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1 INTRODUÇÃO  

 

 

 

O Laboratório de Inclusão funciona dentro da Secretaria de proteção 

social, justiça, mulheres e direitos humanos (SPS), uma secretaria que compõe 

o grupo de secretarias do governo do estado do Ceará. Esse Secretaria está 

situada em um bairro com famílias carentes e também pessoas com mais renda. 

Não podemos defini-lo como bairro periférico, o que ocorre também com os 

bairros do entorno. A comunidade costuma frequentar a Secretaria, pois nela 

existem diversos setores que trabalham com os programas de assistência social 

do governo. Dentro desse contexto de inclusão social encontra-se o Laboratório 

de Inclusão.     

No histórico desse setor se deu partir dos estudos, reflexão, inquietação 

e confronto com este modelo de sociedade que vivemos e condenamos, pela 

visível necessidade de colaborar com a ideia de um novo modelo social, livre, 

solidário e consciente. A coordenação de estágio universitário, dentro de uma 

repartição pública brasileira, aproveitando os espaços de autonomia 

conquistados em determinadas ações – como a definição de critérios seletivos e 

criação de cotas especiais para estudantes com vulnerabilidade social – 

propiciou o surgimento de um laboratório de estudos, pesquisas e ações, na 

tentativa da inclusão de pessoas com deficiência (PcD) em um meio ambiente 

debilitado pela multiplicação e valorização dos preconceitos. 

A ideologia de trabalho do Laboratório de Inclusão foi sendo construída, 

ao longo de todos esses anos, desde 1991, na sua fundação, quando surgiu a 

necessidade de um setor que assumisse a seleção de estagiários universitários 

na SPS como consequência natural do processo materializado de inclusão das 

diferenças humanas.  

O Laboratório de Inclusão tem como objetivo principal à promoção da 

pessoa com deficiência e/ou em situação de vulnerabilidade social, 

desenvolvendo seus aspectos emocionais, sócio afetivos e intelectuais para que 

haja uma integração no seu sentido amplo com o meio social em que vivem, 
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principalmente no seu desenvolvimento em relação ao mercado de trabalho. 

Para tanto, o Laboratório de Inclusão dispõe de várias formas de atuação que 

envolve não só a pessoa assistida, mas também promove eventos que buscam 

atingir diretamente os que atuam com esses sujeitos direta ou indiretamente. 

Desta forma, contribui com o crescimento pessoal, social e profissional, 

desenvolvendo a inclusão deste no mercado de trabalho, ressaltando suas 

potencialidades e respeitando a individualidade de cada pessoa.  

Ressalta-se que o Laboratório de Inclusão também tem como finalidade 

gerar emprego e renda para este público, além de promover um espaço de apoio 

e conscientização de si mesmo e de suas necessidades, bem como a 

compreensão das limitações deixadas diante de cada especificidade. O trabalho 

desenvolvido tem como objetivo incluir e acompanhar os funcionários da SPS 

com deficiência, desenvolvendo atividades de monitoramento com os setores 

nos quais estes estão lotados, auxiliando-os tecnicamente para a melhoria de 

suas habilidades. 

A estrutura administrativa do Laboratório é dividida em dois núcleos, o 

núcleo de estágios universitários e o núcleo de acessibilidade dificultada. O 

Núcleo de Estágio Universitário é responsável pela seleção, acompanhamento 

e avaliação de todo processo de aplicação de estágio universitário na SPS. Já o 

Núcleo de Acessibilidade Dificultada tem como objetivo a inclusão de Pessoas 

com Deficiência (PcD) e/ou vulnerabilidade social no mercado de trabalho, 

formando, acompanhando e promovendo a inclusão dentro e fora da SPS. Para 

tanto, desenvolve atendimento psicológico individual ou em grupo, oficinas de 

convivência, grupos temáticos, abordando temas relacionados ao mercado de 

trabalho, bem como temas transversais.  
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Figura 01- Divisão administrativa do Laboratório de Inclusão 

 

O trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Acessibilidade Dificultada tem 

como objetivo incluir e acompanhar tanto o público externo que busca os 

serviços do Laboratório como os funcionários internos da SPS com deficiência. 

Referente a esse segundo público desenvolve atividades de monitoramento com 

os setores nos quais estes estão lotados, auxiliando-os tecnicamente para a 

melhoria de suas habilidades. Um dos maiores desafios deste núcleo é fazer 

com que a inclusão desses sujeitos seja produtiva. Os procedimentos e 

processos determinados por lei, decorrentes dos avanços, conquistas sociais e 

populares, ainda não são suficientemente estabelecidos, compreendidos e 

acolhidos pelos próprios trabalhadores, empresários, gestores e instituições do 

serviço público e privado.  

O trabalho do Laboratório ultrapassa os muros da antiga Secretaria do 

Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS), e atual Secretaria de Proteção 

Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos (SPS) atuando numa relação direta 

com a comunidade, através de projetos e oficinas realizadas não só no espaço 

da secretaria, bem como numa prática dentro da comunidade, visando 

principalmente a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. 

O setor conta com os seguintes profissionais: um coordenador, uma 

Analista de Recursos Humanos, uma pedagoga, um assistente técnico, uma 

assistente de controle administrativo, uma colaboradora de apoio as atividades 
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auxiliares, estagiários de psicologia, pedagogia e assistência social. As 

atividades realizadas pelos profissionais são citadas no anexo I. 

