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“A partir das relações do homem com a realidade, resultantes de estar com ela e 

de estar nela, pelos atos de criação, recriação e decisão, vai ele dinamizando o 

seu mundo. Vai dominando a realidade. Vai humanizando-a”. 

 

Extraído do livro: Educação como Prática da Liberdade. 

Autor: Paulo Freire. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao pensar em desenvolver um e-book para discutir a demanda do Projeto 

Atendimento Pedagógico Domiciliar da Prefeitura Municipal de Santos, pensei 

não só em minhas necessidades, mas também nas necessidades dos 

professores que já atuam ou que tenham interesse em trabalhar nesta 

modalidade pedagógica, tão recente em nosso país.  

Atualmente, quando começamos a atuar no APD, não temos um 

referencial, não sabemos por onde iniciar o trabalho. Lembro-me da minha 

atribuição com Ricardo e Laura: foi uma mistura de ansiedade e medo, visto que 

são dois mundos que tive de encontrar: o aluno e a família, sem saber como 

seria a reação de ambos. 

Diante disso, o e-book oportunizará que o professor conheça o universo 

revelado pela pesquisa, que observe realidades diferentes, cada uma trazendo 

uma história com alunos distintos, a participação da família neste processo de 

ensino-aprendizagem e como a escola se encaixa neste cenário. Esse material, 

com certeza, levará ao docente a oportunidade de perceber que o APD pode 

oferecer um universo inclusivo ao aluno impossibilitado de frequentar a EU, 

universo esse que vai além dos muros escolares, um caminho de possibilidades 

em que ele é o protagonista e o professor é o mediador para auxiliá-lo na 

aprendizagem, como também na sua construção como cidadão participante em 

uma sociedade que necessita se abrir para o novo, perceber as diferenças como 

diversidades, e não como ameaças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

1 OBJETIVOS 

 

1.1 Objetivo Geral 

 

Oportunizar um referencial aos professores que já atuam no Projeto APD 

ou que tenham interesse em fazer parte desse projeto, para que possam se 

apropriar, através das vozes das professoras que participaram da pesquisa, de 

suas experiências vividas neste universo pouco conhecido e pouco discutido.  

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

• Auxiliar nas demandas pedagógicas domiciliares da Prefeitura 

Municipal de Santos; 

• Atingir um maior número de leitores, interessados em compreender 

esta modalidade pedagógica; 

• Divulgar o e-book, tornando-o conhecido tanto na rede de ensino 

de Santos, como em eventos relacionados com o tema; 

• Apresentar os resultados deste trabalho, a partir da organização 

das entrevistas. 
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2 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

2.1 Uma nova modalidade pedagógica, um novo fazer, um novo olhar 

 

Atualmente, não existe um referencial para os professores que atuam no 

Projeto APD. A pesquisa identificou as dificuldades das professoras ao iniciarem 

nesta modalidade pedagógica, como trabalhar com o aluno em sua residência. 

A quantidade de alunos que ingressam neste segmento tem aumentado nos 

últimos anos, visto que este projeto teve início na rede municipal de Santos em 

2005, com duas alunas que apresentavam Amiotrofia Espinhal. Hoje já há mais 

de quinze alunos atendidos. 

O professor necessita dessa orientação, não deve “iniciar esse trabalho 

no escuro”. Costumo usar essa expressão não como um exagero, mas expondo 

realmente como me senti ao ingressar no APD. 

Segundo Bauman (2001), o professor precisa ser um fluido na vida de 

seus alunos, um manancial que transborda, que inunda, auxiliando esses alunos 

tão vulneráveis a se tornarem pessoas atuantes em uma sociedade que 

marginaliza aqueles que apresentam deficiência. O docente precisa prepará-los 

para a vida, compreendendo os seus limites e suas dificuldades. 

De acordo com o referido autor, a intenção é que o professor, ao ter 

contato com este material, possa ser um mediador na vida do aluno, transmitindo 

conhecimentos e compreendendo como fazê-lo. Ao ler as experiências das 

professoras, que possa ter uma base de como a família e a escola participam do 

APD. 

Segundo as Diretrizes Nacionais de Educação Especial na Educação 

Básica (2001), a adoção do conceito de Necessidades Educacionais Especiais 

e do horizonte da Educação Inclusiva implica mudanças significativas. Em vez 

de se pensar no aluno como a origem de um problema, exigindo-se dele um 

ajustamento a padrões de normalidade para aprender com os demais, coloca-se 

para os sistemas de ensino e para as escolas o desafio de construir 

coletivamente as condições para atender bem à diversidade de seus alunos. 

Nesse sentido, percebe-se que professor, escola, funcionários, 

comunidade e principalmente a família precisam se adaptar às condições 
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daqueles que são especiais, não exigindo um padrão de aprendizagem, visto 

que cada um aprende de uma maneira diferente.  

O professor necessita sempre buscar novos conhecimentos para 

descortinar esse universo inclusivo de maneira prazerosa. Todos os alunos têm 

condições de aprender, a deficiência não os torna incapazes. Conforme o artigo 

I da Convenção da Guatemala (1999), o termo “deficiência” significa uma 

restrição física, mental ou sensorial, de natureza permanente ou transitória, que 

limita a capacidade de exercer uma ou mais atividades essenciais da vida diária, 

causada ou agravada pelo ambiente econômico e social. 

