o podcast Introvertendo no sentido da 

acessibilidade, mas com propostas diferentes. Essas experiências são importantes para tornar 

páginas na web acessíveis, principalmente quando se referem às pessoas com deficiência 

auditiva.  

De 2013 até os dias atuais, tem se intensificado propostas de minimizar as barreiras 

comunicacionais em diferentes multimídias, proporcionando a ampliação do acesso para os 

surdos, por exemplo. 

Outro aspecto que a pesquisa se diferencia é no sentido do uso do podcast como recurso 

pedagógico capaz de auxiliar no ensino e promover a aprendizagem. Evidente que essa interface 

digital apresenta inúmeras possibilidades de ser introduzida na sala de aula e, sem dúvida, 

                                                           
2 www.introvertendo.com.br. 
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existem pesquisas que tratam sobre isso (CAMPOS; MATUDA, 2019; ABDULRAHMAN; 

BASALAMA; WIDODO, 2018; NIKOLOU; DARRA, 2018; TRENTIN; SCOLARO, 2018; 

BLOMGREN, 2018; KENNEDY et al., 2018).  

Uma característica dos podcasts da pesquisa é ser acessível, sobretudo, a surdos e 

pessoas com deficiência visual, tendo em vista que a comunicação é oral e traduzida em 

LIBRAS. Além disso, o conteúdo abordado traz a discussão sobre a educação especial e 

inclusiva.  

Sendo assim, pode-se inferir que a abordagem da temática e a forma de apresenta-la no 

contexto escolar e na sociedade, utilizando uma tecnologia (podcast) ao alcance de todos, são 

estratégias inovadoras que fazem o diferencial na pesquisa.  
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3 EDUCAÇÃO INCLUSIVA E AS SÍNDROMES DE BERARDINELLI E SÍNDROME 

DE DOWN NO CONTEXTO SOCIOEDUCACIONAL 

 

3.1 TRAJETÓRIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NA 

PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

A constituição desse tópico parte da premissa dos dados obtidos pela Organização 

Mundial da Saúde – OMS que afirmam que mais de um bilhão de pessoas no mundo têm 

deficiência. No Brasil, os dados do Instituto Brasileiro Geografia e Estatística – IBGE de 2010, 

revelavam que, em média, 45 milhões de brasileiros apresentam deficiência, representando 

23,9% da população brasileira.  

Dessa totalidade da população com deficiência, 13 milhões apresentam graves 

impedimentos de natureza física, visual, auditiva ou intelectual. E há uma tendência de aumento 

considerando a expectativa de vida das pessoas correlacionadas pelo envelhecimento e 

deficiência (GESSER et al., 2019). 

Mediante a situação de pessoas com deficiência no Brasil, hoje esse público dispõe de 

um conjunto de políticas públicas que estabelecem direitos e deveres de Estado e, que, ao longo 

do tempo, foram se configurando e se concretizando.   

Partiu dos movimentos sociais, no século XIX, o surgimento de instituições 

especializadas de ensino a contribuírem na escolarização das pessoas com deficiência, 

destacando-se duas com o intuito de contribuir para a educação dos cegos e dos surdos, 

respectivamente, o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, hoje conhecido pelo 

Instituto Benjamin Constant – IBC, e o Instituto Imperial para Surdos-Mudos, em 1857, 

atualmente chamado  Instituto Nacional de Educação dos Surdos – INES, ambos no Rio de 

Janeiro.  

No começo do século XX foram criadas duas instituições voltadas para o atendimento 

às pessoas com deficiência intelectual: Instituto Pestalozzi, em 1926 e, em 1954, é fundada a 

primeira APAE (CORREIA; BAPTISTA, 2018).   

Na década de 1960, com a primeira LDBEN, nº 4.024/61, surge o termo de tratamento 

“Excepcional” para referenciar as pessoas com deficiência e, nela, o artigo 88 garante “A 

educação de excepcionais, deve, no que for possível, enquadrar-se no sistema geral de 

educação, a fim de integrá-los na comunidade”. 

Nos anos 1970 foi instituído pelo Ministério da Educação e Cultura –MEC, o Centro 

Nacional de Educação Especial – CENESP, hoje, Secretaria de Educação Especial – SEESP, 
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com o propósito de ampliar oportunidades na educação, recomendando e estabelecendo 

estratégias conforme as políticas brasileiras de educação especial, em todos os níveis de ensino 

da Educação Básica e no Ensino Superior para todas as pessoas com deficiências física, 

intelectual, sensorial bem como os sujeitos que apresentam problemas de conduta, deficiências 

múltiplas e os superdotados, visando sua participação contínua na comunidade. 

A LDBEN nº 5.692/71, modifica os dizeres da LDBEN/61, ao deliberar “tratamento 

especial” para os alunos com “deficiências físicas, mentais, que se encontram em atraso 

considerável quanto à idade regular de matrícula e os superdotados”. Desse modo, nota-se que 

não caminha na busca de uma organização do sistema de ensino que realmente venha atender 

às necessidades específicas, ocasionando o retorno desses alunos para as classes e escolas 

especiais desempenhadas pelas instituições especializadas.  

A visibilidade das pessoas com alguma deficiência na sociedade é marcada por 

movimentos sociais, ocasionada, sobretudo, por volta do século XX, trazendo inúmeras 

contribuições na perspectiva de compreender o conceito de deficiência por meio das políticas 

públicas voltadas para a educação especial. Existem dois modelos para conceituar as pessoas 

com deficiência: o modelo médico e o social. 

No modelo médico a deficiência centraliza a lesão, a doença ou a limitação física como 

fatores para as desigualdades sociais. No modelo médico, predominantemente, se discute 

deficiência por meio dos mecanismos e técnicas assistenciais em saúde, implicando uma 

analogia entre a lesão ou doença e suas vivências ocasionadas pela deficiência (BAMPI; 

GUILHEM; ALVES, 2010). Portanto, deficiência é conceituada pelos impedimentos corporais 

do indivíduo para interagir socialmente. Assim, como mecanismo de reconhecimento às 

consequências das doenças, a Organização Mundial da Saúde – OMS – lançou, em 1976, a 

International Classification of Impairment, Disabilities and Handicaps (ICIDH), com o 

propósito de criar uma lógica de classificação denominada: Classificação Internacional de 

Doenças (CID), reunindo e dividindo as doenças conhecidas pelo homem e seus sintomas em 

categorias. 

Após categorizar a lesão, a doença ou a limitação física, no modelo médico, surgiu 

posteriormente o modelo social com o enfoque na necessidade de compreender a deficiência 

como um problema da vida em sociedade, demonstrando que as desigualdades provenientes das 

deficiências intelectual, física e sensorial são capazes de ajustamento e adequação à diversidade. 

Assim, em se tratando do entendimento da deficiência na perspectiva do modelo social, 

contribui fazer reflexões nas práticas escolares e, sendo assim, os conceitos de normalização, 

integração e, posteriormente, inclusão escolar paulatinamente passaram a ser discutidos e 



42 

 

concretizados em políticas da educação especial, numa perspectiva da educação inclusiva 

(RIBEIRO; SILVA, 2019).   

Contudo, o acesso à educação por pessoas com deficiências foi possível por meio de 

movimentos sociais, com a ampliação das oportunidades educacionais para toda a população 

(MENDES, 2006). A segregação era compreendida pelo fato de as pessoas com deficiência 

serem melhor atendidas por meio de suas necessidades especiais, em espaços educacionais 

separados, por isso o surgimento das classes e escolas especiais. 

Conforme Mendes (2006, p. 388) “a educação especial foi constituindo-se como um 

sistema paralelo ao sistema educacional geral, até que, por motivos morais, lógicos, científicos, 

políticos, econômicos e legais, surgiram as bases para uma proposta de unificação”. 

Nesse período, evidenciou-se a luta dos direitos humanos e, portanto, a sociedade passou 

a se conscientizar e reconhecer as perdas que as pessoas com deficiência tinham com a 

segregação, as quais eram vistas como pessoas marginalizadas, exclusas socialmente, sendo 

considerada uma prática inaceitável. Nessa perspectiva, o surgimento da integração escolar veio 

com a proposta de garantir a todas as pessoas com deficiência a participação em todos os 

programas e atividades que eram propostos e acessíveis para as demais crianças. 

Neste contexto, tais práticas integradoras, que eram propostas para todos, trariam 

potenciais benefícios tanto para as pessoas com necessidades específicas quanto para as demais 

crianças. Benefícios estes que Mendes (2006) elenca para as pessoas com necessidades 

específicas: a inserção em escolas buscando a participação e o desenvolvimento social, 

emocional e cognitivo e oportunizando-as a observar e aprender com outros alunos. E, para as 

pessoas que não apresentam nenhuma deficiência, possibilidades, por meio das práticas, de 

ensinar a aceitar as diferenças existentes em cada sujeito e a promoção de atitudes de aceitação 

das potencialidades e de suas limitações. 

Essa preocupação com a integração escolar, das pessoas com necessidades específicas, 

fez fortalecer e impulsionar políticas públicas que vieram garantir os direitos fundamentais e 

evitar discriminações. Estes anseios foram perceptíveis com a Constituição/88 que traz em um 

dos seus objetivos fundamentais “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (art.3º, inciso IV), bem como 

“assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, 

o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, 

pluralista e sem preconceitos”.  

De acordo com a Constituição/88 o artigo 206, inciso I, estabelece a “igualdade de 

condições de acesso e permanência na escola” sendo um dos fundamentos em direção ao ensino 
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e exprime como dever do Estado oferecer o Atendimento Educacional Especializado - AEE, 

preferencialmente na rede regular de ensino (art. 208). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei nº 8.069/90, no artigo 55, avigora 

os preceitos estabelecidos, acima referidos, ao definir que “os pais ou responsáveis têm a 

obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino”. 

A criação da Política Nacional de Educação Especial, em 1994, norteia a arte de 

“integração instrucional” que dá condição ao acesso às classes comuns do ensino regular para 

aqueles que “(...) possuem condições de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares 

programadas do ensino comum, no mesmo ritmo que os alunos ditos normais” (BRASIL, 1994, 

p. 19).  

A “integração instrucional” embasava o assessoramento do processo ensino-

aprendizagem. Para isso, necessitava que existisse coadunabilidade entre as necessidades 

específicas das pessoas com deficiências e os momentos que eram propostos para aqueles da 

classe comum.  

Com a Política Nacional de Educação Especial, de 1994, nota-se a permanência de 

práticas educacionais a ponto da não valorização do desenvolvimento das potencialidades no 

ensino comum, permanecendo a obrigação da educação desses alunos, excepcionalmente à 

educação especial. 

Em consonância com a política supracitada, a Política Nacional de Educação Especial, 

na perspectiva educação inclusiva, de 2008, trouxe mudanças normativas que regulamentam a 

educação especial definindo que:  

 

Os sistemas de ensino devem organizar as condições de acesso aos espaços, 

aos recursos pedagógicos e à comunicação que favoreçam a promoção da 

aprendizagem e a valorização das diferenças, de forma a atender as 

necessidades educacionais de todos os estudantes. A acessibilidade deve ser 

assegurada mediante a eliminação de barreiras arquitetônicas, urbanísticas, na 

edificação – incluindo instalações, equipamentos e mobiliários – e nos 

transportes escolares, bem como as barreiras nas comunicações e informações 

(BRASIL, 2008, p. 12). 

 

O Plano Nacional de Educação – PNE, Lei N° 13.005/2014 - estabelece diretrizes e no 

Art. 2º, inciso III, enfatiza a “superação das desigualdades educacionais, com ênfase na 

promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação”. Nessa 

perspectiva, Mantoan (2006) vem dizer que a instituição escolar não pode prosseguir 

invisibilizando o que se está incidindo fora de seu espaço. Não deve dar sequência aos padrões 



44 

 

homogeneizantes da escola, aceitando as diferenças culturais, sociais e éticas no processo de 

instrução de seus alunos. 

A Lei nº 13.146 – Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - LBI/2015 

assegura o direito à educação, de forma inclusiva e de qualidade em todos os níveis de ensino, 

de forma a garantir o acesso, a permanência, o sucesso e a aprendizagem, através da oferta de 

serviços e recursos de acessibilidade que suprimam as barreiras da exclusão. 

No tópico a seguir traz-se conceituações da Síndrome de Down e reflexões sobre as suas 

necessidades específicas, refletidas nas políticas da educação especial, na perspectiva da 

educação inclusiva, bem como as relações entre professor, família e o próprio sujeito com 

Síndrome de Down, de modo a garantir o acesso, a permanência e a participação na 

aprendizagem. 

 

3.2 SÍNDROME DE DOWN E QUESTÕES EDUCACIONAIS 

 

A Síndrome de Down é causada pela presença de três cromossomos 21 em todas ou na 

maior parte das células de um indivíduo, cujo diagnóstico pode ser feito durante a gravidez por 

meio de exames específicos como translucência nucal, cordocentese e amniocentese ou ao 

nascer pelas características físicas (fenotípicas). Em 1862, o médico e pesquisador britânico 

John Langdon Down3 apresentou uma junção de sintomas que caracterizou a síndrome 

(FARIAS; NETO; LLAPA-RODRIGUEZ, 2020). 

Essa Síndrome, além da deficiência intelectual e hipotomia muscular, comumente 

perceptíveis, apresenta problemas nos sistemas cardiovascular; gastrointestinal; e respiratório; 

como também extremidades encurtadas, com mãos e pés "chatos"; frouxidão de ligamentos que 

origina problemas nos pés, joelhos e quadris; doenças correlacionadas ao sistema nervoso 

central; e hipotireoidismo (WUO, 2007). 

Conforme Wuo (2007) busca explicar, a característica do comprometimento mental nas 

pessoas com Síndrome de Down se dá através da anatomia do cérebro, por ser constituída 

diferentemente de outros sujeitos e por apresentar uma redução de seu volume de 3% a 5%, 

devido à diminuição do tamanho das regiões do cérebro. Assim, também, se justifica por um 

número menor de neurônios se comparados com outros. 

                                                           
3 Foi um médico britânico reconhecido pelo extenso trabalho com crianças com deficiência mental e foi o primeiro 

que descreveu características de uma criança com Síndrome de Down e associou as características físicas 

semelhantes as pessoas da Mongólia. Hoje, tem muitas pesquisas que procuram desassociar essas características a 

questões étnicas e raciais, pois trata-se de uma síndrome de origem genética. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crian%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Defici%C3%AAncia_mental


45 

 

Contudo, é necessário se fazer uma crítica contundente à literatura pela grande 

predominância de generalização devido à associação da deficiência mental às pessoas com 

Síndrome de Down, que é um comprometimento de ordem psicológica, uma vez que, Luiz 

(2008), destaca que a única característica predominante nessas pessoas é a deficiência 

intelectual, as demais características não apresentam os mesmos atributos fenotípicos. 

Nesse sentido, o atraso do desenvolvimento, obesidade e envelhecimento precoce, e 

outros problemas de saúde podem se desenvolver nas pessoas com Síndrome de Down 

(MOREIRA; EL-HANI; GUSMÃO, 2000), conforme a tabela a seguir: 

 

TABELA 02 – PROBLEMAS DE SAÚDE TÍPICAS EM PESSOAS COM SÍNDROME DE 

DOWN 

Problemas de Saúde Porcentagem 
Cardiopatia congênita 40% 
Hipotonia 100% 
Problemas de audição 50% a 70% 
Problemas de visão 15% a 50% 
Alterações na coluna cervical 1% a 10% 
Distúrbios da tireoide 15% 
Problemas neurológicos 5% a 10% 

 

   Fonte: Moreira; El-Hani; Gusmão (2000). 

 

Mesmo diante desse contexto de problemas de saúde que acometem a pessoa com 

Síndrome de Down, muito se tem progredido no tratamento médico, com a participação da 

sociedade, contribuindo para aumentar, assim, a expectativa de vida dessas pessoas, em países 

desenvolvidos, para 55 anos. E ainda permitindo traçar e elaborar vários programas sociais e 

educacionais, mediante o perfil epidemiológico, que contemplem a escolarização, 

profissionalização e suas relações interpessoais. 

Diante desse cenário de evolução na expectativa de vida das pessoas com Síndrome de 

Down, decorrente dos avanços no tratamento médico, é notório observar que, mesmo assim, 

ainda existe o desconhecimento por parte da sociedade, no que diz respeito a essa Síndrome.  E 

quando existe um caso na família a presença de uma equipe multidisciplinar é de fundamental 

importância para orientá-la sobre o cuidado, estimulando-a para que possa se criar um vínculo 

afetivo (SUNELAITIS; ARRUDA; MARCOM, 2007).  

Este mesmo trabalho desenvolvido na família é necessário que haja com as instituições 

de ensino, uma vez que são agentes que contribuirão no processo da escolarização das pessoas 

com Síndrome de Down. 
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É entendido que, ao longo da história da educação, foi criado o estigma das 

características físicas, da deficiência mental, das morbidades que não tinham tratamentos 

adequados, como as cardiopatias, causando a segregação das pessoas com Síndrome de Down. 

As discussões da escolarização das pessoas com deficiência mental surgiram no século XX, no 

Brasil, sob a influência da medicina e da psicologia, com a aplicação de testes de inteligência 

como meio de identificar e selecionar os anormais. Com isto, buscava-se identificar e 

classificar, bem como segregar, os alunos normais e os anormais, com o intuito de apresentar o 

tratamento adequado (WUO, 2007). 

Esta classificação para a pedagogia cientifica era importante para separar o destino dos 

alunos. Se fosse uma anomalia que não trouxesse grandes consequências no seu 

desenvolvimento, podendo se adequar aos alunos ditos “normais”, poderia frequentar a “escola 

normal”, de modo que pudesse ser corrigido através de “métodos específicos”.  

Por outro lado, se fossem pessoas que tivessem uma anomalia que impossibilitasse o 

não acompanhamento em relação aos demais, eram excluídos absolutamente da escola (WUO, 

2007).  

Percebe-se que ainda há, até nos dias atuais, a permanência do olhar da deficiência no 

modelo médico, na busca de classificá-la, e deixando o modelo social não em evidência, o que 

de fato entardece a garantia do desenvolvimento e aprendizagem do aluno. Entende-se que é de 

suma importância o diagnóstico, mas nada impede a partir da observação e dos instrumentos 

avaliativos de se elaborar e desenvolver o trabalho pedagógico, tendo como base as 

necessidades dos educandos e considerando as suas habilidades. 

Em torno dos anos 1950, com os avanços das pesquisas genéticas, por meio do médico 

francês Jerôme Lejeune, descobriu-se que a Síndrome de Down se tratava de uma doença 

genética na qual há uma determinação no par cromossômico. Portanto, as pessoas com essa 

síndrome tinham um cromossomo extra, apresentando 47, ao invés de 46, e refutando a 

correlação da degeneração racial.  

Nesse período, estava iniciando o movimento do modelo de práticas integracionistas e 

as mudanças das concepções de deficiência, que fizeram com que a sociedade mudasse o modo 

de enxergar as pessoas, ou seja, evidenciando o modelo social em relação à deficiência.  

Contudo, embora tenha havido as mudanças nos tratamentos médicos e educacionais, 

surgiram questões que remetem à culpabilização dos pais, ao estigma e à convicção da 

incapacidade, que têm ocasionado à concepção de deficiência relacionada a questões 

psicológicas e sociais. 
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As pessoas com deficiência mental e Síndrome de Down eram vistas como doentes, 

anormais, débeis, retardadas, mongoloides, pessoas portadoras de necessidades especiais, 

dentre tantos outros estigmas os quais a sociedade não superou e, portanto, eram excluídas do 

convívio social. A presença destes nas salas regulares tem causado muitos questionamentos por 

todos os professores da educação, em não saber lidar e colaborar no desenvolvimento e 

aprendizagem desse aluno; como também existem práticas em que diretores e professores se 

negam em receber alunos com essa deficiência.  

Essas questões acima mencionadas são reflexos da ação docente proveniente das lacunas 

na formação inicial e continuada, sobretudo, no que diz respeito a como lidar com as diferenças 

em sala de aula; à permanência do modelo clínico da deficiência; à organização escolar; à falta 

de redes de apoio que pudessem desenvolver um trabalho multidisciplinar, que eram para ser 

ofertadas e efetivadas pelas Salas de Recursos e/ou Centros que desenvolvem trabalho para 

pessoas com deficiência. Além disso, a falta da participação consistente de pais, na tomada de 

decisões em todo o processo escolar, também contribui para a invisibilidade das pessoas com 

deficiência dentro das instituições escolares (SANTOS; MARTINS, 2015). 

Nos anos 90, um conjunto de políticas públicas educacionais e leis que, juntas, 

normatizam juridicamente a garantia democrática de direito, como a Constituição Federal/88 e 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação/96, especificam a Educação Especial como um ramo 

da educação voltada para o atendimento de pessoas com alguma deficiência.  

Desde então trabalham na perspectiva da educação inclusiva e do direito à educação, 

pautando-se no processo em que se amplia a participação de todos os estudantes nos 

estabelecimentos de ensino regular. Sendo assim, grande tem sido o desafio das escolas em se 

adequarem às novas demandas impostas.  

Para que se atinja os objetivos da educação inclusiva é necessário contemplar espaços 

estruturados e adaptados às diversas necessidades; a utilização de métodos e técnicas para 

facilitar o ensino e aprendizagem, bem como a adaptação curricular, cujas demandas se 

ampliem para todas as pessoas com deficiência, principalmente elaborando-se um currículo 

adequado à sua individualidade.  

Por outro lado, é necessário que os sistemas educacionais, juntamente com as escolas, 

invistam na formação de seus profissionais da educação para que eles saibam lidar com toda 

essa demanda de necessidades especificas, para que as escolas possam ensinar aos colegas de 

classe a lidar com esse público.  

No entanto, percebe-se ainda uma resistência de muitas instituições de ensino, bem 

como de seus profissionais, em aceitar alunos com necessidades específicas, embora o espaço 



48 

 

escolar seja o local do desenvolvimento social, cognitivo e de suas relações interpessoais, da 

autonomia e independência.  

Há compreensão dos direitos e deveres expressados nas políticas públicas voltadas para 

a educação especial numa perspectiva inclusiva, pelo poder público; no entanto, as ações 

governamentais implementadas nas escolas especializadas não têm sido efetivadas pela 

complexidade de várias tensões e conflitos, dentre eles, os que são relacionados à aprendizagem 

e ao desenvolvimento das pessoas com necessidades específicas (OLIVEIRA-MENEGOTTO; 

MARTINI; LIPP, 2010).  

Entretanto, na prática, percebe-se que não se trata apenas de aceitar e matricular pessoas 

com deficiência nas salas regulares, é necessário que haja um amparo e preparo para lidar com 

as particularidades de cada um; e a falta da formação do docente, voltada ao atendimento 

educacional especializado, tem trazido consequências irreparáveis.    

A educação inclusiva provoca transformações nos modelos da instituição escolar e 

concepções do ensino e aprendizagem já existentes. É imprescindível refletirmos que todos os 

alunos têm suas diferenças e não se limitam àqueles que apresentam necessidades específicas. 

Referindo-se ao desenvolvimento das pessoas com Síndrome de Down, além de levarem 

mais tempo para atingir as etapas neuro-psicomotoras, apresentando um ritmo de aprendizagem 

mais lento em relação às demais crianças de sua faixa-etária, podem apresentar outras 

particularidades que tanto os profissionais da educação quanto a família precisam estar atentos, 

procurando estratégias e meios de desenvolvê-las. 

Muniz (2008) destaca a importância de ações voltadas para área motora desde os 

primeiros anos de vida, no desenvolvimento de suas habilidades. E tal importância é enfatizada 

devido às pessoas com Síndrome de Down apresentarem hipotonia muscular generalizada, 

provocando um atraso no desenvolvimento. O autor observa que o ambiente familiar pode 

colaborar satisfatoriamente no desenvolvimento de portadores de Down, se houver uma 

interação permanente entre pais e o filho e nela houver estímulos.  

A relação entre professor e família de pessoas deficientes, no espaço escolar, geralmente 

é constituída por um conjunto de sentimentos que causam angústias, preocupações, dúvidas e 

reflexões. Cada dia é uma descoberta de que essas crianças são capazes de surpreender. Para os 

pais, a responsabilidade de educar uma criança com Síndrome de Down; já o professor, se não 

possui formação adequada para ensinar, é sobrecarregado com as inúmeras cobranças feitas 

tanto pela própria escola quanto pelos pais, tendo que buscar conhecimento para poder elaborar 

estratégias de modo que contemplem o desenvolvimento das crianças (MUNIZ, 2008).  



49 

 

Mas para sanar essas situações, primeiramente, de acordo com Martins (2002) é 

necessário que o professor extinga todas as barreiras que possam existir, assumindo a 

responsabilidade pela aprendizagem da criança que foi historicamente excluída. 

A formação de professores tem sido um dos grandes desafios para os docentes por 

alegarem que durante sua formação profissional inicial não houve referências e 

direcionamentos para ensinar a crianças com necessidades específicas, uma vez que as 

disciplinas especificas nos cursos de licenciaturas passaram a ser inseridas somente no século 

XX.   

Para Freitas (2006 p. 173), a formação de professores deve acontecer na perspectiva da 

educação inclusiva “como formação de especialista, mas também como parte integrante da 

formação geral dos profissionais da educação, a quem cabe atuar a fim de reestruturar suas 

práticas pedagógicas para o processo de inclusão educacional”. 

As percepções que se tem das instituições de ensino mediante as políticas públicas é que 

têm que receber as pessoas com deficiência, no entanto, apresentam inúmeras dificuldades, 

sejam em relação a profissionais da educação não capacitados, sejam de infraestrutura 

inacessíveis e inadequadas para recebê-las.  

E se os professores não têm formação devida de modo que saibam lidar com as 

diferenças, um conjunto de sentimentos negativos pode proporcionar a tolerância ou exclusão, 

dentro da sala de aula, às pessoas com deficiência. Por isso, faz-se necessária uma formação 

complementar para os docentes e a implementação de ações concretas para a efetivação da 

inclusão desse público em todos os segmentos da sociedade.  

 

3.3. SÍNDROME DE BERARDINELLI 

 

3.3.1 Surgimento da Síndrome de Berardinelli no Rio Grande do Norte  

 

Considerada a ampla extensão territorial do Brasil, a Coroa Portuguesa principiou seu 

processo de colonização por meio das áreas costeiras e em seguida para regiões do interior. No 

sentido geográfico, a Capitania do Rio Grande abrangia “[...] 100 léguas de extensão, a começar 

da Baía da Traição (limite sul), onde terminavam as terras da Capitania de Itamaracá, até o Rio 

Jaguaribe, limite com o Ceará” (MARIZ, 1999, p. 40-65). 

Conforme Queiroz (2012), “no século XVII, a região Sertão Potiguar é compreendida 

pelo clima tropical semiárido, onde estavam presentes inúmeras tribos indígenas, tais como: 

Tarairiús, Janduís, Pegas e Canindés, cujo cenário era de muita exploração”. Conforme os 
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registros historiográficos, as primeiras relações dos portugueses com estas tribos indígenas 

iniciaram com a extração do pau-brasil, configuradas por um pequeno grupo de colonizadores 

comparados aos indígenas. 

Em seguida, os portugueses empenhados na extração da cana-de-açúcar, como fonte de 

riqueza para si, ampliaram o número de colonizadores com o intuito de tomar posse da terra 

(QUEIROZ, 2012). 

Assim, considerando a infertilidade das terras para o plantio da cana-de-açúcar, as 

alternativas de rentabilidade se baseavam na pecuária e na criação de gado; os sesmeiros 

seridoenses se apropriaram e administraram as terras e batalharam para obter as terras 

indígenas. Nessa perspectiva, reconhece-se os primeiros registros de posse dos portugueses no 

Sertão Potiguar.  

Tinham em vista o gado bovino como principal recurso gerador de lucratividade, mas 

também era utilizado para alimentação, transporte e tração. Sua exploração se beneficiou pelas 

terras estarem inseridas à margem de rios, no século XVI e XVII. Posteriormente, os 

portugueses amplificaram o quantitativo de fazendas de gado, pois, vista como atividade 

lucrativa, empregavam os indígenas como mão-de-obra, os quais desempenhavam a função de 

vaqueiro, explorando as terras. Nota-se, portanto, a predominância da região do Seridó como 

espaço de desenvolvimento dos núcleos urbanos, que deram origem às cidades atuais 

(DANTAS, 2005).  

Esta expansão populacional a partir dos interesses econômicos dos colonizadores foi 

fator que influenciou a instalação de famílias de descendências portuguesas nas capitanias do 

Rio Grande, Paraíba e Pernambuco, as quais constituíram suas ascendências, passando a 

pertencer à elite social, econômica e política na região (DANTAS, 2005). 

A organização familiar, levando em consideração seus hábitos tradicionais, foi um meio 

de fortalecer estes laços de parentescos. Dessa maneira, estas famílias descendentes de 

portugueses que se casavam entre si criaram um costume e prática para que os casamentos 

fossem entre parentes, ou entre pessoas da mesma casta, etnia, grupo social etc. Consideramos 

esta organização familiar como uma forma de assegurar seus interesses, formando, assim, um 

mecanismo de defesa para centralizar o seu poder.  

As famílias descendentes de portugueses se casaram e geraram um grande número de 

filhos. Em outras gerações, primos com primos foram se casando e estas práticas podem ser 

consideradas como um sistema endógamo (LÉVI-STRAUSS, 1982). 

Estes casamentos consanguíneos, frequentemente praticados no século XVIII, são 

capazes de acarretar riscos de malformações, síndromes das uniões, caso gerem um filho. Em 
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seguida, ocorreram transformações no sistema social de casamentos do endogâmico para o 

exogâmico, configurando a união entre indivíduos pertencentes a grupos étnico-raciais distintos 

(NATAL, 2011).  

Coincidentemente, é nos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, 

principalmente, que há uma incidência elevada de casos de pessoas com a Síndrome de 

Berardinelli, envolta de suas características geográficas das extremidades entre a Capitania de 

Pernambuco e Rio Grande, conglomerando estes Estados. 

Segundo Dantas (2005), a Síndrome de Berardinelli carrega o gene de magreza, de suas 

famílias descendentes de Portugal e Mediterrâneo. O Brasil é considerado o principal lócus de 

casos dessa Síndrome. No período de 1977 a 1997, foram detectados 73 casos em 47 famílias, 

localizados nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Paraíba e Rio 

Grande do Norte. 

No RN existe, inclusive, uma associação de pais de crianças com essa síndrome, 

denominada ASPOSBERN (Associação de Pais e Pessoas com Síndrome de Berardinelli no 

Estado do Rio Grande do Norte). A entidade teve início em 1988, quando duas mães se 

encontraram por motivo do nascimento de seus filhos com essa deficiência. Diante disso, essas 

mães fundaram a Associação, em 29 de agosto de 1998, com a posse da primeira diretoria no 

dia 20 de março de 1999, cuja sede é localizada na cidade de Currais Novos/RN. A associação 

que é considerada a primeira relacionada à referida Síndrome no Brasil e no Mundo, atende 

pessoas dos estados do Rio Grande do Norte e Paraíba.  

A ASPOSBERN oferece serviços de prestação à proteção e assistência à saúde às 

pessoas com Síndrome de Berardinelli, buscando os meios e recursos que visem à resolução 

dos seus anseios e problemas como cidadãos no contexto social. Desenvolve atendimento 

pedagógico com palestras, acervo de pesquisa e estantes nos eventos, bem como assistência 

médica e exames, visitas às famílias e escolas onde as pessoas com a síndrome residem. 

Segundo Dantas (2005) a associação contava com 34 pessoas, entre 2 e 45 anos, com 

Síndrome de Berardinelli, oriundas predominantemente da região do Seridó e de Natal, capital 

do Rio Grande do Norte, e de suas extremidades, dos estados da Paraíba e Ceará. Estas foram 

cadastradas entre os anos de 1987 até o ano de 2005.  

De acordo com Nóbrega (2016, p. 3) “A literatura médica identificou, em 2009, cerca 

de 250 casos mundiais”. No Brasil, têm-se casos registrados pela ASPOSBERN, além do Rio 

Grande do Norte e Paraíba, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, 

Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Ceará, Piauí e Pará.  
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Segundo registros da ASPOSBERN, em 2012 havia 37 pessoas com a síndrome e, 

destas, 9 residiam no estado da Paraíba. Já em 2020, eram 29 pessoas com a síndrome, 

associadas, das quais 7 residem no estado da Paraíba. (Gráfico 01) 

 

GRÁFICO 01 – INCIDÊNCIA DE PESSOAS COM SÍNDROME DE BERARDINELLI NOS 

ANOS DE 2012 E 2020 

 

     Fonte: o Autor (2021). 

 

 

Mediante os casos das pessoas com Síndrome de Berardinelli, no Rio Grande do Norte 

e na Paraíba, é interessante apresentar os registros dos casos para que se possa observar a 

predominância destes, de acordo com as cidades dos estados analisados (tabela 03). Dessa 

forma, considerando o recorte temporal, observou-se registros no Rio Grande do Norte, em 12 

cidades e, na Paraíba, em 6 cidades. É importante considerar que as cidades a seguir, que não 

apresentam, em 2020, nenhum caso, justifica-se pela mudança domiciliar e/ou óbito do sujeito 

com Síndrome de Berardinelli. 

 

 

TABELA 03 – DISTRIBUIÇÃO DAS PESSOAS COM SÍNDROME DE BERARDINELLI POR 

CIDADE/REGIÃO IMEDIATA DOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO NORTE E PARAÍBA 

2012-2020 

CIDADE REGIÃO IMEDIATA 2012 2020 

Acari/RN Currais Novos 02 02 

Apodi/RN Mossoró 01 01 

0 5 10 15 20 25 30

Rio Grande do Norte

Paraíba
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Belém do Brejo do Cruz/PB Catolé do Rocha-São Bento 01 01 

Caicó/RN Caicó 03 03 

Carnaúba dos Dantas/RN Currais Novos 02 00 

Currais Novos/RN Currais Novos 03 03 

Jaçanã /RN Santa Cruz 01 01 

Janduís/RN Mossoró 01 01 

Jardim de Piranhas/RN Caicó 02 02 

Jardim do Seridó/RN Caicó 01 01 

Natal/RN Natal/RN 09 07 

Nova Palmeira/PB Barra de Santa Rosa 01 01 

Paulista/PB Pombal 01 00 

Parnamirim/RN Natal 03 00 

Picuí/PB Barra de Santa Rosa 02 02 

São Bento/PB Catolé do Rocha-São Bento 02 02 

São José da Lagoa Tabada/PB Sousa 00 01 

São Miguel/RN Pau dos Ferros 02 01 

Total:  37 29 

                   Fonte: o Autor (2021). 