Referente ao ambiente físico o espaço se caracteriza como uma sala de 

escritório com espaços divididos entre escritório sem divisão física apenas 

mesas de cada profissional citados disposta nos espaços, copa composta por 

mesa, cadeiras e eletrodomésticos (frigobar, micro-ondas) e armário e uma sala 

para as reuniões, atendimentos individuais e atividades pedagógicas como as 

oficinas, por exemplo. O setor conta com Datashow, computadores, internet, 

entre outros e se está conectado às redes sociais (facebook, instagram, whatsap, 

blog, e-mail) utilizadas pela gestão e coordenação da instituição para divulgação 

e comunicação com a comunidade (anexo I). 

A rotina do Laboratório é bem tranquila e segue a mesma sequência 

diariamente, o trabalho é basicamente administrativo para os membros da 

gestão e o trabalho da pedagoga envolve além da parte administrativa, 

atendimentos e acompanhamentos dos participantes das oficinas e atividades 

pedagógicas do setor. Sempre que necessário são feitas reuniões 

extraordinárias com a equipe para alinhar procedimentos e objetivos/metas. O 

horário de trabalho é 08:00 as 17hs com intervalo de uma hora de almoço de 

segunda a sexta. 

 

2. A OBSERVAÇÃO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA DO RESPONSÁVEL PELA 

ÁREA ONDE VOCÊ ESTÁ ESTAGIANDO 

 

A pedagoga do Laboratório de Inclusão acompanha, atualmente, três 

grupos de estudos elaborados e duas oficinas vivenciada por colaboradores e 

estagiários universitários da SPS: 1) Grupo de Informação e Consciência 

Humana (GICH); 2) Oficina Aprendendo a Viver com Acessibilidade (A.V.A.); 3) 

Oficina Que Vida Boa e 4) Oficina Psicologia da Diversidade. Realiza também 

atendimentos individuais dos participantes da oficina AVA e acompanhamentos 

no sentido de entender as possibilidades e desafios do ingresso no mercado de 

trabalho e também realiza o acompanhamento dos participantes que já 

obtiveram a empregabilidade através das parcerias do laboratório. Principais 

responsabilidades: 
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Acompanhar grupos de estudos, pesquisas e oficinas do Laboratório de 

Inclusão; 

Acompanhar as intervenções temáticas a partir de demandas; 

Atender e encaminhar pessoas com deficiência para empregabilidade; 

Acompanhar colaboradores e estagiários com deficiência; 

Desenvolver práticas de educação inclusiva.  

Através das observações realizadas é possível perceber é bem complexo 

o cotidiano da profissional, pois a mesma tem muitas atribuições dentro e fora 

do setor de trabalho. A mesma realiza com alegria e está sempre motivada para 

realizar as ações com o público interno e externo. 

O laboratório de Inclusão é convidado constantemente para eventos e 

reuniões com seus parceiros (instituições públicas e privadas que trabalham com 

inclusão de pessoas com deficiência cognitiva) e a pedagoga sempre vai 

representando a instituição. Durante o período de observação tive a 

oportunidade de acompanha-la em alguns desses momentos. 

  

3. DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM AMBIENTE 

NÃO ESCOLAR        

    

3.1  Organização da rotina: A rotina do Laboratório é bem tranquila e segue a 

mesma sequência diariamente, o trabalho é basicamente administrativo para os 

membros da gestão e o trabalho da pedagoga envolve além da parte 

administrativa, atendimentos e acompanhamentos dos participantes das oficinas 

e atividades pedagógicas do setor. Sempre que necessário são feitas reuniões 

extraordinárias com a equipe para alinhar procedimentos e objetivos/metas. O 

horário de trabalho é 08:00 as 17hs com intervalo de uma hora de almoço de 

segunda a sexta. O setor conta com os seguintes profissionais: um coordenador, 

uma Analista de Recursos Humanos, uma pedagoga, um assistente técnico, 

uma assistente de controle administrativo, uma colaboradora de apoio as 

atividades auxiliares, estagiários de psicologia, pedagogia e assistência social. 

As atividades realizadas pelos profissionais são citadas no anexo II. 
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3.2 Relações Humanas: A seguir apresentar-se-a observações de situações 

concretas presenciadas no dia a dia do campo de estágio envolvendo a equipe 

gestora, funcionários. 

 

Em relação a práticas que demonstrem a valorização da diversidade e da 

diferença observou-se que o laboratório possui diversas atividades pedagógicas 

de atendimento e acompanhamento de pessoas com deficiência, um exemplo 

dessas ações é a Oficina AVA. As pessoas envolvidas nessas ações são a 

Pedagoga, estagiárias (pedagogia, psicologia e assistente social) e participantes 

com deficiências cognitivas (autismo, down, retardo mental leve). A partir dessas 

observações percebo que o laboratório de inclusão é um importante 

equipamento social que promove de fato a inclusão dos participantes 

contribuindo com o exercício de cidadania dos mesmos. Essa oficina trabalho 

aspectos do desenvolvimento humano dos participantes tais como: autoestima, 

autoconhecimento e autoconceito além de oferecer a qualificação básica para 

que mesmo possa ingressar no mercado de trabalho.  

