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RESUMO 

A presente comunicação apresenta a pesquisa Nada Sobre Nós Sem Nós: Estudo sobre a 

Formação de Jovens com Deficiência para o Exercício da Autoadvocacia em uma Ação 

de Extensão Universitária (SOARES, 2010), que teve como objetivo analisar e 

caracterizar as etapas do processo de formação de jovens (moças e rapazes) com 

deficiência para o exercício da autoadvocacia. A autoadvocacia é um processo de 

ruptura de modelos e de mudança interna a respeito do seu papel social, definida como a 

capacidade que cada indivíduo tem para tomar decisões e realizar escolhas quanto ao 

que considera importante na sua vida. Tal formação foi realizada no âmbito do Projeto 

de Extensão Pró-líder: promovendo a autoadvocacia de jovens com deficiência, 

implementado na Universidade Federal da Paraíba e adotou como ponto de partida a 

Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (ONU 2008), a qual ofereceu os 

conteúdos selecionados pelos jovens para desenvolver a compreensão acerca de seus 

direitos, assim como formas de promover e defender os mesmos no dia a dia. Participou 

do projeto um grupo de 16 jovens brasileiros(as) com deficiência, rapazes e moças com 

idade entre 16 e 29. A pesquisa participante foi à metodologia utilizada por constituir um 

tipo de investigação que se compromete com a plena participação de todos os envolvidos 

na comunidade sobre estudo e análise de sua realidade. Também foi usada a teoria 

fundamentada de Strauss e Corbin (2008) a fim de desenvolver uma teorização para o 

desenvolvimento da autoadvocacia. A teoria das relações de poder de Foucault (1999) é 

adotada como referencial teórico na análise do referido processo, o qual evidenciou 

                                                           
1Mestre em Educação. Professora Assistente da Universidade Federal Rural do Semi-Árido/UFERSA. 
2 PhD e Mestre em Pesquisa. Professora Associada da Universidade Federal da Paraíba/UFPB. 
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quatro dimensões pelas quais os jovens passam para adquirirem a identidade de 

autoadvogados. São elas: (1) aquisição da compreensão sobre o lema ‘Nada sobre nós 

sem nós’; (2) o conhecimento de si próprio: autoconhecimento; (3) a resistência ao 

assujeitamento: eixos facilitadores; (4) a ruptura do assujeitamento: exercício da 

autoadvocacia. Com base nessa análise, foi possível evidenciar a íntima relação entre as 

quadro dimensões, que se sobrepõem e se complementam fortalecendo o jovem com 

deficiência, assim como a importância de ter suas vozes ouvidas e suas decisões 

respeitadas. Este estudo revela a importância do tema em um Congresso de Educação 

Inclusiva e Equidade porque contribui para o repensar das relações de poder e 

submissão (assujeitamento) nos espaços sociais, familiares, escolares, terapêuticos e no 

mundo do trabalho e lazer, nos quais, muito frequentemente, ´alguém fala pelo jovem 

com deficiência e toma decisões sem ouví-lo(a)´. Na esfera humana, pessoal, os 

resultados do estudo evidenciam a relevância do aprofundamento do conhecimento 

acerca da autoadvocacia como um movimento para promover empoderamento, 

protagonismo e ação sócio-política de jovens com deficiência.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Juventude. Deficiência. Autoadvocacia. 

 

Introdução 

Esta comunicação tem como foco o processo de construção da autoadvocacia 

de jovens com deficiência no contexto brasileiro e sua análise, a fim de caracterizar 

como rapazes e moças com deficiência que vivem constrangidos por barreiras 

atitudinais, informacionais e comunicacionais, curriculares e tecnológicas aprendem a 

romper com estes limites e usar suas vozes para promover e defender seus direitos.  

No Brasil, apesar da política de inclusão social e educacional do governo do 

partido dos trabalhadores, o processo de desenvolvimento da autonomia e 

independência de jovens com deficiência é ainda um desafio social e educacional.  A 

escassez de literatura na área de juventude que considere particularmente as 

características e demandas desta população. Nesta comunicação, portanto, 

argumentamos que o exercício da autoadvocacia constitui uma possibilidade de 

subverter o quadro histórico de exclusão social do jovem com deficiência, além de 

possibilitar a inserção da temática nos debates atuais sobre a política pública para a 

juventude.  
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Para tanto, primeiro elaboramos um marco teórico sobre a autoadvocacia e 

discutimos como este movimento empodera os jovens e os empurra na direção da 

ruptura com formas do assujeitamento, conforme definido por o conceito foucaultiano. 

A seguir,   

 

Autoadvocacia de Jovens com deficiência: rompendo o assujeitamento e a 

invisibilidade  

 

A autoadvocacia é um conceito multifacetado, podendo ser ao mesmo 

tempo uma filosofia, um movimento político e um programa de suporte 

psicoeducacional (GLAT, 2004).  Esse movimento se fundamenta no princípio 

de que o próprio indivíduo, independentemente de sua condição deficiência, 

tem o direito e o dever de participar das tomadas de decisões sobre sua vida, 

nos diferentes cenários sociais. Relacionada ao protagonismo juvenil, a 

autoadvocacia emerge como uma importante ferramenta para oportunizar o 

desenvolvimento da autonomia e participação social do jovem (DANTAS, 

SILVA, CARVALHO, 2012). 

De acordo com a Self Advocacy Sydney Inc
31 

da Austrália, 

selfadvocacy significa  

por nós mesmos[ref. Pessoas com deficiência]; entender 
nossos direitos; fazer nossas escolhas; aprender novas 
habilidades. Porque a autoadvocacia é importante para 
pessoas com deficiência? Na maior parte de nossas vidas, 
outras pessoas tomaram decisões por nós; frequentemente, 
nós não temos chances de aprender como fazer as coisas por 
nós mesmos; nós queremos aprender como falar por nós 
mesmos e fazer nossas próprias coisas; a autoadvocacia é um 
caminho para trabalharmos juntos para mudar as coisas 
(NEVES, 2005, p. 60). 

  

O processo de mudança contido nessa citação implica a ruptura com o 

assujeitamento: quando o jovem do Pró-Líder rompe com o sentimento de 

assujeitamento, de impotência e de incapacidade passa a posicionar-se frente ao mundo, 

às suas experiências (sejam elas boas ou ruins) e a tudo aquilo que diz respeito a sua 

vida como um todo, ganha em autonomia e pró-atividade. 



 

PARTE II  | Pág. 4  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

O protagonismo juvenil quando estimulado na prática educativa, 

segundo Costa (2000), é um ato que permite a participação social e contribui 

para diminuir significativamente os problemas existentes na escola, na 

sociedade ou em qualquer espaço em que o jovem esteja inserido  

O protagonismo é valioso para o exercício da autoadvocacia, 
pois, ao proporcionar a inserção de jovens na resolução de 
problemas da comunidade, contribui para romper com o 
isolamento social determinado para homens e mulheres com 

deficiência (DANTAS, SILVA, CARVALHO, 2012, p. 7).  
 

Assim, a autoadvocacia é um elemento fundamental para o protagonismo e 

diminuição da vulnerabilidade do jovem com deficiência ao permitir que este jovem 

construa um processo de ruptura e resistência a partir do reconhecimento de sua posição 

de injustiçado e de seus direitos civis.  

No mundo ocidental, entre o final do Século XIX e início do Século XX, o 

jovem era considerado um ser ainda imaturo, frágil e com potencialidades a serem 

desenvolvidas. Nessa época, ele era objeto de interesse social e passava a constituir 

responsabilidade do Estado, que tinha como objetivo protegê-lo (GROPPO, 2000).  

Estudiosos sobre a juventude (GROPPO, 2000; SPOSITO, 2000; CATANI; 

GILIOLI, 2008) afirmam que constitui um desafio definir o conceito de juventude 

porque essa categoria é conceitualmente imprecisa e é caracterizada além do dado 

biológico (SPOSITO, 2000, 22 p.7). Tal definição implica compreender a contribuição 

das Ciências Sociais para a ampliação das concepções sobre juventude, uma disciplina 

que traz à tona as dimensões social, econômica e cultural desse grupo (SPOSITO, 

2000). 

A abrangência de categorias de análise da juventude nas várias disciplinas 

acadêmicas coloca em questionamento à concepção da juventude vista apenas pelo 

fatores psicobiológicos e como a passagem da infância à vida adulta (ERIKSON, 1976). 

Ao longo da história da humanidade, o conceito de juventude constitui-se no interior de 

seus próprios dilemas e processos, isto é, nos percursos social, histórico e cultural dos 

jovens considerados em cada conceito: 

[...] passa pela situação combinada de outras tantas categorias 
sociais que, assim como a juventude, se referem a realidades 
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sociais contraditórias: classe social, estrato social, etnias, 
gêneros, [deficiência/habilidades] oposição urbano-rural, 
relação nacional-local, global-regional etc. (GROPPO, 2000, p. 
19).  

 

As teorias sobre juventude e vulnerabilidade, invisibilidade e cidadania 

colocam esse objeto de estudo no bojo dos Estudos Culturais. Por isso, aqui é 

fundamental conhecer a análise do contexto sócio histórico que evidencia a 

necessidade de compreender essa diversidade de ‘juventudes’ e a condição de 

vulnerabilidade social de jovens em geral, uma vez que nosso foco recai sobre 

o jovem com deficiência.  

As representações do sujeito com deficiência, como incapaz, 

confirmam os discursos excludentes, que perpassam, por séculos, a história 

desse grupo social, caracterizando também a identidade de invisibilidade da 

pessoa com deficiência ou visibilidade de sua “incapacidade”. Segundo Ferreira 

(2008, p. 127), a condição de invisibilidade “ocorre quando um indivíduo (ou 

grupo social) é inadvertido ou, intencionalmente, ‘cortado fisicamente’ da rede 

social, que o vincula à sociedade, tornando-o um subgrupo ilhado.” A 

invisibilidade evidencia-se, de forma mais consistente, articuladas às questões 

de gênero, etnia, geracionais, pessoas com deficiência, usuários de drogas, 

trabalhadores rurais e os diversos grupos vulneráveis.  

 

Ciclo de Invisibilidade da PcD: assujeitamento X relações de poder  

 

Historicamente, a pessoa com deficiência tem sido vítima de violência 

simbólica, psicológica, social e econômica. Pessoas com deficiência têm sido 

impedidas de terem acesso a oportunidades de aprendizagens em nome da 

crença infundada de que são incapazes de aprender.  

A lista de impossibilidades para as pessoas com deficiência é 
extensa e, em todos os itens, explicita-se o fato de que essas 
pessoas não são consideradas sujeitos de direito justificando-
se, assim, sua exclusão na família, nas escolas, na 
comunidade, no lazer, no trabalho, nas várias esferas sociais 
(FERREIRA, 2008, p. 134).  

 

A concepção de desvalorização e diminuição da pessoa com 

deficiência tem justificado sua invisibilidade nos vários espaços sociais e no 
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campo das ciências sociais, da política, da economia e da educação, assim 

como nos documentos e nos relatórios internacionais (PAULA, 2005; 

FERREIRA, 2008). Segundo Baczko (1985, p. 403), a não visibilidade de 

qualquer indivíduo gera um imaginário social na comunidade dentro da qual 

estão inseridos e que se caracteriza como modelo cultural determinado por 

estereótipos.  

A literatura que trata dos estudos sobre as representações sociais 

enfatiza a condição deficiência desde uma referência negativa, que se 

evidenciam em certas expressões, tais como “anormal”, “doido”, “excepcional”, 

“louco”, “defeituoso”, “aleijado”, “mental”, “incapacitado”, “inválido” (SASSAKI, 

2003, 2004), linguagem que expressa experiências de discriminação visível ou 

velada (FERREIRA, 2009).  

Apesar disso, mudanças em modelos e estereótipos podem acontecer 

a partir da sociabilidade, que permite mudanças nas concepções e crenças 

vigentes (FOUCAULT, 1979). No processo de ruptura com os modelos e 

estereótipos redutores da capacidade e da possibilidade de desenvolvimento 

de pessoas com deficiência ocorrem na mesma proporção e intensidade do 

mecanismo de opressão, ou seja, a ruptura do estereótipo emerge e 

caracteriza-se como uma forma de resistência. Problematizar as relações de 

poder, nesse contexto, implica em compreender os mecanismos humanos dos 

jogos de poder na correlação de forças que perpassa da resistência à opressão 

e vice e versa, os quais instalam possibilidades de reversão da relação entre 

indivíduos e grupos e a consequente promoção da conquista de espaços 

sociais até então pouco vividos.   

Bieler3 (2003) e Werneck (2005) contribuem com a análise do processo 

de opressão e assujeitamento ao qual a pessoa com deficiência está 

frequentemente submetida, quando definem o que denomina de ciclo da 

invisibilidade desse grupo social. Werneck (2005) contribui com a clarificação 

do ciclo de invisibilidade, proposto por Bieler (2003), quando caracteriza a 

seguinte lógica de tal ciclo:  

 

                                                           
3 BIELER, Rosangela Berman, brasileira, jornalista, editora e reconhecida como militante do 

movimento internacional de pessoas com deficiência. 
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Pessoas com deficiência não conseguem sair de casa e, 
portanto, não são vistas pela comunidade [estão invisíveis];  
 
Por não serem vistas pela comunidade, deixam de ser 
reconhecidas como parte dela [são excluídas];  
 
Por não serem reconhecidas como parte dela, garantir o 
acesso de pessoas com deficiência a bens, direitos e serviços 
não é considerado um problema para a comunidade enfrentar e 
resolver [têm seus direitos ignorados];  
 
Sem ter acesso a bens e serviços, não há como serem 
incluídas na sociedade [têm os direitos violados];  
 
Uma vez não sendo incluídas na sociedade, continuam 
invisíveis, alvo de constante discriminação [experiências de 
assujeitamento]. (grifos nossos).  

 

O ciclo de invisibilidade vivido pela pessoa com deficiência, conforme 

acima descrito, caracteriza bem as condições ambientais desfavoráveis para 

que esse indivíduo possa estabelecer relações interpessoais fundamentais ao 

seu desenvolvimento humano, social e à constituição de sua cidadania, 

compreendida como o conjunto de direitos essenciais que garantem ao 

indivíduo o direito de decidir sobre sua vida.  

Ribas (2007) contribui para o entendimento do processo de 

assujeitamento (FOUCAULT, 1979; 2008) da pessoa com deficiência, ao tratar 

do tema preconceito e apresentar histórias de superação de barreiras nas 

relações humanas, que são, muitas vezes, demarcadas por fronteiras sociais, e 

não por impossibilidades individuais. Em outras palavras, o autor enfatiza a 

importância das relações sociais na determinação de atitudes que 

constrangem, limitam e eliminam oportunidades de realização pessoal.  

Dessa forma, a ruptura presente na concepção vigente acerca da 

deficiência e o não reconhecimento dos direitos dessa população devem 

conduzir a um referencial teórico que incorpore experiências de 

empoderamento. A adoção de um novo marco teórico acerca da vida e das 

experiências da pessoa com deficiência (não mais com o enfoque incapacitante 

e impossibilitante) exige a inserção desse tema em um universo de 

conhecimento distinto do caráter dúbio do campo da educação especial, em 

que este campo de conhecimento  
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é acentuado pela imprecisão dos textos legais que 
fundamentam nossos planos e nossas propostas educacionais 
e, ainda hoje, fica patente a dificuldade de se distinguir o 
modelo médico-pedagógico do modelo educacional-escolar 
dessa modalidade de ensino. (MANTOAN, 2003, p. 35)  
 

A condição de assujeitamento construída ao longo da vida da pessoa com 

deficiência pode ser transformada pela modificação dos fatores intervenientes internos 

ou externos – educacionais, sociais, culturais, vivenciais e afetivos. A ruptura com a 

submissão baseada no modelo médico da incapacidade e fortalecida por meio de 

relações desiguais de poder, restritas a determinados ambientes, pode ocorrer na medida 

em que o indivíduo oprimido, discriminado, maltratado e negligenciado expande suas 

experiências humanas em espaços cada vez mais diversificados, dentro dos quais pode 

manifestar resistência contra a opressão à qual vive submetido. (FOUCAULT, 1978). 