 

De acordo com o levantamento de casos das pessoas com a Síndrome de Berardinelli, 

que são associados e monitorados pela ASPOSBERN, nos estados da Paraíba e do Rio Grande 

do Norte, percebe-se o controle de casos diagnosticados entre os anos de 2012 a 2020, com 

ressalvas de um decréscimo significativo nos estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba. 

Este panorama pode não condizer com a realidade, pois, “muitos dos profissionais 

passam a desconhecer as causas da doença e, por esse motivo, não saberiam orientar os 

familiares e pacientes quanto aos cuidados que eles deverão ter com a saúde” (DANTAS, 2015, 

p. 12). 

Esse desconhecimento por parte de profissionais de saúde se dá pelo fato da 

predominância dos casos de pessoas com Síndrome de Berardinelli em algumas regiões 

brasileiras e em outras não, e pelo fato de que, somente em 1954, os primeiros casos com a 

síndrome foram estudados, sendo, anteriormente, chamados de Magos devido ao seu aspecto 

físico.  

 

3.3.2 Exclusão social das pessoas com Síndrome de Berardinelli  

  

Com os princípios de igualdade e a permanência dos alunos com deficiência na escola, 

bem como do direito à educação, de acordo com os Marcos legais, na prática, é evidente 

requerer tempo para se desconstruir as concepções homogeneizadoras, não só na escola, mas, 

também, na sociedade, quanto às suas ações excludentes. 
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Enquanto isso, as pessoas com deficiência, principalmente os sujeitos com Síndrome de 

Down e Síndrome de Berardinelli, que estão em evidência nesta pesquisa, estão matriculadas 

nas escolas e perpassam por questões de afetividade na relação professor-aluno, aluno-aluno, 

aluno-comunidade, agregando a isto a ausência da participação deles no que acontece no 

cotidiano escolar; e a ocorrência de situações em que os professores desconhecem como 

trabalhar pedagogicamente para garantir o ensino e aprendizagem desse público.  

Esse desconhecimento, por parte dos professores, não os instiga a pesquisar alternativas 

para resolução de problemas; como também são raras as escolas que ofertem apoio 

multidisciplinar e pedagógico com o atendimento educacional especializado, e essas questões 

reforçam o discurso de que está muito longe de se alcançar a inclusão escolar.  

E, mediante esse contexto, essas pessoas com deficiência se sentem desestimuladas, 

invisíveis, comprometendo o desenvolvimento e a formação do sujeito crítico, autônomo e 

participativo, podendo implicar uma vida social sem perspectivas de adentrar no Ensino 

Superior e de trabalhar com independência.      

Corroborando com essa afirmação, tem-se que “o preconceito em relação a essas 

pessoas começava na sua própria família, onde muitas vezes elas não eram estimuladas a 

estudarem e se sentirem úteis dentro da própria sociedade” (DANTAS, 2005, p. 97). 

Apoiado nos direitos humanos e no conceito de cidadania, Mazzotta (2003), afirma que 

o direito à educação das pessoas com deficiência é uma postura contemporânea em nossa 

sociedade. Expressando-se por via de ações isoladas, de indivíduos ou grupos, as vitórias e a 

importância de reconhecer os direitos desse público pode ser compreendido por meio de 

políticas sociais que passaram a mostrar resultados neste século. 

Percebe-se, na prática, que as mudanças e transformações das políticas sociais têm 

surtido avanços, muito embora ainda tenham muitos desafios. Em referência ao cotidiano das 

pessoas com Síndrome de Berardinelli, “os antigos, muitas vezes, sentiam-se tão discriminados 

que mal saíam de casa, enquanto que os de hoje têm uma extensa agenda e estão sendo inclusos 

na sociedade” (DANTAS, 2005, p. 116).  

Os avanços nas políticas públicas da educação especial, na perspectiva da educação 

inclusiva, são provenientes das discussões organizadas e lideradas principalmente pelos 

movimentos sociais e famílias das pessoas com deficiência. Contudo, não quer dizer que as 

mudanças nas práticas, provocando a exclusão social, passarão imediatamente para a inclusão, 

tudo isto é um processo. As práticas excludentes presentes nas sociedades passadas adotavam 

métodos que provocavam morte, desamparo e afastamento. Hoje, essas atitudes são 
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inadmissíveis haja vista que todas as pessoas, independentemente de suas condições físicas, 

sensoriais e mentais, devem estar inclusas na sociedade (CARVALHO; ORSO, 2006). 

Dessa maneira, essa visão da sociedade mencionada ao longo da história, onde as 

pessoas com deficiência sofriam gravemente preconceito e exclusão social foi se modificando 

aos poucos e, hoje, é refletida no acesso à convivência social, decorrente de vários movimentos 

em defesa da educação como um direito de todos, independentemente da presença de uma 

síndrome, deficiência e alguma necessidade educacional especial. 

É preciso considerar que, historicamente, pessoas com a Síndrome de Down e Síndrome 

de Berardinelli foram excluídas e segregadas de espaços escolares e dos modelos educacionais 

e inseridas, sem nenhum diagnóstico prévio de suas necessidades específicas, em instituições 

especializadas. Antes do debate sobre a inclusão no Brasil, tais sujeitos tinham duas opções: 

estar marginalizados na escola ou participar de atividades pedagógicas em instituições 

especializadas. 

Esse contexto evidencia os processos de estigmatização que influenciam a escolarização 

e a inserção social de sujeitos com essas síndromes. O exemplo do estigma e suas implicações 

sociais podem estar associados à peculiaridade predominantemente nas mulheres, que têm a 

Síndrome de Berardinelli, as quais sofrem maior exclusão social, principalmente no que se 

refere às relações subjetivas e às relações de identidade e alteridade, acerca das vivências 

afetivas que podem ser visíveis nos espaços escolares e em outros contextos (DAMASCENO, 

2018).  

Isso se justifica pelo fato de a Síndrome ser tão rara e desconhecida pela sociedade que 

a sexualidade de pessoas com essa síndrome e outras deficiências pode ser questionada, “sendo 

assim, a imagem percebida dessa população retratava o medo de contaminação por essa doença, 

como se fosse algo que pudesse ser transmitido através do próprio contato” (DANTAS, 2005, 

p. 43). Bem como as relações pedagógicas com adolescentes e jovens, com essas síndromes e 

outras deficiências, podem ser silenciadas, ou seja, tais sujeitos são excluídos do direito 

educacional, de compreender a sexualidade humana em suas diversas dimensões. 

Em outras palavras, a discriminação pode ocorrer principalmente com “[...] o sexo 

feminino, por associar o físico à imagem de um homossexual, como também à imagem do 

macaco, pessoas hermafroditas e mulheres grávidas” (DANTAS, 2005, p. 114).  

Quanto ao corpo, pessoas com Síndrome de Berardinelli apresentam características de 

magreza, pela ausência do tecido adiposo, expondo um corpo musculoso. Para o homem, isto 

se torna normal porque a sociedade o relaciona a este estereótipo. Mesmo que implicações 

sejam presentes pelas características fenotípicas da Síndrome, nas mulheres, na 
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contemporaneidade há necessidade da desconstrução de paradigmas a partir de uma nova visão 

de vida, valorizando todas as potencialidades humanas presentes em todos os sujeitos marcados 

ou não por um corpo diferente.  

A construção sócio-política-histórica do corpo deficiente faz com que se entenda a 

necessidade da garantia do espaço e tempo para serem integrados socialmente, valorizados e 

capazes de viverem em sociedade (RECHINELI; PORTO; MOREIRA, 2008). 

Nessa mesma linha, as características fenotípicas das pessoas com Síndrome de Down, 

dentre elas, hipotonia muscular, fendas palpebrais oblíquas, braquicefalia, achatamento 

occipital, hiperextensão articular, mãos largas e dedos curtos, clinodactilia do quinto 

quirodáctilo, baixa implantação auricular, pregas epicânticas, sulco simiesco, pregas 

epicânticas, alteração auricular, dentre tantas outras (FIGUEIREDO et al., 2012) traçam suas  

características corporais, motivando práticas socioculturais que contribuem no processo de 

exclusão pela sociedade. 

Quanto às mulheres com Síndrome de Berardinelli, estas características colocam a sua 

imagem em questionamento, pois não apresentam as expectativas do padrão e do estereótipo 

feminino, imposto socialmente. De acordo com Gaio (2006) não podemos pensar somente a 

partir do corpo fora dos padrões impostos socialmente e historicamente. Infelizmente, esta é a 

realidade encontrada nos dias de hoje, apesar de que há uma evolução na aceitação e na 

compreensão delas, devido ao trabalho árduo feito pelos próprios pais e pessoas com a 

síndrome, em busca da conquista de espaços.  

Mas é importante que cada pessoa com deficiência, e aqui se referenciando à Síndrome 

de Berardinelli, independente de questões de gênero, reflita que o corpo deficiente é como outro 

qualquer pois, antes de tudo, ele é um corpo e está presente no mundo (PORTO, 2005). 

E nessa perspectiva de ser e estar presente no mundo que Rechineli, Porto, Moreira 

(2008) afirmam que o corpo tem que estar aberto às novas possibilidades que possam vir a 

acontecer, pois, independentemente de como seu corpo seja, é necessário se permitir. Desse 

modo, Moreira (2006, p. 27) pensa em relação à corporeidade ao afirmar: “os corpos, ao se 

permitirem viver os sonhos, as ousadias, os riscos e as incertezas, estão se expondo para viver 

a sua existencialidade, nas relações consigo, com o outro e com o mundo, aceitando a 

complexidade dessas relações”. 

Portanto, essas relações da corporeidade que nos permitem vivenciar experiências, nos 

levam a compreender o respeito às diferenças e, nesse diálogo entre os corpos, 

independentemente de qual espaço esteja, pode-se despertar outros sentimentos e garantir a 

inclusão.   
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3.3.3 Concepções e classificação da lipodistrofia 

 

A Lipodistrofia Congênita Generalizada - LCG apresenta falha do depósito de gordura 

em adipócitos. A LCG se caracteriza pelo gene autossômico recessivo, com registros de 500 

casos expostos no mundo. No Brasil, especificamente no Estado do Rio Grande do Norte, foram 

diagnosticados e são acompanhados nos últimos 17 anos em torno de 54 casos (LIMA, 2017). 

Um dos problemas diagnosticados em pessoas com Síndrome de Berardinelli é o 

diabetes. O Diabetes Mellitus - DM4, especialmente do tipo 2, destaca-se como um dos maiores 

problemas de saúde mundial, geralmente adquiridas pelo descomedimento de peso e a elevada 

gordura visceral. Contudo, outras maneiras de adquirir o diabetes acontecem e algumas têm 

fatores de alterações genéticas. Segundo Dantas et al. (2020), o surgimento do diabetes nas 

pessoas com Síndrome de Berardinelli - SEIP tem as acometido em média aos 14 anos, ou seja, 

precocemente, sendo possivelmente difícil, para ela, compreender os efeitos dessa doença. 

Os primeiros registros escritos da LCG no Brasil foram em 1954, por Waldemar 

Berardinelli e, posteriormente, Martin Seip, na Noruega, também registrou outros casos 

parecidos. A LCG é “caracterizada clinicamente por hepatoesplenomegalia, esteatose hepática, 

metabolismo de carboidratos alterado, resistência à insulina (acantose nigricans), habitus 

acromegaloide, hiperfagia e dislipidemia” (LIMA, p. 21, 2017).  

Na LCG, o fator da deficiência dos adipócitos acontece com o armazenamento irregular 

de lipídios em outros tecidos, por exemplo, no músculo e fígado. O tecido adiposo manifesta-

se insuficientemente nas áreas subcutâneas, no abdômen, no tórax, na medula óssea e na região 

malar. 

Conforme Lima (2017), a LCG é caracterizada por quatro tipologias, conforme as 

características clínicas e o tipo de mutação, denominadas: 

 

BSCL1-AGPAT2(9q34), BSCL2(11q13), BSCL3-CAV(7q31) e BSCL4-

PTRF(17q21). As duas principais formas são: CGL1 causada pela mutação 

em AGPAT2 e CGL2 devido à mutação em BSCL2, que correspondem por 

95% de todos os casos, apresentando alguns aspectos clínicos semelhantes e 

outros distintos. (BARACHO, 2013, p. 13-14).  

 

As lipodistrofias são classificadas conforme duas etimologias: congênitas e adquiridas; 

e, conforme a perda do tecido adiposo, em parcial ou generalizada. Sendo assim, são expostos 

                                                           
4 Conforme Flôr e Campos (2017) o diabetes mellitus (DM) é um problema de saúde pública, como um dos fatores 

causadores de morbidade e mortalidade apresentando indicadores de estimativas globais entorno de 382 milhões 

de pessoas com DM equivalente a (8,3%). 
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os seguintes tipos: lipodistrofia generalizada adquirida (ou síndrome de Lawrence); 

lipodistrofia parcial adquirida (ou síndrome de Barraquer-Simmons); lipodistrofia parcial 

congênita (ou síndrome de Köbberling-Dunnigan); e lipodistrofia congênita generalizada (ou 

síndrome de Seip-Berardinelli). 

 

3.3.3.1 Lipodistrofia Congênita Generalizada ou Síndrome de Berardinelli - SEIP 

 

A Lipodistrofia Congênita Generalizada – LCG ou Síndrome de Berardinelli - SEIP 

“possui um caráter genético com transmissão autossômica recessiva e frequente 

consanguinidade paterna, de causa indeterminada, devido à mutação em AGPAT2 e Gng3lg3” 

(REGO, 2010, p. 110). São narrados dois lócus, BSCL1 e BSCL2 na Síndrome de Berardinelli, 

nos cromossomos 9q34 e 11q13, concomitantemente (REGO, 2010). 

É válido destacar que o tipo 2, a mutação BSCL2 (cromossomo 11q13), é que compila 

a proteína Seipin. É a tipologia mais agressiva, podendo sofrer alterações do período neonatal 

até a infância, apresentando possibilidades de déficit cognitivo, cardiomiopatia, além da 

ausência total ou parcial do tecido adiposo “nas áreas subcutânea, intra-abdominal, intra-

toráxica, na medula óssea e nas glândulas paratireoides” (FARIA, 2009, p. 1). A maior parte 

das pessoas até então examinadas e acompanhadas pela medicina, no estado do Rio Grande do 

Norte, apresenta o tipo 2. Comumente são descendentes de famílias portuguesas (LIMA, 2017). 

As pessoas com Síndrome de Berardinelli apresentam um quadro de síndrome 

metabólica, ou seja, são acometidas de doenças frequentes como hipertensão, alterações na 

glicose e no colesterol. Tais condições são provenientes de uma relação intrínseca denominada 

resistência insulínica identificada na maioria dos pacientes, em ambos os sexos.  

Segundo Rego (2010) devido à circunferência abdominal ser mais elevada no sexo 

masculino do que no feminino implica possibilidades de maiores riscos às doenças cardiopatias, 

podendo representar o aumento significativo da mortalidade, proveniente de complicações 

cardiovasculares, decorrentes de problemas relacionados à hipertrofia do miocárdio, hipertrofia 

ventricular esquerda e cardiomiopatia hipertrófica.  

Sendo assim, há “anormalidades cardiovasculares e metabólicas com elevada 

prevalência em pacientes jovens, assintomáticos e portadores da SBS. Esses achados apontam 

para a necessidade de acompanhamento cardiológico e de medidas preventivas nesse grupo de 

risco” (REGO, 2010, p.117). 

É importante elencar que a Síndrome de Berardinelli apresenta inúmeras características, 

tais como: “hipertrofia muscular, celeridade desenvolvimento acelerada com alta estatura, 
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avanço da idade óssea, hepatoesplenomegalia, macrogenitossomia, hipertricose e acantose 

nigricans” (FARIA, 2009, p. 1). 

Reconhecendo que o principal fator irregular das pessoas com Síndrome de Berardinelli 

é a resistência insulínica, da qual a relação das alterações de baixa produção nos níveis de 

leptina e adiponectina desencadeia as complicações metabólicas. Sendo assim, a presença do 

diabetes lipoatrófico resistente indica uma baixa produção de zinco e as manifestações de 

distúrbios renais (BARACHO, 2013). 

Portanto, o tratamento das pessoas com Síndrome de Berardinelli faz uso terapêutico 

medicamentoso especialmente de insulina e antidiabéticos orais, dentre outros, provenientes do 

aparecimento das doenças crônicas. Ultimamente, novas formas de tratamento têm chamado 

atenção na avaliação dos médicos como o uso da leptina humana recombinante. 

O fato de a Síndrome de Berardinelli ser uma doença rara, na literatura, principalmente 

no Brasil, há necessidade de se ampliar as pesquisas nas ciências da saúde, uma vez que tem 

despertado pouco interesse. Nessa perspectiva, foi realizado um estudo preliminar com 10 

pessoas com Síndrome de Berardinelli, com presença do diabetes mellitus e a hipertensão 

arterial, as quais apresentaram uma alta incidência no sangramento gengival, “refletindo uma 

condição de gengivite com ausência de casos avançados de periodontite; e um alto CPO-D, com 

maior participação dos componentes “perdidos” e “obturados”, revelando que a presença de 

cárie dentária atual é baixa” (MEDEIROS et al., 2015, p.55). 
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4 TECNOLOGIAS DIGITAIS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TDIC NA 

FORMAÇÃO DE PROFESORES 

 

4.1 RECURSOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS COM O APORTE DAS TECNOLOGIAS 

DIGITAIS: UM LEQUE DE POSSIBILIDADES 

 

Mediante a revolução tecnológica em que a sociedade está inserida, destacam-se as 

TDIC que estão presentes buscando melhorar as nossas condições de vida e de trabalho 

(ALMEIDA, 2018). As TDIC e a internet são caracterizadas pela acessibilidade, baixo custo e 

rapidez. Esses constantes aprimoramentos têm se tornado cada vez mais possíveis, de acordo 

com as análises que se faz, por causa das necessidades da sociedade que estão sempre se 

modificando e transformando o nosso meio. 

Antigamente a internet era caracterizada com bastante limitação, com poucos recursos 

para produzir conteúdos. Os usuários assumiam um papel passivo nesse processo, tornando a 

comunicação uma via de mão única. Portanto, é interessante apresentar a trajetória evolutiva da 

internet. 

A web 1.0 é marcada pela criação de sites e portais que pudessem subsidiar informações, 

produtos e serviços para os usuários da rede. A web 2.0, parte do princípio da “web enquanto 

plataforma”, ou seja, o desenvolvimento de aplicativos para que os usuários possam aproveitar 

seus recursos disponíveis. A web 3.0, surge focada nas estruturas dos sites e menos no usuário, 

em outras palavras, o encontro de várias tecnologias já existentes e possíveis de serem utilizadas 

ao mesmo tempo, destacando a banda larga, as tecnologias móveis atreladas à internet de modo 

inteligente. Hoje, encontra-se a web 4.0, a qual procura disponibilizar a internet para coisas, 

integração de serviços e interação social (ALMEIDA, 2018). 

Essas transformações evolutivas, expostas acima, foram se adequando cada vez mais às 

demandas sociais e educacionais, o que tem tornado mais presente o uso das tecnologias no 

nosso cotidiano. Contudo, o seu uso ainda apresenta bastante resistência por um grupo da 

sociedade denominado imigrante digital, o qual apresenta dificuldades em inserir as TDIC no 

seu cotidiano. Paralelamente, tem-se os nativos digitais que são aqueles grupos sociais que 

nasceram mergulhados nesse universo tecnológico, tornando-se indispensável no seu cotidiano 

(COELHO; COSTA; MATTAR NETO, 2018). 

Diversas políticas educacionais e documentos oficiais do Ministério da Educação e da 

organização dos sistemas de ensino municipais e estaduais contemplam o uso indissociável das 

TDIC no contexto educacional, reafirmando o poder delas em contribuir no processo de ensino 
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e aprendizagem, além de possibilitar a organização das questões de ordem administrativas e de 

gestão, permeados em outros setores das escolas. 

Assim, pode-se entender que o mundo digital abriu um leque de potenciais para além 

do campo educacional. No entretenimento e redes sociais os usos das TDIC são incontestáveis, 

no entanto, quando se relaciona sua utilidade no ensino e aprendizagem parece que não acontece 

da mesma maneira, não havendo a adoção de atividades pedagógicas de maneira sistemáticas e 

consistentemente mediadas pelas TDIC (ALMEIDA, 2018). 

Necessita-se que as escolas e os professores se capacitem, sejam adeptos à participação 

de discussões contemporâneas, sendo flexíveis e inovadores nas construções de projetos que 

contemplem a utilização de recursos didático-pedagógicos digitais, que possam contribuir no 

processo de ensino e aprendizagem dos alunos (YBARRA; SOARES, 2015).  

Por isso, o emprego das TDIC além de amplificar e diversificar o repertório de 

estratégias de ensino dos professores, elas podem colaborar e incentivar os alunos a estudarem 

e desenvolverem suas capacidades cognitivas, estabelecendo um hábito na busca de múltiplos 

saberes permeando nas diversas áreas do conhecimento. 

Um dos recursos tecnológicos mais presente nas escolas é o computador, para o qual 

existe um espaço específico para o seu uso. No entanto, este espaço muitas vezes é mal 

utilizado, às vezes invisível ou até mesmo ignorado pelos professores, e, infelizmente, ainda é 

um grande desafio a implementação do uso computador e outras TDIC no currículo escolar 

(ALMEIDA; VALENTE, 2011). 

As experiências existentes que utilizam o computador como recurso tecnológico, 

didático e pedagógico têm proporcionado relevantes impactos na educação, colaborando como 

uma das formas de gerar aprendizagem e o acesso ao conhecimento. Nesse processo, é 

importante observar as relações entre professor e aluno, suas representações e apropriações com 

as TDIC (MARTINS; MASCHIO, 2014). 

Levy também colabora ao afirmar que o computador não se limita apenas como 

“instrumentos de comunicação, de pesquisa de informações, de cálculo, de produção de 

mensagens (textos, imagens, som) a serem colocados nas mãos dos estudantes” (LÉVY, 1999, 

p. 174). 

Atualmente é indissociável o uso do computador e de outros recursos tecnológicos 

digitais à internet, muito embora a precarização das infraestruturas, a falta do acesso e a baixa 

velocidade da conectividade nas escolas têm sido empecilhos para as atividades administrativas 

e para a efetivação de práticas pedagógicas com o uso das TDIC.  

Nessa perspectiva, Kenski destaca 
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A Internet potencializa as possibilidades de acesso às informações e a 

comunicação da escola com todo o mundo. Por meio da “rede das redes”, a 

escola pode integrar-se ao universo digital para concretizar diferentes 

objetivos educacionais. No entanto, para que a escola possa estar conectada 

ao ambiente tecnológico das redes é preciso, antes de tudo, possuir 

infraestrutura adequada: computadores em número suficiente, de acordo com 

a demanda prevista para sua utilização; modems e formas diversificadas e 

velozes de conexão (via telefone, cabo, rádio) (2012, p. 71). 

 

Mesmo assim, nesse contexto, muitos professores adeptos às TDIC ousam e se 

reinventam mesmo diante de todas as dificuldades de infraestrutura enfrentadas nas escolas. No 

entanto, o uso de forma precária compromete todo o andamento das aulas e o atingimento dos 

objetivos que a utilização das tecnologias, de forma plena, poderia alcançar (MARTINS; 

MASCHIO, 2014). 

Dentro da escola sabe-se que as tecnologias ultrapassam os espaços da sala de aula, 

permite tanto ao professor quanto ao aluno se apropriarem dos recursos digitais. Kenski (1997) 

vem discutir o redimensionamento das tecnologias nos espaços da sala de aula em pelo menos 

dois aspectos. O primeiro aspecto está condicionado aos procedimentos utilizados pelos alunos 

e professores no espaço da sala de aula. Além desse espaço, outros locais da escola 

proporcionam a aprendizagem, transformando toda atividade inserida nas relações de ensino e 

aprendizagem. O segundo aspecto é a modificação do próprio espaço da sala de aula.  

Recursos como lousa interativa digital e netbooks permitem aos alunos o acesso às 

informações, principalmente nos ambientes virtuais de aprendizagem, quando se tem o uso da 

internet. Além disso, destacam-se os softwares e games educativos que podem ser utilizados 

nas atividades interativas. Através da rede de computadores interligados, blogs e sites permitem 

o acesso a hipertextos e e-books, dentre outros arquivos digitais. 

Outra modalidade de grande potencialidade que pode colaborar no processo de ensino 

e aprendizagem são os recursos audiovisuais, que permitem aos professores e alunos 

possibilidades de aprendizagem extrapolando os modos tradicionais de construção de 

conhecimento. As TDIC têm transformado as práticas dos professores e têm conseguido 

contribuir qualitativamente no processo de ensino e aprendizagem, quando há um aparato 

propício para o uso pleno dessas tecnologias. 
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4.2 DIMENSÕES PEDAGÓGICAS DO USO DE PODCAST PARA A FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Pensar em tecnologias logo nos remete a computadores, vídeo, softwares, tablets, wifi, 

multimídia e Internet. Estas são comumente encontradas e influenciadas no segmento 

educacional. Entretanto, o conceito de tecnologia vai muito além desses recursos tecnológicos.  

Conforme Soares et al. (2018) as TDIC estão intrinsecamente atreladas à cultura 

tecnológica contemporânea das quais a sociedade utiliza diretamente ou indiretamente. Estas, 

proporcionam a ampliação das capacidades físicas e mentais do ser humano, colabora na 

comunicação e no desenvolvimento cultural, cujas contribuições estão presentes no campo da 

educação. 

As múltiplas transformações na educação nos fizeram modificar as nossas concepções 

sobre os ambientes de aprendizagens, descontruindo o espaço escolar como único e tão somente 

espaço para produção de conhecimento. É necessário repensar as metodologias de ensino 

permitindo ampliar as possibilidades da instrução tradicional, na qual o professor é o sujeito 

ativo no processo de ensino-aprendizagem e não o aluno. Com as metodologias ativas de 

ensino, os alunos são tratados como principais agentes de seu aprendizado estimulando a crítica 

e a reflexão.  

Nesse contexto, tem-se a importância da implementação das TDIC como recursos que 

visam às mudanças nas práticas escolares, sendo imprescindível a sua efetivação.  

Sem dúvida a temática das TDIC tem assumido um papel importante nos processos e 

práticas educacionais, permeando discussões de outros paradigmas presentes nos sistemas 

educacionais, tais como: o estabelecimento dos currículos; os espaços e tempos; trabalho 

docente nas salas de aulas; as relações com as famílias e comunidades; entender a necessidade 

da gestão escolar e atuar de maneira participativa e democrática, considerando as práticas 

coletivas (CANDAU, 2016). 

Por outro lado, Martines et al. (2018) defendem que haja uma redefinição do papel e 

das competências dos professores a partir da inserção das TDIC no contexto escolar. Bem como, 

é evidente a necessidade de reconhecer as competências que incumbem à gestão escolar junto 

às secretarias municipais e estaduais, buscando implementar as TDIC no contexto escolar.  

O uso das TDIC tem transformado os processos de ensino e de aprendizagem (BATES, 

2016), uma vez que os professores têm buscado compreender, gerenciar e explorar todas as 

potencialidades que os recursos tecnológicos podem proporcionar e utilizá-los da forma correta 

para a obtenção dos seus objetivos. Há necessidade de se ter clareza que “a escola deve valorizar 
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a diversidade em sua prática pedagógica e levar em conta que nem todos aprendem da mesma 

forma e no mesmo tempo” (COSTA, 2016, p. 13). 

Nessa perspectiva, Iannone; Almeida; Valente (2015) enfatizam a necessidade da 

implantação da cultura digital nas escolas, para colaborar na formação de estudantes na tomada 

de decisões com autonomia, construção e sistematização do seu pensamento, por meio de 

atividades coletivas, desenvolvendo a criticidade mediante os fatos e acontecimentos do 

cotidiano, para que eles participem ativamente da transformação social. 

Hoje, com as transformações que aconteceram na educação com o surgimento das 

TDIC, especialmente o uso do computador e da internet, segundo Brandalise (2019) ainda não 

garantem uma educação democrática, mas, uma possibilidade de interação nos ambientes 

digitais e de suas redes de comunicação, fundamental para a formação de todos. 

De acordo com a autora, a democratização das tecnologias na educação vem sendo 

implementada por meio das políticas educacionais, programas e projetos, e, em sua análise, por 

meio desses, as TIC quanto ao aspecto pedagógico têm se limitado a atividades isoladas sem a 

integração curricular. 

Visivelmente a democratização das tecnologias na educação apresenta dois problemas 

estruturantes e complexos que impedem a implementação e a utilização das TDIC nas salas de 

aulas: as infraestruturas das escolas e a formação dos professores.  

Para Alves e Sousa (2016) o desenvolvimento das TDIC não pode ser ignorado na 

formação inicial e continuada de professores, mediante os meios de comunicação e a eficácia 

de sua aplicabilidade na sociedade, principalmente na educação. 

Portanto, a cultura digital tem provocado outras formas dinâmicas, interativas e 

acessíveis capazes de provocar, em cada um de nós, uma participação mais efetiva frente à 

resolução de problemas em qualquer ambiente social. Exigindo, dessa forma, o domínio, 

conhecimentos e habilidades para manusear, mesmo que minimamente, esses aparatos 

tecnológicos de forma segura, crítica e reflexiva (ALVES; SANTOS; FREITAS, 2017). 

Os autores acima ainda contribuem na discussão da inserção das tecnologias no 

cotidiano das escolas, garantidas por meio das políticas públicas, disseminadas através da 

cultura digital dos dias de hoje, implantadas em cursos de formação inicial e continuada de 

professores, centralizando as tecnologias integrantes no processo de ensino e aprendizagem 

(ALVES; SANTOS; FREITAS, 2017).  

Assim, também, deve-se pensar a importância das tecnologias como subsídios para a 

busca de conhecimentos e informações para melhor qualificar e enriquecer as discussões dos 

professores, de forma colaborativa, numa relação dialógica com os alunos, principalmente 
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quando se tem a internet como um dos principais expoentes, possibilitando o acesso a diversos 

conteúdos das mais variadas temáticas, seja de caráter técnico ou cientifico. 

Brandalise (2019) nos atenta a considerar as desigualdades encontradas nas mais 

diversas regiões e municípios, de contextos sociais, econômicos, estruturas organizacionais e 

físicos no Brasil. Em relação a isso, tem-se escolas com grandes problemas estruturais que 

impossibilitam tanto a alocação dos equipamentos tecnológicos quanto a qualidade das redes 

de internet, rede wireless, interferindo diretamente na participação dos alunos e na 

implementação das TDIC nas escolas.   

Com a chegada das TDIC os professores não se apropriaram dos aparatos tecnológicos, 

tendo em vista que a formação continuada, muitas vezes inadequada, não conseguiu fazer a 

integração das tecnologias na sua práxis; considerando-se, ainda, o despreparo dos gestores 

educacionais para auxiliarem nas inovações pedagógicas e administrativas no processo de 

mudança das práticas pedagógicas; a existência de sistemas de ensino não flexíveis dificultando 

adaptar a organização no tempo e espaço das aulas; e a inexistência de um suporte ao professor 

capaz de ajudá-lo a modificar suas concepções e sua forma de enxergar o novo, 

consequentemente, refletidas em sua prática. Estas questões elencadas dificultam a inserção das 

TDIC nos espaços escolares. 

De acordo com Pretto e Passos (2017) as políticas públicas tanto no sentido de formação 

de professores, na perspectiva das TDIC, quanto na sua implementação nas escolas públicas no 

Brasil são influenciadas pelas tendências das diretrizes, principalmente da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação nº 9.394 de 1996, que interveio nas regras para formação inicial e 

continuada dos educandos.  

Nessa perspectiva, Ferreira (2021) menciona que as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Formação Inicial de Professores, para a Educação Básica, junto à Base Nacional Comum, 

destacam a importância das TDIC no processo formativo da docência. 

A Base Nacional Comum Curricular - BNCC ressalta, dentre as competências do ensino, 

o que diz respeito a “compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 

comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas docentes, 

como recurso pedagógico e como ferramenta de formação [...]” (BRASIL, 2018).  

Ainda mediante a legislação, enfatiza as contribuições das dimensões pedagógicas das 

TDIC possibilitando o seu uso nos “[...] conteúdos virtuais e em outros recursos tecnológicos a 

fim de incorporá-los à prática pedagógica, para potencializar e transformar as experiências de 

aprendizagem dos estudantes, e estimular uma atitude investigativa” (BRASIL, 2019). 
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Em se tratando da importância das TDIC na formação inicial e continuada de 

professores, Pretto e Passos (2017) asseveram que essa discussão surge com as diretrizes da 

LDBEN/96 e, posteriormente, com as Resoluções CNE/CP N° 1/20025 e CNE/CP N° 1/20156. 

Surgiram ainda, em 1997, ações de capacitações de professores como o Proinfo7, TV Escola8, 

Gestar9 e Proinfantil10.  

Paralelamente ao Governo Federal, os Governos Estaduais e Municipais têm suas 

políticas públicas de formação de professores, com a implementação das TDIC, que devem 

estar sintonizadas com as instituições educacionais para que desenvolvam formação continuada 

em acordo com as múltiplas situações-problemas que se apresentam no cenário educacional, 

tentando amenizá-los ou resolvê-los.  

Rodrigues (2016) defende a construção de propostas de formação de professores que os 

estimulem a se tornarem protagonistas para se reconstruírem pedagogicamente. No entanto, a 

formação de professores apresenta a falta de conexões entre o que foi aprendido pelos 

professores e a sua realidade escolar, bem como no uso integrado das TDIC aos conteúdos 

disciplinares. 

O cenário educacional mostra que os professores formados, mediante as suas 

competências profissionais, não estão se capacitando de modo a propor e a solucionar seus 

problemas.  