Já em relação a práticas que evidenciam o bom atendimento à clientela 

observou-se que os atendimentos são realizados de forma organizada através 

de horário agendado com antecedência para haja o correto acompanhamento e 

atenção. As pessoas envolvidas são a pedagoga e a pessoa que será atendida. 

É possível perceber que todos os membros da equipe possuem o entendimento 

a respeito da valorização da diversidade e da diferença. A partir desse 

tratamento identifica-se a satisfação das pessoas atendidas e o quanto são 

gratas.  

Referente as práticas que demonstrem a colaboração da comunidade 

verificaram-se de forma clara através das parcerias que existem entro o 

Laboratório e as diversas instituições que trabalham com a mesma temática. Ao 

meu ver é fundamental que existam as parcerias para que as ações, objetivos e 

metas sejam efetivadas e que haja a integração da rede de assistência.   

No laboratório de Inclusão observa-se de forma muito clara as boas práticas das 

relações interpessoais tais como o bom uso das palavras (seja da gestão, 

funcionário, colaborador e clientela). Existe uma cultura de harmonia e um bom 

clima organizacional onde há incentivo de palavras de cortesia como com 
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licença, obrigada, bom dia, dentre outros. A partir dessas observações penso 

que o setor está no caminho correto, pois para que metas e objetivos 

organizacionais sejam alcançados é fundamental que exista uma cultura de 

harmonia e empatia entre os membros da equipe. Fica muito claro na 

convivência da equipe essas condutas de relacionamento desenvolvidas e 

praticadas dentro do Laboratório de Inclusão por todos que dele fazem parte. 

São cultivados valores como: educação, respeito e gentileza. 

Nas práticas observadas cujo excesso de liberdade não reconhece o respeito ao 

serviço oferecido verificou-se a ocorrência desse fato nas oficinas AVA entre os 

próprios participantes (pessoas atendidas) observou-se a falta de respeito com 

colegas e facilitadores. A situação foi prontamente mediada pelas facilitadoras. 

Aqui cabe ressaltar que os participantes possuem algum tipo de deficiência 

cognitiva e alguns comportamentos inadequados surgem de forma espontânea. 

É fundamental que as facilitadoras da Oficina estejam preparadas para mediar 

essas situações de conflito. Ressalta-se também que os colaboradores do 

Laboratório passam por várias formações ministradas pela pedagoga para 

entender melhor as diversas deficiências e como agir em cada caso.    

Em relação as práticas que demonstram preconceito ou desrespeito ao usuário 

com já citado anteriormente já ocorreu nas oficinas AVA entre os próprios 

participantes (pessoas atendidas) a falta de respeito com colegas e facilitadores. 

Situação que foi prontamente mediada pelas facilitadoras que recebem diversas 

formações e na medida do possível estão preparadas para as ocorrências. Aqui 

ressalta-se mais uma vez a importância da formação e nesse caso a pedagoga 

está capacitada e desenvolve constantemente essas ações de formação.   

 

3.3 Análise Documental:  

                            

Referente ao Planejamento Estratégico o campo de estágio é um setor chamado 

Laboratório de inclusão, nesse sentido, o Planejamento Estratégico do setor é 

documentado através do projeto. A seguir apresento os principais apontamentos.  

O setor foi desenvolvido junto com a ideologia de trabalho do Laboratório de 

Inclusão, ao longo de todos esses anos, desde 1991, na sua fundação, quando 

surgiu a necessidade de um setor que assumisse a seleção de estagiários 
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universitários na SPS como consequência natural do processo materializado de 

inclusão das diferenças humanas. O laboratório de inclusão é um setor que está 

dentro da estrutura da SPS que é uma secretaria do governo do estado. 

Portanto, os recursos são advindos dos cofres públicos.  Seu objetivo principal é 

à promoção da pessoa com deficiência e/ou em situação de vulnerabilidade 

social, desenvolvendo seus aspectos emocionais, sócio afetivos e intelectuais 

para que haja uma integração no seu sentido amplo com o meio social em que 

vivem, principalmente no seu desenvolvimento em relação ao mercado de 

trabalho. Para tanto, o Laboratório de Inclusão dispõe de várias formas de 

atuação que envolve não só a pessoa assistida, mas também promove eventos 

que buscam atingir diretamente os que atuam com esses sujeitos direta ou 

indiretamente. Desta forma, contribui com o crescimento pessoal, social e 

profissional, desenvolvendo a inclusão deste no mercado de trabalho, 

ressaltando suas potencialidades e respeitando a individualidade de cada 

pessoa. De acordo com o projeto os objetivos estão sendo atingidos bem como 

os novos desafios que surgem. A avaliação desses objetivos ocorre de forma 

periódica em reuniões planejadas ao longo do ano. Os principais resultados 

alcançados são a empregabilidade das pessoas atingidas bem como a 

construção de novas parcerias com diversos setores da sociedade como 

universidades e empresas. A partir dessas observações penso que o trabalho 

realizado no laboratório de inclusão é de fundamental importância para o público 

atendido e já é bem desenvolvido. Atualmente, conta com profissionais 

especializados e que “vestem a camisa da causa dos deficientes” nesse sentido 

fica como sugestão tentar aumentar o alcance das ações ampliando os 

atendimentos. Tentar junto a SPS a ampliação do espaço laboral das atividades 

pedagógicas visando oferecer mais conforto aos participantes das oficinas e aos 

próprios colaboradores do setor que contam com espaços bastante limitados. 