No caso de jovens com deficiências, as rupturas com o assujeitamento são 

aceleradas pro meio de processo de formação continuada durante o qual aprendem sobre 

seus direitos civis, reconhecem suas competências e limites, mas sobretudo, passam a 

compreender que seu limite está diretamente relacionado às barreiras impostas pelo 

meio, por uma sociedade que foi construída para pessoas sem deficiência. A 

autoadvocacia constitui um princípio orientador fundamental na vida de jovens com 

deficiência porque lhes permite desenvolver um agir de forma consciente e política nos 

vários espaços sociais, nos quais passam a exigir que sejam ouvidos.     

 

Percurso Metodológico 

 
Para responder à seguinte pergunta de pesquisa: Quais são os fatores que 

favorecem o desenvolvimento do protagonismo juvenil (autoadvocacia) de jovens com 

deficiência? , o estudo aqui apresentado adotou a metodologia qualitativa da pesquisa 

participante  porque possibilita para além da compreensão dos fatos em si, busca os 

significados desses fatos para os sujeitos (MARTINS; BICUDO, 1989) neste caso, os 

jovens com deficiência. A pesquisa participante permite ao pesquisador/a engajar-se no 

processo, na mudança,  no movimento do ´aqui e agora´ da formação humana de jovens 

com deficiência, com vistas ao exercício da autoadvocacia.   Demo (2004, p.13) enfatiza 
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que o forte da pesquisa participante é “abrir oportunidades para os marginalizados de 

construir sua emancipação, usando o melhor conhecimento possível”.  

O estudo teve como campo de investigação o Projeto de Extensão Universitária Pró-

Líder
4
: promovendo a autoadvocacia de jovens com deficiência, no período entre 2008-

2009, oferecido pelo Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 

em parceria com o Centro SUVAG da Paraíba
5
, organização não-governamental que 

trabalha com surdos, situada no Campus Universitário. Participaram das atividades do 

Pró-Líder, Foram indicados, por seis organizações, 22 jovens, dos quais foram 

selecionados 16, com base nos critérios de idade, deficiência (para evitar que 

predominasse apenas um tipo de deficiência) e perfil. No processo de constituição do 

grupo, preocupamo-nos em assegurar a equidade de gênero, conforme mostra o quadro 

abaixo. Variados foram os instrumentos de coleta de dados, incluindo entrevistas, 

observações, fotos, linha do tempo, questionário, documentos entre outros. E, para a 

construção do arquivo de dados e análise dos mesmos adotamos a teoria fundamentada 

de Strauss e Corbin (2008) 

  

Apresentação, análise e discussão dos resultados 

Todos os elementos identificados nesta pesquisa estão articulados entre si e 

fazem um corpo de conhecimento único, portanto, não devem ser entendidos 

isoladamente. Contudo, aqui estão apresentados como etapas de um processo de 

construção de um novo papel social e político, que é o de autoadvogado/a. A construção 

da autoadvocacia constitui um processo particular de formação humana porque está 

voltado para um fim específico – o desenvolvimento de um novo papel sociopolítico de 

jovens de um grupo social que, historicamente, tem sido mantido às margens da vida e 

                                                           
4
 O Pró-Líder foi elaborado como um projeto com base no modelo do Projeto Inglês Young Voices (Vozes 

dos jovens), lançado em 2007 pela ONG Internacional Leonard Cheshire Disability
4
 

e que tem como 

finalidade preparar jovens com deficiência de vários países do mundo para o exercício da autoadvocacia 

com base na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CDPcD, aprovada pelas Nações 

Unidas em 2006 e ratificada em 2008. 
5 O Centro SUVAG da Paraíba é uma instituição sem fins lucrativos, de utilidade pública, 

fundada em 1982, por um grupo de pais e técnicos educacionais. Seu objetivo é contribuir com 

o processo de inclusão social da pessoa surda. Para maiores informações ver: 

http://suvagpb.blogspot.com. (Anexo 11)  
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dos espaços regulares: jovens com deficiência, indivíduos duplamente vulnerabilizados, 

primeiro, por serem jovens, e depois, por serem pessoas com deficiência.  

Tornar-se autoadvogado implica, nesse processo, conjugar a ruptura dos 

modelos constrangedores e as crenças incapacitantes sobre esses jovens com aquisições 

de informações, conhecimentos, habilidades novas e oportunidades para participar de 

novos espaços nos quais possam exercitar as novas aquisições até consolidá-las como 

práticas sociais correntes (COSTA, 2000).  

A partir da participação sistemática em oficinas de formação para o exercício 

da autoadvocacia, este estudo ilumina que, durante as atividades do Pró-Líder, o jovem 

com deficiência sofre um processo de mudança intensa e interna a respeito do seu papel 

social: adquire uma nova compreensão sobre o seu modo de estar no mundo, mediado 

agora pelo lema “nada sobre nós sem nós”; concepção que tem forte implicação no 

desenvolvimento da compreensão de que ele/ela deixa de ser um expectador e passa a 

ser um agente ativo sobre as questões que dizem respeito à sua vida, ou seja, passam a 

ser autoadvogados. Este lema orienta a Convenção dos Direitos da PcD (ONU 2008). 

A análise dos dados conduziu à identificação e à caracterização dos fatores 

coletados durante o projeto de extensão, que forma o jovem com deficiência para o 

exercício da autoadvocacia. Embora o processo de construção do papel de 

autoadvocacia seja inerentemente articulado nas quatro dimensões – uma 

influencia e é influenciada pela outra, apresentaremos os elementos-chave 

constitutivos de cada dimensão organizados como etapas de aquisição de 

conhecimentos e habilidades que levam o jovem a autoadvocacia e, gradualmente, 

a consolidar seu papel de autoadvogado.  

Os achados evidenciam quatro dimensões-chave para a formação de 

jovens com deficiência, a fim de exercerem o papel de autoadvogados, quais 

sejam:  

(1) compreensão sobre o lema “Nada sobre nós sem nós”;  

(2) conhecimento de si próprio (autoconhecimento);  

(3) resistência ao assujeitamento: habilidades básicas; e  

(4) ruptura do assujeitamento: exercício da autoadvocacia.  
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O lema ‘nada sobre nós sem nós’ tem como base o direito humano fundamental de 

participação de todos nas várias esferas da vida em condições igualitárias (ONU, 

1948, 2008). Isso significa que a pessoa com deficiência e, no caso específico 

deste estudo, o jovem com deficiência, não pode permanecer à margem do debate 

e tomada de decisões a respeito de questões que tratam de temas relacionados a 

sua vida pessoal e ao desenvolvimento integral. Nesse sentido, participar significa 

romper o paradigma excludente do modelo médico incapacitante que perpassa a 

vida da maioria das pessoas com deficiência. 

A compreensão do jovem com deficiência sobre seu próprio valor social 

como pessoa, isto é, sem o valor negativo do estigma da incapacidade 

associado ao grupo de pessoas com deficiência (GOFFMAN, 2008), constitui, 

portanto, elemento chave para romper com a condição do assujeitamento 

desse jovem ao tempo em que instituiu um novo significado de si mesmo e um 

impulso para o desenvolvimento de sua identidade pessoal e grupal. O 

processo de conhecer a si próprio e aos outros oferece a base para romper 

com o sentimento de incapacidade, viabilizando outras formas de interação 

entre as pessoas com deficiência e os demais. Isso constitui uma premissa 

essencial para a nova atitude do jovem frente à diversidade humana. O 

entedimento do jovem com deficiência membro do Pró-Líder sobre ‘ser uma 

pessoa com deficiência’ fica evidenciado em seus depoimentos organizados no 

quadro a seguir colhidos durante entrevista semi-estruturada, que foi realizada 

dez meses após o início do projeto, ou seja, em uma fase em que os jovens já 

mostram índicios da superação do ‘estigma incapacidade’. 

As dimensões 1 (nada sobre nós sem nós), 2 (conhecimento de si 

próprio) e 3 (resistência ao assujeitamento), até agora abordadas, oferecem um 

aporte teórico relevante para o desenvolvimento do conhecimento aprofundado 

sobre os fatores constitutivos do processo de construção do papel sociopolítico 

de autoadvogados dos jovens com deficiência. Como expressado 

anteriormente, essas dimensões estão entrelaçadas entre si e fazem parte de 

um todo coeso, que conduz o jovem com deficiência à essência da 

autoadvocacia, isto é, a desvencilhar-se da condição de assujeitamento, 

tratado na última dimensão identificada neste estudo, que apresentaremos a 

seguir.  
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Na dimensão quatro a ruptura com a condição de assujeitamento vivida 

historicamente pela pessoa com deficiência emerge a partir do reconhecimento 

desse grupo acerca dessa condição social. Nesse sentido, tal reconhecimento 

instala a urgência de romper com o modelo incapacitante vigente e de resistir a 

todas as formas de opressão (FOUCAULT, 1979). A resistência ao 

assujeitamento está presente no âmago do movimento pela promoção e defesa 

das pessoas com deficiência, particularmente dos grupos civis organizados, 

dentro dos quais elas são líderes.  

Os achados aqui apresentados confirmam que a universidade pode 

promover tais atividades de formação, por meio de projetos que associem 

pesquisa e extensão, evidenciando a sua importância para os jovens do Pró-

Líder e para seus (novos) interlocutores, pelo fato de estarem vinculados a uma 

instituição de ensino superior e sendo formados para ser autoadvogados nesse 

espaço institucionalmente legítimo de formação humana, profissional e do 

conhecimento. Muitas das vozes ouvidas ao longo desta dissertação 

evidenciam a importância de os jovens ‘estudarem’ na UFPB, principalmente, 

em situações nas quais se sentiram desafiados em sua capacidade ou em 

situações públicas, como no caso da participação em eventos, quando 

declaram com orgulho tal fato.  

Este estudo revela que a formação do jovem materializa-se por meio de 

um processo de conscientização de sua condição de assujeitamento e de 

emergência de resistências que o ajudam a, gradualmente, romper 

profundamente com concepções, modelos e pressupostos internalizados no 

imaginário coletivo social e ainda vigentes, sobre a (suposta) incapacidade e 

impossibilidade de realização das pessoas com deficiência. Isso, mais uma 

vez, justifica a importância dos Estudos Culturais na problematização da 

construção de identidades não mais fixas e pré-determinadas como cristalizam 

o modelo incapacitante, por vezes ainda frequente em nosso cotidiano. Ao 

mesmo tempo, oferece subsídios teóricos e práticos de relevância indiscutível 

para o avanço do conhecimento sobre a inclusão social de indivíduos desse 

grupo nas várias esferas da vida, sem discriminação.  

 

Considerações finais 
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O presente estudo mostra a invisibilidade do jovem com deficiência na 

literatura brasileira sobre juventude (ABRAMOVAY, 1985; SMOLKA, 1998; 

GROPPA, 1998; TOURAINE, 1999; ABRAMO, 2000; FRAGA; IULIANELLI, 

2003; CATANI; GIGLIOLI , 2008) e como estão excluídos de oportunidades de 

participação social e política, da mesma forma que seus pares sem deficiência. 

Com base nessa realidade excludente, este estudo analisa as evidências 

obtidas no campo, por meio da lente da teoria de relações de poder de 

Foucault (1978, 1979, 2005, 2006, 2008), que oferece conceitos relevantes 

para compreender, sob uma nova perspectiva, a visão corrente de que pessoas 

com deficiência estão invisíveis e, portanto, não têm poder para resistir porque 

estão submetidas historicamente a que, por séculos, têm estado às margens 

da sociedade.  

A história e a literatura estão repletas de exemplos de exclusão 

(RIBAS, 2007; FERREIRA, 2009, 2008; UNESCO, 1994; ONU, 2009; 

SASSAKI, 2003) e de opressão vividas por essas pessoas. Apesar do 

desenvolvimento da civilização humana, muito pouco mudou em termos do 

tratamento social, familiar e educacional dispensado a pessoas com 

deficiência. A literatura existente tem apenas tocado tangencialmente 

questões-chave relativas às experiências de assujeitamento e às possibilidades 

de inclusão efetiva desse grupo.  

Revisitar as concepções acerca desse grupo social, sob a luz da teoria 

foucaultiana (idem), possibilita a aquisição de uma nova compreensão sobre as 

relações de poder embutidas nas relações (familiares, educacionais e sociais) 

cotidianas que envolvem a pessoa com deficiência. Ao mesmo tempo, esta 

análise ajuda a impulsionar a ruptura com o modelo médico-incapacitante 

(ainda em processo) que, por muito tempo, tem predominado nos estudos 

sobre esse grupo vulnerável. A consequência dessa contribuição teórica e dos 

argumentos sobre as potencialidades de desenvolvimento integral, com base 

nas dimensões aqui apresentadas, esperamos, será a de impulsionar a 

literatura vigente na área, em direção à concepção de inclusão e 

desenvolvimento social, e o avanço teórico-metodológico nos vários campos do 

conhecimento, com base nas relevantes contribuições dos Estudos Culturais, 

cujo escopo teórico problematizam elementos importantes para o 
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reconhecimento de como as identidades são formadas em um dado contexto 

social e cultural (HALL, 2006; COSTA, 2005).  

Ao colocar o foco de atenção na situação do jovem com deficiência – 

grupo duplamente vulnerabilizado pelas condições de juventude e deficiência – 

e ao adotar a teoria das relações de poder de Foucault (1978, 1979, 2002, 

2005, 2006, 2008) para analisar os dados colhidos no campo, rompendo-os 

com a tradição de estudos que adotam principalmente os autores/acadêmicos 

da área de educação especial. Dessa forma, os achados aqui apresentados 

lançam luz a uma nova concepção da deficiência, que, longe de ser uma 

condição humana incapacitante, é uma condição humana na qual, 

inerentemente, estão contidas múltiplas e diversas possibilidades de mudança, 

de crescimento e de contribuição humana da pessoa com deficiência à 

sociedade como um todo.  

Nesse sentido, o presente estudo coloca a urgência de se criarem 

oportunidades de participação e expressão das vozes de jovens com 

deficiência (e também de crianças e adultos) nos vários espaços sociais desde 

muito cedo. Também defende e revela a importância das instituições de ensino 

superior no processo de criação de espaços de formação humana e 

preparação desses jovens para a autoadvocacia, de forma que possam ter 

acesso a oportunidades diferenciadas e socialmente relevantes para 

disseminar informações, promover e defender seus direitos.  

Construir o exercício da autoadvocacia para o jovem com deficiência é 

também construir novas relações e a consciência de seu novo papel no mundo 

e sobre a realidade dentro da qual está imerso. A autoadvocacia não se 

aprende nos livros, mas na convivência com o outro na vida real (relacional, 

social e pública). Ao exercer a autoadvocacia, o jovem aborda temáticas como 

direitos humanos, combate à exclusão e discriminação, importância de sua 

participação etc. e contribui para o desenvolvimento e a conscientização social 

sobre as pessoas com deficiência e, consequentemente, sobre as crenças 

infundadas sobre sua incapacidade e impossibilidade de desenvolvimento. É, 

portanto, rompendo com o ciclo da invisibilidade e no convívio do dia a dia que 

o jovem com deficiência exerce seu direito de ter voz, de participar de 

atividades e das relações que estabelecem nas diversas esferas sociais.  
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Tornar a autoadvocacia uma palavra de ordem na disseminação dos 

conhecimentos sobre os direitos das pessoas com deficiência nos vários 

espaços sociais constitui hoje uma bandeira de luta dos movimentos de, com e 

para as pessoas com deficiência. Porém, tornar jovens autoadvogados, ainda, 

parece uma meta distante para o movimento, devido à falta de oportunidades 

de acesso, participação e de aquisição.  

Temos consciência de que este estudo é apenas um grão de areia no universo de 

possibilidades de conhecimento acerca da pessoa com deficiência. Todavia, também 

temos consciência de que qualquer possibilidade de conhecimento e de avanço da 

ciência no campo da deficiência, de forma alguma, prescinde as pessoas com 

deficiência. Isso quer dizer que o lema ‘Nada sobre nós sem nós’, para as pessoas com 

deficiência, deve ser traduzido para nós como ‘Nada sobre (eles) sem (eles)’. 

____________________________________________________________ 
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RESUMO 

O texto faz parte do estudo de doutoramento denominado Currículo e Educação 

Especial: as ações da escola a partir dos diálogos cotidianos, defendido na 

Universidade Federal do Espírito Santo, no Programa de Pós Graduação em Educação. 