Ainda de acordo com os autores, muito tem contribuído as tecnologias quanto ao uso 

didático na produção de conhecimento. “O avanço da informática proporciona aos educadores 

grandes variedades de meios e recursos no sentido de auxiliá-los em seu trabalho” (MARTINES 

et al., 2018, p. 5), e “é tempo de inovar, atrever-se a realizar experiências pedagógicas a partir 

de paradigmas educacionais “outros”, mobilizar as comunidades educativas na construção de 

projetos político-pedagógicos relevantes para cada contexto” (CANDAU, 2016, p. 807). 

                                                           
5 Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, 

curso de licenciatura, de graduação plena. 
6 Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, 

cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada. 
7 É um programa educacional com o objetivo de promover o uso pedagógico da informática na rede pública de 

educação básica. 
8 O aperfeiçoamento e valorização dos professores da rede pública, o enriquecimento do processo de ensino-

aprendizagem e a melhoria da qualidade do ensino. 
9 O Programa Gestão da Aprendizagem Escolar oferece formação continuada em língua portuguesa e matemática 

aos professores dos anos finais (do sexto ao nono ano) do ensino fundamental em exercício nas escolas públicas. 
10 É um curso em nível médio, a distância, na modalidade Normal. Destina-se aos profissionais que atuam em sala 

de aula da educação infantil, nas creches e pré-escolas das redes públicas – municipais e estaduais – e da rede 

privada, sem fins lucrativos – comunitárias, filantrópicas ou confessionais – conveniadas ou não, sem a formação 

específica para o magistério. 
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Apesar dos avanços das TDIC na educação e na sociedade, a realidade das escolas 

quanto à implementação das tecnologias ainda é tida como algo distante, e considerando a 

qualidade da formação dos professores, tornam-se insuficientes para ajuda-los a se reinventar e 

transformar sua realidade. 

Muitas Instituições de Ensino Superior – IES - apresentam inúmeras lacunas na 

formação inicial de professores, dentre elas estão: os currículos dos cursos de licenciaturas 

desatualizados, impossibilitando preparar os alunos diante do novo perfil que o professor 

requer, de acordo com o atual cenário educacional que exige do educador o domínio das TDIC, 

para implementação em suas práticas pedagógicas (RODRIGUES, 2016).  

Portanto, faz-se necessário repensar um currículo que contemple disciplinas que, em 

suas ementas, além da teoria, envolvam momentos práticos com os mais diversos recursos 

tecnológicos, de maneira que dinamize e estimule os acadêmicos, como futuros professores, a 

se capacitarem para implantar em suas metodologias próprias com o uso das TDIC.  

Assim, para compreender as múltiplas possibilidades da inserção dos recursos 

tecnológicos atreladas ao ensino e à aprendizagem é importante entender as intenções e 

objetivos pedagógicos do educador, como também as tecnologias mais apropriadas para 

favorecer a aprendizagem inclusiva.  

E, mediante os avanços dos recursos tecnológicos e as alternativas para no uso 

pedagógico, destacam-se aqueles que enfatizam o áudio, por poder colaborar principalmente no 

acesso ao conteúdo online, como recurso de grande potencialidade na educação inclusiva, 

considerando-se que as pessoas com deficiência visual11 exploram mais o sentido da audição. 

Nesse sentido, o podcast é um poderoso recurso que pode ser utilizado em várias frentes 

da educação inclusiva, seja com a finalidade formativa e/ou pedagógica. Como recurso 

pedagógico, Catharina (2015) destaca inúmeras estratégias de uso do podcast com cegos. 

 

QUADRO 04 – ESTRATÉGIAS DE USO DO PODCAST COM CEGOS 

A gravação de histórias e narrativas de factos ocorridos na vida destes alunos como 

forma de registro. 

A criação de uma programação de rádio com notícias variadas, para o qual cada aluno 

ficaria responsável pela gravação de pequenos episódios. 

A criação de uma biblioteca digital de textos por parte dos professores, em formato 

áudio, a fim de que os alunos possam enriquecer os conhecimentos. 

                                                           
11 A pessoa com deficiência visual é classificada em dois perfis: a cegueira até a baixa visão. 
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A discussão ou feedback de textos e trabalhos realizados em áudio, constituindo-se um 

fórum em formato digital.  

A gravação de entrevistas realizadas pelos alunos a outros professores, escritores e 

investigadores como forma de incentivo à prática da investigação. 

O intercâmbio entre podcasts produzidos por alunos de salas distintas, ou seja, cada 

turma ficaria responsável pela gravação de episódios que seriam utilizadas por outras 

turmas. 

Fonte: Catharina (2015, p. 29). 

 

Todas as estratégias do podcast para cegos, mencionadas, são algumas entre tantas 

outras que podem auxiliar o processo de ensino e aprendizagem dos alunos com deficiência 

visual. Dentre estas, ressalta-se a possibilidade da biblioteca digital que permitiria à pessoa com 

deficiência visual o acesso ao conteúdo abordado, mas também à realização de pesquisas com 

autonomia e independência, contribuindo para o ensino e aprendizagem não só deste público, 

mas também de todos os alunos. 

Fora do contexto escolar, é visível a procura de podcasts com diversificados conteúdos 

por pessoas com deficiência visual. Freire (2011) vem afirmar que nesse novo cenário das 

TDIC, as pessoas com deficiência visual agregam ao seu repertório de buscas produções de 

áudio, de modo que inserem, em suas práticas, o acesso de podcasts servidos sob demanda, e 

com características de distribuição que sincronizem o seu cotidiano. 

Segundo Freire (2011) as possibilidades das experiências do podcast, com pessoas com 

deficiência visual, também são capazes de se adaptar para as pessoas com deficiência auditiva12, 

a exemplo disso, o projeto da British Sign Language13, que, no ano de 2007, surgiu com o 

intuito de apresentar uma série de programas para o ensino da língua de LIBRAS da linguagem 

britânica para surdos.  

Nesse caso, para os deficientes auditivos, não se pode considerar podcast devido à 

ausência da oralidade, centralizando, assim, no uso de imagens e nos conteúdos, isto é, na 

linguagem visual, cuja mídia em si é o vídeo, que tem a combinação da linguagem visual, 

denominando-se videocast para surdos, dentre tantas outras experiências.  

Aqui no Brasil, com publicações semelhantes para pessoas com deficiência auditiva, 

tem-se o projeto “CBN em LIBRAS” o qual apresenta conteúdos em vídeos traduzidos por 

                                                           
12 é a pessoa que apresenta a redução  na capacidade de ouvir  sons em um ou ambos os ouvidos podendo ser leve 

a severa.  
13 É a Língua de Sinais Britânica através da qual a comunidade surda, no Reino Unido, se comunica. 
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intérpretes da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, que apresenta o boletim ´Cidade 

Inclusiva´. Neste projeto, por mais que seja considerada a oralidade, predomina não a 

reprodução, mas a tradução em LIBRAS.  

Paralelamente a esses relatos de experiências do uso de podcast/videocast, em contextos 

escolares e não escolares, referentes às deficiências visual e auditiva, nos faz refletir as 

necessidades de adaptações para que possam contemplar o acesso inclusivo de pessoas com 

necessidades específicas em relação a esses recursos, como destacar dentre as características do 

podcast: abordagem de qualquer temática e a busca constante de estratégias de ensino que 

possam favorecer a aprendizagem para todos.  

O uso do podcast é capaz de contribuir no processo formativo dos professores 

favorecendo a educação inclusiva, tendo em vista a necessidade de se ampliar as discussões, 

cada vez mais, sobre os problemas de ensino e aprendizagem permeando também os aspectos 

pedagógicos e didáticos que melhor se adequem à realidade. 

As mudanças tecnológicas e os problemas educacionais têm buscado aportes teórico-

metodológicos a fim de entender a tríade na relação entre professor-aluno-escola, identificando 

as reais necessidades formativas dos professores e não apenas um treinamento desses 

profissionais (CRISTÓVÃO; CABRAL, 2013).  

Dessa forma, vê-se o podcast como grande potencializador capaz de contemplar as 

discussões da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, podendo contribuir 

diretamente ou indiretamente, complementar ou não, no processo formativo dos professores. 

 

4.2.1 Acessibilidade na página do YouTube 

 

Essa abordagem diz respeito à quinta etapa da pesquisa que foi centrada na 

acessibilidade do canal PODinclusão no YouTube, pensada em oferecer podcast acessível de 

modo a contemplar e incentivar, sobretudo, as pessoas com deficiência visual, a acessarem 

recursos de áudios e de criação de conteúdo, com facilidade, com a descrição em todos os 

podcasts.  

Assim, Pletsch et al. (2020) consideram, quanto à utilização de materiais digitais, o uso 

de tecnologias assistivas como amplificadores e leitores de telas usuais. Assim, as informações 

contidas na descrição dos podcasts poderão ser lidas por meio de leitores de telas. 
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Outro aspecto que corrobora com a acessibilidade é o destaque no título do podcast 

através da #hashtag14, com a finalidade de chamar a atenção dos deficientes visuais quando eles 

acessarem os podcasts do canal do YouTube. Esse viés é uma forma de incentivar a interação e 

sugestão de conteúdos (BARBOSA; MULLER, 2018). Pensar em todos os aspectos da 

acessibilidade é importante, principalmente para suprimir qualquer barreira comunicacional 

que possa comprometer o acesso aos conteúdos por qualquer pessoa. 

 

4.2.2 As Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) 2.1 

 

As Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) 2.1 (Apêndice A) foram 

elaboradas pelo World Wide Web Consortium - W3C e trazem recomendações, no dia 05 de 

junho de 2018. Têm o intuito de normatizar o conteúdo web tornando-o mais acessível para que 

pessoas com deficiência e mobilidade reduzida possam acessar e utilizar os mais diversos 

serviços na internet (FLOR; VANZIN; ULBRICHT, 2013) e, nesse contexto, trata-se do 

podcast. 

Nesse segmento, as diretrizes tornarão o conteúdo acessível contemplando pessoas com 

deficiência física, sensorial (visão, audição e surdez), intelectual ou múltipla; com Transtorno 

do Espectro Autista – TEA; com altas habilidades/superdotação; abrangendo problemas de 

aprendizagem e cognitivos; assim como pessoas com mobilidade reduzida.  

As WCAG 2.1 ampliam as Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web 2.0. O W3C 

e aconselha a utilização das WCAG 2.1 para expandir esforços futuros de aplicabilidade de 

acessibilidade.  

O W3C impulsiona a utilização da versão mais recente das WCAG ao amplificar ou 

modernizar políticas de acessibilidade da Web. De acordo com Garcia (2019) a WCAG 2.1 é 

escolhida como principal diretriz para efetivação de acessibilidade em páginas Web, nas esferas 

pública e privada. Diversos países implementaram a WCAG em sua totalidade, procurando 

unificar a acessibilidade digital em portais públicos, consentindo as legislações locais para a 

área. 

De acordo com Garcia (2019), as recomendações da W3C consistiram em planejar como 

um recurso de consulta a diversos perfis, leigo ou especialista, e assim registrado, pode ser 

empregado em tecnologias e linguagens computacionais. Assim sendo, a WCAG 2.1. 

                                                           
14 Tags são palavras-chave ou termos associados a uma informação, tópico ou discussão que se deseja indexar de 

forma explícita no aplicativo Twitter, e também adicionado ao Facebook, Google+, Youtube e Instagram. Hashtags 

são compostas pela palavra-chave do assunto antecedida pelo símbolo cerquilha. 
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(Apêndice 1) é organizada em quatro níveis de orientação: princípios, diretrizes, critérios de 

sucesso e técnicas.  

Existem 4 princípios e13 diretrizes e, para cada uma, existem 77 critérios de sucesso, 

classificados em 3 níveis de conformidades15, do mais baixo para o mais alto: A, AA e AAA. 

O autor ainda faz menção a cada diretriz e diz que cada critério de sucesso está subdivido em 

várias técnicas classificadas em: satisfatórias e recomendadas.  

 

4.2.3 Transcrição dos podcasts no formato textual no blog PODInclusão 

 

A criação do blog PODInclusão (Figura 05) é uma tentativa de contemplar o Desenho 

Universal na Aprendizagem, principalmente por ser mais uma TDIC alternativa para 

analfabetos visuais, cegos, e todos aqueles que apresentam dificuldades de compreender o 

recurso audiovisual, pois, de acordo com Freire (2017) incide na transcrição textual das 

narrativas do podcast.  

O autor também menciona que a possibilidade de um “podcast para surdos” demanda 

reflexões pois, paulatinamente, são produzidos podcasts no Brasil para pessoas com deficiência 

auditiva, a partir de várias versões e episódios. 

Compreende-se que para o podcast no formato de áudio existem plataformas específicas 

para descarregá-lo, mas, por escolha metodológica e já justificada, escolheu-se o YouTube. 

Percebe-se que é uma plataforma que traz a linguagem audiovisual em sua essência, 

caracterizando, de uma forma ampla, a junção entre imagem e som, utilizados de modo 

complementar na construção de uma narrativa. E essa linguagem, nos dias atuais, tem se 

ampliado por meio da internet, abrindo espaço para sua disseminação na rede (KERBAUY; 

SANTOS, 2014).  

Corazza (2015) contribui ao mencionar que a linguagem audiovisual é separada entre o 

áudio e o visual, isso porque há o entendimento de que a mensagem ocorre pela audição e visão. 

Frente a isso, existem inúmeras maneiras de narrativas na linguagem audiovisual, admitidas 

pela mídia, como a linguagem verbal, passando pelo texto escrito, visual dentre outras. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 A classificação em relação aos três níveis de conformidades quanto ao podcast e blog encontra-se no apêndice. 
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FIGURA 02 – TRANSCRIÇÃO DO #PODCAST 11: SOCIAL: PESSOA COM 

SÍNDROME DE BERARDINELLI 

 

Fonte: o Autor (2021). 

 

Contextualizando o blog, é importante destacar que para começar a implementá-lo é 

preciso selecionar um serviço que proporcione a criação, hospedagem e sua publicação na 

internet. 

Esses serviços são gratuitos, proporcionam recursos e apresentam os próprios ícones 

para edição de fontes empregadas nos editores de textos: negrito, itálico, alinhado à esquerda, 

à direita entre outras funcionalidades. Enfim, ao instituir um blog, seja individual ou 

coletivamente, surgem inúmeras funcionalidades de criação e publicação à disposição na 

internet. Cada postagem exibe o título, a data e nome do autor da publicação (BOEIRA, 2011). 

Os blogs, assim como diversas mídias sociais, proporcionam um ambiente participativo 

e dialógico, viabilizando uma aprendizagem colaborativa. Pode contribuir para analisar o 

potencial pedagógico, bem como a importância do uso das TDIC na melhoria do processo 

ensino e aprendizagem (RIOS; MENDES, 2014). 

O acesso ao blog se dá de duas maneiras: através do site disponibilizado no plano de 

fundo do podcast, bem como na descrição do texto alternativo nas páginas dos podcasts e pelo 

QR Code. 

Conforme Ribas et al. (2017), o termo Quick Response Code - QR Code, traduzido, 

significa “resposta rápida” e surgiu em 1994, no Japão, pela Denso Wave, com o objetivo de 

criar códigos rápidos por um equipamento de leitura, com o intuito de catalogar os componentes 

automotivos produzidos pela empresa japonesa. 
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Rossini (2019) destaca o QR Code e o uso do código de barras 2D como recursos 

auxiliares para que as pessoas com deficiência visual possam identificar objetos através de 

códigos. Cada vez mais as TDIC, sobretudo os dispositivos móveis, já vêm com o recurso de 

leitura, contudo, muitos desconhecem a intencionalidade do QR Code e sua utilização em vários 

contextos sociais.  

Tratando-se do contexto escolar, existe a necessidade de um trabalho de sensibilização 

e de apresentação do QR Code e de suas potencialidades, como recurso pedagógico para os 

alunos, permitindo a partir do uso de dispositivos móveis e a internet, independentemente do 

espaço em que se encontre, a possibilidade mais rápida de transferir o conteúdo multimídia 

promovendo a aprendizagem. 

Nessa perspectiva, trazer o podcast para o contexto escolar com recursos agregados, a 

exemplo do QR Code e Intérprete de LIBRAS, o torna acessível e possibilita explorar suas 

diversas dimensões pedagógicas.  

Inclusive, nesse trabalho, foi possível problematizar as Síndrome de Berardinelli e 

Síndrome de Down, no formato de podcasts, permitindo a inserção dessa temática nas práticas 

pedagógicas dos professores, tendo em vista que as narrativas dos colaboradores são baseadas 

em experiências e vivências que nos ajudam a refletir a realidade de pessoas com essas 

síndromes. 

 

4.3 CONCEPÇÕES E CARATERÍSTICAS DO PODCAST NA EDUCAÇÃO 

 

O surgimento das TDIC, a expansão das redes de computadores e as conexões das mais 

diversas tecnologias móveis com acesso à internet têm transformado os meios e os modos de 

viver da sociedade. 

Essa revolução tecnológica tem contribuído e se tornado aliada para muitos profissionais 

das mais diversas áreas, pelo alcance que pode atingir. O recurso do podcast é um dos que se 

destacam devido à expansão da internet tornando-o de fácil acesso, de produção e distribuição.  

Os veículos jornalísticos têm utilizado esses recursos como alternativa de publicar seus 

conteúdos jornalísticos, a exemplo dos veículos internacionais CNN, BBC, The New Work 

Times, dentre tantos outros que já aderiram. No Brasil, existem o jornal da Folha de São Paulo, 

Rede Globo, Estadão Notícias dentre outros veículos de comunicação.  

Percebe-se o grande crescimento do consumo do podcast no Brasil, especialmente de 

conteúdos jornalísticos, pois conforme Podcast Ibope 2019, 40% disseram que já ouviram um 
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podcast, assim, equivale dizer que 50 milhões de pessoas já escutaram algum programa de áudio 

e vídeo16. 

O desenvolvimento do podcast surgiu em 2004, por Adam Curry (podcaster) e Dave 

Winer (programador, precursor e divulgador da RSS17) que criaram um programa que 

organizou as informações por meio do Applescript18 que possibilita acompanhar, descarregar 

automaticamente com a utilização da internet e, conjuntamente, com o elemento do RSS 

Enclosure, surgindo, daí, a conceituação de podcast. A palavra podcasting é a união de Ipod 

com broadcasting, portanto, podcasting é a junção de ficheiros ou arquivos de multimídia. E 

aquele que cria um podcast é denominado por podcaster.    

Nessa perspectiva, o “podcast traz consigo uma grande promessa de atender às 

expectativas e necessidades de seus ouvintes, que sofrem com a grande quantidade de 

documentos textuais existentes" (CARVALHO; SALDANHA, 2018, p. 37). O podcast é 

considerado por Silva (2019) como arquivo de áudio posto na internet, de maneira separada ou 

ordenada.  

E para os seus ouvintes é oportunizado acompanhar os conteúdos na internet por meio 

de streaming. Ainda proporciona a seleção de materiais (download) para depois acessar, em 

outras palavras, esse processo é denominado por uma audiência sob demanda (on demand). 

Sabendo que o podcast está para além dos arquivos de áudios, pode então ser utilizado 

em outras mídias, permitindo haver publicações de programas de áudio, vídeo e imagens na 

internet. Silva (2019), menciona que as possibilidades tanto para a produção quanto para a 

divulgação de podcasts, sobre vários assuntos, não necessitam de recursos tecnológicos 

sofisticados. Basta recursos que disponibilizem gravação de áudio e acesso à internet que é 

possível disponibilizá-los na rede. 

Compreende-se que um podcast se dá pela divisão em arquivos de áudio e cada arquivo 

é chamado de ‘episódio’. Assim, cada episódio tem liberdade de escolher a temática, bem como 

o tempo de duração, ou seja, não existe uma padronização na produção de cada episódio 

(SILVA, 2020).    

As características do podcasting ajudaram a popularizá-lo, pois facilitou ao usuário 

produzir conteúdo de áudio e vídeo e tornar-se o próprio produtor de conteúdo, 

                                                           
16ahttps://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2019/05/13/no-brasil-40-dos-internautas-ja-ouviram-

podcast.html 
17 É um formato de distribuição de informações em tempo real pela internet. 
18 É uma linguagem de script que age sobre a interface do sistema operacional da Apple. 

https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2019/05/13/no-brasil-40-dos-internautas-ja-ouviram-podcast.html
https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2019/05/13/no-brasil-40-dos-internautas-ja-ouviram-podcast.html
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disponibilizando-o para todos. Portanto, esta forma de produção pode ser vista como 

democratizada (FARIA; BOAS; DIAS, 2007). 

O podcast é muito mais do que uma "tecnologia que lida com arquivos digitais de áudio 

disponíveis on-line” (FREIRE, 2013, p. 10). Para o autor, considerando as suas características 

técnicas, é válido ponderar a predominância da reprodução da oralidade através deste aparato 

tecnológico, não podendo desassociá-la. 

Os formatos de podcast são oferecidos em: podcasts auditivos ou em vídeos e imagem 

(vodcasts/videocasts). Esses tipos de formatos se assemelham pela natureza assíncrona, mas se 

diferenciam na finalidade da reprodução podendo acontecer por meio de imagens em 

movimento, com predominância da oralidade música/sons e/ou descritos (FREIRE, 2013). 

Segundo o autor, para ampliar os modos de produção e transmissão livre são 

apresentados os screen cast e enhanced casts. A screen cast tem finalidade na reprodução de 

imagens em movimento, se usa oralidade e música/som; já a enhanced cast é centrada na 

reprodução da oralidade e ou de músicas/sons ilustrados por imagens. 

É importante esclarecer que o podcast apresenta características técnicas peculiares, 

pelos formatos de áudio e vídeo, sendo diferente do rádio, em que a principal diferença está no 

modelo de consumo e transmissão. Ao passo que o rádio apresenta uma grade de programação 

sequenciada, podendo ser transmitida ao vivo, o podcast é produzido e consumido por meio de 

episódios temáticos, podendo ou não haver uma sequência.  

No Brasil, o podcast surge como um recurso na comunicação como produtora de 

conteúdos para a sociedade e para organizar os profissionais que trabalham neste campo. Nasce, 

em 2006, a Associação Brasileira de Podcasters – ABPod - com o objetivo de coordenar, 

orientar e representar locutores, produtores, comentaristas e divulgadores do Podcast brasileiro. 

Esta Associação promove pesquisas anualmente para mapear e caracterizar o cenário brasileiro 

em relação ao podcast.  

O PodPesquisa 2019-2020, que o ABPod desenvolveu, é destinada a produtores, 

editores, colaboradores ou administradores de podcast. Diante da diversidade das temáticas de 

interesses e preferências pelos colaboradores da pesquisa, que teve a participação de pessoas de 

todos os Estados do país e de brasileiros que vivem no exterior, é importante elencar os seus 

resultados, de acordo com a tabela a seguir. 
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TABELA 04 – DISTRIBUIÇÃO POR INTERESSES E PREFERÊNCIAS DOS OUVINTES DE 

PODCAST EM 2019 

Classificação Temáticas de interesses e preferências Quantidade 

1º Cultura pop 10840 

2º Humor e comédia 8878 

3º Ciência  8734 

4º História  7961 

5º Política  7128 

6º TV & filmes 7093 

7º Sociedade e cultura 6460 

8º Tecnologia 6090 

9º Educação  6055 

10º Games  5973 

11º Notícias  5354 

12º Vídeo games 4708 

13º Ficção 4687 

14º Jogos 4424 

15º HQs 4124 

16º Livros  3865 

17º Lazer 3638 

18º Economia/educação financeira 3552 

19º Artes 3433 

20º Filosofia  3359 

21º Documentário 3312 

22º Ativismo 3222 

23º Esporte 3168 

24º Empreendedorismo  3163 

25º Música  3159 

26º Feminismo  3114 

27º Línguas e idioma 3000 

28º Carreiras 2977 

29º Narrativas de crimes reais 2642 

30º Sexualidade  2431 

31º Relacionamentos  2388 

32º Psicologia  2349 

33º Animação e mangá 2251 

34º Viagens e destinos 2217 

35º Saúde mental 2048 

36º Religião e espiritualidade 1876 

37º Investimentos  1778 

38º Gestão e negócios 1676 

39º Artes visuais 1662 

40º Marketing 1536 

41º Lutas e consciência negra 1387 

42º Design 1313 

43º Diário pessoal 1300 

44º Autoajuda  1264 

45º Artes cênicas  1043 

46º Gastronomia  959 
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47º Maternidade/paternidade 834 

48º Fitness  736 

49º Medicina  714 

50º Moda e beleza 642 

51º Saúde e fitness 596 

52º Animais 385 

53º Automotivo 361 

54º Sem fins lucrativos 317 

55º Nutrição  309 

56º Educação infantil 308 

57º Aviação  291 

58º Histórias para crianças 264 

 Respostas Totais 179.348 

                       Fonte: Adaptado do PodPesquisa 2019. 

 

É interessante ressaltar que além do PodPesquisa ser destinada a profissionais que 

trabalham na área, busca traçar um perfil do ouvinte de podcast brasileiro. A coleta de dados 

acontece por meio da criação de um documento pelo google forms19, que é livre e 

disponibilizado no próprio site20, ou seja, qualquer sujeito pode ter acesso independente se 

trabalha nessa área ou não, no entanto, existem campos no documento específicos para que 

posteriormente ABPod possa validar as informações fornecidas. Permite ao sujeito responder 

quantas vezes quiser e acontece quando o profissional trabalha em diferentes funções e em 

diferentes podcasting. O documento é estruturado com perguntas abertas e fechadas. 

Diante desse público que participou do PodPesquisa 2019, e conforme a Tabela 04, 

observa-se a quantidade de profissionais que trabalham de acordo com cada temática, 

ressaltando-se a Educação como uma das principais temáticas neste universo. Contudo, dentro 

dessa temática pode ter podcasting, com direções específicas, sendo capaz de haver 

desmembramentos e originando outras temáticas. A exemplo disso, temos a temática Educação 

infantil, a qual tem um público pequeno que trabalha com esse conteúdo. 

Outra questão importante para analisar é o nível de escolaridade desse público, 

conforme a tabela 05, a partir da comparação dos PodPesquisa 2018 e 2019: 

 

TABELA 05 – DISTRIBUIÇÃO DE ACORDO COM O NÍVEL DE ESCOLARIDADES DOS 

PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM COM O PODCAST 

Nível de escolaridade 2018 2019 

                                                           
19 é um aplicativo de administração de pesquisas incluído no pacote do escritório do Google Drive, junto com o 

Google Docs, o Google Sheets e o Google Slides. O Forms apresenta todos os recursos de colaboração e 

compartilhamento encontrados nos Documentos, Planilhas e Apresentações. 
20 http://abpod.com.br/podpesquisa/ 

http://abpod.com.br/podpesquisa/
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Ensino fundamental 1,3% 1% 

Ensino médio 5,4% 12% 

Ensino técnico 2,6% 0% 

Ensino superior incompleto 23,4% 30% 

Ensino superior completo 37,4% 38% 

Pós-graduação 29,8% 19% 

Não informado 0% 1% 

Fonte: Adaptado do PodPesquisa 2018 e 2019. 

 

Percebe-se que os ouvintes que consomem podcast são pessoas que possuem, em sua 

maioria, o ensino superior completo, com maior número registrado em 2019. No mesmo 

período, apenas 1% dos ouvintes possui ensino fundamental. As categorias correspondentes ao 

nível de escolaridade dessas pesquisas não têm padronização dos anos 2018 e 2019, realizados 

pelo PodPesquisa, portanto, se fez uma adaptação das informações fornecidas originalmente. 

Observa-se que o acesso ao podcast vem crescendo, tanto para o ouvinte, pela 

praticidade, quanto para o profissional, por ser rentável. A produção mediana de podcast custa 

menos do que uma produção de programa de TV ou de rádio, basta a aquisição de microfone, 

utilização do aplicativo para editar e o serviço e hospedagem nas plataformas digitais, razão 

para a crescente produção de podcast (SEGURA, 2015). 

De tal modo que, como menciona Freire (2017), no Brasil as primeiras programações 

que ascenderam dando maior visibilidade e consumo ao podcast coincidiram com a formação 

de grupos que desenvolveram um trabalho colaborativo e solidário, em busca de um objetivo 

comum, cujo processo chamou-se de podosfera.  

Com relação à inclusão do podcast educativo no Brasil, o autor afirma que esse modelo 

se distingue da rádio educativa, haja vista que, diferentemente do desenvolvimento da rádio 

educativa no Brasil, o podcast acompanhou a trajetória dos blogs e audioblogs. Suas práticas 

educacionais se iniciaram fora da escola. 

Além disso, vários grupos produtores de Podscasts, por um determinado tempo, 

contribuíram para o uso de podcasts na educação formal. Assim sendo, de acordo com Silva 

(2019), a primeira produção de podcast no Brasil foi feita por Danilo Medeiros, com o programa 

Digital Minds.  

Em se tratando da sua implementação na educação brasileira, Santos (2014) afirma que 

foi com o lançamento do projeto “PodEscola” em 2007, com o intuito de divulgar e disseminar 

as suas potencialidades para facilitar o processo de ensino e aprendizagem, proporcionando a 

interação do professor e aluno, além de não necessitar de altos custos para sua produção.  
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O PodEscola teve, em sua maioria, produtores professores e pessoas dos Núcleos de 

Tecnologia Educacional – NTEs do Brasil, que disseminaram a proposta do PodEscola, em que 

foram desenvolvidas produções de áudios na educação, as quais foram encontradas no Campus 

Virtual do Portal EscolaBR.  

Toda a interação dos cursistas-colaboradores se dava por meio de chat, fóruns de 

discussão no ambiente Dokeos, deste Campus, percebendo-se a cooperação nas produções das 

criações do podcast bem como o entendimento de direitos autorais e morais nas produções de 

conteúdos textuais e sonoros para/na internet. 

O crescimento do uso do podcast não se restringe apenas à utilização do som e do vídeo, 

é importante ressaltar que existem softwares que auxiliam nos processos de produção, edição e 

publicação dessa mídia.  

Pelo fato de o podcast ser uma tecnologia nova e sempre estar aprimorando seus 

processos e ajustes, que até então se dá por meio de vários programas e softwares, ainda não 

tem sido um recurso tão explorado nas salas de aula devido às dificuldades apresentadas de 

ordem técnica (BARROS; MENTA, 2007).   

O processo de produção dos podcasts é simplificado à utilização de um smartphone, 

com um aplicativo de produção dos mesmos e a conexão com a internet. Após a gravação de 

áudio, o aplicativo específico tem a finalidade de encaminhar diretamente para um servidor da 

internet, e, no mesmo instante, esse arquivo de áudio está disponível para qualquer um acessar 

nas plataformas, previamente cadastrado, o feed do podcast (SILVA, 2020).  

Conforme as experiências com o projeto PodEscola muitos professores têm encontrado 

dificuldades, uma vez que após gravados os áudios para serem alimentados em suas plataformas 

digitais é necessário a criação de feed para se configurar como podcast, caso contrário, 

caracteriza-se como audioblog. 

Mediante as potencialidades do podcast, pela exploração da oralidade e da criatividade, 

é importante ressaltar que essa tecnologia não é somente de uso didático do professor, mas 

também pode explorar as potencialidades cognitivas dos alunos no fazer pedagógico. 

Sendo assim, pode proporcionar múltiplas habilidades por estar intrinsecamente 

atrelado à exploração de diversos gêneros orais, tais como: relato, argumentação e exposição, 

além do uso do gênero digital (CAMPOS; MATUDA 2019). 

Desse modo, entende-se que a utilização do podcast, no contexto da sala de aula, 

potencializa a construção de conhecimentos, habilidades e atitudes que podem ser explorados 

tanto pelos professores quanto pelos alunos, e também por ambos de maneira colaborativa. 
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Conforme Catharina (2015) o professor pode utilizar o podcast como material didático 

complementar ao conteúdo trabalhado em sala de aula, diversificando o repertório de recursos 

tecnológicos que podem subsidiar a compreensão do conteúdo de forma auditiva em qualquer 

lugar que estiver. Ainda é possível ao aluno utilizar em qualquer aparelho e, além do mais, é 

possível inserir em plataformas ou redes que possam estimular a interação por meio de 

comentários entre professores e alunos. 

A autora ainda destaca que o podcast na educação permite ao aluno assistir quantas 

vezes quiser o conteúdo transmitido, respeitando dessa maneira os ritmos de aprendizagem, 

além de possibilitar inúmeras estratégias de acordo com a proposta do professor. Podendo ser 

utilizado, ainda, na coleta de dados em pesquisas, por meio de entrevistas, gravações de aulas 

e conteúdos.  

 

4.3.1 Taxionomia do podcast 

 

Uma taxonomia de podcast subsidia no processo de classificação, considerando as mais 

distintas dimensões, entretanto, refletindo o uso e a diversidade. A taxonomia de um podcast 

apresenta seis dimensões: tipo, formato, duração, autor, estilo e finalidade, porém, “não há 

ainda uma taxonomia disponível e validada” (CARVALHO et al., 2009, p. 97). 

A tabela 05, a seguir, esboça a taxonomia dos podcasts educativos, divididos em tipos, 

formatos, duração, autor, estilo e finalidade. A partir disso, o sujeito pode estruturar e produzir 

adotando os seguintes indicativos. 

 

QUADRO 05 – TAXONOMIA DOS PODCASTS EDUCATIVOS  

TIPO FORMATO DURAÇÃO 

Em minutos 

AUTOR ESTILO FINALIDADE 

EXPOSITIVO/ 

INFORMATIVO 

Áudio Curto 

(1 a 5 

minutos) 

Professor Formal Informar/ 

Motivar/ 

sensibilizar 

FEEDBACK/ 

COMENTÁRIOS 

Vídeo Moderado 

(6 a 15 

minutos) 

Aluno Formal Refletir 

INSTRUÇÕES/ 

ORIENTAÇÕES 

vodcast 

screencast 

Longo 

(acima de 

15 minutos) 

Outros 

profissionais 

Informal Incentivar a 

questionar 

MATERIAIS 

AUTÊNTICOS 

enhanced 

podcast 

Longo 

(acima de 

15 minutos) 

Outros 

profissionais 

Informal Incentivar a 

questionar 

 Fonte: Adaptado de Carvalho et al., 2009. 
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Destaca-se que existem quatro tipologias de podcasts, cada um com suas características 

(CARVALHO et al., 2009): Expositivo/Informativo; Feedback/Comentários; 

Instruções/Orientações; Materiais autênticos, com suas conceituações: 

 

 Expositivo/Informativo podem incidir sobre a apresentação de um 

determinado conteúdo, uma síntese da matéria selecionada; um resumo de 

uma obra, de um artigo, de uma teoria; excertos de textos; poemas; casos; 

explicações de conceitos, princípios ou fenômenos; descrição do 

funcionamento de ferramentas, equipamentos ou software em entre outros;  

 Feedback/Comentários, como o próprio nome indica, incide sobre o 

comentário crítico aos trabalhos ou tarefas realizadas pelos alunos;  

 Instruções/Orientações disponibiliza indicações e/ou instruções para 

realização de trabalhos práticos; orientações de estudo; recomendações, 

etc;  

 Materiais autênticos são produtos feitos para o público não 

especificamente para os estudantes de unidade curricular. São exemplos as 

entrevistas da rádio excertos de telejornais (CARVALHO et al., 2009, p. 