Ampliar o diálogo com as demais secretarias do governos e equipamentos de 

assistência social e qualificação profissional como a Escola Sabor e Arte 

(EVISA), por exemplo, que oferece diversos cursos e tentar desengavetar 

projetos importantes como a oficina de letramento digital e as casas de luz.  

Em relação ao planejamento anual e orçamento existe uma articulação entre a 

demanda e a realidade dos objetivos traçados, pois o laboratório surgiu de uma 
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necessidade da SPS junto a comunidade. O laboratório só atende conforme a 

sua capacidade, por exemplo, como o espaço para a realização das oficinas é 

pequeno cada oficina só atende no máximo 10 participantes. É realizada uma 

triagem dos casos que podem ser atendidos de acordo com a capacidade do 

setor. Como os recursos vem direto da secretaria para efetivar ações como festa 

junina ou da pascoa por exemplo a pedagoga realiza rifas em prol de conseguir 

recursos.    

Em relação aos critérios para a seleção de colaboradores e pedagogos sempre 

que necessário é feita uma seleção. Para isso, é realizada uma divulgação da 

vaga ou aceita-se indicação de profissionais já conhecidos, como por exemplo, 

o aproveitamento dos próprios estagiários que passaram pelo setor. O perfil para 

seleção de pedagogo segue as recomendações abaixo: 

ESPECIFICIDADES DA FUNÇÃO 

Conhecimentos / Habilidades: 

Deverá possuir instruções equivalentes ao ensino superior em pedagogia; 

noções básicas em informática e conhecimentos em inclusão social, 

acessibilidade e educação inclusiva.   

PERFIL COMPORTAMENTAL 

Competências necessárias à função 

Conhecimentos: nível superior na área de Humanas e conhecimentos em 

informática. 

Habilidades: fluência verbal, postura ética, saber ouvir e bom relacionamento 

interpessoal. 

Atitudes: organização, comunicação, empatia, comprometimento, pró-atividade 

e flexibilidade. 

Ressalta-se que todos os colaboradores do setor têm carteira assinada e os 

estagiários tem o contrato de estágio. A atual pedagoga foi efetivada após atuar 

como estagiária do setor. Sua atuação enquanto pedagoga constitui-se como 

pilar fundamental das ações realizadas tanto na triagem dos participantes como 

no acompanhamento que se faz em momentos como desenvolvimento humano 

e profissionais que se dá durante as oficinas, inserção no mercado de trabalho 

e atuação na empresa visando a estabilidade do participante. Há receptividade 
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para esse tipo de trabalho pois se verifica que a demanda é maior que a 

capacidade de atendimento. As principais atividades atribuídas da mesma são: 

Acompanhar grupos de estudos, pesquisas e oficinas do Laboratório de 

Inclusão; 

Acompanhar as intervenções temáticas a partir de demandas; 

Atender e encaminhar pessoas com deficiência para empregabilidade; 

Acompanhar colaboradores e estagiários com deficiência; 

Desenvolver práticas de educação inclusiva.  

A seguir apresentar-se-á a entrevista feita com membro da equipe gestora. A 

pedagoga gentilmente aceitou participar desse momento e forneceu informações 

valiosas para compor o relatório.  

Na entrevista buscou-se entender como funciona a Gestão ou Diretoria da 

instituição. A entrevistada informou que só existe um gestor que é o coordenador, 

ele é servidor da instituição e escreveu o projeto do Laboratório de Inclusão.  

Ressaltou que a gestão é compartilhada com a equipe do Laboratório, formada 

pelo coordenador, a pedagoga, a analista de recursos humanos, um profissional 

de apoio tecnológico e mídias digitais, um apoio administrativo e uma auxiliar. 

Quando perguntada sobre a existência de algum Conselho Deliberativo a mesma 

respondeu que esse conselho é composto pela própria equipe. Ressaltou a 

existência de um comitê de ética formado pela equipe do Laboratório que decide 

sobre a entrada e saída dos participantes da Oficina AVA e também deliberam 

sobre a entrada ou saída de pessoas do cadastro da empregabilidade. Nessas 

reuniões é decidido, por exemplo, se uma pessoa tem condições de ser 

empregada. Sobre o que eles discutem nas reuniões e o centro dessas 

discussões a mesma respondeu que discutem as demandas internas e externa, 

demandas dos colaboradores com deficiência lotados nos setores da Secretaria. 

Sobre a existência de auto avaliação dos funcionários, colaboradores e gestores 

a resposta foi sim, é feita semestralmente com a própria equipe do Laboratório 

e com os colaboradores da secretaria que possuem deficiência. Inclusive, tive a 

oportunidade como estagiária de contribuir com esse momento de aplicação da 

auto avaliação. Nessa ocasião todos os estagiários foram convidados a 

contribuir e cada um auxiliou um colaborador no preenchimento do instrumental. 

Sobre se há discussão sobre as atividades realizadas a profissional respondeu 
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que sim com reuniões previamente agendadas e disponibilizadas em mural. 