Busca sustentação nas políticas públicas educacionais brasileiras direcionadas à 

escolarização de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação ao garantir a matrícula na escola de ensino comum e a 

oferta de serviços de apoio especializado, no contraturno, visando à ampliação das 

aprendizagens desses alunos e a participação nos currículos escolares. Pautado nas 

contribuições de Boaventura de Sousa Santos, Michel de Certeau e Philippe Meirieu e 

pesquisadores do campo da Educação Especial a pesquisa buscou constituir processos 

de formação contínua com professores e pedagogos em atuação no Ensino Fundamental 

para refletir sobre as contribuições da escola na articulaçãodas ações pedagógicas da 

sala de aula comum com as dos serviços de apoio especializado, qualificando, assim, o 

processo ensino-aprendizagem dos estudantes. A metodologia de investigação utilizada 

foi a pesquisa-ação colaborativo-crítica, sendo o estudo desenvolvido por meio de 

quatro frentes de trabalho: observação participante do cotidiano escolar; sistematização 

de propostas de formação contínua; acompanhamento das ações da escola na articulação 

do currículo escolar e dos serviços de apoio especializado e realização de entrevistas 

semiestruturadas com os sujeitos investigados. O estudo aponta as contribuições da 

formação contínua na constituição de novas possibilidades de trabalho com o currículo 

escolar no processo de escolarização de alunos apoiados pela Educação Especial, alguns 

desafios a serem enfrentados na articulação das ações pedagógicas desenvolvidas no 

horário de aula regular e no atendimento educacional especializado, pois a escola ainda 

encontra dificuldade em escolarizar estudantes com percursos diferenciados de 

aprendizagem, a necessidade de a gestão escolar constituir sua proposta de Educação 

Especial e a importância de assumir a escola como um rico espaço de formação 

contínua para os profissionais da Educação. 
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Formação. 

 

 

ABSTRACT 

 

This text is part of the doctoral study entitled Curriculum and Special Education : The 

school's actions considering everyday dialogues , defended at the Federal University of 

Espírito Santo , in the Education Graduate Program. In which support is based on public 

policies aimed at educational enrollment of students with disabilities in the Brazilian 

school system, developmental disorders and high ability or cleverness to guarantee 

enrollment in the common teaching system as also the offer of specialized support, in 

which the specialized support is held in a time aside from regular school hours, aiming 

to increase learning and participation of such students in the school curriculum. 

Grounded on contributions of Boaventura de Sousa Santos , Michel de Certeau and 

Philippe Meirieu and researchers in the field of special education, this research sought 

to provide continuous training processes with teachers and educators at work in 

elementary school and to establish their need to reflect on the contributions of the 

school considering daily pedagogical actions in the classroom when then compared to 

actions of a support service specialist, so that this information can be then used to 

improve the teaching-learning process of students . The research methodology used was 

action research collaborative -criticism , and the study was developed through four 

fronts: participant observation of the daily school environment ; systematization of 

proposed training, monitoring of the school's actions in the articulation of the 

curriculum and of specialized support services and also the conducting of semi-

structured interviews with the subjects in case. The study highlights the contributions 

that continued education for the educators can achieve regarding setting up new 

possibilities for working with the school curriculum in the educational process of 

students supported by Special Education, as also some challenges to be faced in the 

construction of pedagogical actions to be developed in a regular class schedule and 

those of the specialized services, for  the academic school system still possess difficulty 

when regarding educating  students with different learning pathways , the need for the 

present school administrative system to advice a proposal for educating students with 

disabilities and thus importance of reaffirming the school environment as an area rich in 

not only education for its students but also for educators involved.   

Keywords: Special Education; Curriculum; Specialized support services; Academic 

training  
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Introdução 

   

O direito à Educação - promulgado na Constituição Federativa do Brasil de 1988 e 

reafirmado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº. 9.394/96 como público e 

subjetivo - fortaleceu os pressupostos da inclusão escolar de alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação nas escolas 

de ensino comum.  

 

A Educação ao ser reconhecida como um direito social demandou que políticas públicas 

fossem instituídas para que as demandas comuns e específicas de aprendizagens dos 

alunos apoiados pela modalidade de Educação Especial fossem contempladas nas ações 

planejadas e desenvolvidas pelas unidades de ensino. Desta forma, esses alunos 

passaram a ter o direito de serem matriculados nas escolas de ensino comum 

(assumindo a sala de aula o lócus do trabalho pedagógico), contando com a oferta de 

intervenções especializadas, denominadas, no Brasil, de atendimento educacional 

especializado. 

 

Na atualidade, vários documentos legais - Política Nacional de Educação Especial em 

uma perspectiva inclusiva de 2008, Resolução nº. 4/2009 e Decreto nº. 7611/2011 - 

apresentam o atendimento educacional especializado como um conjunto de recursos e 

de ações pedagógicas específicas, ofertados no contraturno de matrícula do aluno, 

visando à complementação ou à suplementação dos currículos escolares, nunca de 

forma substitutiva ao trabalho desenvolvido na sala de aula comum. 

Segundo essas legislações, o atendimento educacional especializado será ofertado em 

salas de recursos multifuncionais ou em centros de atendimento educacional 

especializado e para esta garantia, o Ministério da Educação implementou, entre 2005 a 

2009, 15.551 salas de recursos multifuncionais em 4.564 municípios brasileiros, sendo 

essas implementações frutos de parcerias firmadas entre o Ministério da Educação e os 

sistemas públicos de ensino.  

No Brasil, a garantia de atendimento educacional especializado aos alunos apoiados 

pela modalidade de Educação Especial é uma prática bastante recorrente. Como alertam 

Kassar e Rebelo (2011), durante o século XX, a Educação Especial foi se constituindo 

na Educação Brasileira, por meio de classes especiais e instituições especializadas. Esse 
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movimento nos leva a pensar que a escolarização de alunos com indicativos à Educação 

Especial há praticamente quatro décadas é atravessada pela política especializada. 

A questão que se coloca na atualidade são as novas orientações para a oferta desses 

serviços, pois como já mencionamos, devem complementares ou suplementares à 

escolarização do estudante, propiciando maior possibilidade de envolvimento nos 

currículos vividos e praticados nas escolas de ensino comum. No campo do currículo, 

várias tensões se fazem presentes na sua conjugação com o atendimento educacional 

especializado, podendo aqui ser destacada: a composição dos currículos escolares que 

prezam pela primazia de um conjunto de conhecimentos enquanto muitos outros são 

negados; a pouca participação dos alunos nos processos de ensino; as lacunas existentes 

na formação docente; as práticas pedagógicas que invisibilizam a pluralidade humana; 

os processos de avaliação que selecionam os eleitos para participar da produção 

cultural; e as precárias condições de trabalho e de valorização profissional, como 

desafios não esgotados e pungentes nos cotidianos escolares, demandando investigações 

e investimentos políticos. 

Dessa forma, temos nos perguntado se o atendimento educacional especializado pode 

ganhar outros significados além do ofertado em salas de recursos multifuncionais, 

considerando as demandas dos alunos, inclusive articulando esse trabalho na sala de 

aula comum.  Adotar a oferta de atendimento educacional especializado, pela via sala de 

recursos multifuncionais, como a única alternativa a contemplar as especificidades dos 

discentes com indicativos à Educação Especial, talvez seja caminhar em um sentido de 

colocar em segundo plano um sujeito encarnado, que é o aluno, até porque precisamos 

entender as necessidades discentes para promover a composição dos apoios ao processo 

de escolarização. 

Há de se pensar que a mesma especificidade que leva esse indivíduo ao atendimento 

educacional especializado, também aparece na sala de aula comum, pois não 

escolarizamos um sujeito multifacetado que, em um determinado ambiente, apresenta 

certa necessidade enquanto essa mesma demanda se apaga em outro. Assim, temos nos 

desafiado a pensar o impacto dessa especificidade no coletivo da sala de aula comum, 

não alçando esse ambiente ao lugar de coadjuvante em detrimento dos espaços 

especializados, mas buscando diálogos para que tanto um espaço quanto o outro 
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protagonizem ações pedagógicas para sustentar os processos de desenvolvimento desses 

estudantes. 

Desta forma, o objetivo deste texto é pensar nas contribuições da escola para fazer 

dialogar as ações da sala de aula comum com as do atendimento educacional 

especializado, pois mesmo reconhecendo que políticas macros precisam ser 

implementadas para a promoção desta articulação, acreditamos que a escola tem uma 

contribuição a dar no processo. Para tanto, apresentaremos as táticas e as estratégias 

(CERTEAU, 1994) constituídas por uma escola de Ensino Fundamental na busca por 

fazer dialogar seus serviços disponíveis visando a propiciar aos alunos com deficiência 

e com transtornos globais do desenvolvimento maiores condições de se apropriarem dos 

conhecimentos constituídos na sala de aula comum com o apoio do atendimento 

educacional especializado. 

 

O Processo de Pesquisa no cotidiano investigado 

O texto busca refletir sobre as contribuições da escola na articulação do currículo com o 

atendimento educacional especializado. Muitas vezes, os sentidos atribuídos à escola 

sobre a aprendizagem dos alunos podem produzir rebatimentos no processo de inclusão 

no horário de aula regular, bem como nas atividades do atendimento educacional 

especializado. A falta de reorganização de atividades que estimulem os alunos, dos 

recursos disponíveis e dos profissionais presentes no estabelecimento escolar pode 

significar dificuldades de garantir o direito à Educação aos alunos com indicativos à 

Educação Especial. 

Desta forma, traremos, neste texto, ações instituíntes por profissionais de uma escola 

pública em favor da escolarização de estudantes com comprometimentos físicos, 

psíquicos, intelectuais e sensoriais. Para desenvolvimento da pesquisa pautamo-nos nos 

pressupostos da pesquisa-ação colaborativo-crítica por reconhecer, a metodologia, os 

desafios de educar na diferença, tomar a potência da ação grupal como uma 

possibilidade de reinvenção de ações, de pensamentos e de saberes-fazeres, além da 

superação de situações que parecem inabaláveis. 

Essa metodologia busca a construção de novos possíveis para o ato de 

ensinar e aprender, levando o pesquisador a reconhecer a importância 

de se implicar com o campo investigado, criar laços de confiabilidade 
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e se dispor a pensar com os profissionais que dão concretude aos 

processos de ensino, uma vez que, com a pesquisa-ação “[...] não se 

trabalha sobre os outros, mas e sempre com os outros” (Barbier, 2004, 

p. 14). 

 

Nesse sentido, elegemos uma escola pertencente à rede municipal de ensino de Vila 

Velha – ES. A unidade de ensino atendia alunos do 1º ao 6º ano do Ensino 

Fundamental.  O corpo discente era constituído por 510 alunos, encontrando-se entre 

eles 21 alunos com indicativos à Educação Especial. Os sujeitos da pesquisa foram o 

diretor escolar, duas pedagogas e duas coordenadoras de turnos, além dos professores 

regentes e de Educação Especial. 

 

O processo de pesquisa envolveu três frentes de trabalho: a) observação do cotidiano 

escolar visando a entender os sentidos dados pela escola sobre o processo de 

escolarização dos alunos; b) constituição de processos de formação continuada tomando 

esses sentidos como elementos a fundamentar as discussões; c) acompanhamento e 

colaboração na implementação de ações na articulação entre o currículo e o atendimento 

educacional especializado. 

 

O estudo foi realizado no período de julho de 2010 a julho de 2011, estando o 

pesquisador no cotidiano escolar três vezes por semana (terças, quintas e sextas- feiras), 

no período das 7h às 11h30min, participando das rodas de conversas fomentadas na sala 

dos professores, da entrada e saída dos alunos, dos intervalos para o recreio e também 

dos momentos de formação continuada, planejamento e reuniões e, ainda, dos trabalhos 

realizados em sala de aula, na sala de Educação Especial e nas aulas de Educação 

Física, além dos projetos desenvolvidos pela escola. 

 

As contribuições da escola na articulação da sala de aula comum com as ações do 

atendimento educacional especializado 

 

A busca por entender as contribuições da escola na articulação da sala de aula comum 

com as do atendimento educacional especializado nos possibilitou levantar algumas 

situações que acreditamos ser pertinente considerar na garantia do direito à aquisição 

dos conhecimentos para estudantes que demandam apoio da modalidade de Educação 

Especial. 
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A primeira contribuição a ser destacada diz respeito aos investimentos produzidos pela 

escola na formação continuada de seus educadores. Quinzenalmente, a equipe de 

gestão adotou as quartas-feiras, do horário das 9h40min às 11h20min para estudo e 

reflexão das questões educacionais. Nesses espaços de formação, os docentes podiam 

aprofundar seus conhecimentos sobre os pressupostos da Educação Especial, do 

currículo, das práticas pedagógicas e da avaliação da aprendizagem. Podiam também, 

problematizar a relação estabelecida entre o currículo escolar e a Educação Especial.  

Nos processos de formação, os profissionais tiveram a oportunidade de refletir que 

muitas perspectivas curriculares pressupõem um protótipo de estudante capaz de 

assimilá-lo. Podiam pensar sobre o fato de os currículos escolares se constituírem por 

vários saberes a serem ensinados pelas diferentes áreas do conhecimento, tendo os 

docentes a expectativa de que os alunos dessem conta de apreendê-los dentro de um ano 

letivo.  Os conhecimentos são elencados sem considerar os sujeitos que sentarão nos 

bancos escolares, desmerecendo os percursos de aprendizagens, os anseios, as 

possibilidades cognitivas e as diferentes trajetórias de vida. 

Nessas dinâmicas formativas, os docentes podiam problematizar conceitos tais como 

adequação, flexibilização e adaptação curricular, muito utilizado no cenário educacional 

brasileiro. Podiam pensar que, nesse contexto, para os alunos que não se enquadram no 

padrão de estudante entra em ação a flexibilização, adaptação ou adequação curricular. 

Que categorias são essas? São estratégias utilizadas para escolarizar todos os alunos que 

não se adaptam ao currículo proposto, empobrecendo o currículo por meio de 

estratégias que não levam os alunos a produzirem afinidades com o conhecimento 

explorado. Nesse sentido, essas categorias vêm assumindo o caráter de retirar a 

possibilidade de o aluno ter acesso a determinado conhecimento, pois há o pressuposto 

de que ele não é capaz de assimilá-lo.   

Para Silva (2005), a igualdade de acesso ao conhecimento não pode ser obtida 

simplesmente por meio da igualdade de acesso ao currículo hegemônico existente. “[...] 

A obtenção da igualdade depende de uma modificação substancial do currículo 

existente” (Silva, 2005, p. 90). Essa afirmativa ganha sustentação na produção de Prieto 

(2009, p. 61), quando também sinaliza que: 
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[...] resta, então, quase nenhuma alternativa para trabalhar com 

currículos mais abertos [...], uma das exigências para que as escolas 

possam atender aos alunos considerando suas características próprias e 

uma condição indispensável para a escolarização de alguns daqueles 

que apresentam necessidades educacionais especiais. 

 

Como alerta Silva (2009), na elaboração de propostas curriculares, há de se pensar que 

não trabalhamos com a seleção de conhecimentos e de experiências de forma 

desinteressada. O currículo é permeado por relações de poder e por ideologias que o 

colocam em uma constante arena de debate. Com o currículo, produzimos formas 

específicas e particulares de existência.  

[...] o currículo não está envolvido num processo de transmissão ou de 

revelação, mas num processo de constituição e de posicionamento: de 

constituição do indivíduo como um sujeito de um determinado tipo e 

de seu múltiplo posicionamento no interior das diversas divisões 

sociais (SILVA, 2009, p. 195). 

 

Dessa forma, a seleção do que vem sendo ensinado aos alunos, muitas vezes, é 

relacionada à imagem que a escola produz do estudante com deficiência: um sujeito 

limitado, com poucas possibilidades de aprendizagem e incapaz de acompanhar o que é 

ensinado aos demais alunos.  

 

Uma segunda contribuição da escola na articulação da sala de aula comum com o 

atendimento educacional especializado foi o investimento em reflexões que 

problematizavam os olhares, as percepções e as relações estabelecidas com os alunos 

considerados “diferentes” ou que, no olhar da escola, apresentavam “diferenças 

significativas”. 