80). 

 

Para os formatos de podcast considera-se que pode ser tanto em áudio quanto em vídeo, 

e a junção de ambos, conforme Freire (2013), denominada de Enhanced Podcast. O podcast 

em vídeo denominado vodcast ou videocast, pode inserir a captação do ecrã21 com locução, 

cujo processo refere-se a screen cast. 

No que diz respeito ao tempo de duração do podcast, conforme Silva (2020), existem 

três possibilidades: curto, moderado e longo. “O podcast curto oscila entre 1 até 5 minutos, o 

moderado pode ter de 6 a 15 minutos, e o podcast longo dura mais de 15 minutos” 

(CARVALHO et al., 2009).  

Os autores do podcast podem ser os professores, alunos, como também outras pessoas. 

Assim, o podcast pode ser utilizado pelo professor no sentido de sintetizar conteúdos que não 

foram bem compreendidos, para provocar comentários, bem como para o aluno avaliar sua 

compreensão quanto ao conteúdo.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Uma tela é uma superfície esticada, feita com tecido ou vidro, utilizada para cobrir um vão ou projetar uma 

imagem sem impedir a passagem de luz. 
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5 CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

5.1. ABORDAGEM DA PESQUISA 

 

A temática das TDIC como meio formativo e pedagógico de professores na perspectiva 

da educação inclusiva traz desafios metodológicos para pensar a tipologia, classificação, 

procedimentos e instrumentos de pesquisa. O objeto de estudo é explorar as possibilidades do 

uso de podcasts e suas dimensões pedagógicas, ao alcance de professores, discutindo a 

educação inclusiva, relacionada especialmente às Síndromes de Down e de Berardinelli. 

Na intenção de entender as vivências no cotidiano escolar, as crenças dos professores 

acerca desses assuntos e a relação existente nas dimensões pedagógicas para o uso de podcasts 

para formação de professores, resolveu-se explorar essas questões por me causar inquietação e 

reflexões que poderiam ser abordadas na pesquisa. 

Diante disso, a metodologia aplicada trata-se de uma pesquisa qualitativa devido à 

“necessidade de conhecer e discutir sobre o caminho a percorrer a fim de elaborar de que forma 

transformar o fenômeno de investigação em um objeto de pesquisa” (ZANETTE, 2017, p. 150). 

A pesquisa qualitativa tem dimensões epistemológicas de rigor e credibilidade que 

proporcionam pensar na edificação do conhecimento e nos inúmeros fatores que influenciam 

diretamente ou indiretamente a realidade investigada (ZANETTE, 2017).  

Esse modelo coloca o pesquisador como observador, bem com ressalta a sua dimensão 

interpretativa a partir de um conjunto de práticas materiais e interpretativas, colaborando na 

reflexão de fenômenos que fazem parte da realidade, atribuindo significados a partir dos 

colaboradores da pesquisa (DENZIN; LINCOLN, 2006). 

A escolha pela pesquisa participativa se deu pelo interesse de conhecer e possibilitar a 

ampliação do entendimento acerca das narrativas dos colaboradores do estudo, sobre a 

Síndrome de Berardinelli e a Síndrome de Down. Para Rocha (2004) a pesquisa participativa 

tem a finalidade de proporcionar aos participantes o entendimento da sua realidade, bem como 

de seus problemas existentes de modo que possam reconhecê-los e apresentar alternativas para 

solucioná-los.  

Essa estratégia abre espaço para o envolvimento de diferentes áreas do conhecimento e, 

neste caso, há o entrosamento entre a sociologia, educação e medicina, tratando-se de um estudo 

não unidisciplinar22, mas interdisciplinar (SOARES; FERREIRA, 2006). 

                                                           
22 De acordo com o Dicionário Aulete Digital, unidisciplinar significa: “Em que existe uma disciplina apenas”, já 

o significado de interdisciplinar para o mesmo dicionário diz: “Que é comum a duas ou mais disciplinas ou que 
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Portanto, amplificar o entendimento acerca dos aspectos clinico, social e educacional 

sobre as Síndromes de Berardinelli e de Down, por meio do uso do podcast, que é uma interface 

digital que proporciona a difusão da informação e conhecimento para a sociedade, é 

fundamental para se compreender que as TDIC podem ser utilizadas como solução de 

problemas a depender do objetivo proposto. 

A problematização das temáticas supracitadas se deu pelas vivências e experiências dos 

colaboradores da pesquisa, mergulhados na realidade de cada um, ou seja, ocorreu in loco, 

sempre advinda de situações reais. Assim, a pesquisa participante de acordo Soares; Ferreira 

(2006), surge não somente para a produção de conhecimento da realidade dos seus 

colaboradores, mas, também, para transformá-la. 

  

5.2 O CONTEXTO E OS PROFESSORES-OUVINTES23 DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada partindo do eixo da formação continuada de professores no 

estado do Rio Grande do Norte. Assim, foram escolhidas três escolas públicas que ofertam os 

seguintes níveis de ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, na cidade 

de Caicó - RN.  

A escolha partiu das constantes transformações sociais, educacionais e políticas que 

afetam o modo de viver da sociedade e, compreendendo que o espaço escolar é uma extensão 

dessas transformações, necessita-se de uma formação de professores visando atender a todas as 

demandas a que forem designados.  

Hoje, dentre as tantas competências, destacam-se questões voltadas para a qualidade do 

ensino e da aprendizagem para todos e, para isso, há de se compreender que a formação de 

professores tem que ser continuada por encontrar salas de aulas heterogêneas, com ciclos de 

aprendizagens diferentes e, principalmente, por apresentarem público com alguma deficiência.  

Muitos professores ainda não possuem formação adequada para atender a esse público 

tão heterogêneo, especialmente dentro do universo das deficiências, particularmente quanto aos 

alunos com Síndromes de Down e de Berardinelli, de cujas necessidades o professor necessita 

entender e as particularidades de cada uma dessas pessoas. 

Antes de caracterizar os professores, é importante esclarecer que as escolas serão 

referenciadas mencionando-se os níveis de ensino da seguinte maneira: ESCOLA 01: escola 

                                                           
se realiza no âmbito dessa relação”. Ou seja, para o contexto das palavras inseridas significa que a pesquisa 

participativa possibilita envolver várias áreas do conhecimento. 
23 Foi utilizado o termo de professores-ouvintes porque os podcasts foram desenvolvidos para o uso e validá-lo. 
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municipal e oferta a Educação Infantil e os Ensino Fundamental dos Anos Iniciais e Finais; 

ESCOLA 02: escola estadual e oferta o Ensino Fundamental; e ESCOLA 03: escola estadual e 

oferta o Ensino Médio, todas localizadas em bairros distintos na cidade de Caicó - RN.  

Dentre as escolas colaborativas contou-se com a participação de 21 professores, dos 

quais foram identificados P1, P2, P3, e assim consecutivamente. Destes, 20 são professores 

efetivos e 1 celetista/contrato. Os professores apresentam as seguintes informações básicas:  

  

QUADRO 06 – PANORAMA DOS PERFIS DOS PROFESSORES 

Código Sexo Faixa 

etária 

Tempo 

de 

docência 

Titulação Licenciatura Instituição 

pública ou 

privada 

Atuação em 

qual nível de 

ensino 

P1 Feminino 51 a 60 

anos 

21 a 25 

anos 

Graduação  Letras Pública Ensino 

Fundamental 

6º ao 9º ano 

P2 Feminino  41 a 50 

anos 

16 a 20 

anos 

Especialização Pedagogia Pública Educação 

Infantil 

P3 Masculino 20 a 30 

anos 

0 a 5 

anos 

Mestrado Sistema de 

Informação 

Pública Ensino Médio 

P4 Feminino 41 a 50 

anos 

6 a 10 

anos 

Especialização Pedagogia Pública Ensino 

Fundamental 

1º ao 5º ano 

P5 Masculino 41 a 50 

anos 

16 a 20 

anos 

Mestrado Letras Pública Ensino Médio 

P6 Feminino 41 a 50 

anos 

21 a 25 

anos 

Graduação Pedagogia Pública Ensino 

Fundamental 

1º ao 5º ano 

P7 Feminino 41 a 50 

anos 

16 a 20 

anos 

Especialização Pedagogia/ 

Letras 

Pública Ensino 

Fundamental 

6º ao 9º ano 

P8 Feminino 61 a 70 

anos 

26 a 30 

anos 

Mestrado 

 

Letras/Língua 

Portuguesa 

Letras/ 

LIBRAS 

Pública Ensino Médio 

P9 Feminino 51 a 60 

anos 

26 a 30 

anos 

Especialização Pedagogia Privada Ensino 

Fundamental 

1º ao 5º ano 

P10 Masculino 31 a 40 

anos 

0 a 5 

anos 

Mestrado Letras Pública Ensino Médio 

P11 Feminino 41 a 50 

anos 

21 a 25 

anos 

Especialização Pedagogia Pública Ensino 

Fundamental 

1º ao 5º ano 

P12 Feminino 41 a 50 

anos 

16 a 20 

anos 

Especialização Pedagogia Pública Ensino 

Fundamental 

1º ao 5º ano 
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P13 Feminino 51 a 60 

anos 

21 a 25 

anos 

Graduação Letras Pública Ensino 

Fundamental 

6º ao 9º ano 

P14 Feminino 31 a 40 

anos 

11 a 15 

anos 

Especialização Matemática Pública Ensino 

Fundamental 

6º ao 9º ano 

P15 Feminino 31 a 40 

anos 

11 a 15 

anos 

Especialização Pedagogia/ 

Ciências 

Biológicas 

Pública Ensino 

Fundamental 

1º ao 5º ano 

P16 Feminino 41 a 50 

anos 

6 a 10 

anos 

Especialização Pedagogia Privada Ensino 

Fundamental 

1º ao 5º ano 

917 Feminino 51 a 60 

anos 

16 a 20 

anos 

Especialização Pedagogia Pública Ensino 

Fundamental 

1º ao 5º ano 

P18 Feminino 51 a 60 

anos 

0 a 5 

anos 

Graduação Pedagogia Pública Ensino Médio 

P19 Feminino 41 a 50 

anos 

16 a 20 

anos 

Especialização Pedagogia Pública Ensino 

Fundamental 

1º ao 5º ano 

P20 Feminino 31 a 40 

anos 

6 a 10 

anos 

Especialização Pedagogia Pública Ensino 

Fundamental 

1º ao 5º ano 

P21 Feminino 41 a 50 

anos 

0 a 5 

anos 

Especialização Pedagogia Pública Ensino 

Fundamental 

1º ao 5º ano 
Fonte: o Autor (2021). 

 

O quadro nos mostra quem são os professores-ouvintes que participaram na validação 

dos podcasts, considerando os seguintes critérios: sexo, faixa etária, tempo de docência, 

titulação, licenciatura, instituição pública ou privada e a atuação em qual nível de ensino.  

 

5.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO DOS COLABORADORES DA PESQUISA  

 

O recrutamento de colaboradores da pesquisa constituiu-se em duas etapas. A primeira 

foi a construção dos podcasts, divididos em 8 episódios, que abordaram os aspectos: clínico, 

social e educacional relacionados às Síndromes de Down e de Berardinelli.  

Foram criados critérios para a seleção dos colaboradores para a construção do material 

dos podcasts e todos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE e as 

garantias éticas. Sendo assim, todos os colaboradores selecionados abaixo participaram da 

gravação dos podcasts, com a duração média de 60 minutos: 
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Podcast - aspecto clínico: neste, foram abordadas questões correlacionadas à saúde e à trajetória 

clínica de pessoas com as Síndrome de Down e Síndrome de Berardinelli. Para esta gravação 

foram selecionados os profissionais, conforme o quadro 06:  

 

QUADRO 07 – CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO SOBRE O ASPECTO CLÍNICO 

Inclusão  Exclusão 

Profissional da saúde que tinha histórico de 

acompanhamento de pessoas com a 

Síndrome de Berardinelli. 

Profissional da saúde que não tinha histórico 

de acompanhamento de pessoas com a 

Síndrome de Berardinelli. 

Profissional da saúde que tinha histórico de 

acompanhamento de pessoas com a 

Síndrome de Down.  

Profissional da saúde que não tinha histórico 

de acompanhamento de pessoas com a 

Síndrome de Down. 

Fonte: do Autor (2021). 

 

Com base nos critérios de inclusão, o recrutamento desses profissionais se deu da 

seguinte maneira: via convite por e-mail ou contato telefônico com o profissional da saúde que 

tinha histórico de acompanhamento de pessoas com as Síndromes de Berardinelli e de Down. 

Podcast – aspecto educacional: neste, foram discutidas questões relacionadas às práticas 

docente e aos desafios da educação inclusiva, sobretudo, tratando-se das pessoas com as 

Síndromes de Down e Berardinelli. Para este aspecto, foram selecionados professores, 

conforme o quadro 07: 

 

QUADRO 08 – CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO SOBRE O ASPECTO 

EDUCACIONAL 

Inclusão Exclusão 

Professor que teve histórico de experiência 

pedagógica com a Síndrome de Berardinelli; 

Professor que não teve histórico de 

experiência pedagógica com a Síndrome de 

Berardinelli; 

Professor que teve histórico de alunos com a 

Síndrome de Down; 

Professor que não histórico de alunos com a 

Síndrome de Down; 

Professor especializado da APAE que teve 

histórico de experiência pedagógica com a 

Síndrome de Berardinelli; 

Professor especializado da APAE que teve 

histórico de experiência pedagógica com a 

Síndrome de Berardinelli; 

Professor especializado da APAE que teve 

histórico de alunos com a Síndrome de 

Down. 

Professor especializado da APAE que não 

teve histórico de alunos com a Síndrome de 

Down. 
Fonte: do Autor (2021). 

 

Com base nos critérios de inclusão, o recrutamento desses profissionais se deu da 

seguinte maneira: via convite por e-mail ou contato telefônico do professor que teve histórico 
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de experiência pedagógica com pessoas com Síndrome de Berardinelli. Os professores que 

tiveram histórico de alunos com a Síndrome de Down foram recrutados por indicação da 

instituição de ensino, colaboradora na pesquisa, referência na educação inclusiva no município.  

O recrutamento dos professores especializados da APAE que tiveram histórico de 

experiência pedagógica tanto com pessoas com Síndrome de Berardinelli quanto com alunos 

com a Síndrome de Down foram indicados pela própria instituição. 

Podcast – aspecto social: neste, foram discutidas questões relacionadas às relações 

sociais e à inserção nos espaços sociais e na luta por esses direitos, bem como relatos das 

histórias de vida da descoberta até os dias atuais, procurando identificar situações de 

preconceitos e discriminação sofridas pelas pessoas que têm/convivem com a Síndrome de 

Down e Síndrome de Berardinelli. As pessoas foram selecionadas conforme o quadro 08: 

 

QUADRO 09 – CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO SOBRE O ASPECTO SOCIAL  

Inclusão Exclusão 

Mãe e pessoa com Síndrome de Berardinelli; Mães que não tenham filhos com Síndrome 

de Berardinelli e/ou Síndrome de Down; 

Mãe e pessoa com Síndrome de Down. Pessoa que não tenham Síndrome de 

Berardinelli e/ou Síndrome de Down; 
Fonte: do Autor (2021). 

 

Com base nos critérios, o recrutamento desses colaboradores se deu da seguinte 

maneira: a escolha das mães e pessoa com as Síndromes de Berardinelli e de Down foi via 

convite por e-mail ou contato telefônico, tendo como critério, ainda, a questão da idade: pessoas 

acima de 18 anos. 

Após finalizada a primeira etapa de construção de podcasts, a segunda se deu a partir 

da seleção das três escolas públicas, nas quais os professores colaboradores avaliaram e 

discutiram questões abordadas nos podcasts. As escolas foram selecionadas baseadas no 

critério estabelecido (conforme o quadro 09) e todos os profissionais tiveram que assinar o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE e as garantias éticas. 

 

QUADRO 10 – CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO DOS PROFESSORES DAS 

ESCOLAS  

Inclusão Exclusão 

Professores de escolas públicas. Professores de escolas particulares. 

Fonte: do Autor (2021). 
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Com base nos critérios de inclusão, o recrutamento desses profissionais se deu da 

seguinte maneira: foram selecionados professores de três instituições de ensino que 

participaram da pesquisa. Embora todos tenham sido convidados, somente participou da 

pesquisa quem demonstrou interesse. 

 

5.4 COLETA DE DADOS 

   

A primeira etapa de construção dos podcasts foi dividida em 8 episódios que abordaram 

os aspectos: clínico, social e educacional relacionadas à Síndrome de Down e à Síndrome de 

Berardinelli.  

Após definidos os critérios de inclusão e a forma que se deu o recrutamento dos 

colaboradores, buscou-se atender às medidas de distanciamento social devido à pandemia que 

estamos vivendo, e todas as gravações se deram de forma individual, em suas residências, por 

meio de mensagem de áudio, via aplicativo WhatsApp. A troca de mensagens de áudio durou 

em média 60 minutos. 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram elaborados os podcasts, com 8 episódios, 

seguindo-se as seguintes etapas (figura 03):   

 

FIGURA 03 – ETAPAS DE CONSTRUÇÃO DE PODCASTS 

 

 

 

Fonte: do Autor (2021). 

 

- Planejamento: Os podcasts produzidos tiveram como público principal os profissionais 

da educação, sobretudo, aqueles que estão ensinando pessoas com Síndrome de Down e 

Síndrome de Berardinelli. Todos os podcasts versaram sobre questões relacionadas a essas 

Síndromes, sob três aspectos: clínico, social e educacional. 

- Produção: como mencionado no planejamento das temáticas, foi criado um roteiro 

semiestruturado (apêndice K) para orientar e pontuar o que seria dialogado com os 

colaboradores da pesquisa, e contribuições além do processo formativo, para refletir nas 

práticas pedagógicas daqueles professores que já atuam. Foram produzidos em ambientes 

adequados, fazendo-se uso do aplicativo WhatsApp para uma melhor captação de áudio. 

Planejamento Produção Edição Distribuição 
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- Edição: esta etapa foi pensada de modo que os podcasts se tornassem atraentes para os 

nossos colaboradores da pesquisa, inserindo-se elementos de áudios que pudessem dar ritmo e 

dinâmica ao podcast. 

- Distribuição: para a divulgação dos podcasts foi criado um canal na plataforma do 

YouTube24 para que assim pudessem ter um maior alcance de acesso pelas pessoas. 

Concluídas essas etapas, da construção dos podcasts, seguiu-se para as intervenções nas 

escolas públicas. Foram utilizados os instrumentos do questionário, com as seguintes 

abordagens: a relação dos professores com as TDIC, com enfoque no podcast; conhecimento 

dos professores em relação às temáticas apresentadas nos podcasts: Síndrome de Berardinelli e 

Síndrome de Down; e identificação das possibilidades pedagógicas do podcast frente à 

educação inclusiva.  

 

5.4.1 Produção dos podcasts  

 

Mediante o contexto da pesquisa, justificado pela pandemia do Coronavírus25, adotou-

se todas as medidas biopsicossociais, e todas as etapas metodológicas dos produtos (Quadro 

11) se deram de forma não presencial.  

Este tópico se deterá a descrever e analisar o processo de produção dos podcasts, 

organizados em etapas. Elencam-se em 5 etapas que foram divididas em subtópicos:  

 

QUADRO 11 – ETAPAS METODOLÓGICAS DO PRODUTO DA PESQUISA 

Primeira etapa: Experiências com o uso do WhatsApp 

Segunda etapa: Edição dos áudios 

Terceira etapa: Encaminhamento para os intérpretes de 

LIBRAS 

Quarta etapa: Acessibilidade na página PODinclusão26  no 

YouTube; 

                                                           
24 Uma plataforma de compartilhamento de vídeos. 

²S Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde – OPAS da Organização Mundial da Saúde – OMS Brasil, a 

COVID-19 é uma doença infecciosa provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2). 
26  Canal na plataforma do YouTube criada em 16 de junho de 2020 trazendo podcasts abordando questões sobre 

Síndrome de Berardinelli e Síndrome de Down numa perspectiva da educação inclusiva. Pode ser acessada pelo 

link: https://www.youtube.com/channel/UCGAc2XakZAv2WKt5pwJaoxw 

https://www.youtube.com/channel/UCGAc2XakZAv2WKt5pwJaoxw
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Quinta etapa: Transcrição dos podcasts no formato textual 

disponibilizado no blog PODInclusão27 . 

Fonte: do Autor (2021). 

 

Nos subtópicos a seguir serão descritas as etapas metodológicas do produto da pesquisa. 

 

5.4.2 Experiências com o uso do WhatsApp 

  

Esse subtópico inicia-se relatando os desafios encontrados ao longo do processo de 

produção do podcast, tendo em vista ser a primeira experiência sobre o assunto, a qual foi 

marcada por inúmeros sentimentos de medo e angústia, por não possuir equipamentos 

profissionais para a realização do trabalho, sendo usado apenas o celular; e pela falta de domínio 

técnico em programas de edição de áudio e vídeo. 

No processo formativo, ao longo das disciplinas do Programa de Pós-Graduação em 

Inovação em Tecnologias Educacionais – PPgITE, tive experiências com TDIC para edição de 

áudio e vídeo que contribuíram bastante em todo o processo de produção do podcast e, aqui, 

destaco a colaboração de sugestões pelos colegas da turma. 

Dito isso, foi cogitada a utilização do Google Meet para gravação da videoconferência, 

contudo, foram detectados alguns empecilhos que dificultaram a sua adoção: primeiro, a 

necessidade de um e-mail institucional por parte do entrevistador para a realização da gravação, 

o qual não se obteve; segundo, o acesso do entrevistado a TDIC que se dá de duas formas: se o 

acesso for pelo celular, há necessidade de fazer o download do aplicativo no Play Store28e, se 

for acessado pelo computador, é necessário fazer login29 do e-mail, além de o recurso do 

microfone estar em perfeita condição; conexão à internet, sujeita à instabilidade podendo 

comprometer a qualidade da gravação de áudio.  

Tendo em vista esses problemas, supracitados, foram pensadas alternativas que 

pudessem simplificar e facilitar o processo de gravação do podcast. Assim, escolheu-se fazer a 

gravação de áudio pelo WhatsApp pela acessibilidade e usabilidade entre os entrevistados.  

                                                           
27 É um site alternativo e complementar ao canal do YouTube PODinclusão que busca contribuir como um recurso 

com acessibilidade comunicacional para as pessoas com deficiência visual que traz as transcrições dos podcasts 

do canal do YouTube, além da Linguagem Simples para pessoas com necessidades específicas. O blog pode ser 

acessado através do link: https://podinclusao.blogspot.com/ 
28 É um serviço de distribuição digital de aplicativos, jogos, filmes, programas de televisão, músicas e livros, 

desenvolvido e operado pela Google. 
29 É o processo para acessar um sistema informático restrito feita através da autenticação ou identificação do 

utilizador, usando credenciais previamente cadastradas no sistema por esse utilizador. 
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Assim sendo, realizou-se 8 encontros/gravações com os colaboradores da pesquisa, 

sendo um para cada entrevistado. Trocou-se várias gravações de áudios pelo WhatsApp, os 

quais foram baixados, selecionados e organizados em pastas no computador para, 

posteriormente, serem analisados e editados. É importante ressaltar que cada arquivo de áudio 

gravado era conferido na medida que era recebido, para se verificar a qualidade do áudio e 

detectar a presença de algum ruído. Caso houvesse algum comprometimento na audição, era 

solicitada, novamente, uma nova gravação, implicando na extensão do tempo da entrevista em 

algumas situações.  

A entrevista se deu por meio de um roteiro semiestruturado, o qual foi disponibilizado 

com antecedência para que o entrevistado pudesse organizar e construir suas respostas, 

possibilitando outras possíveis perguntas, tornando-se um instrumento dinâmico e criativo para 

entrevistar (FERREIRA, 2014). Ainda de acordo com o autor, a entrevista é um instrumento 

acessível e econômico, sendo necessária sua gravação para que se possa, depois, extrair as 

informações mais relevantes do material. 

No processo de gravação da entrevista, por meio do feedback com o entrevistado, foram 

identificados medo, insegurança e angústia por parte de alguns colaboradores pelo fato de nunca 

terem vivenciado essa experiência. Uma das entrevistadas corrobora relatando sua experiência 

ao dizer que é tímida, confessando que não gosta de participar de eventos ou momentos que 

tenham que se expor visualmente, contudo, o podcast a encorajou e foi de extrema importância 

o compartilhamento de suas vivências e experiências acerca da temática discutida. 

Uma vez finalizados os podcasts, utilizou-se as redes sociais pessoais do pesquisador 

(Facebook e Instagram) para o compartilhamento de mensagens, links, vídeos e fotografias 

sobre a pesquisa, com a rede de amigos. Foram também compartilhados por meio do aplicativo 

WhatsApp, vinculado à sua conta e a um número de telefone, haja vista que esse artefato digital 

possui recursos de interações disponíveis para a criação de grupos para mensagem contínua, a 

partir de 2 ou mais participantes, além de uma Lista de Transmissão que envia mensagens 

simultâneas pontuais para quem tem o contato salvo, podendo ter cada grupo até 256 contatos 

(SANTOS; CARVALHO; MADDALENA, 2017) (figura 04). 
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FIGURA 04 – LISTA DE TRANSMISSÃO 

 

Fonte: o Autor (2021). 

 

Ainda foram criados 9 folders (figura 05) que estão registradas no apêndice, 

correspondentes aos canais de divulgação e a cada podcast para ser compartilhado, 

acompanhado da descrição do conteúdo do podcast, com disponibilidade de um link30 de 

acesso. Essa modalidade contou com a contribuição de amigos que ajudaram a compartilhar o 

conteúdo, o máximo possível, visando alcançar um maior número de pessoas. 

 

FIGURA 05 – FOLDER DE APRESENTAÇÃO DOS CANAIS 

 

     Fonte: o Autor (2021). 

 

                                                           
30 Uma conexão de um ponto para outro, um link é uma referência a outro documento quando clicados, direcionam 

para outro local online. 
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As artes dos folders foram construídas pelo Canva e foram publicizados pelas Listas de 

Transmissão criadas no WhatsApp, além das redes sociais pessoais do pesquisador e do 

Instagram do canal, acompanhados dos episódios dos podcasts. Os demais folders estão 

disponibilizados no apêndice. 

 

5.4.3 Questionário 

 

O questionário (Apêndice L) foi enviado através do e-mail e/ou aplicativos de 

mensagens e o acesso aos podcasts foram feitos via links. Posteriormente, os colaboradores 

responderam ao questionário que foi enviado por e-mail via Google Forms31. Nele, abordaram-

se questões relativas às suas experiências com o uso de podcast, explorando os aspectos 

formativo e pedagógico, como também se questionou quanto às problemáticas e contribuições 

no processo de ensino e aprendizagem de pessoas com as Síndromes de Berardinelli e de Down. 

Chaer; Diniz; Ribeiro (2011) evidenciam que o questionário é característico na obtenção 

de dados em massa, predominantemente nas análises das pesquisas qualitativas, quando reúne 

todas as informações possíveis e apresenta uma linguagem adequada (OLIVEIRA, 1997). 

Segundo Hair et al. (2005), a elaboração dos questionários pode envolver três etapas: 1) 

o pesquisador elabora primeiramente perguntas que estabeleçam o contato preliminar para, 

posteriormente, apresentar questões relacionadas aos tópicos da pesquisa; 2) garantir a 

consonância do questionário com os objetivos da pesquisa; 3) permitir aplicações em diferentes 

formatos e modalidades: presencial ou virtualmente. 

 

5.4.4 Edição dos áudios 

 

A organização e seleção das mensagens instantâneas facilitaram o processo de edição 

dos áudios. Paralelamente a essa etapa, foi construído, por meio do Canva,32 a arte para o plano 

de fundo do podcast que foi disponibilizada junto com o arquivo de áudio no canal 

PODInclusao, na plataforma do YouTube.  

                                                           
31 É um aplicativo de gerenciamento de pesquisas lançado pelo Google. Os usuários podem usar o Google Forms 

para pesquisar e coletar informações sobre outras pessoas e também podem ser usados para questionários e 

formulários de registro. 

 
32 É uma plataforma de design gráfico que permite aos usuários criar gráficos de mídia social, apresentações, 

infográficos, pôsteres e outros conteúdos visuais. Está disponível online e em dispositivos móveis e integra milhões 

de imagens, fontes, modelos e ilustrações. 
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Feito isso, utilizou-se o Filmora 933 para fazer toda a edição do áudio e a inserção da 

arte de cada podcast. A escolha pelo software de edição se deu pelo fácil acesso e manuseio de 

suas funcionalidades pelo pesquisador, depois de várias outras tentativas negativas com outros 

softwares de edição.  

Os podcasts tiveram em média 15 minutos de gravação, de modo que não se tornassem 

cansativos, pelo fato de estarem disponibilizados no YouTube e não em uma plataforma 

específica de podcast. Além de que o YouTube permite que o usuário faça comentário e é uma 

plataforma de fácil acesso e usabilidade. 

É importante ressaltar que o processo da edição de vídeo, como uma das etapas na 

produção de vídeo e áudio, pode assumir a função pedagógica e metodológica a partir das suas 

finalidades, sobretudo, quando se coloca o aluno como protagonista nesse processo de 

construção. Júnior et al. (2017) concordam que as tecnologias audiovisuais, pela sua praticidade 

e usabilidade, têm sido cada vez mais empregadas com finalidade pedagógica, o que tem 

despertado a atenção dos usuários. 

Assim, o uso do vídeo pode contribuir no desenvolvimento de habilidades e 

competências dos alunos, proporcionando uma melhor apropriação do conteúdo. No entanto, é 

necessário estimular o aluno para que ele possa refletir sobre o que vê e interpretar as 

informações existentes no vídeo. Sendo assim, o vídeo é um recurso dinâmico com grande 

potencialidade a ser trabalhado pedagogicamente, colaborando para o exercício da autonomia 

e da construção do conhecimento. 

 

5.4.5 Dimensões da acessibilidade com os intérpretes de LIBRAS e linguagem simples 

 

A construção do projeto de extensão teve o intuito de constituir redes colaborativas com 

pessoas que estão dispersas, geograficamente, mas que desenvolvem um trabalho integrado. 

Portanto, houve uma conversa inicial com cada intérprete, explicando o projeto e a sua 

finalidade e foram discutidas as possibilidades que poderiam ser desenvolvidas: acessibilidade 

das páginas na web (YouTube, blog), transcrição dos áudios, interpretação de LIBRAS e edição 

do podcast.  

Assim, contou-se com os seguintes colaboradores: duas intérpretes de LIBRAS; um para 

gerenciar a acessibilidade nas páginas da web; um para fazer a edição do podcast; um para fazer 

a adaptação do conteúdo, adotando um protótipo da Linguagem Simples. Ou seja, foi necessária 

                                                           
33 Editor de vídeo com bom nível de recursos, destinado a produções mais simples e a um perfil de usuário que 

exige menos dos aplicativos de edição de vídeo. 
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a validação por meio de um grupo de pessoas, compostas por indivíduos com deficiência, 

família, ativistas, dentre outras, para garantir que o usuário entendesse as informações de modo 

a possibilitar a acessibilidade textual digital.  

Os textos foram construídos com uso da linguagem simples, para dar maior 

acessibilidade aos usuários, uma vez que torna o texto mais próximo da fala, utilizando-se de 

palavras usuais na busca de minimizar as barreiras comunicacionais ainda existentes, 

favorecendo o entendimento por parte das pessoas com necessidades específicas (SOUZA; 

MARTINS, 2020) (Figura 04).  

Na figura 4, percebe-se que há algumas palavras destacadas e sublinhadas, as quais não 

são de domínio comum dos usuários. Assim, ao final do texto, organizou-se um glossário com 

essas palavras menos usuais, em todas as postagens, de modo a ajudar na compreensão do seu 

significado. A linguagem simples além de ter uma orientação quanto à construção do texto, 

apresenta a forma de uso de imagem, tipo e tamanho de letra, espaçamento e cores. 

 

FIGURA 06 – LINGUAGEM SIMPLES 

 

Fonte: o Autor (2021). 

 

A Linguagem Simples está estabelecida no Artigo 3º da Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência/2015, como uma das alternativas da comunicação, e é um direito 

fundamental: 

 

V - comunicação: forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras  

opções,  as  línguas,  inclusive  a  Língua  Brasileira  de  Sinais (Libras),  a  

visualização  de  textos,  o  Braille,  o  sistema  de  sinalização ou  de  

comunicação  tátil,  os  caracteres  ampliados,  os  dispositivos multimídia,  

assim  como  a  linguagem  simples,  escrita  e  oral,  os sistemas auditivos e 
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os meios de voz digitalizados e os modos, meios e  formatos  aumentativos  e  

alternativos  de  comunicação, incluindo  as tecnologias da informação e das 

comunicações (BRASIL, 2015, p. 1). 

 

Assim, o artigo da Lei supracitada busca garantir condições de igualdade e equidade às 

pessoas com necessidades específicas e a sua participação ativa na sociedade. Nesse sentido, 

Fischer (2020, p. 248) diz que “uma informação só estará acessível se for fácil de entender. 

Informar de um jeito complicado praticamente equivale a não informar”.  

Portanto, a linguagem simples, uma vez adotada no blog PODInclusão, facilita a 

acessibilidade comunicacional das pessoas com necessidades específicas, a qual deve ser 

inserida nos diversos contextos da educação formal e não-formal. 

No caminho da acessibilidade, o Desenho Universal na Aprendizagem é um conjunto 

de princípios e estratégias que procuram mitigar as barreiras comunicacional, metodológica, 

instrumental, pragmática e atitudinal, principalmente em relação aos fatores da dimensão 

pedagógica, que possam implicar o processo de ensino e aprendizagem, garantindo o acesso, a 

participação e o sucesso de todos, cabendo mencionar as pessoas com ou sem deficiência 

(NUNES; MADUREIRA, 2015).  