Sobre a questão de a comunidade participar das reuniões a mesma informou 

que há reuniões específicas por exemplo com os pais dos participantes da 

Oficina AVA e reuniões com os colaboradores dos setores da secretaria que 

possuem deficiência. Para finalizar a entrevistada disse na última reunião foi 

discutido a respeito da aplicação do auto avaliação e também uma conversa para 

explicar possíveis remanejamentos desses colaboradores acompanhados pelo 

laboratório dentro da própria secretaria.  

 

3.4 Competências da equipe gestora:  

Gestão democrática e participativa – sobre essa competência Lück (2009) 

defende que essa participação não pode e nem deve ser compreendida ou 

reduzida a mera colaboração da comunidade escolar em ações esporádicas de 

colaboração com a escola, nem tampouco em reuniões de informes. No caso do 

Laboratório de Inclusão a gestão do setor é feita de forma participativa e 

colaborativa. O coordenador tem uma postura democrática, o mesmo gosta e 

incentiva a presença de todos na tomada de decisões. Todos os membros da 

equipe têm autonomia e as decisões são tomadas sempre nas reuniões. Como 

estagiária presenciei essa organização acontecendo dentro do setor. O 

calendário bem como todas as atividades realizadas e previstas no setor eram 

evidenciadas no mural coletivo. Essa visão também foi compartilhada na 

entrevista realizada com a pedagoga (ver entrevista em análise documental). 

Acredito que esse tipo de gestão é positiva a medida que os membros da equipe 

se sentem participantes do processo como protagonistas. Esse sentimento de 

pertencimento é importante pois promove “um estar presente na história e não 

simplesmente estar nela representadas” (FREIRE, 2001, p.75). Nesse sentido, 

se sentem motivados em realizar um bom trabalho em prol dos objetivos do 

setor.   

Gestão de pessoas – para Lück (2009) o gestor é o articulador que motiva a 

equipe, compartilha as responsabilidades, promove formação, atenta para uma 

comunicação eficiente com o grupo e da qualidade das relações interpessoais. 

No item relações humanas deste relatório ficou claro que a gestão de pessoas é 

realizada de forma eficiente visto que os colaboradores do setor trabalham 
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motivados e existe uma política de convivências onde valores como educação, 

empática e respeito são levados a sério. É isso fica evidente também no 

acolhimento ao público externo atendido pelo Laboratório. As formações são 

constantes e abordam tanto temas mais técnicos como temas comportamentais 

e de desenvolvimento humano. Essa questão da valorização dos profissionais é 

levada muito a sério pelo gestor e na medida do possível ele consegue fazer com 

que os colaboradores se sintam valorizados. Foi possível observar que o 

coordenador é muito querido e prestigiado por todos, tanto público interno como 

externo. 

Gestão pedagógica - Lück (2009) ressalta ser muito importante a atuação do 

coordenador pedagógico tendo como uma das suas atribuições, acompanhar e 

liderar junto aos professores esse processo de forma mais direta e participativa, 

estando atenta para as ações que podem assegurar a aprendizagem dos 

estudantes. Fazendo uma analogia com a realidade observada quem faz a 

gestão pedagógica das ações realizadas no Laboratório é a pedagoga que é 

membro da gestão. A mesma acompanha ações dentro e fora do setor. Suas 

principais atribuições consistem em:  acompanhar grupos de estudos, pesquisas 

e oficinas do Laboratório de Inclusão, acompanhar as intervenções temáticas a 

partir de demandas, atender e encaminhar pessoas com deficiência para 

empregabilidade, acompanhar colaboradores e estagiários com deficiência, 

desenvolver práticas de educação inclusiva. Nesse sentido é possível afirmar 

que essa gestão é eficiente a medida que os objetivos são alcançados. Todas 

essas ações da pedagoga foram observadas e vivenciadas no período do 

estágio.  

Gestão administrativa – De acordo com Lück (2009) essa gestão compreende: 

a organização dos registros e documentação escolar, a gestão dos recursos 

físicos, materiais e equipamentos da escola, a gestão dos serviços de apoio, ou 

seja, dos funcionários e a gestão financeira. Analisando a realidade em questão 

foi possível observar que essa gestão é eficiente, pois os poucos recursos 

disponíveis são utilizados de forma responsável e consciente e sempre que 

possível são reaproveitados. O material pedagógico disponível para a utilização 

nas oficinas é bem utilizado e armazenado de forma a possibilitar a gestão 

desses materiais, percebendo quando necessário a troca ou compra de novos 
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materiais. Nessa gestão existe uma pessoa específica, que é a técnica de 

controle administrativo, mas toda a equipe se envolve.     

Gestão da cultura escolar - De acordo com Lück (2009) a cultura organizacional 

da escola precisa também oportunizar que a identidade de cada estudante 

encontre espaço para se expressar, bem como, deve oportunizar o encontro da 

cultura do estudante com outras culturas. Logo, a escola precisa constituir-se no 

território de acolhimento e valorização das diferenças. O Laboratório de Inclusão 

é um espaço não escolar mas que realiza ações pedagógicas importantes que 

contribuem com o desenvolvimento humano dos participantes das oficinas. Tive 

a oportunidade de observar e ministrar a Oficina (Aprendendo a Viver com 

Acessibilidade (AVA) onde o público alvo são pessoas com deficiência cognitiva 

tais com down, autismo e retardo mental leve, o principal objetivo da oficina e o 

desenvolvimento humanos dos participantes e a empregabilidade. As atividades 

trabalhadas nas oficinas contribuem com o fortalecimento da autoestima, do 

autocuidado e da autoimagem além da construção da própria cidadania dos 

participantes que se vem sempre a margem da sociedade. Nessas oficinas eles 

convivem com as diferenças e aprendem a ter empatia e respeito.     