 

Nos espaços de formação, os professores puderam discutir que as maneiras como 

subjetivavam os alunos e suas aprendizagens influenciavam as estratégias adotadas para 

compor os currículos escolares. Alunos que supostamente se aproximam dos padrões de 

normalidade e subjetivados como capazes de dar conta de acompanhar as sequências 

curriculares apresentavam grandes chances de serem significados como os propensos à 

aprendizagem. Já aqueles com deficiência estavam predispostos a carregar as marcas do 

“só”. Mas afinal, que é o “só”?  Um monossílabo, mas com um poder de reduzir uma 

pessoa, a aprendizagem dela e as necessidades que trazia para o cotidiano escolar. 
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Com o Valentim só alfabetização. É só isso que ele consegue 

(PROFESSORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL). 

O Adriano precisa do Braille, então, até agora ele só aprendeu alguns 

pontos, a se locomover melhor na escola, a se alimentar e se 

comunicar melhor, mas só isso (PROFESSORA DE EDUCAÇÃO 

ESPECIAL). 

A expressão “só” evidenciava como os pressupostos da normalidade/anormalidade 

interferem no que é ensinado aos alunos, na validação dos conhecimentos adquiridos e 

na proposição das mediações e práticas pedagógicas. Por muito tempo, a própria 

sociedade foi nos ensinando que a produção de conhecimento está relacionada com um 

corpo que funciona dentro dos princípios da normalidade. Dessa forma, quanto mais a 

pessoa se distancia do padrão de sujeito considerado capaz de aprender, dele se 

distancia a possibilidade de ser envolvido com a produção de conhecimento.  

Para os alunos que se afastam drasticamente do padrão de normalidade, resta apenas a 

incorporação de princípios e valores necessários à convivência social – como se o 

domínio do conhecimento pudesse ser ausentado desse processo – pois dependendo do 

comprometimento do estudante, a relação entre ele e o conhecimento torna-se uma 

situação absurda. Quando há aproximação com a normalidade, essa relação se torna 

mais possível:  

A Glorinha é muito querida aqui. Mas eu não sei trabalhar com ela. 

Ela não fala. Não anda. Demora a responder. Não pega no lápis. Não 

escreve. Como a gente faz? Eu juro que não sei. Não sei se estou certa, 

mas as crianças mais comprometidas, como envolvê-la no currículo 

escolar? (PEDAGOGA).  

Tem aluno que dá para ser trabalhado. Tem menino aqui que é quase 

normal. A gente consegue fazer alguma coisa com ele, mas têm outros 

que não dá. Tá muito distante do normal. É mais comprometido. A 

menina não fala, não anda, não escreve (PROFESSORA DE 

CIÊNCIAS). 

Nesse movimento, é interessante refletir com os professores: para que serve o 

conhecimento? A quem ele serve? Com quais propósitos são explorados? Por que 

alguns conhecimentos são considerados relevantes enquanto outros são descartados? 

Por que as produções de alguns alunos se resumem na expressão “só”? Nas reflexões 

sobre a relação entre o currículo e os pressupostos da normalidade/anormalidade, Apple 

(2008), afirma ser possível garantir a todos os estudantes acesso a um currículo comum, 

ou seja, uma proposta de ensino que toma a exigência do conhecimento como um 
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elemento consubstancial, demandando engajamento político dos professores e a 

assunção de que o ensino precisa ser mais ativo e atrativo para atender às diferentes 

necessidades que os alunos trazem para o cotidiano escolar. 

[...] o currículo [...] requereria o ensino de um conteúdo mais rigoroso 

e, portanto, demandaria o engajamento dos professores em um 

trabalho mais exigente e estimulante. Nossos professores e 

administradores de ensino, portanto, seriam obrigados a ‘aprofundar 

seus conhecimentos das matérias acadêmicas e mudar suas 

concepções sobre o próprio conhecimento’. Os atos de ensinar e 

aprender teriam de ser vistos como ‘mais atrativos e inventivos’. 

Professores, administradores e alunos teriam de ‘tornar-se mais 

atenciosos, cooperativos e participativos’ (APPLE, 2008, p. 65). 

Alerta-nos Sacristán (2002) que o trabalho com a diversidade requer mudanças 

importantes de mentalidade e de fortalecimento de atitudes de respeito entre todos e 

com todos. Dessa forma, a questão é pensar como tornar compatível a igualdade entre 

todos na educação, reconhecendo a pluralidade de formas de existência que nos 

colocam como singulares nesse mundo.  

Bianchetti e Correia (2011) apontam que vários avanços foram obtidos no campo da 

Educação Especial, podendo ser destacados o avanço da tecnologia, do conhecimento e 

da comunicação. Mesmo assim, reconhecem que vivemos um tempo paradoxal, pois, se 

temos esses avanços, a construção social acerca da normalidade/anormalidade ainda cria 

impedimentos para que pessoas com comprometimentos físicos, intelectuais ou 

sensoriais tenham ampliadas suas possibilidades de participação na vida escolar e social.  

Dessa forma, há de se visitar os olhares, as atitudes e os pensamentos humanos, pois a 

leitura que fazemos dos “outros”, ou seja, daqueles que não nos espelham, pode se 

configurar em empecilhos para que a diferença transite no contexto social sem ser vista 

como anormalidade.  

Uma terceira contribuição, diz respeito à articulação dos serviços disponíveis na escola 

para a garantia do direito à aprendizagem aos alunos apoiados pela Educação Especial. 

Na unidade de ensino investigada, havia professores de sala de aula comum, de 

Educação Especial, pedagogos, o diretor, coordenador de turnos, profissionais de apoio, 

dentre outros. Havia sala de informática, biblioteca, salas de aula, quadra poliesportiva e 

uma sala de recursos multifuncionais, só para darmos alguns exemplos. Contávamos 
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com certa organização curricular e didática que orientava os trabalhos dos docentes e as 

aprendizagens dos alunos. 

No dizer de Santos (2006) era preciso articular esses profissionais, esses espaços e essa 

organização de maneira contra-hegemônica, ou seja, de forma que propiciasse a 

aprendizagem entre pares, o acompanhamento dos processos de produção de 

conhecimentos, a constituição de experiências significativas de aprendizagem e a 

possibilidade de adotar a avaliação como um recurso que leva o professor a rever seus 

saberes-fazeres e a implementar contextos que favoreçam a autonomia do aluno na 

apropriação do conhecimento.  

Com os processos de formação continuada, os profissionais da escola investigada 

tiveram ricas oportunidades de problematizar as atribuições da gestão na condução de 

uma escola que se desafia a se pensar inclusiva, bem como a importância do trabalho 

dos professores de sala de aula no processo de desenvolvimento dos estudantes. Por 

longos anos o professor de Educação Especial era subjetivado como o único profissional 

que detinha conhecimentos pedagógicos para mediar a aprendizagem dos alunos. Nessa 

nova fase histórica, o professor do núcleo comum ganha destaque, pois traz 

contribuições interessantes para pensarmos a apropriação dos conhecimentos nas áreas 

da linguagem, das ciências humanas e da natureza e da matemática.  

Juntamente a esses movimentos, o grupo pôde pensar no professor de Educação 

Especial como um profissional que articula suas ações pedagógicas as dos professores 

de sala de aula, pois o trabalho colaborativo aponta novas condições para 

implementarmos estratégias de ensino mais criativas, utilizarmos recursos pedagógicos 

diferenciado, trocarmos experiências e ideias e a minimizarmos a sensação de solidão 

que abate muitos docentes no trabalho com a diversidade humana em sala de aula. 

 

[...] Esse ano, o trabalho será em sala de aula. Essa é a orientação das 

pedagogas. Elas providenciaram um caderno para colocarmos as 

atividades trabalhadas com os alunos. Temos uma pasta também com 

os planos e as fichas de avaliação. O caderno, no final do dia, será 

entregue para elas. Fizeram também os nossos horários de 

atendimento que será na classe, junto com as professoras regentes. 

Dividiram os professores através de salas de referência. Eu fiquei 

com duas salas de referência. Elas querem saber de tudo e já 

marcaram uma reunião para traçarmos a proposta de trabalho com os 

alunos especiais. Agora nós temos também planejamento igual aos 
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outros professores. Um planejamento é entre o professor de Educação 

Especial, o da sala de aula e as pedagogas. Esse ano vai ser diferente 

(THALITA – PROFESSORA). 

 

Além dessas reflexões, o grupo envolvido teve a oportunidade de pensar os pedagogos 

como profissionais que coordenam o trabalho pedagógico da escola, inclusive os 

direcionados à Educação Especial. Na escola investigada, horários foram montados para 

os professores de ensino comum e de Educação Especial atuarem juntos, sendo, para 

tanto, garantido momentos de planejamento. Nos planejamentos entre a professora 

regente e a de Educação Especial, as pedagogas levantavam ideias e faziam 

provocações. Ficou definido um período para reconhecimento das necessidades dos 

alunos a serem incorporadas ao currículo escolar. Desse processo, emergiram planos de 

trabalhos que elencavam os conteúdos específicos, mas em diálogo com os coletivos 

explorados com toda a turma:  

Eu e Thalita estamos ótimas. Nós temos horário de planejamento. Ela 

vem, senta na sala, trabalha junto comigo, sempre pergunta o que eu 

estou trabalhando, olha, futuca, a gente está com uma parceria bem 

legal (ELISA - PROFESSORA). 

 

As professoras nunca tinham deixado de trabalhar. Elas faziam o 

trabalho delas na forma delas, mas elas não tinham muito foco na 

Educação Especial. Eu já ouvi até falar do nosso trabalho, como, por 

exemplo, o caso dessa professora que chegou agora, a Marina.  

‘Nossa, tem caderninho? Tem horário? À tarde sou eu que faço meu 

horário’. Esse caderno, a gente não tem, a gente é quem faz o horário. 

A gente tem que dar conta, a gente que tem que se virar. Isso 

acontecia aqui até o ano passado. E a tendência, Alex, a tendência é 

só melhorar. A gente está no primeiro ano de trabalho como 

pedagoga. Então, aos poucos, a gente vai se aprimorando. A gente vai 

ver onde está pecando, qual a deficiência, qual não é, para gente 

poder está aprimorando esse atendimento ao aluno especial (CLARA 

– PEDAGOGA 2011). 

 

As dificuldades em promover a aproximação da Educação Especial com a sala de aula 

eram plurais, pois a falta de traquejo para trabalhar e planejar coletivamente dificultava 

o processo, mas, quando as intervenções eram necessárias, as pedagogas podiam 

remodelar os horários, chamar as docentes para um diálogo e retomar a ideia da 

inclusão escolar, constituindo-se na coletividade da turma: 

Há uma boa troca entre os professores. Agora, temos professores com 

certa dificuldade. Às vezes, a gente tem que se envolver na relação 

entre o professor da Educação Especial e o professor regente. Eles 

estão caminhando, na forma que a gente, vamos dizer assim, 

determinou. O professor de Educação Especial com o professor 
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regente fazendo o planejamento certinho. Hoje mesmo está marcado 

um planejamento para a gente está conversando com a professora do 

Vitório. A gente joga no diálogo. Não adiante fugir do problema, 

senão o problema vai vir e te pega (CLARA – PEDAGOGA 2011). 

 

Os maiores desafios, em um primeiro momento, foi fazer um horário 

para que tivesse o planejamento, em conjunto, entre o professor 

regente e o de Educação Especial. Esse foi o primeiro desafio. 

Depois, em seguida, vem orientá-los nesse processo. Estar sentando 

com os dois professores. Sentando e fazendo esse trabalho sempre em 

conjunto. Adaptação de material. Adaptação de avaliação. Então, 

esses são os desafios que a gente enfrenta (JULIA – PEDAGOGA 

2011). 

 

Questões sobre a necessidade de reelaboração do Projeto Político-Pedagógico era uma 

ideia sempre revisitada. O diálogo entre a sala de aula comum e a Educação Especial era 

assumido como parte da filosofia da escola, pois assim sinalizava para o professorado: 

“[...] qualquer professor de Educação Especial que chegar saberá como é desenvolvido 

o nosso trabalho”. 

Nas palavras de Libâneo (2008), as pedagogas, ao buscarem exercer suas atribuições de 

forma a favorecer o acesso dos alunos com indicativos à Educação Especial, iam se 

transformando em um profissional crítico-reflexivo, isto é, um profissional que domina 

a prática refletida. Para o autor, 

Os dirigentes da escola precisam, então, ajudar os professores, a partir 

da reflexão sobre a prática, a examinar suas opiniões atuais e os 

valores que as sustentam, a colaborar na modificação dessas opiniões 

e valores tendo como referência as necessidades dos alunos e da 

sociedade e os processos de ensino e aprendizagem (LIBÂNEO, 2008, 

p. 41). 

 

Há de se construir a filosofia que norteia os trabalhos com a Educação Especial, pois a 

escola necessita eticamente garantir que os estudantes tenham acesso aos conhecimentos 

necessários à sua participação na vida social. A questão a ser pensada é: qual o papel da 

escola para que as necessidades de aprendizagem dos alunos sejam contempladas nos 

currículos escolares? Para pensar esta questão, buscamos as contribuições de Meirieu 

(2002), quando postula que abrir a escola para todos é a essência dessa instituição, e do 

pensamento de Sacristán (2000), ao afirmar que uma escola sem conteúdos é uma 

proposta irreal de educação. 
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[...] uma escola ‘sem conteúdos’ culturais é uma proposta irreal, além 

de descomprometida. O conhecimento, e principalmente a legitimação 

social de sua possessão que as instituições escolares proporcionam, é 

um meio que possibilita ou não a participação dos indivíduos nos 

processos culturais e econômicos da sociedade, ou seja, que a facilita 

num determinado grau e numa direção (SACRISTÁN, 2000, p. 19). 

 

É interessante a escola refletir o quanto a instituição escolar vem sendo subjetivada 

como espaço-tempo de socialização para os estudantes indicados para a Educação 

Especial e o lugar de conhecimento para os alunos ditos “normais”, bem como repensar 

seus fins e objetivos para minimizar os processos de exclusão tão presentes no contexto 

social: 

Nós precisamos sempre refletir sobre como nós lidamos com o 

conhecimento. Eu acho que é fundamental. A nossa matéria-prima é 

o conhecimento. A forma como se ensina é o que nós estamos 

procurando achar. É o que estamos procurando, mas o conhecimento 

é a nossa base. É a mesma coisa que você falar assim: ‘Você está em 

uma fábrica de sapatos e a matéria-prima dela é o couro – você faz 

sapatos, mas não usa o couro, não’. Não tem como! É preciso que a 

fábrica saiba tudo sobre o couro. É a matéria-prima dela. Nós 

precisamos saber mais sobre o conhecimento. Ele é o nosso 

instrumento de trabalho. É preciso que a escola discuta, sim, o 

conhecimento diante da diferença humana, porque ninguém aprende 

da mesma forma (PROFESSORA). 

 

A construção de uma filosofia educativa, proposta pela coletividade da escola, para 

envolver os alunos com deficiência e com transtornos globais do desenvolvimento no 

currículo escolar, pode trazer maiores indícios do que fazer, planejar, articular as 

colaborações e acompanhar o processo, nada linear, de construção do conhecimento 

pelos alunos, ampliando a expectativa do grupo. 

A assunção da Educação Especial pela escola pode se configurar em oportunidades para 

os professores refletirem sobre as relações estabelecidas com o currículo escolar 

mediante o processo de escolarização de alunos apoiados pela modalidade de Educação 

Especial. Pode ajudar aos professores pensarem que, muitas vezes, os conhecimentos 

são selecionados, no início do ano letivo, elaborando, os docentes, seus planos de 

ensino, sem mesmo conhecer o percurso de aprendizagem dos estudantes.  
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Nessa perspectiva, Stenhouse (1984, p.29) registra que “[...] um currículo é uma 

tentativa de comunicar os princípios e aspectos essenciais de um produto educativo, de 

modo que permaneça aberto a uma discussão crítica e possa ser efetivamente realizado”. 

Pensar a implicação da escola na articulação do currículo e do atendimento educacional 

especializado implica a possibilidade de falarmos de currículo em diálogo com as 

diferenças humanas, de rompermos com a ideia de que uma proposta curricular só pode 

ser entendida como uma relação de conteúdos programáticos padronizados com a 

finalidade de atender a um saber sistematizado universal.  