As autoras ainda mencionam que o Desenho Universal na Aprendizagem parte do 

princípio de acessibilidade utilizado por arquitetos, quando desenham espaços, preconizando o 

acesso de todos, independentemente das necessidades físicas e cognitivas. E aplicando o 

conceito à educação, é garantir o acesso à aprendizagem para todos os alunos (NUNES; 

MADUREIRA, 2015). 

Para Sebastian-Heredero (2020) o Desenho Universal na Aprendizagem é de 

fundamental importância para o professor no planejamento didático e na construção do 

currículo, de modo a minimizar as barreiras. No entanto, o que se percebe é que o currículo tem 

sido inflexível tornando-o um grande desafio na educação, gerando as barreiras não intencionais 

para o acesso ao aprendizado. 

Pensando na deficiência auditiva e visual, a quarta etapa preconizou a acessibilidade 

comunicacional com a inserção dos intérpretes de LIBRAS, em sete dos oito podcasts, 

permitindo aos surdos o acesso à comunicação linguística, garantindo a promoção da 

aprendizagem.  

É importante elucidar o cuidado que se teve na elaboração de uma tecnologia atrativa e 

compreensiva às pessoas surdas. Dessa forma, segundo Magalhães et al. (2019), para que possa 

de fato incentivar que as próximas tecnologias desenvolvidas compreendam a necessidade de 

contemplar a LIBRAS para os surdos, independentemente da abordagem da temática. 
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Nesse sentido, Pletsch et al. (2020) colaboram ao afirmar que a acessibilidade 

comunicacional é a não presença de obstáculos na comunicação interpessoal, escrita e virtual 

ou digital. Nesse sentido, sinaliza a necessidade  

 

[...] da Língua Brasileira de Sinais (Libras) para garantir acessibilidade linguística aos 

estudantes surdos, o acesso a textos em braile, o sistema de sinalização ou de 

comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como o 

uso da linguagem simples (escrita e oral), os sistemas auditivos e os meios de voz 

digitalizados, os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de 

comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações como o uso 

da linguagem simples (escrita e oral), os sistemas auditivos e os meios de voz 

digitalizados, os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de 

comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações (PLETSCH 

et al., 2020, p.11-12). 

 

Sabe-se que qualquer tipo de acessibilidade, especialmente a comunicacional, é 

complexa. Mas, por meio de um conjunto de políticas públicas que determinam a acessibilidade 

como direito, atualmente se percebe o esforço para eliminação de barreiras que impedem a 

participação de pessoas com deficiência e pessoas com mobilidades reduzidas, nos diferentes 

contextos sociais.  

 

5.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Foi escolhida a técnica de análise do conteúdo para tratar dos dados da pesquisa, tendo 

em vista que cada vez mais esse método tem ganhado visibilidade nas pesquisas qualitativas, 

em virtude da preocupação com o rigor científico e a profundidade dos estudos investigativos. 

Segundo Mozzato; Grzybovski (2011), dentre as inúmeras técnicas que podem ser 

adotadas nas pesquisas, a análise do conteúdo é uma técnica que vem ganhado legitimidade nas 

pesquisas qualitativas em inúmeros campos do conhecimento, principalmente na educação. 

Essa técnica é uma metodologia de interpretação, ou seja, “consiste em extrair sentido 

dos dados de texto e imagem” (CRESWELL, 2007, p. 194).  

E como toda técnica tem suas peculiaridades nos procedimentos de análise de dados, 

para Chizzotti (2006), existem inúmeras formas para decodificar dados brutos visando à 

obtenção de significado fidedigno, ou seja, que haja coerência nos dados cifrados. Para a 

escolha do procedimento a ser adotado para analisar os documentos foram levados em 

consideração os objetivos da pesquisa, bem como a posição do pesquisador. 
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Embora diversos pesquisadores trabalhem com a análise de conteúdo, utilizando 

conceitos e terminologias das mais diferentes para cada técnica, essa pesquisa adotou a 

conceituação e as etapas da técnica de Bardin, assim,  

 

A técnica de análise de conteúdo adequada ao domínio e ao objetctivo 

pretendidos, tem que ser reinventada a cada momento, excepto para usos 

simples e generalizados, como é o caso do escrutínio próximo da 

descodificação e respostas a perguntas abertas de questionários cujo conteúdo 

é avaliado rapidamente por temas (BARDIN, 1977, p. 31). 

 

A análise do conteúdo predominante analisa documentos textuais. No caso desta 

pesquisa, os dados coletados foram as narrativas dos colaboradores da pesquisa que 

participaram do podcast e o questionário que foi aplicado com os professores colaboradores. 

Para tanto, a organização de análise de dados adotados divide-se em três processos: 1) pré-

análise, 2) exploração do material e 3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação 

(BARDIN, 1977; BARDIN, 2016). 

O primeiro processo consiste em organizar o material que foi analisado e 

operacionalizado, sistematizando as ideias preliminares, de forma precisa, mesmo que sejam 

constituídas por atividades não estruturadas. Nesse processo, existem três aspectos que 

colaboram na fundamentação da interpretação final e se mantêm ligados uns aos outros, tais 

como: escolha dos documentos, formulação das hipóteses e objetivos e a elaboração de 

indicadores que fundamentem a interpretação final.  

Esses três aspectos não têm obrigatoriedade no seguimento de uma sequência, embora 

estejam entrelaçados, a escolha dos documentos pode depender dos objetivos ou inversamente, 

ou seja, só é possível estabelecer o objetivo após a escolha dos documentos disponíveis; os 

indicadores são constituídos mediante as hipóteses ou vice-versa. 

A pré-análise apresenta uma série de atividades não estruturadas descritas no Quadro 

10: 

 

QUADRO 12 – ATIVIDADES DO PROCESSO PRÉ-ANÁLISE 

Atividade Descrição 

Leitura Flutuante Versa em instituir uma relação entre os documentos e analisar o 

conteúdo do texto, permitindo submergir as impressões e as 

orientações. 



99 

 

Escolha dos documentos Consiste da análise de conteúdos que podem ser determinados 

em diferentes contextos, podendo ser submetidas a escolhas, 

seleções e regras. 

Formulação das hipóteses 

e dos objetivos 

A formulação das hipóteses às vezes não é estabelecida na pré-

análise. Assim, a hipótese é uma afirmativa provisória na qual é 

proposta a sua verificação. Quanto ao objetivo é o intuito geral a 

que se propõe a investigar para obter os resultados que serão 

utilizados. 

Referenciação dos índices 

e a elaboração de 

indicadores 

A referenciação dos índices dá indicativos da mensagem e do 

conteúdo. E a elaboração diz respeito aos indicadores, que são 

os subsídios que garantem os índices antecipadamente 

constituídos. 

Preparação do material É a atividade que antecede a análise e deve ser preparada antes. 

Fonte: Bardin (2016). 

 

O segundo processo consistiu na definição em categorias, na identificação das unidades 

de registro e das unidades de contexto nos documentos. Esse processo foi importante, pois 

possibilitou dimensionar a riqueza das interpretações e inferências. O tratamento dos 

procedimentos utilizados se deu manualmente e com o auxílio da tecnologia móvel (BARDIN, 

2016). Em outras palavras, uma vez concluída a operacionalização dos aspectos da pré-análise, 

tivemos a administração sistemática das decisões tomadas. É o processo mais longo por se tratar 

fundamentalmente da operacionalização da codificação (BARDIN, 1977). 

O terceiro processo diz respeito “ao tratamento dos resultados, em que ocorre a 

condensação e o destaque das informações para análise, culminando com as interpretações 

inferenciais; é o momento da intuição, da análise reflexiva e crítica” (MOZZATO; 

GRZYBOVSKI, 2011, p. 735). Nessa perspectiva, Bardin (2016) menciona que os resultados 

brutos são transformados em resultados significativos e válidos, desde que acompanhados pelo 

rigor.  

Posteriormente, foi proposto inferências e interpretações mediante os objetivos 

estabelecidos. Os resultados obtidos possibilitaram confrontar, de modo sistemático, com os 

documentos selecionados e as inferências alcançadas, as novas possibilidades de análises. 

Assim, de acordo com Bardin (1977) foi possível, nesses três processos da análise de 

conteúdo, avaliar os aspectos da codificação e categorização, permitindo e promovendo as 

interpretações e as inferências em relação aos resultados da pesquisa. 
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6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

6.1.  DEFICIÊNCIA E SÍNDROME DE BERARDINELLI À LUZ DA INCLUSÃO 

ESCOLAR: NARRATIVAS DE PROFESSORES  

 

É preciso esclarecer que foram estabelecidas categorias: Modelos de deficiência; fases 

da Educação Especial; e, capacitismo, as quais estão presentes nas narrativas dos colaboradores 

para a construção do material dos podcasts. 

Os estudos sobre deficiência no Brasil e no mundo têm provocado discussões 

problematizadoras, em que a heterogeneidade de ideias e o ativismo político têm ganhado 

espaço e reflexões pertinentes e necessárias para a construção de campos de diálogos que 

possam contribuir a respeito da temática.  

Historicamente, as discussões sobre deficiência iniciaram em 1970, quando em vários 

países ocidentais despontavam os movimentos sociais em busca da garantia de direitos de 

grupos específicos, a exemplo de negros e mulheres, dentre outros, e, neste contexto, a 

politização de pessoas com deficiência (GAUDENZI; ORTEGA, 2016). 

Aos poucos, as discussões a respeito da deficiência têm se expandido em todos os 

continentes, por meio de movimentos sociais e outros canais, com a finalidade de garantir os 

direitos e a igualdade de oportunidades para as pessoas com deficiência.  

Inicialmente, a questão das pessoas com deficiência ficou conhecida com o Disability 

Rights Movement34 na Inglaterra e, mais tarde, surgiram estudos sobre a temática, a partir de 

uma visão crítica, por médicos, educadores e especialistas, ganhando espaços de discussões 

acerca dos aspectos legais da deficiência (GAUDENZI; ORTEGA, 2016). 

Essa breve contextualização nos permite pensar que o conceito de deficiência sempre 

esteve em transformação, pois, nesse processo, vários críticos buscaram trazer conceituações, 

que, primeiramente, estiveram associadas a interferências do campo biomédico e, a partir da 

Organização Mundial da Saúde – OMS, em 1980, passaram a ser utilizadas na Classificação 

Internacional de Lesão, Deficiência e Handicap – ICIDH. 

Kuhnen (2017) contribui ao afirmar que autores têm passado a investigar a concepção 

de deficiência interrogando o ponto de vista abstrato e dicotômico, em que a deficiência é 

abordada unicamente pelo viés terminológico. Essa questão perdeu importância a partir do 

mergulho frente à problemática da deficiência mental. 

                                                           
34 Disability Rights Movement significa Movimento pelos direitos das pessoas com deficiência. 
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Para Gesser et al. (2019) na década 1970 surgiram estudos desenvolvidos acerca da 

deficiência no Brasil e no Mundo, propostos e vinculados ao Movimento Político de Pessoas 

com Deficiência. Tem-se sustentado o modelo clínico com enfoque na patologização e em 

práticas direcionadas à correção de desvios, sendo considerado um dos maiores paradigmas 

presentes nos estudos sobre a temática da deficiência. 

A partir disso, foram definidos vários aspectos da deficiência, estabelecendo protocolos 

de atendimento para as pessoas com deficiência, provocando a polarização entre os conceitos 

de segregação x integração e exclusão x inclusão. Esse modo de compreender a deficiência tem 

despertado outras discussões acerca do normal e patológico, repercutindo no modelo de 

atendimento aos deficientes. 

É importante esclarecer, também, que durante todo esse processo de transformação as 

mudanças no conceito de deficiência, a partir das percepções da sociedade, seguiram dois 

modelos: o clínico x e o social. O modelo social de deficiência se contrapõe ao modelo clínico 

de deficiência. 

Compreende-se que a deficiência centrada no corpo é o principal fator que caracteriza 

o modelo clínico ou biomédico, o qual é centrada no tratamento ou reabilitação da deficiência 

com enfoque na melhoria do bem-estar dessas pessoas, fazendo uso da intervenção médica.  

Já o modelo social criou rupturas com as perspectivas que associam a deficiência a um 

fenômeno exclusivo ao corpo, embora o modelo clínico não seja totalmente superado pelo fato 

da existência de situações reprodutivas, mas passou a ter o entendimento das relações das lesões 

e impedimentos corporais com as barreiras que impedem plenamente a participação das pessoas 

com deficiência na sociedade, as quais não garantem a igualdade em condições, os oprimem e 

os marginalizam (GESSER et al., 2019).  

É importante esclarecer e justificar a diferença conceitual das terminologias que durante 

a discussão foram mencionadas: pessoas com necessidades específicas e pessoas com 

deficiência.  

O conceito de necessidades específicas é mais amplo e não está intrinsecamente 

associado à trajetória escolar de um aluno com deficiência. Por exemplo, um aluno com 

deficiência física em uma instituição escolar sem barreiras arquitetônicas e atitudinais pode não 

apresentar necessidades específicas; enquanto um aluno sem deficiência física que está 

vivenciando um luto de um familiar, neste caso, apresentaria necessidades específicas. 

A falta de igualdade de condições fez emergir um conjunto de políticas públicas 

internacionais e nacionais, centrado na Justiça Social e nos Direitos Humanos, em que a pessoa 

com deficiência passa a ser considerada um cidadão de direitos sociais e individuais, prezando-
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se pela igualdade de oportunidades e o seu desenvolvimento humano, sem preconceitos, de 

modo a eliminar as desigualdades ainda existentes (BRASIL, 2015).  

Dessa maneira, as políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência são de 

suma importância por buscarem “a melhoria das condições de vida dessas pessoas, sendo 

possível adequá-las em instituições sociais, tornando-as inclusivas” (SANTOS, 2008, p. 503). 

As polarizações das discussões entre modelo clínico x modelo social; segregação x 

integração; exclusão x inclusão estão presentes ao se observar as trajetórias das políticas 

públicas da educação que, por meio da LDBEN/96, foi estabelecido o público-alvo da Educação 

Especial.  

Essas polarizações estão intrínsecas nas políticas públicas voltadas à educação especial, 

principalmente na década de 1970, quando as pessoas com necessidades específicas por muitas 

vezes não conseguiam acompanhar e progredirem educacionalmente. Elas eram encaminhadas 

às escolas e classes especiais que reuniam todas as pessoas com necessidades específicas, em 

ambientes separados, não havendo a socialização e, consequentemente, provocando a exclusão 

educacional, constituindo-se um sistema paralelo ao sistema educacional geral (MENDES, 

2006). 

A autora ainda contribui ao mencionar que, na década 1960, os movimentos sociais 

pelos direitos humanos e a sociedade refletiram que a forma como era conduzida a educação 

especial, com a segregação, apresentava perdas irreparáveis, principalmente com a 

marginalização de grupos com status minoritários, tornando-se uma prática inadmissível. 

Posteriormente, passou a ser discutido os princípios da normalização, surgidos nos 

países escandinavos e, depois, propagados na América do Norte e Europa, os quais indicam que 

a pessoa com necessidades específicas:  

 

[...] teria o direito inalienável de experienciar um estilo ou padrão de vida que 

seria comum ou normal em sua cultura, e que a todos indistintamente 

deveriam ser fornecidas oportunidades iguais de participação em todas as 

mesmas atividades partilhadas por grupos de idades equivalentes (MENDES, 

p. 389, 2006). 

 

Portanto, o princípio da normalização começou a aparecer paulatinamente em ações que 

integravam as pessoas com necessidades específicas na sociedade, com o intuito de promover 

as características, experiências e comportamentos desse público, normalizando-os o quanto 

possível.  

Assim, o início da integração das pessoas com necessidades específicas na comunidade 

se deu por volta dos anos 60 a 70, com a retirada desse público de instituições especializadas e 
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a sua inserção na comunidade, sendo ainda muito questionada por não se tratar de uma teoria 

cientifica, mas de um princípio filosófico de valor que, mesmo considerando as limitações 

dessas pessoas, impõe que elas sejam tratadas como seres humanos. 

No entanto, a integração escolar continuou com restrições quanto ao conceito ampliado 

da normalização, no que diz a respeito a não inserção de todo e qualquer aluno nas classes 

comuns das salas regulares. Tem-se o entendimento da manutenção de serviços em vigor e a 

opção prioritária da inserção nas classes comuns, entretanto, aceitando a necessidade da 

continuidade de serviços com diferentes níveis de integração (MENDES, 2006). 

A integração escolar sofreu várias críticas principalmente pela passagem das pessoas 

com necessidades específicas de serviços segregadores para outros, possivelmente integradores. 

No entanto, na prática, isso não aconteceu, sucede a prática da segregação que perdura 

atualmente, não se cumprindo os princípios da integração escolar. As políticas públicas da 

educação especial contribuíram para que as práticas segregadoras prevalecessem. 

Durante a década de 90, mais precisamente nos Estados Unidos, surgiram os princípios 

da inclusão escolar, a partir do entendimento de deficiência na perspectiva do modelo social, 

do qual a sociedade passou a questionar as concepções de normalidade e uniformidade que 

eram estabelecidas. Na verdade, a condição humana é sustentada na diversidade, formada por 

pessoas com múltiplas diferenças entre si, explorando-se as potencialidades e respeitando-se 

suas limitações. 

O paradigma da inclusão escolar traz o respeito às diferenças das pessoas com 

necessidades especificas, sendo um dos preceitos referentes à sociedade, no tocante à 

valorização das diferenças, eliminação de todas as barreiras presentes para que essas pessoas 

possam participar das dinâmicas sociais e terem acesso à educação, saúde, lazer dentre outros. 

Assim, a sociedade inclusiva propõe a acessibilidade perante à realidade de todos, garantido 

todos os direitos e deveres das pessoas com necessidades específicas (YANAGA; COIMBRA, 

2019). 

Baptista (2019) problematiza e faz críticas no que diz respeito às ações frente à educação 

especial no Brasil, na perspectiva da educação inclusiva, decorrente das inúmeras mudanças 

que ocorreram por meio das práticas instituídas. Mas, o que lhe parece é a permanência, a 

continuidade do tratamento dado às pessoas com necessidades específicas, propondo a elas a 

conservação do processo educacional que já lhes eram ofertados anteriormente. 

Com a permanência das polarizações acerca do modelo clínico e social e os processos 

de segregação, integração e inclusão nas escolas, a sociedade não superou essas questões, muito 
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menos as escolas, contribuindo para dificultar o desenvolvimento pleno das pessoas com 

necessidades específicas.  

Observe-se a seguir as narrativas dos colaboradores, para a construção do material dos 

podcasts, que evidenciam características dos modelos social e clínico, quando falam da 

experiência com pessoas com Síndrome de Berardinelli. Trata-se de uma criança com Síndrome 

de Berardinelli, que esteve matriculada nos meados de 1998, em um colégio particular na 

Região Seridó, Rio Grande do Norte. A narrativa da professora PSD, quando perguntada sobre 

o conceito dessa Síndrome, ela a identificou pelo modelo social, haja vista que envolveu os 

aspectos comportamentais relacionados à Síndrome de Berardinelli:  

 

As dificuldades encontradas naquele ano com aluno com síndrome foram 

mais em relação aos problemas comportamentais dele, embora seu nível de 

aprendizagem estivesse dentro do padrão do nível das outras crianças, 

algumas mais evoluídas e outras mais lentas, como existe, acontece em 

qualquer outra sala de aula (Professora PSD). 

  

Observa-se que no relato de PSD as características do sujeito ficaram mais restritas à 

falta de comportamento, enquanto o nível de aprendizagem foi preservado. O retardo mental 

ligado a complicações metabólicas pode estar associado ao gene responsável por cada subtipo 

da Síndrome de Berardinelli-Seip, mas o teste genético pode estar associado ao Tipo 1: 

AGPAT2 e o Tipo 2: BSCL2 (ARAÚJO-VILAR; SANTINI, 2018).  

 É preciso estudos mais robustos, aprofundados e direcionados para avaliar a presença 

do retardo mental e a deficiência intelectual nas pessoas com a Síndrome de Berardinelli e se 

isso está associado à mutação de genes ou advém de outros problemas de saúde associados. 

Aceitar a deficiência requer um processo de aceitação e de autorreconhecimento, por 

meio de diferentes formas capazes de trazer experiências positivas e negativas na vida do 

indivíduo. Muitas vezes a limitação corporal se sobrepõe à capacidade intelectual da pessoa 

com deficiência, tendo em vista a visão preconceituosa da sociedade.  

Percebe-se no discurso da professora PSF que o conceito de deficiência está atrelado ao 

modelo clínico, uma vez que ela a associou às características fenotípicas: 

 

Eu só conhecia essa síndrome visualmente, por que eu digo visualmente? 

Porque eu conhecia uma jovem, acho que era adolescente que tinha essa 

síndrome, mas eu não tinha nenhum conhecimento a respeito. Por que aquele 

visual? Por que aquelas veias saltadas? Por que aqueles músculos mais 

avantajados? Ou seja, aquelas características físicas eu não tinha nenhum 

conhecimento. Por que aquele abdômen proeminente? Então, eu realmente 

não tive conhecimento, eu tive que buscar logicamente quando recebi. Eu fui 
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ler no CID-10, só que tinha pouca coisa a respeito disso, fui buscar outras 

leituras para que me desce algum subsídio, para que eu pudesse entender, 

principalmente entender por que aquele aluno era daquele jeito (Professora 

PSF). 

 

Na década 90 as relações sociais de produção, com os avanços científicos e 

tecnológicos, contribuíram para a compreensão da sociedade enquanto heterogênea e 

diversificada, tendo em vista as diferentes sociedades e culturas existentes no Brasil. Ao longo 

do tempo, as políticas públicas foram se constituindo e os direitos fundamentais passaram a ser 

garantidos para a sociedade, principalmente pela Constituição Federal.  

Por outro lado, as políticas públicas voltadas para a Educação Especial contribuíram 

para garantir o direito à educação às pessoas com necessidades específicas, em especial àquelas 

com síndromes raras que, por muito tempo, estiveram marginalizadas e invisíveis diante da 

sociedade e em todos os níveis de ensino.  

Mesmo com as transformações e benefícios trazidos pelas políticas educacionais, 

naquele período de 90, ainda existiam muitas carências, dentre elas, as de natureza 

arquitetônica, pedagógica, formativa, entre outras. Destaca-se, aqui, a falta de conhecimento 

nas escolas em relação à Síndrome de Berardinelli. Imagina se professores e profissionais da 

educação sabiam o que era essa Síndrome? Como recebê-los em sala de aula? Como garantir 

de fato a inclusão escolar dessas pessoas? A professora PSD relatou: 

 

Então, compreender os limites do aluno com Síndrome de Berardinelli na 

época em que pouco se falava de inclusão escolar, para mim, foi um desafio 

muito grande, até porque eu não tinha previamente nenhum conhecimento das 

suas peculiaridades e de seu processo de desenvolvimento educacional 

(Professora PSD). 

  

Esses anseios da professora em sala de aula não eram diferentes dos da professora do 

AEE, que atuava na APAE. Não é porque se trabalha em uma instituição especializada que se 

subtende ter um conhecimento maior, ou melhor, comparada ao de um professor de sala de aula, 

de escolas normais. Ambas têm que estar em um processo formativo contínuo: 

 

Olha, realmente, eu não tinha nenhum conhecimento dessa síndrome, quando 

um aluno chega na APAE, é que a gente que vai buscar algum conhecimento 

a respeito, seja na síndrome, seja alguma deficiência. Porque na verdade a 

gente não sabe, seja no início do ano, no meio do ano a gente recebe aluno, 

sempre nessas datas, até as vezes no final do ano a gente está recebendo 

aluno. Então normalmente a gente não sabe que tipo de aluno a gente vai 

receber, então a gente só vai buscar orientação, algum conhecimento quando 

a gente recebe o aluno (Professora PSF). 
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De acordo com o depoimento da professora PSF, percebe-se que, na grande maioria das 

vezes, o professor não está preparado para identificar uma deficiência ou síndrome, embora a 

instituição seja de educação especial. Com isso, normalmente, os profissionais e a instituição 

investigam a situação ou limitação do aluno para, depois, adaptarem a abordagem didática e 

pedagógica de acordo com as peculiaridades do aluno com deficiência.   

Drago e Pinel (2014) concordam com os relatos das professoras, ao afirmarem que esse 

desconhecimento implica diretamente nos processos de ensino e aprendizagem, uma vez que é 

no chão da sala de aula que as professoras vão se descobrindo, reinventando possibilidades de 

práticas pedagógicas, reconhecendo as potencialidades do sujeito e aquilo que é capaz de ser 

realizado com ele. 

Muitas vezes os professores saem do Ensino Superior sem ter conhecimentos 

específicos necessários acerca das necessidades de alunos especiais, apresentam dificuldades 

de propor estratégias didáticas para o ensino e a aprendizagem do público-alvo da educação 

especial, não compreendem determinados comportamentos característicos de cada deficiência, 

dentre tantos outros problemas, além de outras dificuldades no sentido curricular e pedagógico 

dos estabelecimentos de ensino. 

Em decorrência dessas dificuldades, muitas vezes os professores constroem pré-

conceitos em relação ao público-alvo da educação especial, pondo em risco o acesso à inclusão 

dessas pessoas. Esse olhar preconceituoso geralmente surge a partir das relações e práticas 

sociais e educacionais, que se materializa no tratamento dado a essas pessoas especiais, com 

inferioridade e capacitismo, os quais são tidos como limitados, anormais e problemáticos. 

Segundo Vendramin (2019) o capacitismo é um conjunto de práticas preconceituosas 

exercidas pela sociedade, a partir da dificuldade em compreender a deficiência, evidenciando o 

questionamento da capacidade intelectual e da autonomia das pessoas com deficiência. A visão 

capacitista em relação às pessoas com deficiência surge por meio de implicações da 

compreensão normatizada e autoritária sobre o corpo, compreendida como corpos desviantes. 

Para Santos e Melo (2020) para superar as divergências existentes nas discussões 

relativas à educação especial, é necessário entender o conceito de deficiência, como:  

 

[...] limitações de atividades e restrições de participação social. Por sua vez, 

uma deficiência é um problema na função ou estrutura do corpo; uma 

limitação de atividade é uma dificuldade encontrada por um indivíduo na 

execução de uma tarefa ou ação; enquanto uma restrição de participação é um 

problema experimentado por um indivíduo em envolvimento em situações de 

vida (SANTOS; MELO, 2020, p. 4). 
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Essas questões sobre as pessoas com deficiência nos fazem refletir sobre a exclusão 

institucionalizada nas escolas, mesmo tendo-se um conjunto de políticas públicas na 

perspectiva da educação inclusiva. Na verdade, a inclusão não acontece enquanto essas 

divergências de entendimento e os pré-conceitos não forem superados.  

Um dos caminhos para isso é a elaboração de uma proposta curricular nos cursos do 

Ensino Superior que possa abordar e aprofundar as questões da educação especial e, sobretudo, 

proporcionar experiências práticas que coloquem os professores em formação em contato com 

o público-alvo da educação especial, como forma de prepara-los para a realidade desses alunos 

em sala de aula. Também é necessário que haja investimento efetivo na formação continuada 

dos professores e nas condições de trabalho para que eles possam construir relações de 

igualdade, a inclusão e a aprendizagem dessas pessoas. 

 

6.2 AS VIVÊNCIAS DAS FAMÍLIAS E SUJEITOS COM SÍNDROME DE BERARDINELLI 

 

Nesse tópico foram identificadas as categorias: relações entre as questões familiar, 

desigualdade e identidade; atuação de instituições filantrópicas na sociedade; questões do 

diagnóstico e tratamento da Síndrome de Berardinelli. Para facilitar o entendimento, 

identificou-se a mãe de um filho com Síndrome de Berardinelli, como MMF, e para o sujeito 

com Síndrome de Berardinelli, adotou-se SVL, para garantir a confidencialidade de ambos.  

As pesquisas sobre Síndrome de Berardinelli ou Lipodistrofia Congênita Generalizada 

ainda são escassas (ARAÚJO et al., 2019), assim, há necessidade de ampliar as discussões para 

que transitem em outros campos do conhecimento, sobretudo, o das Ciências Humanas e 

Sociais. 

Dito isso, e com vista a ampliar as discussões acerca da Síndrome de Berardinelli, 

adotou-se as narrativas de pessoas com essa Síndrome, os quais constituem suas identidades a 

partir de suas vivências e, nessas narrativas, são identificados elementos fundamentais que nos 

ajudam a compreendê-los e respeitá-los do jeito que são, principalmente porque são pessoas 

com a Síndrome, excluídos historicamente e socialmente (PEREIRA; SARAIVA, 2017).   

As descrições são provenientes de experiências de vida de pessoas com essa Síndrome, 

marcadas pelas diferenças que lhes são peculiares, as quais evidenciam que a participação da 

família tem sido muito importante na construção de sua identidade, no seu desenvolvimento 

social e na aprendizagem, bem como no enfrentamento das barreiras encontradas.  

Conforme Magalhães e Cardoso (2010) o processo identitário se dá pelas diferenças 

produzidas através de múltiplas posições e de como o sujeito se caracteriza, ou seja, os 
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processos de identificação e diferenciação colaboram na construção de identidades. A 

deficiência é um marcador social que coloca as pessoas em situações desiguais perante o outro, 

em relação aos aspectos físicos, sensoriais, psicológicos, mentais ou comportamentais.  

Nessa perspectiva, a presença da família é importante em todos os contextos sociais, 

pois é dela o papel de cuidar e educar seus filhos. A família é o primeiro grupo social e mediador 

na relação entre o sujeito e a sociedade (MATURANA; CIA, 2015). E a presença da família 

das pessoas com Síndrome de Berardinelli influenciam, às vezes inconscientemente, na 

construção identitária dos seus filhos com a aquisição da linguagem e os valores socioculturais 

construídos. MMF nos relata: 

 

A importância da família é fundamental, sem a família nada é feito, nada é 

possível ser feito. A família tem que está incluída em todas as instâncias da 

vida de uma pessoa com Síndrome de Berardinelli a começar do processo de 

inclusão educacional. Tem que está na linha de frente, a educação é o passo 

mais importante pra vida de uma pessoa com Síndrome de Berardinelli 

(MMF). 

 

Como se sabe, historicamente, as pessoas com deficiência não frequentavam as escolas 

por não terem o direito à educação garantida, e não se adequarem ao modelo educacional 

brasileiro estabelecido. Nesse sentido, algumas pessoas com Síndrome de Berardinelli também 

passaram por essa situação.  

A garantia à educação é um marco importante para as pessoas com Síndrome de 

Berardinelli, pois a escola não era um espaço social em que elas transitavam. Muitas delas 

preferiam ficar em casa e não trabalhavam. Aqueles que faziam a tentativa de frequentar as 

escolas, muitos não gostavam de estudar ou apresentavam dificuldades de aprendizagem, 

levando-os à evasão.  

Além disso, a falta de incentivo da família, ocasionado muitas vezes por questões 

socioeconômica e educacional, e da própria sociedade, como também as situações de 

preconceito e discriminação sofridas por essas pessoas, são fatores determinantes para sua não 

adequação e inserção no processo educacional formal (DANTAS, 2005). 

Portanto, conforme a narrativa de MMF, a família assume papel importante na 

participação do processo educacional dos filhos com Síndrome de Berardinelli, pois estão na 

linha de frente lutando e combatendo, especificamente, as barreiras atitudinais (na maioria das 

vezes sofridas pelos pais dos alunos e professores) e pedagógicas no contexto escolar.  

Durante o processo de escolarização das pessoas com Síndrome de Berardinelli, 

percebe-se que as suas características físicas são fatores que evidenciam a diferença em relação 
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ao outro, em sala de aula. Essa diferenciação, somada ao desconhecimento em relação à 

Síndrome podem resultar em práticas pedagógicas e sociais discriminatórias que, por sua vez, 

são difundidas no contexto escolar, repercutindo na sociedade. 

No entanto, para a superação dos preconceitos e discriminações as escolas e a família 

assumem papéis que podem garantir a aprendizagem e a inclusão escolar. Por outro lado, podem 

contribuir para a reprodução de atitudes preconceituosas que se tornam barreiras para o 

desenvolvimento pleno e na formação humana de pessoas deficientes. Quando se consegue essa 

superação, é nítida as possibilidades de oportunidades de crescimento pessoal e profissional de 

acordo a seguinte narrativa: “[...] hoje eu ver meu filho formado, trabalhando na área de sua 

formação, independente, casado, com sua vida totalmente estruturada é um presente de Deus” 

[...] (MMF). 

Esse sucesso do indivíduo se dá pela parceria existente entre as escolas, família e a 

utilização adequada de recursos pedagógicos que colaboraram no ensino e aprendizagem. 

Oliveira (2018) expõe os comportamentos que cada uma dessas instâncias deve assumir. Cabe 

à família comunicar-se com os profissionais da educação, assumir o papel de educar o filho, 

aceitar a deficiência do filho, respeitar e reconhecer o trabalho desenvolvido pelos professores. 

Quanto às escolas cabem manter uma boa comunicação com a família e o aluno, 

respeitando-os e aceitando as possíveis sugestões que forem sugeridas pelas famílias. Assumir 

seus papeis e manter o trabalho colaborativo entre si garante o sucesso no desenvolvimento 

pleno e no processo de escolarização. 

Ainda se acrescenta a essa parceria entre família e as escolas a importância de um 

ambiente familiar adequado para que o sujeito se sinta estimulado, bem como das escolas, 

através de estratégias pedagógicas, que possam valorizar as suas potencialidades e habilidades. 

Nesse caminho, SVL relata:  

 

Eu tive esse contato mais próximo com minha avó até seu falecimento. Então, 

ela também me ajudou muito nesse processo, foi o que me instigou a gostar 

de estudar. Sou essa pessoa inteligente, mas que desde a minha infância eu 

tive estímulos externos que influenciaram internamente a parte do gostar de 

estudar (SVL). 