As determinações do artigo I são muito claras: a deficiência limita a 

capacidade de exercer uma ou mais atividades essenciais à vida diária, mas não 

significa que não existam condições para aprender.  

Tendo em vista tais determinações, esse e-book trará ao docente um 

suporte para incluir os alunos com Necessidades Educacionais Especiais no 

ambiente escolar, oportunizando que a família e a escola também participem 

deste contexto do APD, observando as experiências com alunos em situações 

distintas. 

Através desse tutorial, a intenção também é falar a respeito da minha 

prática em atuar com dois alunos em condições diferentes, com famílias que 

fazem parte de cenários distintos e que lutam para que seus filhos tenham uma 

educação de qualidade, com os direitos que os indivíduos que apresentam 

deficiência devem ter, como condições de atendimento pedagógico em razão da 

situação de saúde que os impede de ir à escola, transformando em um espaço 

de ensino-aprendizagem um cômodo do lugar onde eles moram (BRASIL, 2002, 

p. 13). 

Para Fontes (2005), a escuta pedagógica atenta e sensível às demandas 

afetivas, cognitivas, físicas e sociais da criança pode possibilitar a consolidação 

de sua subjetividade. O trabalho pedagógico em hospital não possui uma única 

forma de acontecer. O professor tem de se reconhecer como pesquisador do seu 

fazer, buscando novas respostas para eternas novas perguntas. 

Essa escuta pedagógica precisa permear o trabalho docente, precisa 

permitir que ele rompa os seus limites, que encare novos desafios, como Boff 

(2000) preconiza: “A transcendência diz respeito à capacidade de romper limites, 

de superar, projetar-se sempre num mais além”. 
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As perguntas sempre irão surgir. Cabe ao docente buscar continuamente 

respostas que o auxiliem neste trabalho doloroso, mas ao mesmo tempo 

gratificante. 

 

2.2 Organização do e-book 

 

A estrutura do e-book segue os seguintes passos: 

1º) O conceito de Atendimento Pedagógico Domiciliar – Para o leitor, é 

importante que antes de ter acesso às experiências das docentes entrevistadas 

e como os alunos são atendidos, entenda o que é essa modalidade de ensino e 

quais são as políticas que abraçam esse segmento; 

2º) Histórico do APD na rede de ensino de Santos – Esse documento não 

é muito divulgado. Foi preciso contatar a SEDESP para ter acesso a ele, 

entender como os atendimentos foram iniciados na rede de ensino de Santos. 

Essa informação é importante para o leitor, visto que esse projeto já existe na 

rede há mais de 10 anos; 

3º) A participação da família – Como os responsáveis por Ricardo e Laura 

enxergam o APD? Como esse projeto beneficiou a vida destes alunos? 

4º) Experiência com Ricardo e Laura – Serão expostos ao leitor os meus 

medos, as minhas ansiedades e inseguranças ao iniciar no APD, a minha 

experiência e como foi e está sendo construída a minha identidade docente; 

5º) As vozes das professoras entrevistadas e o APD – De acordo com as 

professoras, como o docente necessita trilhar o caminho neste projeto, para que 

o aluno seja melhor atendido?; 

6º) Mais contribuições para incluir – Nesse campo, haverá sugestões de 

filmes, músicas e livros relacionados à Educação Inclusiva; 

7º) A pesquisa – O desfecho do e-book terá as considerações finais deste 

trabalho. 

8º) Referências; 

Para Donald Schon (2002, p. 93), é importante 

 

[...] a ideia da reflexão como elemento fundamental para o 
desempenho da atividade profissional. Por meio da reflexão é possível 
criticar a compreensão tácita subjacente à avaliação e ao julgamento 
de uma situação. É possível, ainda, pela reflexão chegar ao 
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questionamento das estratégias e teorias implícitas em um modelo de 
comportamento ou em uma linha de desempenho. 

Corroborando com a ideia do referido autor, a reflexão é o elemento 

crucial para que o trabalho do docente tenha fluidez. Assim que os leitores 

tiverem contato com esse e-book, compreenderão que este projeto oportunizado 

pela Prefeitura de Santos tem total importância na vida destes alunos. Além 

disso, a experiência das professoras fará com que aqueles que porventura 

tenham receio em iniciar os atendimentos, possam ter confiança e acreditem na 

capacidade que estes alunos têm de se transformarem à medida que o docente 

se colocar como mediador, não só na aprendizagem, mas como um amigo e 

companheiro de jornada, pois é possível que esse vínculo transcenda o 

pedagógico. 

 

3 PÚBLICO-ALVO 

 

Professores atuantes no APD e demais leitores interessados em 

compreender essa modalidade de ensino, para possivelmente se dedicarem a 

ela. 

 

4 PRODUTO ELABORADO A PARTIR DA PESQUISA 

 

Para conhecer o e-book, acesse o link abaixo: 

 

www.apddigital.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apddigital.com.br/
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