Gestão do cotidiano escolar – Lück (2009) não adianta apenas planejar, melhorar 

as condições da infraestrutura, seu Projeto Político Pedagógico se as ações 

cotidianas não forem repensadas. Não adianta apenas mudar o discurso formal, 

é preciso mudar a forma de vivenciar as ações. Assim, observar a riqueza que 

organiza o cotidiano escolar é extremamente significativo para compreender a 

realidade da instituição e apontar os caminhos para a melhoria da mesma. Aqui 

seria gestão do cotidiano organizacional já que não se trata de uma escola e sim 

de um setor pertencente a uma secretaria do governo. No Laboratório é possível 

observar que os objetivos organizacionais estão sempre sendo discutidos e a 

gestão procura fazer as adequações de acordo com os recursos disponíveis. É 

notório que os colaboradores e estagiários vivenciam na prática os valores da 

instituição, seja no respeito aos horários e suas responsabilidades individuais 

seja nas relações interpessoais. Foi possível observar o respeito mútuo e o 

trabalho sempre feito de forma colaborativa em prol dos objetivos 

organizacionais que constam no projeto.   
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3.5 Relato das atividades de participação.  

 

Durante o período do estágio pude participar a convite da pedagoga da 

instituição de um evento externo sobre Autismo. Foi uma oportunidade 

riquíssima de aquisição de conhecimentos acerca do tema, pois não tinha 

vivência com esse público. A pedagoga me disse que seria uma experiência 

válida tendo em vista que um participante da Oficina AVA é autista. Na 

oportunidade puder entender aspectos de comportamento, alimentação, 

empregabilidade, preconceito e características dos autistas, além de ouvir 

pessoas numa roda de conversa debatendo esses aspectos e contando seus 

relatos como autistas ou como familiares que convivem com autistas. Uma outra 

experiência foi numa reunião de pais e instituições parceiras para planejar um 

evento onde pessoas com down participantes da Oficina AVA e público externo 

iriam participar de todas as etapas do evento, tais como atender na recepção, 

realizar apresentações artísticas e participar das palestras e debates do evento. 

Na oportunidade pude observar o grau de desenvolvimento das pessoas com 

diversas faixas etárias e a importâncias de atividades como essa para esse 

público. A pedagoga mediou esse momento de forma muito afetiva mostrando 

total empatia com os participantes. Ainda sobre esses momentos de participação 

pude contribuir com os planejamentos da Oficina AVA que é realizada 

semanalmente. No planejamento são discutidos os objetivos educacionais, 

adequação das metodologias para o público alvo e a definição dos temas que 

serão trabalhos em cada oficina bem como as atividades propostas sempre de 

forma colaborativa.  

Sobre a minha participação como facilitadora nas Oficinas AVA 

(planejamentos em anexo 03), ressalta-se que foram momento riquíssimos de 

troca de conhecimentos entre participantes. Uma experiência nova tendo em 

vista que nunca havia trabalhado com esse público específico. Na primeira 

oficina trabalhamos o momento inicial de acolhimento e integração onde haviam 

participantes novos e participantes veteranos. Houveram as apresentações e 

cada uma falou um pouco e se apresentou de forma espontânea. Apresentamos 

a Oficina AVA para os participantes e depois elaboramos juntos o contrato de 



18 

 