Nesta articulação, torna-se mais possível entender o currículo na perspectiva das ações e 

das relações que acontecem em âmbito interno e externo da escola e que se direcionam 

a garantir a aprendizagem dos estudantes, permitindo à escola compreender que todos 

os aspectos existentes nas situações vivenciadas na prática escolar, ou seja, materiais, 

metodologia, cultura, tecnologias, estilos de ensino, características e histórias pessoais e 

clima institucional, fazem parte do currículo. 

Finalizando, o currículo escolar em interface com a escolarização de alunos com 

indicativos à Educação Especial contempla a diversidade, a descontinuidade e a 

diferença. O processo de ensinar vai além das paredes da sala de aula, e o professor é o 

profissional que pode contribuir para a transformação das relações desiguais de acesso 

ao conhecimento, rompendo com as fronteiras culturais que separam os saberes e as 

ações pedagógicas para torná-las acessíveis aos alunos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Entendemos que o desafio da sala de aula comum e dos serviços de apoio é que ele se 

articule para oportunizar ao estudante a vivência em contextos de mediação que 

favoreçam a formação dos conceitos necessários à aprendizagem. Portanto, há de se 

pensar na necessidade de potencializar a sala de aula comum, munindo-a de recursos, 

estratégias de ensino, articulações pedagógicas, apoios, formação docente, condições de 

trabalho para o professor e uma reflexão constante sobre o que se ensina, para que se 

ensina e como se ensina, para termos pistas sobre o que fazer com o estudante nos 

momentos de atendimento educacional especializado, uma vez que, nesse espaço, 
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trabalharemos com estratégias e conceitos que facilitarão a participação dos alunos no 

currículo escolar. 

A nosso ver, o atendimento educacional especializado não é um apêndice dos trabalhos 

que se desenrolam na escola, mas uma ação sistematizada que se constitui a partir de um 

diálogo com a sala de aula comum, portanto que integra o cotidiano escolar. Há, 

portanto, de se pensar em alternativas para garantir esses tipos de serviços, mas colocá-

los como parte de um processo amplo que congrega esforços para o estudante ter acesso 

ao currículo escolar, e os professores de ensino comum aos apoios necessários para 

envolvê-los na coletividade. Dessa forma, a Educação Especial é entendida como uma 

modalidade de ensino que transversaliza e subsidia o trabalho desenvolvido pela escola, 

afastando-se de perspectivas que buscam alocá-la como a única responsável pela 

escolarização desses indivíduos, bem como colocá-la como sinônimo de atendimento 

educacional especializado. 
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RESUMO 

No contexto educacional brasileiro, o processo de inclusão de alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação ganha 

respaldo legal em vários documentos normativos como a Constituição Federativa do 

Brasil de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9.394/96. 

Atualmente, o documento Política Nacional de Educação Especial em uma perspectiva 

inclusiva reafirma o direito social da Educação para esses alunos trazendo diretrizes 

para a oferta do atendimento educacional especializado (AEE), no contraturno de 

ingresso desses sujeitos na sala de aula comum, em espaços-tempos denominados salas 

de recursos multifuncionais (SRM). O atendimento educacional especializado tem como 

objetivo desenvolver as especificidades de aprendizagem desses sujeitos, não 

substituindo o processo de escolarização, se configurando, assim, como atividades 

complementares ou suplementares.A Política Nacional de Educação Especial em uma 

perspectiva inclusiva sinaliza a importância de as unidades de ensino potencializarem as 

práticas de ensino para envolvimento dos alunos nos currículos escolarespara a partir 

deste movimento implementar as ações do atendimento educacional especializado. 

Desta forma, a partir de um estudo desenvolvido em uma escola pública de Ensino 

Fundamental por pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal do Espírito Santo, buscamos apresentar as táticas e estratégias 

(CERTEAU, 1994) constituídas por professores de ensino comum e de Educação 

Especial, por meio do trabalho colaborativo, na implementação de práticas pedagógicas 

visando ao processo ensino-aprendizagem de alunos com deficiência e com transtornos 

globais do desenvolvimento no cotidiano da sala de aula. O processo de produção dos 

dados se efetivou fundamentado nos pressupostos da pesquisa-ação colaborativo-crítica, 

envolvendo os pesquisadores coletivos em espaços de formação contínua, planejamento 

do trabalho pedagógico e intervenção colaborativa. Como resultados, aponta a 

importância do trabalho coletivo na escola na garantia do direito à Educação para os 

alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, a possibilidade de se articular o trabalho da sala de aula comum com as 

ações do atendimento educacional especializado e a relevância da formação contínua e 

do planejamento pedagógico no processo de escolarização dos alunos.  

Palavras-chave: Educação Especial. Práticas pedagógicas. Trabalho colaborativo. 

Formação contínua. 
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ABSTRACT 

In the Brazilian educational context, the process of inclusion of students with 

disabilities, pervasive developmental disorders and high ability or cleverness wins legal 

support in many normative documents such as the Brazilian Constitution 1988 and the 

Law of Guidelines and Bases of National Education no. 9.394/96. Currently, the 

National Policy document for Special Education in an inclusive perspective reaffirms 

the right of social education for these students bringing guidelines for the ministration 

of specialized educational services (ESA) in hours aside from those of the regular 

school curriculum, admission of these students in the classroom common spaces – at 

times referred to as multifunctional resource rooms (SRM). Specialized education aims 

to orientate specific learning for disabled students, however not replacing the common 

schooling process, as well as complementary or supplementary activities. A National 

Policy on Special Education in an inclusive perspective indicates the importance of 

units potentiating education teaching practices for these students involvement in the 

academic curriculum in a movement to implement specialized schooling actions. Thus , 

from a study conducted in a public school elementary by researchers from the Education 

Graduate Program of the Federal University of Espírito Santo, we sought to present 

strategies as well as tactics  (Certeau , 1994) used by educators of the regular school 

system and those of teachers participants of  Special Education, through collaborative 

work, the implementation of pedagogical practices directed towards the teaching-

learning process of students with disabilities and pervasive developmental disorders in a 

daily classroom environment. The process of translation of data was affected based on 

the assumptions of a collaborative action research – critical system, involving 

researchers in process of collective training, planning as well as a collaborative 

pedagogical intervention. The results of such study appoint the importance of collective 

work between educators of the school system and how this would ensure the right to 

education for students with disabilities, pervasive developmental disorders and high 

ability or cleverness, the possibility of synchronizing the work done in a regular 

classroom with the actions taken by specialized educational care as well as the 

relevance of training and educational planning in the educational process of these 

students. 

 

Keywords: Special Education. Pedagogical practices. Collaborative work. 

Academic Training. 

 

Contextualizando a discussão... 
 

 

Os documentos legais produzidos, no Brasil, nos últimos anos, evidenciam o direito à 

Educação como inegável, reafirmando o acesso ao conhecimento sistematizado como a 

ação que move o trabalho educativo escolar. As discussões em torno do direito à 
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Educação contrapõem-se ao processo de exclusão vivido por estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 

pois, por longos anos, em função das limitações socialmente impostas pela sociedade, 

primou-se pelo atendimento a determinadas especificidades de aprendizagem, negando-

se, assim, a aquisição dos conhecimentos curriculares praticados nos cotidianos 

escolares.  

 

O caminho adotado para a aprendizagem desses alunos partia da necessidade de 

explorar conhecimentos, muitas vezes, centrados nas limitações que a sociedade 

impunha e resumindo “o currículo” em atividades da vida diária (o cuidado com o 

corpo, com o ambiente em que residia, alimentação, dentre outros) para se verificar a 

possibilidades de envolvê-los em aspectos mais amplos da cultura.  

 

Neste contexto, a Educação Especial se configurava como uma ação substitutiva ao 

processo de escolarização, pois servia de termômetro para verificar se o aluno tinha 

possibilidades ou não de aprender na escola. Faltava à sociedade educacional da época 

pensar o aluno “[...] como alguém que vai se apropriando da cultura, e não somente 

somando hábitos” (Padilha, 2005, p. 133). 

 

Nas últimas décadas, com o avanço da produção de conhecimentos e experiências na 

área, a Educação Especial é assumida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº. 

9.394/96 como uma modalidade de Educação Escolar. Passa a ser subjetivada como um 

conjunto de serviços que transversaliza os níveis, etapas e modalidades de ensino em 

que se encontram matriculados os alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, não mais substituindo a 

escolarização, mas apoiando ou subsidiando o processo. 

 

A partir deste pressuposto, novos direcionamentos foram adotados para a dinâmica de 

escolarização dos alunos. Continuam sendo reconhecidas a importância de atendimento 

às necessidades específicas de aprendizagem, como o ensino da LIBRAS como primeira 

língua dos surdos, o Braille, sorobã e a orientação e mobilidade como saberes 

necessários para o desenvolvimento de alunos cegos, o uso da comunicação alternativa 

para estudantes sem fala articulada, a formação de determinados conceitos para alunos 
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com deficiência intelectual, só para citarmos alguns exemplos, mas também a 

necessidade de conjugar esses saberes a elementos amplos da cultura e necessários ao 

desenvolvimento de qualquer humano.  

 

Novos direcionamentos são adotados para a oferta do atendimento educacional 

especializado, agora não mais substitutivo ao processo de escolarização, mas assumido 

como um tipo de serviço que apoia o acesso ao currículo escolar. O atendimento 

educacional especializado passa a ser ofertado no contraturno em espaços denominados 

salas de recursos multifuncionais ou centros de atendimento educacional especializado. 

 

 

Nesse sentido, documentos oficiais como a Resolução nº 4, de 2/10/2009 e o Decreto nº 

7.611, de 17/11/2011, que apontam orientações operacionais para a Educação Especial e 

para a oferta do atendimento educacional especializado, sinalizam que um novo 

caminho vem sendo desenhado para o processo de escolarização dos alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.  

 

Esses documentos, pautados na Constituição Federativa do Brasil de 1988 e na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação nº. 9.394/96, afirmam que o processo de escolarização 

dos alunos se inicia no ingresso à escola, uma vez que a Educação é um direito público 

e subjetivo, demandando envolvimento desses sujeitos nos currículos escolares 

praticados pelos cotidianos escolares. 

 

Desta forma, um caminho inverno ao até então trilhado se desenha para a Educação 

Especial. Ao invés de se considerar que é possível somente explorar um conjunto de 

saberes específicos com os alunos, passamos a evidenciar o direito à apropriação dos 

conhecimentos produzidos na coletividade da sala de aula como um movimento 

importante para a aprendizagem, trazendo, novamente, para o debate a composição dos 

currículos escolares e as táticas e as estratégias (Certeau, 1994) utilizadas por alunos e 

professores para constituir artes de praticar o conhecimento no cotidiano escolar. 

 

Essa discussão ganha respaldo também nas teorizações de vários outros estudiosos, 

como os estudos de Vygostky (1998) e de Meirieu (2005), ao evidenciarem que a 
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aprendizagem se efetiva nas relações que as pessoas estabelecem com seus pares, por 

meio dos processos de mediações dos profissionais da Educação e acesso à cultura.  

 

[...] sempre se aprende apenas com os outros. É preciso estar ‘com os 

mesmos’ para se sentir considerado em suas especificidades, porém 

mesmo ‘com os mesmos’, só se aprende ‘com os outros’ ou, mais 

exatamente, porque ‘os mesmos’, em um âmbito considerado, também 

são ‘outros’ em um outro domínio... Com o idêntico não se aprende 

nada: a pessoa sente-se confortável em suas certezas, admira-se como 

Narciso no espelho do outro, até cair, logo depois, na rivalidade 

mimética dos ‘irmãos inimigos’ (Meirieu, 2005, p. 124). 

 

Neste sentido, é importante refletir que se os alunos não tiverem acesso aos currículos 

praticados nos cotidianos escolares como falar em complementação ou suplementação 

de uma ação não efetivada. Assim, há de se buscar pistas para o envolvimento dos 

alunos nos currículos praticados nas salas de aula das escolas de ensino comum para 

sublinharmos as ações específicas que serão trabalhadas com os estudantes, até porque, 

se temos indícios das ações complementares para alunos cegos e com surdez, o que 

seria uma ação dessa natureza para os alunos com deficiência intelectual? 

 

Essa reflexão é importante ser feita já que muitos trabalhos especializados são 

realizados com os alunos em nome da formulação de conceitos, desenvolvimento da 

atenção, percepção, imaginação, concentração, estímulo à memória, mas sem um 

planejamento que sustente o processo educacional desses sujeitos. São ações isoladas 

que pouco dialogam com o trabalho educativo desenvolvido pela escola de maneira 

mais ampla. Reduz-se todo esse movimento a trabalhos com jogos, atividades de recorte 

e colagens, uso de materiais pedagógicos, mas com poucas interseções com uma ação 

planejada que faça dialogar as ações da sala de aula comum e do atendimento 

educacional especializado. 

 

Por isso, temos apostado em uma perspectiva de trabalho que leve o atendimento 

educacional especializado se aproximar do cotidiano da sala de aula comum para que as 

ações desses dois ambientes se tornem complementares um ao outro. Uma proposta de 

atendimento educacional especializado que encontre na sala de aula comum pistas das 

intervenções a serem realizadas com os alunos. Uma proposta de trabalho preocupada 

em envolver o estudante no processo de (re)criação  do conhecimento. 
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Nesse sentido, o objetivo deste texto é trazer para o debate um conjunto de estratégias 

adotadas por professores de ensino comum e de Educação Especial para fazer as ações 

da sala de aula comum dialogar com as ações do atendimento educacional 

especializado. Essa articulação se efetivou por meio do trabalho colaborativo que 

permitiu a implementação de estratégias de ensino-aprendizagem visando a envolver 

alunos com deficiência e com transtornos globais do desenvolvimento nas práticas 

pedagógicas desenvolvidas na coletividade da sala de aula de ensino comum. 

 

Capelini (2005) argumenta que ações colaborativas trazem benefícios para educandos e 

educadores. Aos primeiros é ofertada a possibilidade de participação em contextos 

diversificados de aprendizagens, ao passo que ao segundo grupo são atribuídas novas 

formas de organização e enriquecimento da prática docente. Nesse movimento, “[...] o 

maior benefício da colaboração é sua capacidade de reduzir a sensação de impotência 

dos professores e aumentar sua sensação de eficiência” (Ashton; Webb, apud Fullan; 

Hargreaves, 2000, p. 62). 

 

O trabalho colaborativo se configura em uma ação pedagógica que busca articular as 

atividades de todos os profissionais da escola em função da constituição de novas 

possibilidades de pensar a sala de aula como espaços de todos. No trabalho 

colaborativo, os pedagogos assumem a função de coordenadores das ações pedagógicas 

da escola. Os professores do ensino comum como profissionais que trazem 

conhecimentos e as experiências acumuladas no trato com o currículo comum. Já 

docentes de Educação Especial são vistos como profissionais que acumulam 

conhecimentos didáticos sobre como articular as necessidades específicas e comuns de 

aprendizagens dos alunos que apresentam comprometimentos físicos, psíquicos, 

intelectuais ou sensoriais. 

 

O trabalho colaborativo aponta novas reflexões para a Educação Especial. Assim, 

traremos para o debate alguns movimentos que acreditamos ser interessantes considerar 

para envolver os alunos nas ações planejadas e desenvolvidas pela escola para 

relacionar o atendimento educacional especializado ao processo. 
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Para tanto, nos respaldaremos em dados produzidos com uma escola pública de Ensino 

Fundamental que se propôs refletir sobre o trabalho com o currículo escolar mediante o 

desafio de participação de alunos com deficiência e com transtornos globais do 

desenvolvimento nas ações planejadas por seus profissionais. Esses dados apontam 

pistas para pensarmos que se almejamos ampliar as oportunidades de apropriação do 

conhecimento para essa população de estudantes e não resumi-las às ações 

especializadas um longo caminho precisa ser trilhado na composição dos currículos 

escolares, na formação dos professores, na assunção do compromisso de todos pelo 

direito à Educação, na artesania das práticas pedagógicas e da avaliação da 

aprendizagem e nas relações estabelecidas pela escola com a diferença humana. 

 

Para desenvolvimento deste diálogo, nos apoiaremos nos dados produzidos pela tese de 

Doutorado “Currículo e Educação Especial: as ações da escola a partir dos diálogos 

cotidianos”. Os dados foram produzidos com uma escola de Ensino Municipal de 

Fundamental de Vila Velha – ES, no período de julho de 2010 a julho de 2010.  

