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Introdução 
 

Em séculos passados, os portadores de necessidades especiais eram vistos como incapazes, principal fator que 

dificultava a interação desses com a sociedade. Viviam às margens não somente do abandono social, mas também 

abandono familiar. Essa situação se arrastou por diversos anos, somente na década de 60 começaram a ser vistos de uma 

forma diferente. Para Zahra e George (2002) é a integração entre as pessoas que, por meio da comunicação e fluxo 

informacional, torna possível entender, incorporar e aplicar algo novo para gerar mudanças de práticas e atitudes. No 

entanto eles deveriam se adaptar a uma sociedade já organizada. Obviamente isso não obteve resultados favoráveis, já 

que não houve mudanças na sociedade da época. 

Depois de muitos anos, as crianças portadoras de necessidades especiais estão sendo vistas com um olhar 

humanitário e tratadas de maneira afável. Essas já possuem acesso às escolas públicas, tendo a oportunidade de 

interação com a sociedade que os ignoravam. Pode-se observar claramente que a desagradável condição de abandono 

progrediu bastante, quando comparado ao século XIX. 

Este trabalho tem como objetivo relatar resultados parciais adquiridos através de uma intervenção numa escola de 

educação especial, por intermédio do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) e, através desse, 

analisar qual é o pináculo da interação coletiva e absorção das informações que são transmitidas pelo projeto aos alunos 

com necessidades especiais. 

A capacidade de absorção constitui-se, segundo Lane, Koka e Pathak (2006),  como elemento essencial para o 

sucesso de uma organização, visto que reforça, complementa e transforma aquilo que ela já sabe, possibilitando 

internalizar e utilizar novos conhecimentos por meio de processos de aprendizagem.  

 

Desenvolvimento 
 

O estudo está sendo realizado com 22 (vinte e dois) alunos de uma escola estadual de ensino especial de Montes 

Claros/MG. Esses alunos foram diagnosticados com Deficiência Intelectual. Segundo especialistas, eles têm 

dificuldades em resolver problemas, estabelecer relações sociais, compreender e obedecer a regras e realizar atividades 

cotidianas. Contudo o grupo que reúne o maior percentual dos alunos observados possui Deficiência Intelectual de grau 

Leve, que segundo a Organização Mundial de Saúde esses são perfeitamente educáveis e podem chegar a realizar 

tarefas mais complexas, todavia sob supervisão.  

A primeira tarefa realizada foi uma prática experimental, expondo a ciência de uma maneira lúdica, despertando-os 

interesse. Todos ficaram bastante atentos e foi possível também, perceber o quanto eles são altruísticos, expondo suas 

capacidades de interatividade social, como mostra a figura 1. 

Após conhecê-los foi possível, ir um pouco além, dando início ao projeto HORTA, onde além de receber 

informações sobre sementes, germinação, nutrientes e outros, eles também tiveram a oportunidade de participar da parte 

prática que se tratava do plantio e cultivo de hortaliças, como mostrado na figura 2.  

 

 

Considerações Finais 
 

Os trabalhos ainda não foram encerrados, todavia pode-se concluir que assim como foi dito pela Organização 

Mundial de Saúde, esses alunos obtiveram êxito e uma impecável capacidade de realizar diversas atividades sob 

supervisão e também conseguiram absorver uma porção considerável do que lhes foi dito. Ao interrogá-los sobre 

assuntos tratados anteriormente, o grupo que reunia o maior percentual alcançou um resultado satisfatório, lembrando-

se do que lhes foi dito e repetindo as informações passadas. 
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 Figura I: Espaço criado para realização das atividades práticas do projeto de Ciências, na Escola 

Abdias. O espaço foi adequado à realização das atividades práticas propostas, com mesas e cadeiras para 

acomodação dos alunos em grupo. Num ambiente claro e ventilado. Nessa foto o acadêmico realiza a prática 

e os alunos observam atentos. (Fonte: As autoras). 
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 Figura II: Atividades realizadas no projeto de ciências da Escola Abidias. Prática que se tratava do plantio 

e cultivo de hortaliças. (Fonte: As autoras). 

 