convivência da turma que é composta por dez participantes. Por fim, realizamos 

uma dinâmica de integração. Nesse primeiro momento foi possível identificar os 

participantes mais desenvolvidos e os mais tímidos aspectos relevantes, pois um 

dos objetivos da Oficina e a empregabilidade dos mesmos. Nesse sentido é 

necessário que o facilitador observe esses aspectos para conhecer o perfil de 

cada participante. Na segunda oficina trabalhamos com o tema a importância da 

Oficina AVA, iniciamos com um momento de relaxamento para acalmar os 

ânimos, pois eles chegam muitas vezes agitados na sala. Depois realizamos um 

trabalho com artes onde os mesmos deveriam representar em forma de desenho 

ou texto a importância das Oficinas na vida de cada um depois cada um 

apresentou o seu desenho e alguns se emocionaram na hora de falar informando 

que as Oficinas AVA representam uma parte importante da vida, pois promove 

a sociabilização dos participantes além da inclusão social dos mesmos. Fizemos 

esse momento em roda de conversa. Na terceira Oficina trabalhamos o tema 

trabalho em alusão ao mês do trabalho. Optamos por realizar seminários onde 

os participantes eram os protagonistas, dividimos em grupos e cada estagiária 

auxiliou um grupo a produzir o seminário e depois apresentar (as imagens estão 

no anexo 04). Esse momento foi muito rico porque conseguimos perceber que 

eles mesmos com as dificuldades de cada deficiência cognitiva conseguiram 

realizar o melhor possível. Aqui ressaltamos que o auxílio das facilitadoras é 

fundamental pois existem situações muito específicas como participantes 

sonolentos devido a medicação forte que tomam, participantes autistas que 

quase não interagem a não ser quando estimulados, participantes com down que 

se dispersam com facilidade bem como participantes com retardo mental leve 

que tem dificuldade de entender o conteúdo. Na quarta Oficina trabalhamos o 

tema: Auto estima e Autocuidado. Iniciamos com o momento de relaxamento 

depois realizamos uma retrospectiva do AVA passado. Em seguida, conduzimos 

a Dinâmica do espelho/Reflexo próprio/ Reflexo do outro onde em duplas eles 

falavam um de frente ao outro as qualidades que viam no companheiro. Tivemos 

também o momento individual onde cada um de frente para um espelho diziam 

para o grupo o que estavam vendo e o que poderiam melhorar. Interesse analisar 

como eles se percebem e conseguem identificar suas qualidade e possibilidade 

de melhorias. Muitos enfatizaram a questão da aparência física como comentário 
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do tipo: participante 01 “preciso tirar minha barba, pois não tá legal assim”, 

participante 02 ‘preciso emagrecer um pouco’, participante 03 ‘ai tia tô feia vou 

passar um batom pra melhorar’. Fechamos o momento com a música felicidade 

cantando todos juntos a letra. No encontro seguinte, o participante que comentou 

que sua barba estava por fazer veio com a barba feita e falou na roda de 

conversa. Na quinta Oficina trabalhamos o tema Autismo, iniciamos com o 

momento de relaxamento, depois relembramos o que havia ocorrido no AVA 

passado e trabalhamos mais uma vez como seminários produzidos pelos 

próprios participantes com a ajuda das facilitadoras. Cada grupo falou sobre as 

questões norteadoras acerca do tema apresentando para o grupo suas 

observações. Finalizamos com um vídeo sobre o autismo que trazia a história de 

uma moça autista que trabalhava e conseguia viver de forma tranquila, tinha 

amigos, participava de eventos sociais com a família. O vídeo levou os 

participantes a refletirem sobre a condição de vida do autista.            

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 O local escolhido para a realização do Estágio Supervisionado IV foi um 

setor chamado Laboratório de Inclusão que faz parte de uma secretaria do 

governo. A equipe técnica responsável pelas ações é bem preparada, porém 

ainda possui pouco apoio da secretaria. A gestão é conduzida de forma 

democrática e participativa. No setor há um clima agradável entre os 

colaboradores o que se reflete nos atendimentos ao público interno 

(colaboradores com deficiência lotados nos diversos setores da secretaria) e 

público externo (pessoas que participam das ações do Laboratório como a 

Oficina AVA). Existe um projeto de norteia as ações e objetivos do setor e eles 

são sempre revistos em reuniões periódicas. Há também constantemente 

formações com toda a equipe para melhorar aspectos técnicos e do 

desenvolvimento humano. O público atendido na Oficina AVA são pessoas com 

diferentes deficiências cognitivas tais como: down, autismo leve e retardo mental 

leve que buscam ingressar no mercado de trabalho através da Lei da Brasileira 

de Inclusão n. 13.146. Destarte frisar que a entrada e permanecia dos 

participantes é avaliada permanente pelo comitê interno formado pela própria 
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equipe técnica do Laboratório. Ressalta-se também que as ações desenvolvidas 

pelo Laboratório ultrapassam as paredes do setor tendo em vista o 

fortalecimento da causa da inclusão através dos eventos realizados com a 

parceria de diversas instituições que também trabalham com inclusão.  

Considero bastante produtiva minha relação com a equipe do laboratório 

de inclusão. Certamente essas aprendizagens (inúmeras e significativas) 

construídas nesse período de observações e contribuições serão importantes 

para minha formação como pedagoga.  

A experiência foi muito rica e proporcionou reflexões acerca da teoria vista 

nos livros em todos os períodos anteriores. Nesse período foi possível observar, 

aprender e posteriormente contribuir sendo uma das facilitadoras da Oficina AVA 

e posso afirmar que aprendi mais do que contribui. Essas oficinas nos fazem 

refletir sobre nossa própria vida e nos ensina a valorizar mais as pessoas, ter 

empatia e os pequenos detalhes cotidianos. Essa reflexão surge a partir das 

dificuldades relatadas pelos participantes que trazem histórico de exclusão, 

violência e preconceito social pela sua condição de deficientes. Essas vivências 

enriquecem a formação do pedagogo e contribuem com o processo de ação-

reflexão-ação nesse momento em que se estuda o espaço não escolar e suas 

infinitas possibilidade.  Dessa forma, o aluno terá a possibilidade de escolher o 

melhor caminho e, diante de cada realidade escolher a práxis mais adequada.  
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6. ANEXOS 

 

Anexo 01 – Atribuições da Equipe 
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7. APENDICE  

 

Apêndice 01 – Fotos da estrutura física do Laboratório de Inclusão  

 
Foto 01 – Escritório 

 

 
Foto 01 – Escritório 

  
 

Foto 03 – Copa 
 

 
Foto 04 – Sala de Reuniões e Oficinas 

  
 

 