 

Trabalhou-se com quatro frentes de trabalho: observação do cotidiano escolar, 

processos de formação continuada, intervenção em sala de aula para articulação do 

currículo e do atendimento educacional especializado e a realização de entrevistas 

semiestruturadas. Estiveram envolvidos os professores do núcleo comum, os de 

Educação Especial, os pedagogos, o dirigente escolar, os pais dos estudantes e 21 

discentes com deficiência e com transtornos globais do desenvolvimento. 

 

Questões a serem pensadas para a constituição de práticas pedagógicas inclusivas 

 

O desenvolvimento de ações colaborativas para participação dos alunos apoiados pela 

Educação Especial nas práticas pedagógicas desenvolvidas na sala de aula comum levou 

os profissionais envolvidos no estudo a constituir momentos de planejamento e de 

formação continuada visando a aprofundar alguns conhecimentos sobre o trabalho 

pedagógico escolar. 

 

Primeiramente, foi importante refletir que as atuais legislações educacionais 

direcionadas à área de Educação Especial, consolidam a ideia de que a inclusão escolar 
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pressupõe não somente a matrícula na escola, mas também permanência e 

possibilidades de apropriação do conhecimento. 

 

Para tanto, momentos de estudos foram constituídos para reflexão crítica sobre 

teorizações e pesquisas direcionadas a investigar a composição dos currículos escolares. 

Assim, o grupo envolvido teve a oportunidade de compreender que os currículos tomam 

o conhecimento como a base de sustentação do trabalho educativo escolar (Moreira; 

Silva, 2008), entendendo esse instrumento como 

 
ferramentas conceituais para entender e lidar com o mundo, tomar 

decisões e resolver problemas. Ao mesmo tempo, [o conhecimento] 

deve garantir esquemas conceituais que permitam ampliar seu 

universo para além do cotidiano imediato e prover os alunos de 

capacidade crítica sobre esse mesmo cotidiano (Lopes; Macedo, 2011, 

p. 88). 

 

No transcorrer dos processos de formação, os docentes tiveram a oportunidade de 

pensar que os currículos ainda prezam pela primazia de um conjunto de conhecimentos 

enquanto muitos outros são negados; oferecem poucas possibilidades de participação 

dos alunos nos processos de ensino-aprendizagem; as práticas pedagógicas invisibilizam 

a pluralidade humana e os processos de avaliação selecionam os eleitos para participar 

da produção cultural.  

Puderam também refletir que os alunos apoiados pela Educação Especial chegam à 

escola demandando a apropriação de conhecimentos e experiências como quaisquer 

outros alunos. Assim, têm o direito de participar do currículo comum planejado e 

desenvolvido na sala de aula comum. Neste processo, muitas vezes, também necessitam 

de mediações pedagógicas para constituir saberes específicos para terem iguais 

oportunidades de escolarização. A conjugação desses movimentos, praticamente, não 

está presente nas propostas curriculares, até porque por longos anos pensamos a escola 

para um padrão de estudante, de conhecimento e de mediação pedagógica.  

Nesse sentido, os professores em formação puderam entender o quanto é importante o 

professor conhecer o aluno e se desafiar a buscar por alternativas, recursos pedagógicos 

e metodológicos de ensino para garantir os conhecimentos comuns demandados por 

qualquer aluno, mas também as especificidades que perpassam o processo.  
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Desta forma, os professores passaram a questionar: que estratégias podemos constituir 

para envolver os alunos nas tramas do conhecimento produzidas na coletividade da 

turma, sem negar as especificidades que trazem para o processo? 

O Braille não é nada mais nada menos que as letras cursivas. Ele, 

além do Braille, precisa dos conteúdos. O que é o Braille para ele? 

Ele só vai transferir aqueles conteúdos que ele tem mentalmente em 

escritos. O Braille é a letra, apenas. Mais nada.  Então, aprender o 

Braille é aprender a jogar para o papel o que você tem na cabeça. 

Então, para garantir o sucesso do trabalho no atendimento 

especializado, eu preciso garantir o trabalho da sala de aula. Eu 

acredito nos sujeitos inseridos na sala. Ele tem que estar captando 

tudo, porque só vai fazer sentido o Braille, se ele puder utilizá-lo para 

dar sentido ao que aprendeu sobre a história do mundo. É a junção 

desses dois conhecimentos (RAUL – DIRETOR). 

 

Essa discussão levou os professores a constituir uma outra dimensão de conhecimento. 

Um conhecimento que permita o exercício da cidadania, ou melhor, nas palavras de 

Sousa Santos (2008) um “conhecimento prudente para uma vida descente”. Um 

conhecimento que permita à pessoa com deficiência se posicionar diante de si, de seus 

pares e do mundo e do próprio conhecimento, atribuindo novos-outros sentido para a 

vida humana.  

Sacristán (2000, p. 64), também aponta contribuições para pensarmos em como garantir 

esse conhecimento prudente para uma vida decente quando problematiza a constituição 

das práticas pedagógicas e o compromisso da escola no direito à Educação para todos os 

alunos.   

[...] Pode-se fazer muito pela igualdade de oportunidades educativas 

de alunos diversos entre si, simplesmente mudando a metodologia 

educativa, fazendo-a mais atrativa para todos e aliviando os currículos 

de elementos absurdos para qualquer tipo de aluno [...]. 

 

Nesse sentido, os docentes entenderam que o direito à Educação também pressupõe 

planejamento, articulação de ações, metas e objetivos a serem acompanhados, 

conhecimentos a serem adquiridos, avaliação diagnóstica para reconhecimento do 

estudante e avaliação contínua do processo ensino-aprendizagem visando à 

potencialização e ao reordenamento das ações implementadas. Para tanto, cabe à escola 

sistematizar sua proposta pedagógica para a escolarização dos alunos. 
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Cabe à escola, trazer a organização da Educação Especial para o Projeto Político e 

Pedagógico e para o Plano de Ação elaborado para o ano letivo, pois se espera que cada 

unidade de ensino tenha metas e propósitos definidos na coletividade visando o direito à 

Educação dos alunos. Como muitos desafios se agregam ao processo, há de se constituir 

planos e projetos para superá-los ou minimizá-los. Na constituição de estratégias para 

sistematizar a proposta da escola entra no debate a elaboração de um Plano de 

Atendimento Pedagógico para os alunos apoiados pela Educação Especial. 

 

É interessante que esse plano contenha a avaliação diagnóstica dos alunos, as 

potencialidades do estudante, suas necessidades específicas de aprendizagem, os 

componentes curriculares a serem explorados na coletividade da turma, os recursos e 

estratégias a serem adotados, as articulações dentro e fora da escola e a avaliação de 

todo o processo, bem como outros elementos que o corpo pedagógico julgar pertinente. 

 

O currículo tem que ser vivo. O aluno tem que se sentir parte do 

currículo. Muitas vezes, o currículo é dono dele. Ele é que tem que ser 

dono do currículo. Ele é quem tem que agir sobre o currículo [...]. Eu 

sou o sujeito da aprendizagem. Não é a folha que me tem. Não é o 

lápis que me tem, mas sou eu quem tenho a folha e o lápis. Então, o 

aluno tem que está agindo sobre o currículo.. Ele tem que está 

inserido, porque aí faz sentido. Muitas vezes, o conhecimento já vai 

pronto e, às vezes, aquela não é a necessidade do aluno. Não é o ponto 

de partida para aquele momento. Pode até ser um ponto de chegada, 

mas se ele chega pronto, já chega determinado. Então o currículo tem 

que ser construído. Para mim, só assim vamos conseguir dar sentido a 

ele (CELINA – PROFESSORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL).  
  

Com a organização dos processos de formação e de planejamento, os professores 

estudaram e aprofundaram vários conhecimentos. Entenderam que o direito à 

aprendizagem é um desafio que precisa ser alcançado, pois a escola ainda se configura 

como excludente para a maioria dos alunos que não se enquadram no padrão de 

aprendizagem. Dialogando com Freire (1987), puderam pensar sobre essas questões 

retratando-as no âmbito do que o autor denomina como “inédito-viável” ou Sousa 

Santos (2008), ao abordar os pressupostos do “ainda-não”, ou seja, situações com 

grandes possibilidades de emergirem, demandando do engajamento político e 

pedagógico de todos os profissionais da Educação. 
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Um segundo movimento constituído pelos professores para a constituição de práticas 

pedagógicas inclusivas foi a assunção de responsabilidades. O trabalho colaborativo 

pressupõe que os professores do ensino comum se assumam como profissionais que 

agregam conhecimentos e experiências importantes para envolvimento dos alunos no 

currículo comum. Em contrapartida, coloca os professores de Educação Especial como 

profissionais que trazem saberes específicos que congregados aos saberes-fazeres dos 

docentes do núcleo comum apontam para articulações pedagógicas para envolvimento 

dos alunos nas práticas pedagógicas. 

 

Realmente eu acho que para a escola tem que repensar o currículo 

escolar. A inclusão se inicia na sala de aula comum. Precisamos de 

um currículo que dê conta de reconhecer a necessidade de cada aluno, 

a escola precisa pensar que cada criança é única. Então, a escola 

precisa conhecer qual a clientela que ela tem, para, a partir daí, 

reformular esse currículo para fazê-lo de uma maneira tal que ele 

possa está suprindo as necessidades desses alunos. Não é pensar na 

clientela para fazer um currículo mais pobre, tirando conteúdos e 

coisa desse tipo, mas ao contrário, ser mais criativo (NÁDIA – 

PROFESSORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL). 

 

Essa articulação demanda a criação de relações de colaboração na sala de aula comum, 

o despertar de sentimento de ajuda recíproca, de discussão sobre a importância do 

planejamento e da formação em contexto e do chamamento do pedagogo como 

coordenador das ações articuladas pelos docentes em favor da aprendizagem dos alunos. 

Esse é um longo caminho que requer trabalho e formação de base para todos os 

profissionais envolvidos com o processo de escolarização do aluno. 

 

Esse contexto releva outra perspectiva de atuação e de formação para o professor de 

Educação Especial, pois muitos deles ao acumularem experiências e conhecimentos 

para atuação em instituições especializadas buscam trazer esse movimento para o 

cotidiano da escola. O que temos visto é que a tal transposição não tem produzido 

efeitos positivos, pois a escola, como alerta Saviani (2003, p. 15), “[...] existe, pois, para 

propiciar a aquisição dos instrumentos que possibilitem o acesso ao saber elaborado 

[...]. As atividades da escola básica devem organizar-se a partir dessa questão”.  

Desta forma, cabe a esses profissionais pensar em articulações pedagógicas que tornem 

o conhecimento significativo para os alunos, buscando se afastar de perspectivas que se 

desenvolvem a partir de um modelo clínico-terapêutico de atendimento ao aluno.  
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[...] o pedagogo não pode ser nem um prático puro, nem um teórico 

puro. Ele está entre os dois, ele é esse entremeio. O vínculo deve ser, 

ao mesmo tempo, permanente e irredutível, pois o fosso entre a teoria 

e a prática não pode subsistir. É esse corte que permite a produção 

pedagógica (Meirieu, 2002, p.30). 

 

Estudos de Nóvoa (1992) revelam que dinâmicas coletivas de aperfeiçoamento 

profissional minimizam o isolamento docente, destituindo a imagem do educador como 

transmissor de um saber produzido no exterior da profissão e também contribuem para a 

“[...] emancipação profissional e para a consolidação de uma profissão que é autônoma 

na produção dos seus saberes e dos seus valores” (Nóvoa, 1992, p.27). 

 

A artesania das práticas pedagógicas 

 

O processo de formação e de planejamento possibilitou que adotássemos a sala de aula 

como lócus de atuação dos profissionais envolvidos com a escolarização dos alunos. 

Nesse sentido, várias práticas pedagógicas foram desenvolvidas. Para este momento, 

apresentaremos um trabalho realizado com uma turma do 6º ano do Ensino 

Fundamental que contava com a matrícula de cinco alunos com deficiência intelectual. 

Os momentos de formação e planejamento tinham nos permitido dialogar com vários 

estudos que versavam sobre o trabalho colaborativo e a importância de envolver todos 

os alunos nas atividades desenvolvidas na sala de aula comum. Desta forma, traremos 

uma experiência vivida quando nos desafiamos a trabalhar com a leitura e a escrita em 

um contexto marcado pela presença de estudantes em processo inicial de apropriação 

desses conhecimentos. 

A experiência teve inicio em uma manhã de 3 de setembro de 2010. Deparamo-nos com 

a professora de Língua Portuguesa que nos apresentava uma atividade relacionada com 

a interpretação de fragmentos acerca do Hino Nacional Brasileiro, em alusão às 

comemorações de 7 de setembro que se aproximava. A atividade estava organizada da 

seguinte forma: “Busque no dicionário, o significado das palavras grifadas”. O objetivo 

da educadora era que, com o auxílio do dicionário, os alunos pudessem compreender o 

significado de expressões mais rebuscadas. A partir de então, foi constituído o seguinte 

discurso acerca da situação: 

[...] Fico pensando se esta não seria uma oportunidade para 

trabalharmos com a leitura e interpretação do Hino Nacional 
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Brasileiro. Quando vejo alguma comemoração, onde o Hino é 

cantado, fico me perguntando se realmente as pessoas entendem o 

que estão cantando. Por que não trabalhamos com a leitura e 

interpretação desse texto com os alunos? (PESQUISADOR). 

 

[...] Já sei que, na sua cabeça passa alguma ideia milaborante. Vai, 

pode contar. Vamos ver se concordo e o que posso ajudar 

(CARMEM – PROFESSORA DE LÍNGUA PORTUGUESA).  

 

Refletindo sobre meu dizer, a educadora nos perguntava como pensávamos desenvolver 

a atividade. Sentamos à mesa dos professores e nos pusemos a rascunhar. Faríamos um 

resgate histórico de fatos que marcaram a colonização das terras brasileiras, culminando 

na libertação do Brasil do poder português, pela via de roda de história. Decidimos 

também que, após esse diálogo, cantaríamos o Hino Nacional Brasileiro e faríamos a 

interpretação verbal desse texto, explorando suas passagens. Após, apresentaríamos 

atividades para que os alunos, em duplas, pudessem ilustrar o hino para posterior 

apresentação para a turma.  

Convidamos outra professora de Língua Portuguesa para se juntar ao nosso 

planejamento. No dia 5 de setembro, iniciamos os trabalhos. Trabalhamos a atividade 

com todas as turmas com as quais atuavam as duas professoras de Língua Portuguesa. 

Para explicitação dos trabalhos desenvolvidos, recorremos às nossas anotações feitas em 

diário de campo em relação à intervenção realizada com os alunos do 6º ano do Ensino 

Fundamental: 

Fiquei encarregado de trabalhar a roda de história com os alunos. Chegando à sala, perguntamos 

o que comemorávamos em 7 de setembro. Com resposta na ponta da língua, os alunos 

respondiam “Dia da Independência do Brasil”, sendo falado, em seguida, que iríamos encenar a 

História do Descobrimento do Brasil, tendo os alunos a tarefa de representar os indígenas, 

enquanto o pesquisador, a professora de Educação Especial e de Língua Portuguesa, os 

europeus. Resgatamos as caravelas chegando, avistando as terras brasileiras e a reação dos 

indígenas da época. Os alunos emitiam sons com mão e boca imitando a euforia dos nativos 

com nossa chegada. Riram e fizeram piada quando relatamos que os indígenas estavam 

completamente nus e nós, europeus, vestidos. A professora de Língua Portuguesa representava 

Pero Vaz de Caminha, sendo relatado que essa pessoa tinha a função de registrar todos os 

acontecimentos e informá-los ao rei de Portugal. Resgatamos a importância da leitura e da 

escrita com os alunos, informando-lhes que a Carta de Caminha era considerada a “certidão de 

nascimento do Brasil” e que estava guardada em Portugal. Os alunos falavam que os indígenas 

eram bobos ao externarmos o fragmento trazido pela carta quando sinaliza que os indígenas 

apontavam para o cordão de ouro do capitão e para o castiçal de prata informando que aqui no 

Brasil havia esses metais. Refletimos sobre todo o processo de exploração de nossas riquezas, 

do abandono das terras brasileiras e das primeiras civilizações constituídas. Chegamos até ao 
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Bloqueio Continental, representando a professora de Educação Especial Napoleão Bonaparte, e 

a fuga da família real portuguesa para o Brasil. Os alunos mostraram-se curiosos, sendo 

informados sobre o rompimento político e econômico dos portugueses com os países vizinhos, a 

fuga da Família Real e a construção dos primeiros museus, escolas, praças, bancos, jornais, 

bibliotecas, academia de Belas Artes e primeiros cursos superiores, como forma de criar 

condições de sobrevivência dos europeus na colônia. Contamos passagens do reinado de D. 