 

No mesmo espaço em que se têm experiências exitosas de inclusão escolar, também se 

reproduz a discriminação e o preconceito, pois a escola é um espaço de encontros, conflitos e 

vínculos, mas é, também, capaz de reconhecer, respeitar e valorizar as diferenças. A escola na 

contemporaneidade é marcada pela presença de uma sociedade heterogênea onde a convivência 

com a diversidade prevalecem. É na escola que se dão as discussões sobre direitos humanos e 
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a tomada de consciência dos alunos sobre os seus direitos fundamentais, independentemente do 

grupo social no qual estejam inseridos (FEORENZANO et al., 2018). 

Os autores definem a diversidade como construção histórica, social, cultural e política 

das diferenças, pelas relações e disputas de espaços marcadas pelas desigualdades sociais, 

econômicas e políticas, no qual o grupo dominante dita as suas regras e normas de condutas a 

serem seguidas por aqueles que compõem os grupos minoritários. Essas relações estabelecidas 

entre os grupos dominante e minoritário estão inseridas nos espaços sociais e fora dele. 

Nesse contexto, ressalta-se as muitas dificuldades impostas pela sociedade às pessoas 

com Síndrome de Berardinelli e suas famílias. Lutas constantes pelo combate ao preconceito e 

à discriminação são presentes em seus cotidianos e os aspectos sociais, econômicos políticos e 

educacionais são determinantes para enfrenta-los, pois, a falta de acesso à informação, ao 

diagnóstico e ao tratamento comprometem a oferta de uma melhor qualidade de vida. 

Para isso, é de suma importância o diagnóstico precoce que pode se dar de duas formas: 

o clínico, por meio das características físicas muito peculiares, sendo bastante preciso na 

maioria dos casos; e o diagnóstico laboratorial, feito através de “exames bioquímicos para a 

dosagens de colesterol total, HDL, triglicerídeos, enzimas hepáticas (TGO, TGP, GGT), 

glicose, hemoglobina glicada e insulina para o tratamento adequado para proporcionar uma 

melhor qualidade de vida a pessoas com a Síndrome de Berardinelli” (DANTAS et al., 2020, 

p. 65). 

Mesmo sendo diagnósticada, não existe um tratamento para a cura da Síndrome de 

Berardinelli, muito menos uma dieta para beneficiá-la. Contudo, é possível adotar um 

tratamento preventivo capaz de controlar as alterações metabólicas. É preciso que seja adotada 

uma mudança no hábito alimentar, com um equilíbrio nutricional, além do tratamento 

medicamentoso para proporcionar uma melhor qualidade de vida a essas pessoas. E atrelado a 

esses tratamentos é indispensável o acompanhamento pela equipe multiprofissional para 

elaborar um planejamento mais adequado para cada sujeito, mediante as suas condições 

fisiológicas (DANTAS et al., 2020). 

Na adoção do hábito alimentar saudável, como uma das vertentes do tratamento da 

Síndrome de Berardinelli, Damasceno et al. (2018) destaca, ainda, a importância do 

gerenciamento da dieta, com rigoroso controle dietético, para controlar as comorbidades 

associadas à Síndrome de Berardinelli, respeitando suas restrições alimentares. 

Para isso, juntamente com a equipe multiprofissional, a família e a pessoa com Síndrome 

de Berardinelli procuram estratégias para o automonitoramento da dieta alimentar. MMF relata 

que foi preciso adequar nas refeições da família alimentos que a pessoa com Síndrome de 
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Berardinelli pudesse ingerir, de acordo com a dieta que lhe era proposta, trazendo benefícios 

para toda a família por adotar um hábito alimentar saudável, melhorando a qualidade de vida 

familiar.  

Para o diagnóstico, tratamento e acompanhamento das pessoas com Síndrome de 

Berardinelli, no Brasil, o Hospital Universitário Onofre Lopes – HUOL tem sido referência 

nessas questões, atendendo a várias pessoas acometidas pela Síndrome, que se deslocam de 

seus Estados para fazerem acompanhamento e tratarem de doenças associadas. O hospital é um 

celeiro no desenvolvimento de pesquisas correlacionadas à Síndrome, colaborando, na busca 

de suas descobertas, para oferecer uma melhor qualidade de vida a essas pessoas. 

Além disso, os endocrinologistas que as acompanham atuam no curso de Medicina na 

UFRN, e contribuem na formação inicial dos graduandos em Medicina, com estudos e 

experiências práticas com as pessoas com Síndrome de Berardinelli, oportunizando aos futuros 

médicos a competência para o diagnóstico e tratamento adequado da doença. Esse processo 

formativo é essencial tendo em vista que a Síndrome de Berardinelli se concentra, em sua 

maioria, no Rio Grande do Norte.   

Junto com esse hospital, existe também a colaboração da ASPOSBERN, que desenvolve 

um trabalho colaborativo e de parceria com a UFRN, especificamente com os 

endocrinologistas, especialistas na Síndrome de Berardinelli, os quais acompanham e tratam 

todos os seus associados. Pela visibilidade e qualidade do seu trabalho, a Associação também 

atende pessoas de outros Estados do Brasil, com essa Síndrome. Além disso, atua 

desenvolvendo capacitações nas escolas e outros espaços sociais, levando informações acerca 

da Síndrome. 

Assim, a ASPOSBERN assume um papel fundamental no estado do Rio Grande do 

Norte e no Brasil, por desenvolver uma ação relevante e organizada, por meio de parcerias com 

médicos especialistas, de ajuda financeira de empresas privadas – e da prefeitura de Currais 

Novos, onde está sua sede – de acesso a programas e políticas desenvolvidas pelo estado Rio 

Grande do Norte. A Associação também desenvolve campanhas e mobilizações com o intuito 

de angariar doações de alimentos, advindas de empresas privadas e da sociedade, que são 

distribuídos com famílias de pessoas com Síndrome de Berardinelli. 

Atualmente, o trabalho que a Associação vem desenvolvendo tem tido muita 

visibilidade e reconhecimento em nível municipal, estadual, nacional e mundial, inclusive de 

outras instituições que desenvolvem trabalhos sociais, educacionais, culturais voltadas às 

pessoas com deficiência. A ASPOSBERN participa de conselhos municipal e estadual e de 

outras organizações que são engajadas na luta pelos direitos das pessoas com deficiência. 
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Nessa vertente de ações colaborativas, destacam-se, ainda, as políticas sociais e 

assistenciais implementadas pelo Governo Federal que visam atender, dentre os grupos, as 

pessoas com deficiência e de baixa renda. Dentre elas, cita-se o Benefício de Prestação 

Continuada – BPC, que garante um salário mínimo às pessoas com deficiência. Nesse caso, as 

pessoas com Síndrome de Berardinelli podem se encaixar mediante os critérios estabelecidos 

pelo programa.  

O BPC contribui para compra de medicamentos que fazem parte do tratamento 

medicamentoso e na aquisição de alimentos saudáveis para a dieta das pessoas com a Síndrome.  

Embora não seja um recurso suficiente, ajuda principalmente nas alternativas dos tratamentos 

dessas pessoas, tendo em vista que muitas não têm boas condições econômicas e a doença é 

incurável, necessitando de tratamento ininterrupto. 

Esse conjunto de ações - o acesso ao serviço de saúde de modo desburocratizado, no 

HUOL; a atuação da ASPOSBERN; e as políticas sociais – contribuem para garantir a proteção 

social e a autonomia das pessoas deficientes, notadamente os cidadãos com Síndrome de 

Berardinelli. Também ajudam para que sejam tratadas com igualdade e equidade social, 

diferentemente do passado, quando elas não frequentavam os espaços sociais, tinham seus 

direitos negados e dificilmente recebiam oportunidades de trabalho.  

Nessa perspectiva, destaca-se a atuação da ASPOSBERN que tem trabalhado, 

incansavelmente, para minimizar as desigualdades, sobretudo, das pessoas com a Síndrome de 

Berardinelli, contribuindo para ofertar uma melhor condição de vida a essas pessoas, conforme 

destaca MMF: 

 

Mostrar à sociedade que todas as pessoas com Síndrome de Berardinelli têm 

o seu potencial e que todos eles têm o direito de ter o seu “lugar no sol”, sem 

ser reconhecido como coitadinhos e doentes, valeu a pena porque hoje vocês 

são pessoas de referência, realmente sintam que tudo é bem mais diferente do 

que há 34 anos atrás (MMF). 

 

Mediante as narrativas, vê-se que há a existência de estigmas e práticas de preconceitos 

e discriminações, relacionadas a pessoas com deficiência, que podem trazer consequências 

quanto aos aspectos: emocionais, comportamentais, físicos e sociais. Sem dúvida, a família tem 

um papel preponderante no cuidado com seus filhos, especialmente aqueles acometidos por 

alguma deficiência, evitando maiores danos resultantes desses comportamentos sociais.  

Diante dessa realidade, vê-se que as pessoas com Síndrome de Berardinelli, por 

exemplo, geralmente sofrem com essas situações discriminatórias da sociedade, sendo 

obrigadas a conviver duramente com essas reações do julgamento social, seja pelo olhar 
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imagético do corpo ou pelo pré-conceito, causando-lhes desconforto e sofrimento, a ponto de 

se excluírem socialmente.  

Nesse sentido, SVL compartilha que “teve alguns momentos da minha vida que eu me 

sentia bem em ficar em casa e até mesmo em não ir ao centro da cidade, porque pra mim aquilo 

ia ser um certo sofrimento, pelo fato de eu sair de casa e ter que ir na rua e as pessoas olharem 

pra mim” (SVL). 

As atitudes preconceituosas e discriminatórias muitas vezes são provenientes da falta de 

informação acerca da Síndrome, cujas consequências são irreparáveis e às vezes irreversíveis, 

podendo acarretar danos de ordem psicológica, dentre outros, necessitando de uma equipe 

multiprofissional para tratar desses problemas associados. 

Nota-se que essas práticas são reproduzidas em todos os contextos sociais. Muitas vezes 

o julgamento preconceituoso a respeito da pessoa portadora da Síndrome de Berardinelli se dá 

pelo fato de ser uma doença rara e pouco conhecida; especialmente quando há um caso apenas, 

numa cidade, causando maior estranhamento por parte da população. Conforme Dantas (2005) 

o preconceito inicia dentro da própria família, onde, muitas vezes, os portadores da síndrome 

não são estimuladas a frequentar a escola e se inserirem na sociedade, causando sentimento de 

inferioridade perante outras pessoas. 

Primeiramente, para superar o preconceito, a pessoa com deficiência precisa se aceitar 

enquanto sujeito com “deficiência”, estabelecendo uma asseveração de autocategorização, um 

crescimento subjetivo e de formação identitária. Caso contrário, os que não se aceitam são 

comumente ignorados por ativistas radicais dentro do movimento de deficiência (GAUDENZI; 

ORTEGA, 2016). 

Nesse aspecto, a luta do movimento das pessoas com deficiência visa à liberdade da 

participação social, à inclusão e à oferta de oportunidades de forma igualitária.  

 

6.3 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE E O ENSINO REMOTO: 

RELATOS DE PROFESSORES COM ALUNOS COM SÍNDROME DE DOWN 

 

Inicialmente, foram identificadas as seguintes categorias: atendimento Educacional 

Especializado, tecnologias assistivas e ensino remoto, as quais nortearam a discussão a seguir. 

Ao longo dos anos, a educação especial brasileira vem se constituindo por meio das 

políticas públicas e baseada nos Direitos Humanos. A Constituição/88, em seu artigo 208, 

estabelece os sistemas educacionais de ensino, numa perspectiva da educação inclusiva, quando 

coloca o direito à educação às pessoas com necessidades específicas e o Atendimento 
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Educacional Especializado – AEE, preferencialmente nas escolas regulares, às pessoas do 

público-alvo da educação especial. 

A LDBEN/96 destina o capítulo V à Educação Especial, cuja modalidade de ensino 

deve ser oferecida, principalmente, na Rede Regular, para educandos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. A Lei garante 

serviços de apoio especializados, assim como o Atendimento Educacional Especializado – 

AEE, preferencialmente na escola regular, sempre em função das condições específicas dos 

educandos, podendo ser realizado em salas de recursos multifuncionais, centros de AEE da rede 

pública ou por instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas.  

É importante ressaltar, ainda, a inclusão dos serviços de AEE: a Língua Brasileira de 

Sinais – LIBRAS, Braile; formação do aluno no uso de recursos de Tecnologias Assistivas – 

TA; Comunicação Alternativa Ampliada – CAA; entre outros. A LDBEN/96 também  

estabelece um conjunto de medidas para que os sistemas de ensino possam se adequar para 

atender às necessidades específicas dos educandos (MOREIRA; CANTO, 2014). 

A Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, de 

janeiro de 2008, estabelece diretrizes do atendimento educacional especializado, as quais 

“identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as 

barreiras para a plena participação dos alunos, considerando as suas necessidades específicas” 

(p. 16).  

De acordo com a narrativa da professora PSS, o atendimento educacional especializado, 

tanto na Sala de Recursos Multifuncionais, na escola regular, quanto no Centro de Atendimento 

Educacional Especializado da APAE, se diferencia, ao afirmar:  

 

Na APAE de Caicó, ele tem essa característica, ela é complementar porque 

lá trabalhamos apenas com crianças e jovens que têm um déficit significativo 

de aprendizagem, além destes, temos alunos com transtorno do espectro 

autista e alunos com transtornos funcionais específicos. Já na Sala de 

Recursos Multifuncional do Kennedy onde eu falei que também trabalho, o 

atendimento lá é feito de forma complementar ou suplementar, além dos 

alunos com atraso na aprendizagem, nós também atendemos aqueles que têm 

altas habilidades ou superdotação que hoje chamamos de alunos talentosos 

(Professora PSS). 

 

A professora PSS quis dizer que o atendimento complementar é destinado às pessoas 

com dificuldades acentuadas de aprendizagem, independentemente de ter ou não alguma 

deficiência; e o suplementar é para as pessoas com superdotação e altas habilidades que estejam 

matriculadas no ensino regular. 
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Para a professora PSS, muitas vezes para se chegar a um diagnóstico e para traçar um 

plano de atendimento educacional especializado é necessária uma equipe multiprofissional, 

desenvolvendo um trabalho colaborativo, formada por serviços especializados de apoio, como: 

fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta, assistente social, dentre outros, a depender das 

especificidades do sujeito.  

Essa equipe é possível encontrar na APAE que, além de oferecer o serviço de 

Atendimento Educacional Especializado, também realiza serviços clínicos. Essa equipe é 

multiprofissional, a qual colabora no diagnóstico e tratamento dessas pessoas, enriquecendo o 

conhecimento sobre os educandos.  

Já na Sala de Recursos Multifuncionais, na escola regular, “nós estamos, entre aspas, 

praticamente sozinhas (Professora PSS)” justificando que não há presença de profissionais de 

serviços especializados, supracitados, dificultando o diagnóstico e, consequentemente, o 

trabalho pedagógico com as pessoas com necessidades específicas. Então os professores fazem 

uma “avaliação pedagógica diagnóstica inicial que contempla diversos aspectos pedagógicos 

voltados para a área da alfabetização e linguagem e raciocínio lógico, contemplam as áreas 

sócio-afetiva-emocionais” (Professora PSS). 

Em se tratando da avaliação inicial no Atendimento Educacional Especializado, Bridi 

(2012) contribui ao acrescentar que o parecer pedagógico do Atendimento Educacional 

Especializado é de suma importância por ser um instrumento avaliativo e decisivo no ingresso 

do aluno no serviço e na sua inserção como público-alvo da educação especial, no Censo 

Escolar MEC/INEP.   

Os aspectos mencionados acima fazem parte dos critérios da avaliação diagnóstica, os 

quais são decisivos na elaboração e execução do Plano de Atendimento Educacional 

Especializado – PAEE, que deve ser realizado pelo professor, considerando em sua elaboração: 

as escolhas dos recursos que serão utilizados, equipamentos, serviços de apoio, serviços e 

tecnologias assistivas que possam contribuir no acesso, participação e autonomia, garantindo o 

ensino e aprendizagem do aluno (FRANCO; SCHUTZ, 2019).  

Em relação ao atendimento dos alunos com Síndrome de Down, o desenvolvimento dos 

processos de ensino e de aprendizagem é beneficiado pela participação da família desses alunos. 

Para elaborar e executar os planos de AEE, o professor precisa contar com a parceria da família, 

de outros professores, do aluno e de outras parcerias estabelecidas. A importância do contato 

com as famílias de seus alunos favorece a busca de informações e de devolutivas sobre os 

avanços e retrocessos dos alunos com Síndrome de Down.   
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Em se tratando das diversas características das pessoas com Síndrome de Down, como 

o comprometimento no desenvolvimento psicomotor e intelectual e dificuldades na 

aprendizagem, o uso das tecnologias assistivas é relevante principalmente por proporcionar ou 

ampliar habilidades funcionais, dessas pessoas, promovendo sua independência e inclusão. 

Partindo dessa premissa, a professora PSS elencou diversas tecnologias assistivas com suas 

funcionalidades, a partir das necessidades das pessoas com Down. 

 

Se a gente for considerar a hipotonia como a gente ouviu falar que são os 

músculos amolecidos, uma flacidez além da conta, a gente observa isso no 

andar deles, na pouca força com que ele pega o lápis para desenhar, pintar 

ou escrever, então podemos aqui citar alguns exemplos de tecnologia que são 

da categoria de auxílio para a vida prática e diária que nós professores 

utilizamos, por exemplo: adaptadores que a gente pode comprar pronto ou 

engrossadores de lápis e pinceis que a gente mesmo faz como por exemplo: 

envolver o lápis e o pincel no EVA, numa espuma, em outras superfícies que 

vá ampliar, vá engrossar para que a criança possa fazer a pega com mais 

segurança, também utilizo o lápis em formato triangular, até uma fita adesiva 

que você bota na carteira para que a folhinha da atividade fique presa já que 

ele não vai ter muita coordenação motora para estar realizando o desenho, a 

grafia de letra e segurando de forma adequada, isso também é um tipo de 

tecnologia assistiva (Professora PSS).  

 

As tecnologias assistivas, como instrumentos para eliminação de barreiras de pessoas 

com síndrome de Down, têm ganhado bastante relevância nos processos de ensino e 

aprendizagem. No entanto, é necessário que se identifique as necessidades dessas pessoas, para 

que sejam utilizadas essas tecnologias a fim de eliminar ou minimizar suas deficiências. As 

referidas tecnologias podem ser utilizadas como recursos, metodologias, estratégias, serviços 

ou práticas com a finalidade de permitir o acesso da criança ao objeto de aprendizagem 

(BORGES; TARUCI, 2017). 

Quando se fala em tecnologias assistivas, muitos professores se assustam por pensar que 

é algo que requer um alto custo para tê-las, no entanto, existem algumas de baixo custo que têm 

um papel fundamental na colaboração da eliminação das barreiras. 

Embora em determinados contextos não exista o serviço de Atendimento Educacional 

Especializado, na escola, o professor tem que buscar estratégias pedagógicas, recursos e 

parcerias para eliminar as barreiras e garantir o processo de ensino e aprendizagem de 

qualidade. E isto é um dos preceitos da educação inclusiva.  

Os desafios nas escolas têm se intensificado a partir do ensino remoto, em decorrência 

da pandemia do Covid-19. A professora PAL elenca, em suas experiências na educação infantil, 

as dificuldades didático-pedagógicas para atuar com todos os alunos, inclusive com o docente 
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com Síndrome de Down, especialmente na aquisição de tecnologias e no estabelecimento da 

comunicação entre a família e os alunos, quando na realização de atividades e incentivo à leitura 

de livros. 

A escola e a família precisam, por meio do diálogo, estabelecer caminhos e considerar 

que precisam agir colaborativamente para garantir o ensino e a aprendizagem dos alunos.  Nesse 

sentido, a BNCC evidencia que “potencializar as aprendizagens e o desenvolvimento das 

crianças, a prática do diálogo e o compartilhamento de responsabilidades entre a instituição de 

Educação Infantil e a família são essenciais” (BRASIL, 2018, p. 36-37).  

Mas a partir do ensino remoto, como essas relações família e escola se configuraram? 

Quais as estratégias pedagógicas que se constituíram para garantir que o aluno com Síndrome 

de Down fosse incluído?  

Entende-se a infância e a educação infantil como fases importantes no crescimento e 

desenvolvimento das crianças com Síndrome de Down, uma vez que são alcançados 

conhecimentos dentro da sala de aula, ou seja, configura-se no meio social o que se aprende na 

escola (LIMA et al, 2019). 

Um dos desafios é a socialização em sala de aula, momento que possibilita o respeito 

entre a criança com Síndrome de Down com o outro, colaborando com o seu desenvolvimento 

cognitivo, físico e social. 

Conforme a professora PAL, não foi possível promover a socialização devido à 

organização estabelecida entre os alunos, “pois não trabalhei com aulas online, apenas com 

vídeos gravados dando as orientações da proposta de atividade” (Professora PAL). Houve 

tentativas, mas devido à falta de disponibilidade das famílias, pela questão de as crianças não 

terem domínio das tecnologias e os pais precisarem trabalhar fora de casa e não disporem de 

um tempo para seu filho, optou-se pela gravação de vídeos, comprometendo o desenvolvimento 

social de todos os alunos. 

As atividades passaram a ser impressas, haja vista que as famílias estavam preocupadas 

com a linguagem escrita. No entanto, Baptista (2011) demonstra uma posição contrária à 

linguagem escrita na educação infantil, por entendê-la como “antecipação” desfavorável por 

ser desenvolvida no ensino fundamental. A educação infantil é um nível de ensino que deve 

potencializar a expressão das crianças em múltiplas linguagens, tais como: corporal, a musical, 

a gráfica, a do faz de conta, entre outras (MORAIS; ALBUQUERQUE; BRANDÃO, 2016). 

Mediante esse contexto, a professora PAL teve que construir uma proposta curricular 

adaptada para seu aluno com Síndrome de Down. Sacristán (2000) faz considerações na 

construção de um currículo que busque a igualdade de oportunidades dos alunos, modificando 
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as metodologias, tornando-as atrativas. Essas mudanças acontecem se as relações entre 

professor e aluno forem também repensadas.  

Assim, o processo de ensino e aprendizagem será constituído a partir de uma relação 

dialógica em que os professores e alunos aprendem um com o outro. E cabe ao professor se 

responsabilizar em elaborar os objetivos da aprendizagem, promovendo a autonomia e o 

protagonismo do aluno na aprendizagem, permitindo-lhe se apropriar de um determinado 

conhecimento (VIEIRA; RAMOS; SIMÕES, 2018).  

Nessa perspectiva, a professora PAL juntamente com a família do aluno com Síndrome 

de Down, construiu um currículo, contemplando:  

 

Quais as preferências da criança, o que ela gostava de fazer e dava como 

encaminhamento de atividade para a genitora trabalhar com atividades 

lúdicas, aquelas que ela tinha interesse de realizar, onde a família realizava 

as atividades com a criança e fazia a devolutiva. Eu sempre tive o cuidado de 

promover atividades com materiais acessíveis às crianças, ou seja, materiais 

que elas tinham em casa... como aula de música e movimento, confecção de 

brinquedos, realização de brincadeiras, mas sempre contextualizando, 

seguindo a sequência didática que eu estava trabalhando com as outras 

crianças nas atividades impressas (Professora PAL).  

 

No entanto, os professores encontraram diversas dificuldades para assegurar um 

currículo adaptado e, consequentemente, garantir os processos de ensino e aprendizagem no 

ensino remoto. Isso é identificado pela professora PAL, quando ela diz:  

 

Não fugi do currículo das propostas de atividades que estavam sendo 

oferecidas às outras crianças, apenas, adaptando para a criança com 

Síndrome de Down. Muito embora, muitas vezes, deixei a desejar, não atingi 

todos os meus objetivos porque assim como a genitora disse que tinha 

dificuldade de desenvolver as atividades, eu também sentia essa dificuldade 

de adaptar esse currículo, pois as atividades seriam desenvolvidas pela 

família da criança. E nos seus relatos, a genitora falava que não estava 

preparada para desenvolver as atividades com o filho, pois não conseguia 

despertar o interesse na criança, mas busquei, da melhor forma possível, 

incluir o aluno com ajuda de orientações da coordenadora pedagógica da 

escola na qual eu trabalho (Professora PAL).  

 

Muitas foram as dificuldades encontradas no ensino remoto, na educação brasileira, 

principalmente pelos desafios quanto aos meios de estruturar o processo de ensino, com o 

intuito de proporcionar, efetivamente, a aprendizagem em diversos contextos fora da escola. 

Por outro lado, não houve a unanimidade de protocolos a seguir pelos governos: federal, 

estadual e municipal (CHARCZUK, 2020).  
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A autora enfatiza que os novos modos de ensino, aprendizagem e a docência, nesse 

contexto, não adotaram recursos tecnológicos e a internet, com o intuito de promover aos 

professores o encaminhamento de materiais didáticos e atividades para os alunos. Verificou-se 

uma série de críticas por parte dos professores e profissionais da educação, famílias, alunos e 

sociedade em relação ao formato remoto, dentre estes: a) as desigualdades socioeconômicas 

implicando na falta de acesso aos recursos necessários para o acompanhamento ao ensino 

remoto; b) o confronto existente entre ensino presencial e educação à distância e ensino remoto. 

Em concordância com a autora, supracitada, a professora PAL relata: “Não vejo o ensino 

remoto com uma perspectiva de aprendizagem significativa para a educação infantil mediante 

as experiências que eu vivenciei ao longo desses meses”. Ainda nos relatou a dificuldade de 

apresentar uma diversidade de propostas metodológicas de atividades: “a criança não gostava 

de fazer atividades, que eram atividades impressas, outras famílias não faziam a devolutiva 

das atividades e eu, como professora, ficava procurando meios, incentivando, buscando 

ferramentas para deixar o vídeo mais alegre” (Professora PAL).  

Percebeu-se o quanto comprometido e limitado ficou o trabalho pedagógico do 

professor e o grau de dificuldade em elaborar e aplicar uma avaliação diagnóstica, e 

acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos, seja por meio de atividades ou outros 

recursos. Portanto, percebe-se que, mesmo com o esforço do professor/família/aluno no ensino 

remoto, não foi possível garantir a inclusão escolar do aluno com Síndrome de Down. 

   

6.4 A IMPORTÂNCIA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NO PROCESSO INCLUSIVO 

DE PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN 

 

Para nortear a discussão nesse subtópico, foi identificada a categoria: equipe 

multiprofissional. Esta, uma vez problematizada, nos possibilita refletir, por meio das narrativas 

dos professores participantes dos podcasts, a educação inclusiva, independentemente das 

necessidades específicas dos alunados.  

Considerando-se as características fenotípicas e os problemas de saúde decorrentes da 

Síndrome de Down (descritos no tópico 2.2), sabe-se que a presença de uma equipe 

multiprofissional, contemplando especialistas das áreas clínicas sociais e educacionais, é 

indispensável para trabalhar a melhoria da qualidade de vida desse público, facilitando sua 

autonomia, independência e a inclusão social (BERVIAN; ALEGRE; MAGNABOSCO, 2017). 

A mãe MJN, ressalta a importância de uma equipe multiprofissional para acompanhar a 

família, tendo em vista que a participação dela no processo de estimulação é imprescindível 
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para o crescimento e desenvolvimento da criança com Down. As famílias que têm filhos com 

deficiência, quanto mais tiverem informações, sobre a problemática, mais preparadas vão estar 

para buscar apoio e suporte que possam contribuir com o desenvolvimento dessa criança, nesse 

caso, um filho com Síndrome de Down (BATISTA; DUARTE; CIA, 2016), conforme pontua 

a mãe: 

 

Os profissionais é que vão nos ajudar, nos guiar na verdade, sobre quais são 

as formas de estimular nossos filhos, as melhores brincadeiras, o que vamos 

conseguir com as brincadeiras, os melhores movimentos para segurar o 

pescoço, pra sentar, pra engatinhar, pra andar, pra falar e assim por diante 

(MJN). 

 

Infelizmente, as escolas públicas e privadas, em sua maioria, não oferecem serviços de 

apoio que possam colaborar na estimulação ou intervenção precoce das crianças com 

deficiência. Muitas vezes elas são encaminhadas para Centros de Reabilitação ou clínicas 

especializadas, seja pública, privada ou filantrópica, acarretando, na maioria dos casos, 

problemas de interação entre as ações da equipe multiprofissional com o trabalho desenvolvido 

pelas escolas e família (GOELZER et al., 2017).  

Essa falta de interação compromete o desenvolvimento e o crescimento na escola e, 

consequentemente, o processo inclusivo. Vale ressaltar, também, que os profissionais de saúde, 

em sua maioria, não estão organizados para passar informações e orientações para a família 

sobre a deficiência (BATISTA, DUARTE; CIA 2016). 

É importante, em linhas gerais, conceituar a estimulação precoce como uma técnica 

terapêutica, desenvolvida através de inúmeros estímulos, que interferem na maturação da 

criança com deficiência, com o intuito de estimular e facilitar posturas que beneficiem o seu 

desenvolvimento motor e cognitivo. As interferências surtem efeito uma vez inseridas 

precocemente, antes que os padrões de postura e movimentos estejam estabelecidos (SERRÃO, 

2017). 

Frente a esse contexto, MJN passou por inúmeros obstáculos no processo educacional 

de seu filho, com Síndrome de Down. Ele é acompanhado por fonoaudiólogo, terapeuta 

ocupacional e psicólogo e sua relação com a família é boa. A família conseguiu realizar a 

estimulação precoce, constantemente, no entanto, a relação da equipe multiprofissional com a 

escola retrocede, não existindo uma continuidade no trabalho pedagógico.  

Uma das questões que interfere no retrocesso e continuidade do trabalho pedagógico, é 

a ausência de um plano de atendimento educacional especializado, instrumento que não só é 
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construído e executado por professores do Atendimento Educacional Especializado, mas, pelo 

professor titular em sala de aula, para todas as pessoas com necessidades específicas. 

Esse instrumento é de suma importância para o professor acompanhar o 

desenvolvimento dos alunos, com necessidades específicas, pois trata-se de um detalhamento 

da caracterização do sujeito que serve de base para identificar suas necessidades. Para isso, são 

traçados os procedimentos, métodos, recursos, parcerias, atividades e avaliação, cujos 

elementos dão suporte ao processo de ensino e aprendizagem e ao trabalho de inclusão do aluno. 

Na narrativa de MJN, ela destaca um grande entrave presente nas escolas: 

 

[...] na parte da alfabetização nós já estávamos no Rio Grande do Norte, foi 

um pouco complicado, posso dizer triste para mim porque nós passamos por 

dificuldades onde recebi um convite para retirar meu filho da escola porque 

a coordenadora pedagógica se recusou a adaptar o material. Ela disse que o 

material era a apostila e não poderia ser adaptada [...]. 

 

 [...] Existem escolas que entendem o processo e elas se tornam a maior aliada 

para o desenvolvimento dele. Quando junta a equipe que acompanha ele: 

fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicóloga, escola e a família e todos 

eles entendem, lógico as dificuldades, mas também as potencialidades da 

criança, ai já conseguimos alcançar o desenvolvimento maravilhoso deles. 

(MJN).  

 

Para colaborar com os serviços assistenciais e o cuidado das necessidades das pessoas 

com deficiência, existe o apoio escolar que, muitas vezes, as escolas públicas e privadas não 

ofertam esse serviço. Geralmente, as escolas particulares optam pela terceirização dessa 

demanda, sob pagamento de taxa. 

Para contribuir com essa discussão, a Lei Brasileira de Inclusão, no capítulo I, artigo 3º, 

diz que as escolas públicas ou privadas devem oferecer: 

 

XIII - profissional de apoio escolar: pessoa que exerce atividades de 

alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em 

todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os níveis 

e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as 

técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente 

estabelecidas (BRASIL, 2015). 

 

Infelizmente, existem muitas escolas que não cumprem as diretrizes das políticas 

públicas da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva. E muitas famílias 

desconhecem o direito de ter um professor de apoio escolar para as pessoas com necessidades 

específicas.  
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Em contrapartida, existem casos em que há esse acompanhamento, como relata o aluno 

portador da Síndrome de Down, SSD, que durante seu período de escolarização contou com o 

professor de apoio, o qual teve um papel fundamental no seu desenvolvimento: “Ele ficava 

comigo na sala de aula explicando as matérias e quando tinha provas a gente ia pra uma 

salinha, só eu e ele. Ele ficaava só assim, ele fazendo perguntas pra mim e eu ia assim 

respondendo com as minhas palavras” (SSD).  

Percebe-se que, diferentemente do professor do atendimento educacional especializado, 

o professor de apoio escolar está dentro da sala de aula colaborando com o professor titular, na 

mediação do processo de ensino-aprendizagem do educando; atuando de forma articulada com 

os demais professores da sala comum e da Sala de Recursos Multifuncionais; contribuindo para 

a maior autonomia do estudante com necessidades específicas nas atividades diárias; auxiliando 

o professor regente nas atividades planejadas para todo o grupo, de modo a possibilitar a 

integração de todos os estudantes e viabilizar a participação do aluno com necessidades 

específicas - o que deverá acontecer nas atividades extrassala de aula, em espaços como quadra 

de esportes, laboratórios, biblioteca, etc.; e participando de momentos de planejamento, desde 

que não prejudique o acompanhamento ao estudante. 

Nessa perspectiva, é visível a socialização, autonomia e o desenvolvimento social do 

aluno SSD, principalmente quando ele relata: “Pra mim, acho que foi muito bom porque eu tive 

vários amigos novos lá, eu conversava, eu falava assim: bem-vinda. E também, eu conversava 

com alguns professores, coordenadores, foi demais” (SSD). 

Esse estudante, SSD, ainda relatou que as provas e as atividades eram adaptadas, 

considerando as limitações de cada um, havendo casos de crianças com necessidades 

específicas que não apresentavam nenhuma condição de realizá-las.  

Por outro lado, a mãe de uma criança deficiente, MJN, apresenta uma realidade adversa, 

mas não tão diferente de tantas outras pessoas. Enquanto tem-se escolas que tentam promover 

a inclusão escolar, tem-se outras que não, conforme ela pontua: “Recebi um convite para retirar 

meu filho da escola porque a coordenadora pedagógica, ela se recusou a adaptar o material 

da escola, ela disse que o material era a apostila e não poderia ser adaptada” (MJN). 