Apêndice 02 – Planejamentos das Oficinas AVA 

DIA:  14.05.2019 

1° Momento: Apresentação dos Facilitadores e Participantes/ 
Configuração do AVA 

Tempo: 20 minutos  

2° Momento: Contrato de Convivência 

Tempo: 15 Minutos 

Itens do Contrato 

● Pontualidade e Assiduidade  

● Iniciativa  

● Interesse 

● Respeito ao Próximo  
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● Manter o ambiente limpo e organizado  

● Proibido o uso de celular   

3º Momento: Dinâmica do Amor 

Tempo: 20 minutos 

Dinâmica disponível em: http://dilmaalves.blogspot.com/2008/09/dinmica-
de-grupo-o-garotinho-chamado.html 

4 º Momento: Jogo das Virtudes - cada participante escolhia uma tarjeta 
com uma virtude  

Tempo: 30 minutos 

DIA: 21.05.2019 TEMA – A Importância do AVA 

1° Momento: Relaxamento 
Tempo: 10 minutos (+ 5) 
 
2° Momento: Retrospectiva do AVA passado.  
Tempo: 10 minutos 
Metodologia: Realizar uma colagem utilizando papel madeira e/ou 

cartolina, recortes de jornais e revistas.  
Recursos: revistas, jornais, papel madeira ou cartolina, cola, tesoura e 

canetinhas. 
  
3º Momento: Fazer um desenho representando o que o AVA significa para 

sua vida. 
Tempo : 20 minutos 
Recursos: Folha de ofício, lápis, caneta, canetinhas e giz de cera. 
4º Momento: Roda de conversa sobre as impressões referente às 

atividades do dia  
Tempo: Tempo restante  
 
DIA: 28.05.2019 TEMA TRABALHO  

1° Momento:  Relaxamento + Identidade e Trabalho 
Tempo: 20 min 
 
2° Momento: SEMINÁRIO  
Realização de temáticas de grupos com abordagens: 
 
Roteiro das atividades em equipe: 
 

1. O que é trabalho? 
● Como surgiu? 
● Quais as atividades (intelectuais e físicas) que caracterizam o 

trabalho? 
● Quais os tipos de trabalhos no contexto da secretaria? 
● Como é realizado o trabalho em equipe? 

 

http://dilmaalves.blogspot.com/2008/09/dinmica-de-grupo-o-garotinho-chamado.html
http://dilmaalves.blogspot.com/2008/09/dinmica-de-grupo-o-garotinho-chamado.html
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2. O que é emprego? 
● O conceito de emprego? 
● A diferença entre trabalho e emprego? 
● Os tipos de empregos? 
● O desemprego do brasil 
● Qualificação 

 
3. O que é um profissional empreendedor? 

● Como é um profissional autônomo?  
● Formação deste profissional? 
● Exemplos de atividades deste profissional? 
● Casos de sucesso 

 
CASO 01 - https://www.deficienteciente.com.br/9-empreendedores-de-

sucesso-com-sindrome-de-down-confira.html 
 

CASO 02 - https://www.deficienteciente.com.br/jovens-com-sindrome-de-
down-abrem-empresa-de-pizzas-a-domicilio-e-fazem-o-maior-sucesso.html 

 
 

DIA: 04.06.2019 TEMA - Auto estima e Autocuidado  

 
1° Momento: Relaxamento 
Tempo: 10 minutos  
 
2° Momento: Retrospectiva do AVA passado.  
Tempo: 10 minutos 
Metodologia: Roda de conversa 
Recursos: Papéis com o que eles escreveram no AVA passado 
  
3º Momento: Dinâmica do espelho/Reflexo próprio/ Reflexo do outro 
Tempo : 20 minutos 
Recursos: Espelho  
 
4 º Momento: fechamento com a música felicidade  
https://www.youtube.com/watch?v=e5lfkT5gWhs 
Tempo: restante  
 
DIA: 11.06.2019 TEMA - Autismo 

 

1° Momento: Relaxamento 
2° Momento: Revisão AVA passado 
Tempo: 15 Minutos 
3º Momento: SEMINÁRIO SOBRE AUTISMO 
 
Questões norteadoras 
 
Porque o autismo é comemorado no dia 2 de abril? 

https://www.deficienteciente.com.br/9-empreendedores-de-sucesso-com-sindrome-de-down-confira.html
https://www.deficienteciente.com.br/9-empreendedores-de-sucesso-com-sindrome-de-down-confira.html
https://www.deficienteciente.com.br/jovens-com-sindrome-de-down-abrem-empresa-de-pizzas-a-domicilio-e-fazem-o-maior-sucesso.html
https://www.deficienteciente.com.br/jovens-com-sindrome-de-down-abrem-empresa-de-pizzas-a-domicilio-e-fazem-o-maior-sucesso.html
https://www.youtube.com/watch?v=e5lfkT5gWhs
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Quais as características do autismo? 
Como conviver com uma pessoa com autismo? 
Material: revistas, cola, tesoura, papel ofício, balões azuis, papel crepom 

azul, cartolina, EVA. 
OBS: entregar um papel e pedir para eles escreverem uma palavra que 

relembrem o que ficou sobre o tema autismo. 
 
4 º Momento: vídeo sobre o autismo disponível em:  
https://www.youtube.com/watch?v=yJoyk-I6XP8 
 
Tempo: 15 minutos 
 

Apêndice 03 – Fotos das oficinas  
 

 

 

 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yJoyk-I6XP8
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