Pedro I, as pressões políticas que se fizeram, levando-o a libertar o Brasil das mãos portuguesas 

em 7 de setembro de 1882, às margens do Rio Ipiranga. Brincamos sobre a localização desse 

rio, dizendo que ficava nos Estados Unidos, sendo prontamente interpelado pelos alunos que 

sinalizavam: “D. Pedro não estava no Brasil? Como o rio pode ficar nos Estados Unidos?”. 

Informamos que ficava localizado na cidade de São Paulo e que o Hino Nacional Brasileiro 

retratava todas as lutas firmadas para a libertação do Brasil dos poderes portugueses. Os alunos 

mostraram-se curiosos, fazendo-nos vários questionamentos acerca da história de nossa pátria, 

sendo respondidas ora pelo pesquisador, ora pelas professoras de Educação Especial e de 

Língua Portuguesa (Diário de campo,de 5 de setembro de 2010). 

 

Nas aulas subsequentes, retomamos a atividade com os alunos, dividindo-os em grupo 

para ilustração do Hino Nacional Brasileiro. Utilizamos folha de papel ofício dividida 

em três partes: a primeira com cabeçalho trazendo fragmentos do hino, a segunda com 

espaço em branco para ilustração e a terceira com palavras a serem consultadas no 

dicionário e, posteriormente, registradas na folha. Discutimos a utilização do dicionário, 

devendo os alunos interpretar o fragmento para posterior ilustração. Tomando várias 

aulas para o desenvolvimento da atividade, os alunos, colaborativamente, trocavam 

ideias, registravam, uns desenhavam, enquanto outros pintavam, se envolvendo nas 

atividades os alunos com deficiência intelectual.  

Íamos de carteira em carteira. Os alunos trabalhavam com canetinha, lápis cera e de cor, 

trocavam ideias, argumentavam, solicitavam a contribuição dos professores. Éramos 

três em sala de aula, ficando mais fácil promover essa contribuição.  Uma dupla de 

meninas mostrou-se interessada em ter Ana – uma aluna com Síndrome de Down - no 

grupo. Contavam para ela o que haviam entendido. Ana desenhava e dizia o que cada 

um significava. Estava envolvida com os trabalhos.  

Observar os alunos interagindo, produzindo, envolvidos nas atividades e, ao mesmo 

tempo, perceber que a educadora podia acompanhar mais de perto a produção dos 

alunos, principalmente daqueles considerados maiores desafios, nos fazia pensar que os 

momentos e movimentos de colaboração-crítica individual e coletiva no cotidiano 

escolar, apontam a constituição de mudanças significativas nos processos de ensino e de 
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aprendizagem dos profissionais da instituição de ensino. A constituição desses 

movimentos só se efetiva quando a prática pedagógica é problematizada, avaliada e 

construída de modo tal que todos os alunos dela se beneficiem.  

A professora de Língua Portuguesa conseguiu, ainda, fazer um movimento interessante 

com a professora de Arte, articulando a atividade com a disciplina que seria a próxima 

aula a ser trabalhada. Afixamos cada folha em papel cartão e, sequencialmente, os 

alunos apresentaram a interpretação realizada com o Hino para a turma. 

Mais tarde, avaliando a atividade com o grupo, conversávamos sobre os trabalhos com o 

Hino Nacional Brasileiro: 

Pesquisador – Veja só, nossa intenção não é chegar aqui e dizer que 

o planejamento do professor não está bom. Não tenho jamais a 

intenção de descartar o planejamento de vocês. Minha intenção é 

pensar junto como podemos enriquecer nossas aulas [...]. Chegamos 

aqui e a professora nos apresentou a necessidade de trabalhar com o 

Hino Nacional [...]. Ela já tinha uma atividade pensada, e o que nós 

fizemos? Fomos atrás de outras que traziam outras possibilidades de 

enriquecimento [...]. Nós pesquisamos, estudamos e a aula foi aquele 

sucesso [...]. Olha a produção desses meninos [...]. Ali não tinha 

menino com dificuldade, eles estavam envolvidos e alcançaram os 

nossos objetivos. 

Pedagoga – Essa atividade com o Hino Nacional fez tanto sucesso, 

que todos os professores pediram uma cópia para levar para os outros 

lugares onde trabalham. Estou cansada de tanto xerocar essa 

atividade.  

Professora de Educação Especial – Já levei essa atividade para 

minha escola em Cariacica e todo mundo gostou. Estamos também 

desenvolvendo lá [...]. Não sou tão criativa para contar história como 

você contou, mas dei meus pulos e os alunos se interessaram 

bastante. 

Esse trabalho com o Hino Nacional Brasileiro nos ensinava que era possível aprender, 

uma vez que o objetivo de alunos e professores naquele contexto era esse. Aprendíamos 

em comunhão, uns com os outros. Os professores aprendiam como trabalhar com os 

alunos, potencializar sua prática, avaliar e acompanhar movimentos. Os alunos, além de 

absorverem os conhecimentos historicamente acumulados, aprendiam a colaborar, fazer 

juntos, respeitar as diferenças humanas e construir em parceria seus conhecimentos. 

Considerações Finais 
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Assumir os percursos de aprendizagens que os educandos trazem para o contexto da 

sala de aula remonta à necessidade de toda a escola assumir esse desafio, criando apoios 

para que o professor, em sala de aula, “dê conta” das situações enfrentadas, pois o 

trabalho educativo, pautado dentro de uma perspectiva da diversidade, permite-nos 

também pensar na possibilidade de contar com mais de um professor em sala de aula e 

na necessidade de apropriação de recursos didáticos e de acompanhamento sistemático 

das ações desenvolvidas e dos processos de aprendizagens dos alunos. 

 

O trabalho colaborativo desafia os professores a potencializar as práticas pedagógicas 

para levar para a sala de aula propostas de trabalho criativas e interessantes. O trabalho 

colaborativo possibilita a constituição de mediações comprometidas com a 

aprendizagem de todos e calcada em uma pedagogia diferenciada (MEIRIEU, 2002). 
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO 

DE NOVA VENÉCIA – ESPÍRITO SANTO (BR): AS POSSIBILIDADES 

E OS DESAFIOS DE UM CONTEXTO LOCAL
6
 

 

Nascimento, Alice Pilon do
7
 

 

Universidade Federal do Espírito Santo 

 

Investigação-Comunicação Oral 

 

Resumo 

 

O objetivo deste artigo permeará na discussão das políticas públicas que o município de 

Nova Venécia
8
 / Espírito Santo (BR) vem materializando para a efetivação da matrícula, 

permanência e acesso ao currículo escolar aos alunos público-alvo
9
 da Educação 

Especial, pressuposto defendido pelo Ministério da Educação, no que tange uma 

Educação Inclusiva. Assim, relacionamos as políticas locais e nacionais, de forma a 

conhecer ambas e discutir os diferentes caminhos que o município vem adotando para a 

inclusão destes alunos em seu sistema de ensino. Para tal estudo, a metodologia 

abordada foi a pesquisa-ação, pois acredita-se que a mesma assume a possibilidade de 

provocar mudanças para os desafios colocados à prática docente, a partir da ação-

reflexão-ação dos sujeitos envolvidos no processo investigativo (Barbier, 2004). Como 

instrumento de coleta de dados fora utilizado o grupo focal, uma vez que, este espaço-

tempo valoriza e possibilita os diferentes saberes dos sujeitos participantes, como 

também, a observação participante e as entrevistas semi-estruturadas. Com o objetivo de 

discutir as questões anunciadas, buscou-se apoio nas reflexões teóricas de Boaventura 

de Sousa Santos e Philippe Meirieu, haja vista o reconhecimento da diferença como 

potente e a aposta na educabilidade dos sujeitos em questão. No que se refere às 

questões da Educação Especial, faremos interlocuções com as produções de 

                                                           
6
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Educação Especial de Nova Venécia
6
 - Espírito Santo: possibilidades, movimentos e tensões. Orientada 

pela Profª. Drª. Denise Meyrelles de Jesus (Bolsista de Produtividade CNPq) com previsão de conclusão 

em 2013. 
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 Município localiza-se a noroeste do Estado do Espírito Santo, Brasil. 

9
 De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva (2008), os alunos 

público-alvo da Educação Especial são aqueles com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 

e altas habilidades/superdotação.  
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pesquisadores interessados pela área, tais como: Jesus, Mendes, Kassar, Prieto, dentre 

outros. Os principais apontamentos referem-se às questões da realização do 

Atendimento Educacional Especializado nas salas de recursos multifuncionais e sua 

articulação com os conteúdos da sala de aula comum, para além disso, entendemos a 

formação continuada dos profissionais da escola e o desafio e as possibilidades da 

bidocência
10

 como pontos positivos para a efetivação da garantia do direito à Educação.  

 

Palavras-Chave: Políticas-Públicas, Formação de Professores, Atendimento Educacional 

Especializado, Bidocência. 

 

Introdução 

 

O presente busca analisar as políticas públicas de Educação Especial do município de 

Nova Venécia – ES (BR) bem como sua estreita relação com as ações vividas pelos 

docentes. Entendemos que para este momento, primeiro, precisamos discutir os 

movimentos brasileiros em favor da escolarização dos alunos público-alvo da Educação 

Especial. Isto feito, associaremos os movimentos nacionais para com o contexto local.  

 

Percebemos que Nova Venécia possui estreita relação com as políticas nacionais, 

entretanto, no que se refere ao atendimento educacional especializado, apresenta um 

interessante desenho político, que ao nosso olhar, vai além das políticas macros. 

Todavia algumas tensões são evidenciadas na implementação de tais políticas.  

 

No item que se segue faremos um diálogo com nossos aportes teóricos a fim de discutir 

a escolarização do alunato em questão. 

 

Contextualização Teórica 

Com quem dialogar? Essa pergunta sempre se faz presente em nossas mentes. A 

imersão no campo de pesquisa produz um conjunto de dados que convida autores como 

Boaventura de Sousa Santos e Philippe Meirieu para o debate, além de outros que se 

propõem a discutir o processo de escolarização de alunos que por motivos diversos não 

se encontravam nos cotidianos escolares. 

                                                           
10

 Vale destacar que o município adota a política da bidocência relacionada à Educação especial. 
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Nesse sentido, Boaventura de Sousa Santos é convidado por realizar um conjunto de 

discussões sociológicas que nos instiga pensar no compromisso de renovarmos a teoria 

crítica e potencializarmos movimentos em favor da emancipação social. Para tanto, o 

autor acredita que precisamos combater a maneira como temos produzido e validado os 

conhecimentos e as experiências humanas no contexto social. Diz-nos que o 

pensamento moderno é nutrido por uma razão denominada indolente que coloca a 

ciência como superior e disciplinadora dos demais saberes.  

 

Essa maneira de produzir conhecimento vem fortalecendo as ideias capitalistas que 

buscam manter o status dos grupos hegemônicos. Além disso, regulam a sociedade, 

estratificando-a em grupos que têm seus conhecimentos e experiências validados e 

aqueles que têm esses mesmos elementos invisibilizados. Com isso, produz dois 

sistemas de pertença – a desigualdade e a exclusão (Santos,1999).  

 

Os processos de desigualdade e de exclusão se materializaram/materializam no histórico 

da escolarização de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação. Muitos foram excluídos da escola por não serem 

considerados capazes de aprender. A razão indolente produzia a ideia de que não fazia 

sentido investir em sujeitos que não trariam retorno para a sociedade capitalista e para o 

desenvolvimento social.  

 

Esses alunos eram considerados pela razão indolente como faltosos, ou seja, como 

aqueles sem habilidades e/ou conhecimentos. Eram subjetivados como incapazes de 

desempenharem ações e produzirem autonomia em relação a produção do conhecimento 

e de seus próprios atos. Neste contexto, foi estratégica a criação de instituições 

especializadas, já que não eram considerados capazes de aprender, tinham a necessidade 

de receber intervenções para o curativo de suas limitações e deficiências. Assim, a razão 

indolente impossibilitou, por longos anos, a problematização da exclusão escolar vivida 

por esses sujeitos.  

 

Para superação desses dois sistemas regulatórios – desigualdade e exclusão – Santos 

(1999) propõe, como caminho alternativo, a igualdade e a inclusão. Em outras palavras, 

defende que é direito de todos terem acesso aos bens culturais, econômicos e sociais 

produzidos no transcorrer da história da humanidade, bem como a garantia, aos grupos 

excluídos, da visibilidade de suas experiências e conhecimentos. 
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Essa ideia traz contribuições significativas para o processo de inclusão escolar de alunos 

público-alvo da Educação Especial. Resgata a ideia de que todo ser humano é capaz de 

aprender e contribuir com o desenvolvimento social. Potencializa o princípio de que a 

diferença humana é o motor da aprendizagem, pois se todos detivessem os mesmos 

conhecimentos e experiências não teríamos como falar em evolução de saberes. 

 

No campo da Educação Especial, a linha de pensamento adotada por Santos (2007) nos 

possibilita entender que temos conhecimentos diversos, e, que estes, precisam dialogar 

entre si. Desta maneira, os alunos público-alvo da Educação Especial apresentam a 

necessidade de aprender na coletividade da sala de aula comum, tendo garantido o 

atendimento das especificidades que perpassam o processo. Neste contexto alunos sem 

deficiência têm muito a ensinar àqueles que apresentam limitações físicas, psíquicas, 

cognitivas e sensoriais. Este último grupo também tem muito a ensinar àqueles que não 

apresentam determinados comprometimentos. 

 

É justamente a necessidade de pensarmos a escola como espaço de todos e um ambiente 

que merece nossa aposta na tradução de conhecimentos e experiências capazes de 

produzir lógicas comprometidas com a inclusão de todos na sociedade e na dinâmica de 

produção cultural que traz Philippe Meirieu para adensar as discussões produzidas no 

diálogo firmado com Boaventura de Sousa Santos. 

 

Philippe Meirieu traz uma interessante reflexão sobre a escola, quando nos revela que a 

mesma vivencia diversas tensões. Eleva-nos a necessidade de pensarmos em 

possibilidades para que haja a superação destas. Concordamos com Jesus (2009, p. 50) 

quando aponta por uma necessidade de “[...] nos colocar [mos] numa atitude de 

aceitação e acolhimento de nossos saberes profissionais, mas também dos possíveis e 

impossíveis do outro [...]”. 

 

Uma das tensões elucidadas por Meirieu (2005) é a falta de credibilidade no outro como 

produtor de conhecimento. Desta maneira, o autor aponta-nos para uma necessidade de 

investirmos e apostarmos nos conhecimentos dos diferentes atores que se inserem nos 

cotidianos escolares. Para tanto, acredita na educabilidade de todos. Em sendo assim, os 

alunos, bem como os profissionais da escola, são sujeitos nutridos de processos 

históricos, culturais e sociais diferenciados. Esses diferentes saberes precisam ser 

visibilizados. 

 

Nesta linha, acreditamos que para os professores repensarem e/ou ressignificarem seus 

saberes/fazeres, é imprescindível acreditar nas potencialidades de seus educandos, pois 
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não há Pedagogia sem ensino-aprendizagem e a crença de que a aprendizagem é 

constitutiva do humano. 

 
Ninguém pode ensinar sem postular que o outro, diante dele, é 

educável. Não há nada de extraordinário nisso: quem acha que seus 

alunos jamais conseguirão aprender deveria mudar de ofício! Um 

professor que reclama que as crianças ou os adolescentes que lhe são 

confiados resistem a aprender seria o mesmo que um mecânico que só 

aceitasse concertar automóveis em perfeito estado [...] (Meirieu, 2005, 
p.74).       