Frente a essa narrativa, Costa; Bartholo (2014) nos dizem que, no século XXI, ainda se 

encontra escolas que ferem o princípio do direito à educação, à igualdade, à diferença e aos 

preceitos da escola inclusiva, caracterizando-se um ambiente segregador. A segregação 

promove uma injustiça na inserção de estudantes em grupos escolares, onde as desigualdades 

de oportunidades são evidentes no contexto escolar. Contudo, não há evidências intencionais 

de promover restrições a algum grupo social específico. 
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6.5 O QUE OS PROFESSORES-OUVINTES NOS REVELAM? 

  

Mediante o panorama dos perfis dos professores, apresentados no Quadro 12, percebe-

se uma predominância do sexo feminino, com 18 (85,7%) professores e 3 (14,3%) professores 

masculinos. Destes, 14 têm licenciatura em Pedagogia, 2 deles apresentam licenciatura em 

Letras e Ciências Biológicas; 5 professores têm licenciatura em Letras, com destaque para 1 

professor com Licenciatura em Letras/ LIBRAS; 1 professor com formação inicial em 

Matemática e 1 em Sistemas de Informação.  

Quanto à última categorização – Sistemas de Informação - é interessante observar que 

por mais que não tenha licenciatura, mas ensina no curso: “Técnico em manutenção e suporte 

em informática na forma articulada e integrada em tempo integral”, por isso que se inseriu na 

pesquisa.  

Dos 21 professores, 11 (52,4%) atuam no Ensino Fundamental - 1ª ao 5º ano; 5 (23,6%) 

atuam no Ensino Médio; 4 (19%) trabalham no Ensino Fundamental 6º ao 9º ano; e 1 (4,8%) 

está na Educação Infantil. Os dados revelam a predominância da atuação nos anos iniciais, 

possibilitando construir múltiplas aprendizagens e informações, estabelecendo redes de 

diálogos acerca de conteúdos disciplinares, colaborando no restabelecimento do conhecimento 

e na organização da prática docente (SILVA, SIMÕES; OVIGLI, 2020). 

Nesse sentido, identificou-se que os professores são licenciados em: Pedagogia, Letras, 

Letras/ LIBRAS, Matemática e Ciências Biológicas e, fazendo-se um recorte dos 3 professores 

do sexo masculino, temos 2 docentes licenciados em Letras.  

Não cabe à pesquisa trazer um aprofundamento das discussões sobre as relações de 

gênero e a licenciatura, nem tampouco compreender as trajetórias de escolhas pelo curso em 

licenciatura. Porém, os dados evidenciam que o curso de Pedagogia tem predominância do sexo 

feminino e, historicamente, se justifica pelo fato de o curso estar associado ao cuidado e à 

educação de crianças pelas mulheres (CASTRO; SANTOS, 2016).  

Franco (2010) pondera que, mesmo historicamente, a Pedagogia tem reforçado o 

discurso da maternagem, do cuidado, contrapondo-se ao discurso do profissionalismo. Nessa 

perspectiva, o gênero feminino tem uma atuação mais presente e atuante frente à educação 

inclusiva, isto é, o cuidado está intrínseco ao gênero feminino por assumir esse papel, em sua 

maioria, com seus filhos, e essa extensão se faz presente e atuante nas escolas.  

Quanto à titulação dos professores, apresenta-se a predominância de 13 (61,9%) 

professores especialistas, e, posteriormente, vem a graduação e o mestrado com 4 (19%) 

professores.  
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Em relação à análise do local da formação inicial - ter sido em instituições públicas ou 

privadas – percebeu-se que 19 (90,5%) professores concluíram sua licenciatura em 

Universidade Pública, tais como: Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, Universidade Estadual da Paraíba - 

UEPB; e 2 (9,5%) professores em instituição privada, como a Faculdade Integrada de Patos – 

FIP.  

Esses dados nos fazem compreender a expansão da Educação Superior no Brasil, por 

meio de políticas, decretos e outros documentos que regulamentam o Ensino Superior, 

ampliando as Instituições de Ensino Superior (BROCH; BRESCHILIARE; BARBOSA-

RINALDI, 2020).  

De acordo com a faixa etária, percebe-se um grupo bem heterogêneo, 10 professores 

estão na faixa etária de 41 a 50 anos; 5 professores de 51 a 60 anos; 1 professor de 61 a 70 anos 

e 1 professor entre 20 a 30 anos.  

Outro dado complementar, refere-se ao tempo de docência, no qual temos: 4 (19%) 

professores têm 0 a 5 anos de trabalho; 3 (14,3%) professores têm de 6 a 10 anos, 2 (9,5%) 

possuem 11 a 15 anos de atuação; 6 (28,6%) professores estão entre 16 a 20 anos de trabalho; 

4 (19%) estão com 21 a 25 anos de docência; e 2 (9,5%) professores possuem 26 a 30 anos de 

profissão. 

Considerando a Resolução CNE/CP 1 de 2002, a qual institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, nos cursos de licenciaturas e 

de graduação plena, é possível que, anteriormente à Resolução citada, as grades curriculares 

não contemplavam disciplinas para atender à Educação Especial.  

Desse modo, considerando o tempo de docência dos professores-ouvintes, pode-se 

concluir que os que concluíram a graduação, antes de 2002, não tiveram experiências teóricas, 

amplamente discutidas sobre a Educação Especial, correspondendo a 6 professores-ouvintes 

(3,5%). 

 

6.6 O PODCAST NO CONTEXTO DA SÍNDROME DE BERARDINELLI E SÍNDROME 

DE DOWN NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

Muitas pesquisas têm se debruçado em discutir e aprofundar questões relacionadas ao 

currículo e formação inicial de professores, nos cursos de licenciatura, para atuarem nos níveis 

de ensino da educação básica.  
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Escolhemos problematizar, nessa pesquisa, o curso de Licenciatura em Pedagogia pelo 

fato de ser o curso predominante dos professores-ouvintes. Conforme as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, de 2006, o curso de pedagogia permite aos formandos a atuação nas seguintes áreas, 

de acordo com o Artigo 2:  

 

Docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos 

cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, e em cursos de Educação 

Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como em outras áreas 

nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos (BRASIL, p. 1, 2006).  

 

Além disso, os pedagogos, assim como os professores de disciplinas específicas, podem 

atuar em diferentes modalidades de ensino, tais como: Educação Especial; Educação 

Profissional e Tecnológica; Educação de Jovens e Adultos – EJA; e Educação Indígena; 

Educação à distância, o que exige a inserção de conhecimentos específicos nas grades 

curriculares dos cursos de licenciatura em nível superior, na formação inicial e na formação 

continuada, as quais muitas vezes são desconsideradas.  

Conforme Pimenta et al. (2017) em seus estudos de análises documentais, quanto às 

grades curriculares dos cursos de Pedagogia no Brasil, identificou-se lacunas na formação do 

pedagogo pesquisador e na carga horária mínima dos cursos. Nessa perspectiva, os autores 

também apontam em estudos de RSL, sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso 

de Graduação em Pedagogia - DCNCP/2006, a ausência de clareza do contexto pedagógico e a 

separação em diferentes especialidades da Pedagogia e da atuação profissional docente.  

Com a Resolução CNE/CP nº 1 de 15/05/2006, os cursos de Pedagogia passaram a ser 

generalistas e, em sua maioria, não estão contribuindo na formação do pedagogo e, muito 

menos, de um professor polivalente para a educação infantil e anos iniciais do ensino 

fundamental, o qual tem a formação vulnerável, perfunctória e generalizante. 

Dito isso, a área da Educação Especial é uma das abrangências de atuação do pedagogo 

e passou a ter visibilidade a partir da Resolução CNE/CP 1 de 2002, quando implementou a 

importância de discussões de conhecimentos quanto às peculiaridades das pessoas com 

necessidades específicas.  

Já a Lei nº 10.436, de 2002, insere a LIBRAS nos sistemas educacionais federais, 

estaduais e municipais e do Distrito Federal, assim como na formação de Educação Especial, 

de Fonoaudiologia e de Magistério, em seus níveis médio e superior, bem como a sua integração 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs.  
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O decreto nº 5.626, de 2005, regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que 

dispõe no artigo 3º a “obrigatoriedade da disciplina” de LIBRAS nos cursos de formação de 

professores em Pedagogia e de demais licenciaturas, assim como na formação continuada de 

professores que atuam na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental.  

A Resolução nº 2 do Conselho Nacional de Educação, de 2015, deliberou novas 

diretrizes para a formação inicial e continuada de professores, principalmente no artigo 13, 

parágrafo 2º, em que diz que deverão garantir nos currículos na formação inicial conteúdos 

correlacionados a LIBRAS e Educação Especial (BRASIL, 2015). 

Mediante os marcos legais, acima contextualizados, o CNE/CP nº 2/2015, no 2º 

parágrafo do artigo 1º, define que as instituições de ensino superior têm que atender às políticas 

públicas, às Diretrizes Curriculares Nacionais, considerando o Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior – SINAES, primando pela qualidade, apresentando sistematização entre 

o seu Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, seu Projeto Pedagógico Institucional - PPI 

e seu Projeto Pedagógico de Curso – PPC, como manifestação de uma política sistematizada e 

conectada à educação básica, às suas políticas e diretrizes (BRASIL, 2015). 

Poucos avanços aconteceram nos currículos dos cursos de licenciatura, especialmente 

no de Pedagogia, tendo em vista que as grades curriculares têm passado por um processo de 

readequação ao Projeto Pedagógico do Curso – PPC, articulada a outras políticas e diretrizes, 

para que cada curso de graduação possa implantar as disciplinas de LIBRAS e Educação 

Especial (KRANZ; GOMES, 2016). 

O Ensino Superior desenvolve iniciativas de formação continuada, ofertando cursos 

presenciais ou à distância, nas modalidades de lato sensu35 (especialização e MBA) e stricto 

sensu36 (Mestrado e Doutorado) voltadas para a educação especial na perspectiva da educação 

inclusiva, de modo a aperfeiçoar os conhecimentos específicos para serem aplicados nesta área 

de atuação.  

Por outro lado, os professores têm que desenvolver a habilidade de pesquisador, ou seja, 

é preciso buscar informações que agreguem à sua profissionalização e à sua vida docente. 

Assim, por meio das TDIC, especialmente do podcast, pode-se ter alternativas de alcance 

enorme e cada vez mais acessíveis de conhecimentos, o que é afirmado na narrativa da 

professora P17, quanto à necessidade de buscar informações: “Conhecer mais sobre as 

síndromes, a importância da inclusão, como precisamos pesquisar”.  

                                                           
35 Tem finalidade de qualificar os profissionais em determinadas áreas da sua formação.  
36 Tem a finalidade aos estudantes em seguir a carreira acadêmica e de pesquisa. 
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Nesse sentido, 57,1% dos professores-ouvintes, que acessaram os podcasts, sugeridos 

no canal PODInclusão, apontaram que as informações contribuíram na formação docente.  

Nessa mesma linha, Silva (2020) corrobora que cada participante da pesquisa pode estabelecer 

os seus esquemas de utilização das mídias, ou seja, reconhece esse artefato digital, o podcast, 

como meio formativo podendo ter outras finalidades pedagógicas. 

A autora ainda contribui ao dizer que o podcast, como meio formativo, possibilita o 

ganho temporal, uma vez que pode ser utilizado em qualquer contexto e situação do cotidiano, 

a qualquer hora. O que definiu a finalidade do podcast quanto ao aspecto formativo, na 

pesquisa, foi a abordagem do conteúdo e a participação dos colaboradores na construção do 

material dos podcasts. Dessa forma, o Quadro 13 apresenta as percepções dos professores-

ouvintes, quanto às contribuições do podcast: 

 

QUADRO 13 – PERCEPÇÕES DOS PROFESSORES-OUVINTES QUANTO AO PODCAST 

COMO MEIO FORMATIVO 

Participante Percepção  

P3 “[...] Temas relevantes; Relatos de pessoas 

com experiência na educação inclusiva”. 

P4 “[...] Vivências de sala de aula”. 

P8 “A forma como os professorem discutem as 

adaptações curriculares” 

P9 “Aprendizagem”. 

P12 “Precisamos sempre estar informados, com 

as orientações de como trabalhar”. 

P14 “A troca de experiências de prática com 

outros professores, a forma acessível como 

as informações foram transmitidas e a 

importância de se conhecer as síndromes 

abordadas”. 

P17 “Conhecer mais sobre as síndromes, a 

importância da inclusão, como precisamos 

pesquisar”. 
Fonte: do Autor (2021). 

 

Identificou-se que os conteúdos abordados contribuíram para agregar conhecimentos 

aos professores, os quais estão evidenciados nos relatos e vivências dos colaboradores para a 

construção do material, relacionados ao contexto da sala de aula, como por exemplo: 

“adaptações curriculares” (P8), “orientações de como trabalhar” (P12), “educação inclusiva” 

(P3), além das Síndrome de Berardinelli e Síndrome de Down. 

Portanto, percebe-se a relevância do conteúdo tratado nos podcasts, no formato de 

áudio, quando visto pelos professores como método simplificado capaz de problematizar 
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temáticas que são de interesse dos profissionais da educação, os quais estão disponíveis e 

listados para download na internet (CARVALHO; SALDANHA, 2018). 

Sendo assim, essas “vivências de sala de aula” (P4), palco central dos professores-

ouvintes, colaboraram para a reflexão da prática pedagógica deles e possibilitaram a discussão 

e adoção de experiências bem-sucedidas e orientações pedagógicas para melhor trabalhar com 

as pessoas com Síndrome Berardinelli e Síndrome de Down.  

Espera-se que essa experiência pedagógica, com uso do podcast, possa, quiçá, ser 

adotada em relação a outras necessidades específicas. Portanto, pode-se dizer que os podcasts, 

como artefato digital formativo, também pode promover a “aprendizagem” (P9) para os 

professores. 

Outro aspecto que colaborou na aprendizagem dos professores-ouvintes refere-se à 

linguagem simples usada nas narrativas dos colaboradores, para a construção do material dos 

podcasts, quando foram discutidas as Síndromes de Berardinelli e de Down, os quais 

demonstraram a importância da abordagem. Nesse sentido, P14 destaca “[...] a forma acessível 

como as informações foram transmitidas [...]” foi um aspecto positivo dos podcasts. 

De acordo com a taxonomia dos podcasts, proposta por Carvalho et al (2009) (Quadro 

05), definiu-se as características de cada podcast disponibilizado. Quanto ao seu tipo, foram 

adotadas: orientações e instruções; a duração; e classificação de moderado a longo (entre 12 a 

15 minutos). Quanto a esse último aspecto, é importante ressaltar que, conforme as estatísticas 

disponibilizadas no Canal PODIinclusão no Youtube, os espectadores assistiram, por 

visualização, os conteúdos dos podcasts em média por 2 minutos e 26 segundos.  

Dentre os professores-ouvintes, 61,9% assistiram todos os podcasts que trataram dos 

aspectos educacionais sobre a Síndrome de Berardinelli e Síndrome de Down; e 38,1% não os 

assistiram todos. Esse resultado quantitativo foi importante e necessário para se averiguar as 

motivações que os levaram a assistir ou não os áudios. No entanto, destes que não assistiram, 

66,7% ainda têm pretensão de assisti-los, posteriormente.  

Mesmo assim, ainda buscamos entender os motivos que levaram os professores-

ouvintes a não assistiram todos os podcasts. Dentre as justificativas dadas, relataram que já 

estão muito desgastados frente aos desafios propostos pelo ensino remoto, ou não tiveram 

tempo de ouvir os áudios. Contudo, é importante destacar que foi dado prazo suficiente para 

que eles os acessassem.  

Em relação aos conteúdos relacionados à Educação Especial, por meio de podcasts, 

71,4% dos professores-ouvintes afirmaram ser muito importante; e 28,6% deles consideraram 

ser parcialmente importante para sua formação.  
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Nessa perspectiva, Ferreira (2019) afirma que as tecnologias da informação e 

comunicação em massa, por exemplo, televisão, internet, redes sociais, rádio e jornal, são 

relevantes com o intuito de disseminar informações da educação especial, considerando o 

podcast uma mídia capaz de ser utilizada facilmente para este fim, embora saibamos que, 

dificilmente, as temáticas da Síndrome de Berardinelli e de Down sejam discutidas por meio 

desse artefato digital. 

No gráfico 02, abaixo, pode-se visualizar o nível de satisfação dos professores em 

relação aos podcasts, quanto à motivação deles para buscarem mais informações a respeito das 

Síndromes. Sendo assim, tem-se que 52% dos professores-ouvintes assinalaram estarem muito 

motivados; 38% disseram que estão parcialmente motivados; e 10% afirmaram que estão pouco 

motivados a buscarem mais conhecimentos: 

 

GRÁFICO 02 – NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS PROFESSORES EM RELAÇÃO AOS 

PODCASTS 

 

    Fonte: do Autor (2021) 

 

Os dados do gráfico, acima, nos levam a destacar algumas questões importantes a serem 

discutidas acerca da Educação Especial, considerando os aspectos formativos, políticos e 

pedagógicos.  

Baseado no Observatório Nacional de Educação Especial, foram listados desafios atuais 

por meio de pesquisas, tais como: insuficiência da formação inicial e continuada, e necessidade 

de melhoria na qualidade da formação; críticas aos processos atuais de formação de professores 
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especializados para a inclusão escolar; o desafio de aproximar a universidade aos contextos 

escolares; condições de trabalho do professor especializado; definição de papéis dos 

educadores; e, falta de professores especializados. 

Dito isso, e considerando os marcos políticos que implementaram recentemente as 

disciplinas de LIBRAS e da Educação Especial, uma parcela dos professores-ouvintes e demais 

pessoas que acessam o canal PODInclusão, no YouTube, não tinham tido experiências teóricas 

e/ou práticas correlacionadas às temáticas em evidência, tanto na formação inicial quanto na 

continuada. 

Portanto, a necessidade da efetividade da formação continuada de professores se 

justifica pelas múltiplas realidades educacionais que se configuram ao longo dos anos, com uma 

diversidade de necessidades intrínsecas à aprendizagem e ao desenvolvimento e formação 

humana dos alunos, especialmente do público da educação especial.  

Uma das possibilidades que pode contribuir no processo formativo de professores é o 

podcast e demais TDIC, as quais possibilitam uma diversidade de informação, sendo 

importante sistematizá-la e selecioná-la conforme as necessidades formativas do educador. No 

entanto, se o professor não se apropriar desses recursos digitais tecnológicos, dificilmente terá 

acesso à informação com mais autonomia. 

Por fim, observa-se que a abordagem acerca das Síndromes de Berardinelli e de Down, 

trazidas nos podcasts, contribuíram para levar mais conhecimentos aos professores, por 

proporcionar informações que possibilitaram reflexões acerca das suas práticas pedagógicas, 

metodológicas e formativas, modificando, de certa forma, suas concepções em relação à 

educação especial e inclusiva e, especialmente, sobre as pessoas com Síndrome de Berardinelli 

e de Down. 

 

6.5. PODCAST E SUAS DIMENSÕES PEDAGÓGICAS NA PERSPECTIVA DA 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Antes de adentrar na análise dos resultados acerca do podcast e suas dimensões 

pedagógicas, é importante considerar que o paradigma das TDIC nunca esteve tão acentuado 

como atualmente, frente ao contexto pandêmico do Covid-19, em todos os segmentos e espaços 

sociais. Portanto, a necessidade emergente do uso dos dispositivos tecnológicos digitais nos é 

imposta no nosso cotidiano, tornando aquelas pessoas que resistem em não utilizá-los, 

excluídos digitalmente. 
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Nas escolas, por exemplo, o podcast tem ganhado cada vez mais espaços em reuniões 

administrativas com os profissionais da educação e, no aspecto pedagógico, vem sendo 

utilizado nos processos de ensino e aprendizagem dos alunos, sendo evidenciado 

principalmente nesse momento de pandemia.  

Na verdade, o podcast é um dos artefatos digitais que contribui também no 

estabelecimento da comunicação entre a tríade: escola, família e aluno no ensino remoto, 

principalmente pela ausência do contato físico, possibilitando o acompanhamento da 

aprendizagem dos alunos.  

Atualmente, o acesso e uso do computador e da internet é predominantemente em casa, 

em decorrência do ensino remoto utilizado pelas escolas investigadas. No entanto, é importante 

ponderar que muitos passaram a utilizar esses recursos tecnológicos digitais com frequência, 

com o ensino remoto, pois, do contrário, os professores não poderiam exercer o trabalho 

docente.  

No século XXI, as demandas sociais vêm se transformando e afetaram, principalmente, 

o processo de ensino e aprendizagem que passou a ser mediado pelo uso das tecnologias. No 

entanto, muitos professores ainda não as utilizavam no trabalho docente. A conjuntura atual nos 

mostra a necessidade de oferecer e ampliar as iniciativas formativas com abordagem do uso das 

TDICs (ALMEIDA; VALENTE, 2011).  

As transformações tecnológicas têm acontecido a partir das necessidades da sociedade, 

assim, os artefatos digitais foram se aperfeiçoando e seu uso é indissociável do nosso cotidiano. 

Isso também se reflete no contexto educacional e, hoje, os professores podem utilizar uma 

diversidade de jogos digitais, softwares e artefatos digitais, levando em consideração os 

objetivos a serem alcançados. Contudo, não adianta a disponibilidade desses artefatos digitais 

se os professores não souberem manuseá-los. 

As mídias sociais possibilitam, ainda, a discussão de temas nas salas de aula, por meio 

do uso de dispositivos móveis e a internet, em que o acesso à informação é democratizado 

principalmente com a criação de espaços de discussão, seja na educação à distância e/ou 

presencial, por meio de fóruns, blogs, redes sociais, dentre outros meios, permitindo a interação 

entre os envolvidos e favorecendo a aprendizagem (BRANDALISE, 2019). 

Nesse contexto, o podcast é um dos recursos digitais que se constitui uma das 

alternativas que permite potencializar as dimensões pedagógicas, como mostram as 

experiências de: García-Martin e Cantón-Mayo (2019) que utilizaram o recurso digital como 

mecanismo de pesquisa e avaliação do desempenho do aluno; de Silva (2019) que usou-o como 

recurso metodológico na produção de conteúdo; e Campos e Matuda (2019) que colocaram o 
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aluno como protagonista, ensinando a construir e utilizar o podcast na produção conteúdos de 

disciplinas. 

Resgatar essas pesquisas evidencia as inúmeras perspectivas do uso do podcast, 

explorando as suas dimensões pedagógicas na educação. Essa mídia tem sido uma tecnologia 

que, paulatinamente, vem se efetivando nas práticas pedagógicas dos professores.  

Independentemente do contexto e da sua finalidade, dos professores-ouvintes que 

utilizam podcasts, 60% raramente fazem uso do dispositivo; 30% fazem uso pelo menos 1 vez 

por semana; e 10% dos professores acessam-no 2 a 3 vezes por semana (Conforme o Gráfico 

03): 

 

GRÁFICO 03 – PERIODICIDADE DE ACESSO AO PODCAST 

 

    Fonte: o Autor (2021). 

  

O gráfico 03 revela que o podcast é um artefato digital não muito utilizado pelos 

professores e, tampouco, tem despertado as potencialidades de suas dimensões pedagógicas, 

principalmente por desconhecê-lo e não fazer parte do cotidiano deles. Esses professores 

recorrem a outros recursos tecnológicos que oferecem o acesso à informação e comunicação, a 

exemplo de: rádio, celular e computador que são conhecidos e que fazem parte do seu cotidiano. 

Esse desconhecimento, quanto às dimensões pedagógicas do podcast, é visível quando 

perguntamos aos professores se o aplicaram como recurso pedagógico na sua prática: 81% 

afirmaram que ainda não o aplicou. Somente os 19% dos professores que responderam ter 

utilizado o podcast, elencaram as suas dimensões pedagógicas no processo de ensino e 
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aprendizagem: instruções de atividades; auxílio na aprendizagem; substituição da aula 

presencial; revisão e fixação de conteúdo; disponibilização de entrevistas, vídeos e outros 

materiais para auxiliar o ensino. 

Considerando as possibilidades das dimensões pedagógicas dos podcasts, elencadas 

pelos professores, percebe-se que após o acesso aos podcasts indicados, 57,1% dos professores 

reconhecem essas potencialidades do podcast; 33,3% reconhecem parcialmente; e 9,5% pouco 

reconhecem.  

Os dados revelam uma mudança significativa e positiva quanto ao podcast na prática 

pedagógica dos professores, após o seu acesso, se justificado por ser algo inovador, mas não 

tão propagado, comparado aos demais artefatos digitais. Por isso, é importante que o professor 

busque alternativas tecnológicas acessíveis e identifiquem as suas potencialidades pedagógicas 

para implementá-las, na busca dos resultados almejados em sala de aula. 

É perceptível a versatilidade do podcast, tendo em vista as inúmeras finalidades 

pedagógicas que o professor pode aplicar no processo de ensino e aprendizagem na sala de aula, 

independentemente da disciplina/conteúdo trabalhados. E essas variadas finalidades 

pedagógicas, elencadas acima, fazem com que o podcast se efetive como um recurso digital a 

ser implementado nas escolas (LEITE, 2018). 

É importante pensar, com criticidade, as possibilidades de uso dos artefatos digitais, de 

forma efetiva, para não os reproduzir empregando metodologias de décadas passadas. É preciso 

utilizá-los de maneira inovadora, dinâmica e eficaz, capaz de dialogar com as necessidades dos 

alunos para possibilitar progressos na educação (CAMPOS; MATUDA, 2019). 

O professor P3 nos relatou a utilidade do uso de podcast na promoção da acessibilidade 

de aluno com necessidades específicas, independentemente da deficiência. No entanto, não teve 

a clareza da sua finalidade pedagógica, pelo fato de nunca ter utilizado essa tecnologia antes da 

pandemia. A partir desse contexto pandêmico, o professor experimentou o podcast em aula 

remota, verificando que facilitou a aproximação com o aluno e contribuiu para a sua 

aprendizagem.  

Nessa perspectiva, P19 reflete, após o acesso aos podcasts, considerando-os um material 

pedagógico inclusivo, justificado pela acessibilidade para surdos, com os intérpretes de 

LIBRAS; e que, em formato de áudio, proporciona a inclusão de deficientes visuais. Freire 

(2011) assevera que o artefato digital tem se democratizado com as inúmeras produções no 

Brasil, considerando os recursos de acessibilidade, e a diversificação de conteúdos abordados, 

para pessoas com deficiência visual e auditiva, em tempos e locais diversos. 
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Os programas de podcasts que são produzidos desde seu princípio favorecem o acesso 

às pessoas com deficiência visual, pela sensibilidade do olhar técnico e pela edição, buscando 

dar ritmo aos episódios, intercalando as falas dos colaboradores, tornando-os mais atraentes, 

sutis e alegres (FREIRE, 2010).  

Por outro lado, pensar no acesso às TDIC, sobretudo as que são caracterizadas pela 

oralidade, como o podcast, é possível se fazer adaptações para surdos, como já inseridos em 

alguns projetos nacionais e internacionais, não reproduzindo a oralidade do conteúdo, mas 

fazendo a tradução em LIBRAS.  Entretanto, esse processo de adaptação não pode ser 

considerado podcast em prejuízo da oralidade, mas pode ser centrada na imagem, tanto em seu 

conteúdo quanto na mídia utilizada, sendo denominado videocast (FREIRE, 2010). 

Mencionando as iniciativas públicas sobre o podcast, Santos (2014) nos revela o 

lançamento do projeto em 2007, do “PodEscola” com o intuito de apresentar e divulgar o 

artefato digital como recurso pedagógico nas salas de aulas. No entanto, faltam propostas de 

iniciativas formativas contínuas e sistematizadas, capazes de atender às necessidades dos 

professores nas mais diferentes modalidades de ensino, dando condição de implementação do 

podcast nas práticas pedagógicas.  

Nesse sentido, é preciso investir em tecnologias digitais de baixo custo que apresentem 

grandes potencialidades informacionais, comunicacionais e pedagógicas, flexíveis e acessíveis 

em qualquer lugar e tempo. Além da intencionalidade pedagógica e suas ações educativas, os 

artefatos digitais também devem despertar o protagonismo dos alunos, possibilitando-lhes a 

autoria na produção e no consumo de conteúdo, a exemplo do podcast (FREIRE, 2017). 

É importante ressaltar que a maioria dos professores destacou, como uma das principais 

finalidades do podcast, levar a informação, ressaltando a importância do conteúdo com clareza, 

objetividade e dinamicidade, para não o tornar desinteressante e enfadonho, e de fácil uso. No 

entanto, alguns enfatizaram como ponto negativo a ausência do uso de imagens, o que os 

tornariam mais interessantes.  

Nessa perspectiva, P20 aponta que “inicialmente achei estranho ouvir e não ver” 

justamente pelos professores não terem o hábito de acessar artefatos digitais no formato de 

áudio. O vídeo é, mais comumente, acessado pelos professores,  por ter a linguagem audiovisual 

em sua essência, no entanto, é preciso que eles experimentem os múltiplos artefatos digitais que 

exploram as mais diferentes linguagens. 

Outros aspectos pedagógicos importantes também foram destacados no discurso da 

professora P11, sobre o podcast: como “Instrumentos de avaliação / conhecimento extra escola 
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(junto à família) / recursos didáticos utilizados pelas professoras (construção de materiais)”, 

ou seja, despertou outras possibilidades da sua dimensão pedagógica. 

Mediante o contexto de implementação do podcast, na prática pedagógica, é 

indispensável que o professor não somente prepare e delineie sequências didáticas, mas também 

avalie os seus resultados de modo a conferir a aprendizagem dos alunos (LEITE, 2018). Nesse 

caminho, Campos e Matuda (2019) defendem a autoavaliação dos alunos, como aspecto 

essencial, por contribuir na formação reflexiva, uma vez estabelecido o diálogo entre professor 

e aluno, prezando pelo o respeito, a verdade e a crítica. 

Quanto à construção desse material – podcast - que pode ser utilizado como recurso 

didático pelos professores, também pode ser elaborado pelos alunos, individual ou 

coletivamente, com o auxílio do professor em todas as etapas de seu desenvolvimento. 

No processo de construção de artefatos digitais, por meio do trabalho colaborativo, entre 

alunos e professores, numa relação dialógica, também é importante definir os procedimentos 

necessários para pôr em destaque o protagonismo do aluno, enquanto produtor de informação 

(CAMPOS; MATUDA, 2019). 

Nessa atividade de produção de podcast é necessário contemplar alguns aspectos 

técnicos importantes, como: prezar pela qualidade do áudio; definir temática/conteúdos a serem 

abordados, com linguagem acessível e interessante; e torna-lo acessível em plataformas que 

possam atrair mais ouvintes. Nesse sentido, dentre os professores-ouvintes da pesquisa, 66,7% 

acharam a qualidade do áudio dos podcasts ótima, e 33,3% consideraram boa (Conforme o 

Gráfico 04).  
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GRÁFICO 04 – QUALIDADE DE ÁUDIO 

 

    Fonte: o Autor (2021). 

 

Tem-se em vista que nem todo podcast é um artefato digital acessível, porém, é possível 

adaptá-lo para torna-lo inteligível. Nesse caso, o pesquisador teve um olhar sensível, 

principalmente com a inserção de Intérpretes de LIBRAS para surdos; a construção de um blog 

onde consta a transcrição do conteúdo; e o uso da linguagem simples; o que garantiu a 

acessibilidade para todos. E para comprovar esse aspecto, tem-se que 76,2% dos professores 

acharam ótima a acessibilidade, e 23,8% acharam-na boa, sendo, assim, um ponto considerado 

positivo. 

O feedback do olhar técnico dos professores é de suma importância, principalmente 

quando se pensa em dar continuidade à produção dos podcasts com fins educativos, sendo uma 

forma de interagir e aprimorar os episódios para que os ouvintes possam sempre acessá-los e 

compartilhá-los em suas atividades cotidianas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,30%

66,7%

Bom

Ótimo



137 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É importante ressaltar que a pesquisa traz originalidade quanto à abordagem das 

temáticas, acerca da Síndrome de Berardinelli e Síndrome de Down, por meio da construção de 

podcasts, preconizando a acessibilidade para pessoas com necessidades específicas, tornando-

os inovador.  

Retomando aos objetivos da pesquisa, foram desenvolvidos podcasts acessíveis, sobre 

Síndrome de Berardinelli e Síndrome de Down, para a utilização em escolas públicas, pelos 

professores, contemplando o intérprete de LIBR; associados à construção do blog 

PODInclusão, que contém a transcrição no formato textual, com linguagem simples, para 

melhorar o entendimento das pessoas com necessidades específicas. 

Foram organizadas narrativas de pessoas com Síndrome de Down e com Síndrome de 

Berardinelli para subsidiar a elaboração do podcast, considerando todas as etapas dos caminhos 

metodológicos – com o planejamento do roteiro das entrevistas disponibilizadas 

antecipadamente; a organização dos áudios produzidos pelos colaboradores dos podcasts via 

WhatsApp; a edição dos áudios por meio de software Filmora 9 e a imagem pelo Canva; e a 

distribuição diretamente no YouTube. 

Depois de cumprido o objetivo acima, foram socializadas as narrativas de pessoas com 

Síndrome de Down de Berardinelli, envolvendo familiares e profissionais de diferentes áreas, 

por meio do podcast no YouTube, a qual é uma plataforma de fácil acesso e de alcance de todos.  

Com enfoque na validação dos podcasts desenvolvidos, foram apresentados aos 

professores-ouvintes, para provocar análises de suas experiências com esses artefatos digitais, 

na perspectiva pedagógica para uso nas escolas públicas.   

O podcast, por meio das suas potencialidades, assume um papel importante no diálogo 

e interação com a sociedade, em todos os contextos sociais, sobretudo, no processo educacional, 

especialmente nesse cenário pandêmico de Covid-19, tornando-se uma alternativa viável e de 

fácil acesso, principalmente por poder ser utilizado em qualquer lugar e em qualquer hora. 

Pode-se dizer que o podcast é um artefato digital que pode ser produzido sem grandes 

investimentos. Conforme foi visto, nessa pesquisa, utilizou-se o WhatsApp, multiplataforma 

acessível e de ampla usabilidade pela sociedade, a partir de uma tecnologia móvel, que 

possibilitou o acesso a mensagens instantâneas e chamadas de voz, cujas funcionalidades foram 

suficientes para produção dos podcasts. Além disso, utilizou-se a solução Filmora 9 para 

realizar as edições necessárias para o processo de produção, cuja escolha se deu por oferecer 

recursos de edição de vídeo e áudio, ser gratuita, e apresentar facilidade no manuseio. 
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Aliado a isso, criou-se um canal na plataforma de compartilhamento YouTube, para 

distribuição dos podcasts, sendo de suma importância para facilitar o acesso aos áudios e 

alcançar grupos relevantes. A própria plataforma utilizada já faz a seleção de grupos, baseando-

se no comportamento destes, considerando o que eles mais assistem, o que não assistem e o que 

pesquisam, etc. 

A partir disso, durante um ano, o canal apresentou resultados relevantes, destacando 

que: teve 360 inscritos; os podcasts foram visualizados por 2.164 espectadores; ao todo tiveram 

um tempo de exibição estimado em 87 horas e 7 minutos;  cada espectador ouviu em média 2 

minutos e 25 segundos de cada episódio do podcast; e tiveram 10.600 impressões, ou seja, as 

miniaturas dos podcasts foram mostradas aos espectadores como sugestões, ressaltando-se que  

a contagem diz respeito apenas às impressões no YouTube, e não às de sites ou aplicativos. 

Pensando nas Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) 2.1 e em seus 

critérios para serem alcançados, criou-se um blog, intitulado “PODInclusão” que pode ser 

acessado através do QR Code, ou pelo endereço disponibilizado na descrição do podcast. O 

blog foi visualizado 229 vezes, o que significa que houve procura por parte dos espectadores, 

considerando-se, também, o fato de apresentar a transcrição textual, trazer uma linguagem 

simples e acessível, inclusive para pessoas com necessidades específicas.  

Por mais que seja um recurso complementar à pesquisa, é importante em estudos futuros 

avaliar os efeitos e os impactos quanto ao aspecto pedagógico do podcast, para o acesso de 

pessoas com necessidades específicas e professores. Também, na perspectiva do uso de suas 

dimensões pedagógicas, para o público-alvo da Educação Especial, é relevante ressaltar a 

possibilidade da elaboração de podcast pelos professores do AEE, em conjunto com professores 

regentes, como artefato digital complementar ao ensino de conteúdos, e como instrumento 

avaliativo para explorar o protagonismo na sua produção, de forma individual ou coletiva. 

Considerando o encaminhamento do podcast para as interpretes de LIBRAS - com a 

finalidade de atender aos critérios de acessibilidade para surdos e deficientes visuais, pelo seu 

formato em áudio e vídeo, sugere-se estudos futuros com esse público-alvo específico para 

verificar, avaliar, analisar e discutir os impactos desse artefato digital no cotidiano e no contexto 

escolar desses alunos.  

A pesquisa revela que o podcast é um artefato digital que se caracteriza pela oralidade, 

apresentando funcionalidades para comunicar e informar. Assim, por meio da sua construção, 

os professores-ouvintes puderam compartilhar suas experiências e vivências, levando-os à 

reflexão acerca de sua prática pedagógica e, de certo modo, colaborando para o aprendizado de 

cada um. 
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No entanto, percebeu-se, a partir dos resultados da pesquisa, que o podcast não é 

utilizado com frequência pelos professores-ouvintes, e muito menos são exploradas suas 

dimensões pedagógicas, embora reconheçam a sua importância. Antes do acesso ao podcast, os 

professores-ouvintes alegaram desconhecê-lo, como também suas potencialidades 

pedagógicas, e não sabiam produzi-lo.  

Sendo assim, pode-se inferir, de acordo com vários autores elucidados na pesquisa, que 

os professores apresentam lacunas formativas quanto ao uso das TDIC, especialmente quanto 

ao manuseio do podcast como instrumento pedagógico, capaz de contribuir no processo 

educativo.  

Em sua maioria, os professores afirmaram não aplicar o podcast em suas práticas 

pedagógicas, porém, conseguem identificar a sua versatilidade e, dentre as possíveis 

funcionalidades, destacam: em instruções de atividades para alunos; auxiliar na aprendizagem 

dos alunos; substituição da aula presencial; revisão e fixação de conteúdos; utilização como 

artefato digital para promoção da acessibilidade; e, em reuniões. 

Assim, independentemente do ensino remoto ou presencial, é possível utilizá-lo com 

múltiplas funcionalidades que podem contribuir no processo de ensino e aprendizagem e para 

resolver questões administrativas, conforme mencionado acima. Porém, é preciso superar as 

inúmeras necessidades formativas para que o professor passe a implementá-lo em suas aulas. 

Por outro lado, os professores-ouvintes reconhecem, nos podcasts utilizados, a 

importância em discutir as Síndrome de Berardinelli e Síndrome de Down, por meio de outros 

canais digitais e sociais, tendo em vista que essas temáticas são relevantes na educação e na 

sociedade. Abre, com isso, a possibilidade de ampliar outras temáticas acerca da Educação 

Especial, dentre outras que abrangem as temáticas em evidência, possibilitando refletir e 

transformar as concepções e práticas pedagógicas de professores.  

Destaca-se que os podcasts desenvolvidos, principalmente os que trazem mães e sujeitos 

com as síndromes de Berardinelli e Down, abordaram questões sociais com uma linguagem 

acessível e validadas por professores de escolas públicas.  

Tratando-se das limitações identificadas, em relação aos podcasts acessados, destaca-se 

que: alguns esperavam trazer mais informações sobre as Síndromes - o que poderá ser realizado 

em outros momentos, ampliando essas questões; outros relataram alguns aspectos técnicos - 

quanto ao áudio baixo; e outros falaram da não familiarização com os podcasts. Ou seja, houve 

uma boa assimilação por parte dos professores, quanto aos podcasts, embora haja detalhes a 

serem melhorados. Mesmo, assim, a preferência dos professores ainda são os produtos - com 

finalidade pedagógica - no formato de vídeo, por serem mais atrativos.  
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Por fim, a pesquisa atendeu à problemática definida, apresentando as inúmeras 

potencialidades do podcast, quanto aos aspectos pedagógicos e formativos, embora os 

professores-ouvintes reconheçam que sequer têm acesso a esse artefato digital. Espera-se que, 

após esse estudo e o contato com esses profissionais de educação, eles possam se interessar 

pelo uso dessa tecnologia, como instrumento pedagógico aplicável no contexto escolar, 

encorajando-os, inclusive, a produzirem seus conteúdos, visando ao processo formativo em sala 

de aula. 
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APÊNDICE 

APÊNDICE A – DIRETRIZES DE ACESSIBILIDADE PARA CONTE[UDO WEB 

(WCAG) 2.1 

Princípios Critérios de sucesso Podcast Blog 

Perceptível     

 Conteúdo Não Textual: Atende (A) Atende  (A) 

 Apenas Áudio e apenas Vídeo 

(Pré-gravado): 

Atende (A) Atende (A) 

 Legendas (Pré-gravadas): Atende (A) Não atende 

 Audiodescrição ou Mídia 

Alternativa (Pré-gravada): 

Atende (A) Não atende 

 Legendas (Ao Vivo): Atende (AA) Não atende 

 Audiodescrição (Pré-gravada): Atende (AA) Não atende 

 Língua de sinais (Pré-gravada): Atende (AAA) Não atende 

 Audiodescrição Estendida (Pré-

gravada): 

Não atende Não atende 

 Mídia Alternativa (Pré-

gravada): 

Atende (AAA) Atende (AAA) 

 Apenas áudio (Ao vivo): Atende (AAA) Atende (AAA) 

 Informações e Relações: Atende (A) Atende (A) 

 Sequência com Significado: Atende (A) Atende (A) 

 Características Sensoriais: Atende (A) Atende (A) 

 Orientação: Atende (AA) Atende (AA) 

 Identificar o Objetivo de 

Entrada: 

Atende (AA) Não atende 

 Identificar o Objetivo: Atende (AAA) Atende (AAA) 
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 Utilização de Cores: Atende (A) Atende (A) 

 Controle de Áudio: Atende (A) Não atende 

 Contraste Mínimo: Atende (AA) Atende (AA) 

 Redimensionar Texto: Atende (AA) Atende (AA) 

 Imagens de Texto: Atende (AA) Atende (AA) 

 Contraste (Melhorado) Atende (AAA) Atende (AAA) 

 Áudio de fundo baixo ou sem 

Áudio de fundo: 

Atende (AAA) Não atende 

 Apresentação Visual: Atende (AAA) Atende (AAA) 

 Imagens de Texto sem exceção: Atende (AAA) Atende (AAA) 

 Realinhar: Atende (AA) Atende (AA) 

 Contraste Não textual: Atende (AA) Atende (AA) 

 Espaçamento de Texto: Atende (AA) Atende (AA) 

 Conteúdo em foco por mouse 

ou teclado: 

Atende (AA) Não atende 

Operável    

 Teclado: Atende (A) Atende (A) 

 Sem Bloqueio do Teclado: Atende (A) Atende (A) 

 Teclado Sem Exceção: Atende (AAA) Atende (AAA) 

 Atalhos de teclado por 

caractere: 

Atende (A) Atende  (A) 

 Ajustável por Temporização: Atende (A) Atende (A) 

 Colocar em Pausa, Parar, 

Ocultar: 

Atende (A) Não atende 

 Sem Temporização: Atende (AAA) Atende (AAA) 
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 Interrupções: Atende (AAA) Atende (AAA) 

 Nova Autenticação: Atende (AAA) Atende (AAA) 

 Limites de Tempo: Atende (AAA) Atende (AAA) 

 Três Flashes: Atende (A) Atende (A) 

 Três Flashes ou Abaixo do 

Limite: 

Atende (A) Atende (A) 

 Animação de Interações: Atende (AAA) Atende (AAA) 

 Ignorar Blocos: Não atende  Não atende  

 Página com Título Atende (A) Atende (A) 

 Ordem de Foco: Atende (A) Não atende 

 Finalidade do Link Em 

contexto: 

Atende (A) Atende (A) 

 Várias Formas: Atende  (AA) Atende (AA) 

 Cabeçalhos e Rótulos: Atende (AA) Atende (AA) 

 Nível de Leitura: Atende (AA) Atende (AA) 

 Localização: Atende (AAA) Não atende 

 Finalidade do Link (Apenas o 

Link): 

Atende (AAA) Atende (AAA) 

 Cabeçalhos da Sessão: Atende (AAA) Atende (AAA) 

 Gestos de Acionamento: Atende (A) Atende (A) 

 Cancelamento de 

Acionamento: 

Não atende Não atende 

 Rótulo em Nome Acessível: Atende (A) Atende (A) 

 Atuação em Movimento: Atende  (A) Atende (A) 

 Tamanho da Área Clicável: Atende (AAA) Atende (AAA) 
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 Mecanismos de Entrada 

Simultâneos: 

Atende (AAA) Atende (AAA) 

Compreensível    

 Idioma da Página: Atende (A) Não atende 

 Idioma das Partes: Atende (AA) Atende (AA) 

 Palavras Incomuns:  Não atende  Atende (AAA) 

 Abreviaturas: Não atende Não atende 

 Nível de Leitura: Atende (AAA) Atende (AAA) 

 Pronúncia: Não atende Não atende 

 Em Foco: Atende (A) Atende (A) 

 Em Entrada  Não atende Não atende 

 Navegação Consistente: Atende (AA) Atende (AA) 

 Identificação Consistente: Atende (AA) Atende (AA) 

 Alteração Mediante 

Solicitação:  

Atende (AAA)  Atende (AAA) 

 Identificação do Erro: Atende (A) Não atende 

 Rótulos ou Instruções: Atende (A) Atende (A) 

 Sugestão de Erro:  Atende (AA) Atende (AA) 

 Prevenção de Erros (Legal, 

Financeiro, Dados): 

Atende (AA) Não atende 

 Ajuda: Atende (AAA) Não atende 

 Prevenção de Erros (Todos): Atende (AAA) Atende (AAA) 

Robusto    

 Análise: Atende (A) Atende (A) 
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 Nome, Função, Valor: Atende (A) Atende (A) 

 Mensagens de Status: Atende (AA) Atende (AA) 
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APÊNDICE B – NÍVEL DE CONFORMIDADE DAS DIRETRIZES DE 

ACESSIBILIDADE PARA CONTEÚDO WEB (WCAG) 2.1 

 A AA AA 

Podcast 28 20 23 

Blog 21 15 20 
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APÊNDICE C – FOLDER DO EPISÓDIO QUANTO AO ASPECTO CLÍNICO COM 

A MÉDICA ESPECIALISTA EM SÍNDROME DE DOWN 
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APÊNDICE D – FOLDER DP EPISÓDIO QUANTO AO ASPECTO EDUCACIONAL 

COM A PROFESSORA DO AEE QUE TEM ALUNOS COM SÍNDROME DE DOWN 
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APÊNDICE E – FOLDER DO EPISÓDIO QUANTO AO ASPECTO EDUCACIONAL 

COM A PROFESSORA DO AEE E DA SALA REGULAR QUE TEM ALUNO COM 

SÍNDROME DE BERARDINELLI 
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APÊNDICE F – FOLDER SOBRE O EPISÓDIO QUANTO AO ASPECTO 

EDUCACIONAL COM PROFESSORA QUE TEM ALUNO COM SÍNDROME DE 

DOWN 
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APÊNDICE G – FOLDER SOBRE O EPISÓDIO QUANTO AO ASPECTO SOCIAL 

COM MÃE QUE TEM FILHO COM SÍNDROME DE BERARDINELLI 
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APÊNDICE H – FOLDER SOBRE O EPISÓDIO QUANTO AO ASPECTO SOCIAL 

COM UMA MÃE QUE TEM FILHO E SUJEITO COM SÍNDROME DE DOWN 
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APÊNDICE I – FOLDER SOBRE O EPISÓDIO QUANTO AO ASPECTO CLÍNICO 

COM MEDICOS ESPECIALISTAS EM SÍNDROME DE BERARDINELLI 
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APÊNDICE J – FOLDER SOBRE O EPISÓDIO QUANTO AO ASPECTO SOCIAL 

COM O SUJEITO COM SÍNDROME DE BERARDINELLI 
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APÊNDICE K – ROTEIRO DOS PODCASTS 

Episódio 04 - Aspecto clínico com a médica especialista em Síndrome de Down 

1. O que é Síndrome de Down, seus diagnósticos, suas características, suas implicações e 

seu tratamento? 

2. Quais os principais desafios enquanto médico para o tratamento das pessoas com 

Síndrome de Down? 

3. Qual a importância da equipe multiprofissional para as pessoas com Síndrome de 

Down? 

4. O que é necessário para entender e lidar com as pessoas com Síndrome de Down no seu 

processo de desenvolvimento desde a infância até a vida adulta?  

 

Episódio 5 - Aspecto educacional com a professora do AEE que tem alunos com Síndrome 

de Down 

1. Quais os instrumentos que você utiliza para identificar as potencialidades e as 

dificuldades das crianças com Síndrome de Down? 

2. Quais as tecnologias assistivas utilizadas para as ações pedagógicas direcionadas ao 

aluno com Síndrome de Down? 

3. O que é possível para garantir a inclusão das pessoas com Síndrome de Down na escola 

e na sociedade? 

 

Episódio 6 - Aspecto educacional com professores do AEE e da sala regular que tem aluno 

com Síndrome de Berardinelli 

1. Quais as suas dificuldades para ensinar a pessoa com Síndrome de Berardinelli?  

2. O que você sabe sobre Síndrome de Berardinelli? 

3. Quais as estratégias que você utilizou para garantir a aprendizagem da criança com 

Síndrome de Berardinelli? 

4. Quando recebeu o estudante com Síndrome de Berardinelli, você já tinha alguma 

orientação ou conhecimento sobre a Síndrome? 

5. À época existia uma relação entre a APAE e a escola que o aluno com Síndrome de 

Berardinelli estudava? E como era essa relação? 

6. Na sua instituição, como você desenvolveu o seu trabalho com o estudante com 

Síndrome de Berardinelli? 

7. Qual a opinião de vocês em relação entre o estudante com Síndrome de Berardinelli, o 

professor e os outros alunos? 
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8. Como ocorre o processo de inclusão das pessoas com Síndrome de Berardinelli na 

escola e na sociedade? 

 

Episódio 7 – Aspecto educacional com professora que tem aluno com Síndrome de Down 

1. O que você sabe sobre a Síndrome de Down?  

2. Fale sobre sua experiência pedagógica com o aluno com Síndrome de Down? 

3. Quais estratégias que você buscou para trabalhar atividades relacionadas a 

alfabetização? 

4. Relate quais os principais desafios relacionados a interação do estudante com Síndrome 

de Down e seus pares na sala de aula?  

 

Episódio 8 – Aspecto social com mãe que tem filho com Síndrome de Berardinelli 

1. Conte-me sobre como foi saber que seu filho tem Síndrome de Berardinelli? 

2. Como surgiu a Associação dos Pais e Pessoas com Síndrome de Berardinelli - 

ASPOSBERN e quais as ações que tem desenvolvido para as famílias e pessoas com 

Síndrome de Berardinelli?  

3. Hoje, como você percebe que a sociedade vê pessoas com Síndrome de Berardinelli? 

 

Episodio 9 – Aspecto social com uma mãe que tem filho e sujeito com Síndrome de Down 

1. Conte-me sobre como foi saber que seu filho tem Síndrome de Down? 

2. Conte-nos como foi o processo de escolher a escola para seu filho? Quais os pontos 

positivos e dificuldades que você encontrou?   

3. O que você tem feito para a inclusão social do seu filho com Síndrome de Down? 

4. Como você percebe que a sociedade vê pessoas com Síndrome de Down? 

5. Fale sobre o processo de aprendizagem de seu filho com Síndrome de Down?  

6. Qual a importância da equipe multiprofissional para as pessoas com Síndrome de 

Down? 

7. Como você acha que a sociedade lhe vê? Já vivenciou situações de preconceitos na 

escola ou sociedade, e como tem lidado com isso? 

8. Para você o que é ser um sujeito com Síndrome de Down? 

9. Relate um pouco sobre sua trajetória escolar?  

10. Quais as principais dificuldades na aprendizagem, precisou de algum auxílio ou 

acompanhamento? 
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11. Fale sobre sua trajetória no Instagram e Facebook e as experiências como 

maquiadora. 

 

Episódio 10 – Aspecto clínico com médicos especialistas em Síndrome de Berardinelli 

1. O que é Síndrome de Berardinelli, suas características, suas implicações? 

2. Diante das características da Síndrome, por que ainda há no Brasil dificuldades para 

diagnosticar a pessoa com Síndrome de Berardinelli?  

3. Fale um pouco das pesquisas que você tem feito sobre a Síndrome de Berardinelli e as 

possibilidades dos tratamentos. 

4. Quais os principais desafios para lidar com as pessoas com Síndrome de Berardinelli no 

campo clínico? 

5. Apresente um panorama de casos da Síndrome de Berardinelli no RN e no Brasil? 

 

Episódio 11 – Aspecto social com o sujeito com Síndrome de Berardinelli 

1. Relate a sua trajetória na escola? Sua relação com os professores e colegas?  

2. Você já passou por situações de preconceitos? Foi no contexto escolar ou em outros 

contextos? Gostaria de relatar essas situações? 

3. Como você acha que a sociedade lhe vê e como é sua autopercepção? 

4. Como ocorreu o processo para ingressar na universidade? Qual curso escolheu e por 

quê? Relate um pouco a experiência entre você e professores/alunos? Você utiliza de 

algum auxílio oferecido pela universidade? 
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APÊNDICE L – QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORES COLABORADORES 

 

Olá professor (a) você está sendo convidado (a) a participar de um estudo denominado 

“PODCAST COMO FERRAMENTA NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: estudo sobre as 

síndromes de Berardinelli e de Down”, desenvolvido pelo pesquisador Artur de Medeiros 

Queiroz, aluno de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Inovação em Tecnologias 

Educacionais - PPgITE da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), sob 

orientação da Prof.ª Dra. Géssica Fabiely Fonseca. 

Sua participação no referido estudo será por meio de respostas ao questionário de pesquisa 

online, aprovada pelo comitê de ética conforme parecer nº4. 464.788 (07 de outubro de 2020), 

onde haverá perguntas objetivas e discursivas sobre seus dados como a atuação profissional na 

Educação Especial na perspectiva inclusiva, levando um tempo aproximado de 10 minutos para 

ser respondido. 

Os dados que você irá fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos 

ou publicações científicas, não havendo divulgação para terceiros e de nenhum dado que possa 

lhe identificar. 

 

Caro professor, leia o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE disponível 

neste link -> 

https://drive.google.com/file/d/1mgIgRYtAym_h0YZX0YWSciVM5PhnguPY/view?usp=

sharing e marque uma das opções abaixo. 

(     ) Sim, concordo          (     ) Não concordo 

 

Qual seu vínculo com a escola? 

(     ) Efetivo          (     ) Seletista/contrato          (    ) Residência pedagógica 

 

Tempo de docência: 

(    ) 0 a 5 anos       (    ) 6 a 10 anos       (    ) 11 a 15 anos    

(    ) 16 a 20 anos   (    ) 21 a 25 anos     (    ) 26 a 30 anos 

 

Titulação: 

(    ) Graduação   (    ) Especialização   (  ) Mestrado   (     ) Doutorado   (    ) Pós-doutorado 

 

Identifique a instituição de sua titulação selecionada acima: 
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(     ) Pública     (     ) Privada 

 

Nome da instituição:_____________________________________________________ 

 

Idade: 

(   ) 20 a 30 anos  (  ) 31 a 40 anos   (  ) 41 a 50 anos  (  ) 51 a 60 anos   (  ) 61 a 70 anos 

 

Sexo: 

(     ) Masculino     (    ) Feminino     (    ) Outros 

 

Licenciatura em:________________________________________________________ 

 

Você atua em qual nível de ensino? 

(    ) Educação Infantil                                               (    ) Ensino Fundamental 1º ao 5º ano 

(    ) Ensino Fundamental 6º ao 9º ano                     (    ) Ensino Médio 

 

Em qual local você utiliza com mais frequência o computador? 

(     ) Casa         (    ) Escola         (    ) Outros 

 

Em qual local você utiliza com mais frequência a internet? 

(     ) Casa         (    ) Escola         (    ) Outros 

 

Em qual local você utiliza com mais frequência o celular? 

(     ) Casa         (    ) Escola         (    ) Outros 

 

Você já tinha acessado podcast?     

(    ) Sim     (     ) Não 

 

Se sim, qual a periodicidade de acesso? 

(     ) Raramente     (     ) Diariamente   (    ) 2 a 3 vezes por semana   (    ) 1 vez por semana 

 

Você conhecia a Síndrome de Berardinelli? 

(    ) Não conhecia                                  (    ) Conhecia um pouco     

(    ) Conhecia bastante                           (    ) Primeiro contato pelo podcast 
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Você conhecia a Síndrome de Down? 

(    ) Não conhecia                                  (    ) Conhecia um pouco     

(    ) Conhecia bastante                           (    ) Primeiro contato pelo podcast 

 

Você já aplicou podcast como ferramenta pedagógica na sua prática? 

(    ) Sim          (    ) Não 

 

Se você respondeu SIM, marque a alternativa que representa as possibilidades de 

aplicação do podcast no processo de ensino e aprendizagem dos alunos. 

Marque um X  

 Instruções de atividades para alunos 

 Auxiliar na aprendizagem dos alunos 

 Substituição da aula presencial 

 Gravar uma aula presencial 

 Revisão  e fixação de conteúdo 

 Disponibilização de entrevistas, vídeos e outros materiais para auxiliar 

o ensino 

 Apresentar um conteúdo introdutório 

 Utilização como recurso de acessibilidade 

Outros: 

 

Se marcou a opção de “utilização como recurso de acessibilidade”, relate sua experiência. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Se sim, relate uma de suas experiências com o podcast em sua prática pedagógica. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Os podcasts sobre Síndrome de Berardinelli e Síndrome de Down motivaram a buscar 

mais informações sobre as Síndromes? 

(    ) Muito    (    ) Parcialmente    (    ) Pouco    (    ) Não ajudou 
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Os podcasts contribuíram para a sua formação docente? 

(    ) Muito    (    ) Parcialmente    (    ) Pouco    (    ) Não ajudou 

 

Você acha importante discutir a educação especial por meio de podcast? 

(    ) Muito    (    ) Parcialmente    (    ) Pouco    (    ) Não ajudou 

 

Mediante os podcasts que você escutou, estes podem ser utilizados como recurso 

pedagógico em sala de aula? 

(    ) Muito    (    ) Parcialmente    (    ) Pouco    (    ) Não ajudou 

 

Você recomendaria os podcasts a outros professores? 

(    ) Muito    (    ) Parcialmente    (    ) Pouco    (    ) Não ajudou 

 

Destaque pelo menos três pontos positivos dos podcasts ouvidos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Destaque pelo menos três pontos negativos dos podcasts ouvidos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Você assistiu todos os podcasts? 

(    ) Sim    (    ) Não 

 

Se respondeu não, pretende assistir todos os podcasts? 

(    ) Sim    (    ) Não 

 

Como você avalia os critérios técnicos dos podcasts: 

Qualidade do áudio 

(    ) Ótimo     (    ) Bom    (    ) Regular    (    ) Ruim 
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Temática/Conteúdo abordados 

(    ) Ótimo     (    ) Bom    (    ) Regular    (    ) Ruim 

 

Acessibilidade 

(    ) Ótimo     (    ) Bom    (    ) Regular    (    ) Ruim 
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APÊNDICE M – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Podcast como ferramenta de 

formação docente na perspectiva da educação inclusiva: implicações educacionais e sociais das 

pessoas com síndromes, que tem como pesquisador responsável Artur de Medeiros Queiroz. 

Esta pesquisa pretende construir podcasts sobre os aspectos educacionais e sociais da 

Síndrome de Berardinelli e Síndrome de Down. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é analisar as possibilidades do podcast como 

recurso para a formação de professores e discutir as implicações sociais e educacionais dos 

sujeitos com Síndrome de Berardinelli e Síndrome de Down. 

Caso você decida participar, será enviado através do e-mail e/ou aplicativos de 

mensagens o acesso aos podcasts via links. Posteriormente responderá a um questionário 

que será enviado por e-mail via Google Forms.  Neste, abordará questões relativas as suas 

experiências com podcast como ferramenta formativa e pedagógica, quanto às 

problemáticas e contribuições no processo de ensino e aprendizagem de pessoas com 

Síndrome de Berardinelli e Síndrome de Down. 

Durante a realização da pesquisa poderão ocorrer eventuais desconfortos e possíveis 

riscos por se tratar de uma pesquisa que envolve seres humanos podendo provocar 

constrangimentos, evidências de estigmatização, bem como retomadas das dimensões da 

escolarização, da vida social podendo trazer um risco psicológico aos participantes mediante a 

gravação do podcast. Esses riscos poderão ser minimizados com a paralização e/ou desistência 

da gravação de áudio a qualquer momento. 

Como benefícios da pesquisa você estará contribuindo e colaborando na produção de 

material audiovisual que tem como intuito principal a formação de professores, além do acesso 

da sociedade por meio das plataformas de distribuição.  

Em caso de complicações ou danos à saúde que você possa ter relacionado com a 

pesquisa, compete ao pesquisador responsável garantir o direito à assistência integral e gratuita, 

que será prestada com o apoio da ajuda médica e psicológica. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Artur 

de Medeiros Queiroz, rua Major Honório, 86 – Caicó/RN, medeirosqueiroz1991@hotmail.com, 

(84) 996552344.  

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 
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Os dados que você irá fornecer serão divulgados e identificados nas plataformas de 

distribuição, uma vez que há necessidade para o desenvolvimento das etapas seguintes da 

pesquisa e serão divulgados em congressos ou publicações científicas. Esses dados serão 

guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro. Esses dados serão 

guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e por um período de 

5 anos. 

____________ (assinatura do Participante/Responsável legal)  

 

____________ (assinatura do Pesquisador) 

 

Alguns gastos pela sua participação nessa pesquisa, eles serão assumidos pelo 

pesquisador e reembolsado para vocês. 

Se você sofrer qualquer dano decorrente desta pesquisa, sendo ele imediato ou tardio, 

previsto ou não, você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa UFRN - Lagoa Nova Campus Central (CEP Central/UFRN) – instituição que 

avalia a ética das pesquisas antes que elas comecem e fornece proteção aos participantes das 

mesmas – da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nos telefones (84) 3215-3135 ou 

(84) 9.9193-6266, e-mail cepufrn@reitoria.ufrn.br. Você ainda pode ir pessoalmente à sede do 

CEP, de segunda a sexta, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min, na Rua das 

Artes, s/n. Campus Central UFRN. Lagoa Nova. Natal/RN. CEP: 59075-000. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Artur de Medeiros Queiroz. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará 

para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa 

Podcast como ferramenta de formação docente na perspectiva da educação inclusiva: 

implicações educacionais e sociais das pessoas com síndromes, e autorizo a divulgação e 

identificação das informações por mim fornecidas para plataformas de distribuição e em 

congressos e/ou publicações científicas. 

 

_________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 
Impressão 

datiloscópica do 
participante 



185 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo Podcast como ferramenta de formação 

docente na perspectiva da educação inclusiva: implicações educacionais e sociais das pessoas 

com síndromes, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os 

procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao 

participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do 

mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido 

infringirei as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

Local, (data). 

_________________________________ 

Assinatura do(a) pesquisador(a) responsável 

OBS.: em caso de a pesquisar estar baseada na Resolução 510/2016 – CNS (Conselho 

Nacional de Saúde), substituir a palavra “termo” por “registro”. Assim, o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) passa a ser chamado de Registro de 

Consentimento Livre e Esclarecido (RCLE) 
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APÊNDICE N – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

Esclarecimentos  

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Podcast como ferramenta de 

formação docente na perspectiva da educação inclusiva, que tem como pesquisador responsável 

Artur de Medeiros Queiroz. Esta pesquisa pretende construir podcasts sobre os aspectos 

educacionais e sociais da Síndrome de Berardinelli e Síndrome de Down. O motivo que nos 

leva a fazer este estudo se dá pelo fato da ampliação das discussões sobre as pessoas com 

Síndrome de Berardinelli e Síndrome de Down por meio da ferramenta podcast, 

ferramenta esta, necessita a gravação de voz. Gostaríamos de solicitar sua autorização para 

efetuar a gravação de voz, concedida mediante o compromisso dos pesquisadores acima citados 

com os seguintes direitos: 

1. Ter acesso à gravação e transcrição dos áudios; 

2. Ter a garantia que os áudios coletados serão usados exclusivamente para gerar 

informações para a pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: 

revistas e eventos científicos; 

3. Não ter a identificação revelada em nenhuma das vias de publicação das informações 

geradas, utilizando mecanismos para este fim (tarjas, distorção da imagem, distorção da voz, 

entre outros).  

4. Ter os áudios obtidos de forma a resguardar a privacidade e minimizar 

constrangimentos; 

5. Ter liberdade para interromper a participação na pesquisa a qualquer momento e/ou 

solicitar a posse das fotos e/ou vídeos. 

Você não é obrigado a permitir o uso de seus áudios, porém, caso aceite, será de forma 

gratuita mesmo que os áudios sejam utilizados em publicações de livros, revistas ou outros 

documentos científicos e plataformas digitais. 

Os áudios coletados serão: de forma individual, em suas residências, por meio do 

google meet na qual a gravação será gravada, sendo extraídos apenas o áudio. A gravação 

durará em média 60 minutos. Considera-se a possibilidade de pausas tendo em vista o 

conforto e integridade da saúde do participante. 

Consentimento de Autorização de Uso do áudio 
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Após ter sido esclarecido sobre as condições para a minha participação no estudo, eu, 

_______________________________________________________ autorizo o uso de: 

 (  ) minha voz                                                                                                    

Local, ________ (data) 

____________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

_______________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressão 
datiloscópica 

do participante 
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APÊNDICE O - CARTA DE ANUÊNCIA 

 

Esclarecimentos 

Esta é uma solicitação para realização da pesquisa intitulada Podcast como 

ferramenta de formação docente na perspectiva da educação inclusiva: 

implicações educacionais e sociais das síndromes a ser realizada possivelmente 

nos ambientes educativos (mediante a situação atual da pandemia) pelo(s) 

pesquisador(es) Artur de Medeiros Queiroz, que utilizará a seguinte metodologia 

da pesquisa é qualitativa pela necessidade de discutir o objeto de estudo e seus 

caminhos, bem como a pesquisa de intervenção por tratar de formação de 

professores se faz necessário um conjunto de intervenções através da ferramenta 

podcast. Os procedimentos da pesquisa se dá pela construção de episódios de 

podcast, posteriormente serão avaliadas por alunos do curso de Pedagogia e por 

professores que estão em sala de aula. Para tanto, utilizou-se o questionário e a 

entrevista de grupo focal como instrumentos da pesquisa, e objetivos principais é 

apresentar o podcast como recurso de formação docente na perspectiva da 

educação inclusiva de modo que possa identificar os efeitos do podcast, 

necessitando portanto da concordância e autorização institucional para a 

realização da(s) etapa(s) apresentar um episódio do podcast e posteriormente irão 

responder um questionário. 

Ressaltamos que os dados coletados serão mantidos em absoluto sigilo, de 

acorao com as Resoluções no 466/2012 ou 510/2016 - Conselho Nacional de 

Saúde/Ministério da Saúde que tratam da Pesquisa envolvendo Seres Humanos. 

Salientamos ainda que tais dados serão utilizados tão somente para realização 

deste estudo. 

 

_____________________________________________________- 

Assinatura do pesquisador 

 

Consentimento 

Por ter sido informado verbalmente e por escrito sobre os objetivos e 

metodologia desta pesquisa, concordo em autorizar a realização da mesma nesta 

Instituição que represento. Escola Municipal Hermann Gmeiner, situada na rua 

Manoel Avelino da Costa, nº 186, bairro Castelo Branco, Caicó — RN, (84) 
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99617- 4949. 

Esta Instituição está ciente de suas corresponsabilidades como instituição 

coparticipante do presente projeto de pesquisa, dispondo de infraestrutura 

necessária para realização das etapas supracitadas. 

Esta autorização está condicionada à aprovação prévia da pesquisa acima 

citada por um Comitê de Ética em Pesquisa e ao cumprimento das determinações 

éticas das 510/2016 - Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde e suas 

complementares. 

O descumprimento desses condicionamentos assegura-me o direito de 

retirar minha anuência a qualquer momento da pesquisa. 

 

Caicó RN, 09 de Junho de 2020. 

_____________________________________ 

Assinatura do responsável pela instituição 

Carimbo responsável da Instituição 

CNPJ da Instituição 