 

Nesse sentido, acreditamos que a partir deste movimento, de aposta na educabilidade de 

seus alunos, o professor terá a oportunidade de pensar em novos/outros meios de mediar 

os diferentes conhecimentos, com também, outras maneiras de avaliar o processo, 

tomando como princípio, a avaliação não só para quantificar as produções de 

conhecimentos dos alunos, mas de entender que os alunos, por conta de seus diferentes 

contextos, requerem práticas pedagógicas diversas para o acesso ao currículo. 

 

Não negamos que precisamos conhecer o processo de vida e de escolarização dos 

alunos, mas, a prática pedagógica pode ser reduzida a fatalidades ou situações que não 

apontam para novos-outros possíveis. Nesta lógica, cabe a indagação: para que conhecer 

o contexto vivido pelo aluno? Para rotular? Para reafirmar impossibilidades? 

 

O reconhecimento deve ir além, precisa, então, superar as condições apresentadas pelos 

alunos de maneira que seus conhecimentos avancem. Por este pressuposto, apostamos 

no diálogo estabelecido entre o ensino comum e o atendimento educacional 

especializado, pois precisamos reconhecer que pessoas com e sem deficiência 

demandam adquirir determinados conhecimentos que são de sua importância para o 

desenvolvimento. 

 

Apostamos que para a efetivação da escolarização do aluno público-alvo da Educação 

Especial, as práticas pedagógicas, tanto no que se refere ao atendimento educacional 

especializado quanto nas salas comuns, precisam ser potencializadas para garantir a 

igualdade de condições frente ao conhecimento.  

 

O diálogo com as teorizações desses autores nos faz argumentar em favor da 

necessidade de se construir uma escola inclusiva, a partir das problematizações do 

vivido em busca da emancipação de seus alunos. Para tanto, precisamos conhecer os 

movimentos locais, ou seja, quais os conhecimentos produzidos pelos professores que 

lidam com as questões da Educação Especial no município de Nova Venécia. Esse 
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estudo nos permite entender também os conhecimentos desencadeados pelas SRM’s e 

pelas salas de aula comuns apostando na educabilidade de todos os sujeitos.  

 

Acreditamos que Nova Venécia produz práticas potencializadoras, mas algumas delas, 

por se tratar de um município interiorano, são invisibilizadas. Nosso estudo busca 

conhecer tais ações e problematizá-las com outros saberes docentes.  

 

Contextualização Metodológica 

 

Para referendar o nosso caminho metodológico, apoiamo-nos na pesquisa-ação, pois 

entendemos que, através dela, há uma possibilidade de se criar dispositivos capazes de 

desencadear novas práticas de formação e de sentidos para os fazeres docentes. Por 

meio desta metodologia investigativa, acreditamos ser possível contribuir para a 

implementação e/ou problematização de políticas educacionais que atendam às 

necessidades e demandas da Educação Especial/inclusão escolar. Concordamos com 

Barbier (2004) quando afirma que a pesquisa-ação representa um: 

 

[...] tipo de pesquisa utilizada e concebida como meio de favorecer 

mudanças [...]. Mas a mudança visada não é imposta de fora pelos 

pesquisadores. Resulta de uma atividade de pesquisa na qual os atores 

se debruçam sobre eles mesmos (Barbier, 2002, pp. 42-43). 

 

Assim, a partir de uma pesquisa a nível nacional
11

, a qual participamos, estabelecemos 

contato com alguns profissionais que lidam com o atendimento educacional 

especializado de Nova Venécia, a partir de grupos focais. Conhecendo a realidade 

daqueles professores, estabelecemos contato com a Secretaria de Educação, mais 

especificamente com a Equipe de Educação Especial
12

, para conhecer e desvelar o 

histórico da Educação Especial do município, a política local de Educação Especial e, 

especificamente, o surgimento do atendimento educacional especializado como política 

local.  

 

                                                           
11

 Tal pesquisa denomina-se Observatório Nacional de Educação Especial: estudo em rede nacional 

sobre as salas de recursos multifuncionais nas escolas comuns (ONEESP). 
12

 Neste momento nos utilizamos da observação participante e a entrevista semi-estruturada. 
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É nessa tentativa de conhecer os movimentos locais em favor da Educação Especial em 

Nova Venécia que os articulamos também com os movimentos nacionais, para que 

nenhuma experiência seja de fato desperdiçada. 

 

A partir do encontro com os profissionais de Nova Venécia, nos possibilitou mergulhar 

a fundo no que diz respeito a esse município que escolhemos como locus da pesquisa. 

Cabe destacar que, para esta proposta, temos como objetivo conhecer a política de 

Educação e Educação Especial do município a partir de documentos legais instituídos 

para a escolarização dos alunos. Para tanto, há de se pensar na articulação da sala de 

aula comum e a de recursos multifuncionais, já que falamos de um sujeito único, que 

não pode ser compartimentalizado, mas ao contrário, entendido como um sujeito 

histórico e social.  

 

Apresentação das Políticas Públicas de Educação Especial: do global ao local 

 

Santos (2007) nos eleva a pensar que os conhecimentos precisam ser visibilizados, 

principalmente àqueles que denominados de locais. Pois as “[...] experiências muito 

locais, não muito conhecidas nem legitimadas pelas ciências sociais hegemônicas, são 

hostilizadas [...], e por isso têm permanecido invisíveis, desacreditadas” (Santos, 2007, 

p.24). 

 

Neste sentido, o autor evoca a necessidade de articular os conhecimentos globais e 

locais. Assim posto, faremos uma apresentação das políticas de Educação Especial 

nacional, e, a específica de Nova Venécia, a fim de potencializar as diferentes 

possibilidades no que se refere à escolarização dos alunos público-alvo da Educação 

Especial. 

 

O direito social à Educação foi garantido na Constituição Federativa do Brasil de 1988, 

que defende o acesso à escola como direito de todos e dever do Estado e da família, 

promovida e incentivada em colaboração com a sociedade, visando o pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho (BRASIL, 1988). 
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Esse pressuposto também foi fortalecido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Brasil, 1996) – LDB nº 9.394/96 – Com isso, adensaram-se os movimentos 

da inclusão escolar, colocando a escola de ensino comum como espaço de 

aprendizagem de todos os alunos.  

 

Assim, a partir desses pressupostos legais, o direito de estudar em uma escola de ensino 

comum se configurou também como uma conquista aos alunos público-alvo da 

Educação Especial, que, por motivos diversos estavam, segregados, alguns, em 

instituições de ensino especializado, outros em suas residências e outro grupo na própria 

escola de ensino comum. 

 

Interessa-nos pensar que a LDB/96 foi considerada uma conquista e que, a partir desse 

marco, o governo federal, juntamente com os Estados e municípios, desencadeou leis 

em favor da educação inclusiva, e assim garantiu a modalidade de educação especial 

agregada a todos os níveis de ensino. (Prieto, 2008) 

 

Um movimento que vem ganhando diferentes perspectivas ao longo dos anos, no Brasil, 

é a política de apoio especializado à Educação destes alunos. Tal apoio é um direito 

garantido na própria Constituição Federativa do Brasil. Contudo, no decorrer dos últimos 

vinte anos, tivemos muitos direcionamentos para a definição do atendimento 

educacional especializado, bem como no espaço-tempo em que será ofertado e na 

formação de professores para sua realização, na busca de instituir novas/outras 

possibilidades didáticas. No entanto, a própria demanda trazida pelos alunos com 

indicativos à Educação Especial foi conduzindo vários municípios brasileiros a 

organizarem diferentes espaços e propostas para atender às especificidades desses 

sujeitos. 

 

Kassar e Rebelo (2011) nos revelam que esses espaços e o atendimento “educacional” 

especializado por muitos anos “[...] ocorreram de forma desconectada da vida escolar 

como um todo [...]” (Kassar & Rebelo, 2011, p.3). Acrescentam ainda, que de acordo 

com a trajetória histórica da Educação Especial, há uma forte influência do atendimento 

clínico como substitutivo ao atendimento educacional especializado. Dessa maneira, as 

pessoas com deficiências recebiam atendimento diferenciado dos alunos das escolas 
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comuns. A partir da década de 1990, muitas críticas direcionaram o poder público a 

fechar e/ou modificar alguns desses espaços.  

 

Nesse movimento, salas de recursos são implementadas e professores são contratados 

para apoiar o processo de escolarização dos alunos com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades/ superdotação. Com a Política Nacional de 

Educação Especial em uma perspectiva inclusiva, de 2008, além de discutir que a 

matrícula desses alunos precisa ser efetivada na escola comum, é definido que o 

atendimento educacional especializado se configura em atividade complementar e/ou 

suplementar ao currículo comum e necessita ser desenvolvida no contraturno escolar 

(Brasil, 2008). 

 

Para além deste direcionamento a Política direciona quem são os alunos a serem 

atendidos pela modalidade de Educação Especial, a saber são os que apresentam: 

deficiências, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. 

Assim os dois primeiros grupos de alunos receberiam o atendimento complementar, já o 

terceiro seria contemplado com o suplementar. 

 

Destaca-se que a política do atendimento educacional especializado, no transcorrer da 

história, foi se estruturando e ganhando muitas dinâmicas. O Decreto nº 7611/2011, 

além de propor um espaço para a concretização da oferta desses serviços, caracterizou-o 

como política pedagógica. É proposto que esse atendimento seja realizado 

prioritariamente no espaço-tempo da sala de recursos multifuncionais – SRM – (Brasil, 

2011). 

 

A partir dessa fomentação, foram sendo implantadas as salas de recursos 

multifuncionais nos municípios brasileiros. Com isso, vários movimentos foram 

disparados em todo o território nacional. O Ministério da Educação, em parceria com os 

sistemas de ensino, passa a instrumentalizar várias unidades de ensino com organização 

de salas de recursos multifuncionais (estas salas são dotadas de materiais de multimídia, 

entre outros materiais pedagógicos). 
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Mendes (2010, p.15) destaca que “[...] entre os anos de 2005 a 2009, foram oferecidas 

15.551 salas de recursos multifuncionais a 4.564 municípios brasileiros, distribuídas em 

todos os estados e o Distrito Federal” pelo Ministério da Educação dentro do Programa 

de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais. Investimentos foram 

direcionados para a formação continuada de professores. O objetivo desses movimentos 

é garantir que os alunos acessem o currículo da escola, mas que tenham suas 

necessidades individuais atendidas. 

 

Para tanto, várias discussões foram produzidas visando à reorganização das escolas 

tanto nas questões arquitetônicas quanto curriculares. Uma vasta pluralidade de 

discussões passaram a problematizar as práticas pedagógicas e os processos de 

avaliação da aprendizagem. Dentre os movimentos disparados pelos pressupostos da 

inclusão escolar encontramos também a constituição de setores de Educação Especial 

nos contextos das Secretarias de Educação para pensar em políticas públicas 

educacionais inclusivas.  

 

Esses setores vêm assumindo a formação continuada como uma ação política, porque é 

necessário oferecer suporte às escolas frente às novas demandas educacionais. Essa fase 

de luta pelo direito à Educação vem apontando a importância de relacionarmos a 

aprendizagem ao desenvolvimento humano e a inclusão escolar como uma ação ética 

comprometida com a humanização de todos. 

 

Implicados com as questões do atendimento educacional especializado do município de 

Nova Venécia interessa-nos saber como os movimentos desencadeados por essas 

SRM’s se efetivam nos cotidianos das escolas. 

 

Com todos os movimentos nacionais em favor da escolarização de pessoas com 

deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, 

institui-se em meados de 2006, na Secretaria Municipal de Educação de Nova Venécia, 

a Equipe de Educação Especial.  

 

Tal setor é composto por profissionais da educação e do corpo clínico, como psicólogo 

e fonoaudiólogo. Os profissionais da área clínica têm a responsabilidade de prestar 
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orientações às famílias e às escolas, quando há uma necessidade de encaminhamentos 

para especialistas do corpo clínico. 

 

Interessante pensar que a Educação Especial de Nova Venécia vem caminhando lado a 

lado com as orientações nacionais. Mas para além dos encaminhamentos do MEC, tais 

como a inclusão do aluno na escola de ensino comum, o investimento na formação 

continuada dos professores, a contratação de profissionais especializados para ações 

colaborativas dentro da escola e a instalação de salas de recursos multifuncionais para a 

oferta do atendimento educacional especializado, para darmos alguns exemplos, o 

município problematiza como essas ações vêm sendo instituídas/vividas pelas diferentes 

unidades de ensino da rede.  

 

Nesse contexto, para acompanhar e subsidiar as ações das escolas, em 2009 há a criação 

da Resolução nº 11 que “[...] Institui Diretrizes Municipais para a Educação Especial na 

Educação Básica do Município de Nova Venécia” (Nova Venécia, 2009). O documento 

foi construído em diálogo com os diferentes profissionais da Educação que atuam nas 

escolas e na própria Secretaria de Educação e, que, compõem o Conselho Municipal de 

Educação. Dessa forma, todo o trabalho do ensino comum, no que diz respeito à 

Educação Especial, passa a ser realizado em consonância com essas diretrizes, aprovada 

pelo conselho. 

 

No art. 3 é visível a responsabilidade da Educação Especial e sua articulação com o 

ensino comum. 

 

Art. 3º - Por educação especial, modalidade da educação escolar, 

entende-se serviços educacionais organizados para apoiar, 

complementar, suplementar os serviços educacionais comuns, de 

modo a garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das 

potencialidades dos educandos que apresentam necessidades 

específicas (Nova Venécia, 2009).  

 

Segundo a gestora do setor de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação 

de Nova Venécia, a história da Educação Especial no município começou com as 

classes especiais para deficientes auditivos e visuais, como também com a instituição 

especializada para atender as outras demandas. 
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A desresponsabilização do Estado frente à escolarização dos alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação permitiu que a 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) realizasse a Educação Especial 

até 2005.  

 

Assim, 2006 com a organização da equipe de Educação Especial começa-se a instituir 

um diálogo com a Apae para a transição dos alunos ali matriculados para a rede regular 

de ensino. O primeiro momento seria o de inserir os alunos em sala de aula comum, e já 

no final de 2007 e início de 2008, tem início o processo de contratação do profissional 

para atender as salas de recursos multifuncionais implantadas com o apoio do MEC.  

 

É evidenciada, nas falas da gestora, a relevância da articulação com o MEC, e a 

importância da autonomia da Secretaria Municipal de Educação (SEME) de Nova 

Venécia em desenhar uma política para contemplar tais demandas. Quando 

problematizamos as aproximações com o MEC, suas implicações legais e a 

implementação de políticas de atendimento educacional especializado, o município 

adota os movimentos nacionais como norteadores da ação local. 

 

Ao referirmos à efetivação do atendimento educacional especializado, o município 

discorre como prioritariamente nas salas de recursos multifuncionais. Entretanto, 

percebemos uma preocupação com a articulação com a sala de aula comum, em outras 

palavras, o município luta para que o atendimento educacional especializado se efetive 

de maneira complementar/suplementar ao ensino comum. Para isso, precisaram investir 

em formações continuadas, em contratação de profissionais (bidocentes) para atuar na 

sala de aula comum, para além da extensão de carga horária do professor da SRM. Para 

melhor compreensão do leitor, faremos uma apresentação no que tange o atendimento 

educacional especializado em Nova Venécia 

 

Sala de recursos multifucionais: um lócus para o atendimento educacional 

especializado 
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Em se tratando de atendimento educacional especializado, o Ministério da Educação 

preza que deve ser prestado de maneira “[...] complementar à formação dos estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, como apoio permanente e limitado no 

tempo e na frequência dos estudantes às salas de recursos multifuncionais [...]” (BRASIL, 

2011). 

 

Desta maneira a questão complementar parece ganhar vários sentidos e, assim desenhos 

políticos nos diferentes contextos brasileiros (MENDES, 2010). Em sendo assim, não 

poderíamos deixar de problematizar que em alguns municípios brasileiros e capixabas, 

encontramos o atendimento educacional especializado nas SRM's se efetivando no 

próprio horário de aula do aluno ou no horário contrário, mas, sem uma articulação com 

os conteúdos estudados na sala de aula. 

 

Segundo as professoras das salas de recursos multifuncionais, de outros municípios, o 

atendimento educacional especializado precisa ser (re) pensado. 

 

[...] como serviço colaborativo, [...] um serviço realizado entre os 

professores das salas de recursos multifuncionais e da sala de aula 

regular. (Grupo focal ONEESP/OEEES-Noroeste, Município B, 02 de 

dezembro de 2011). 

 

[...] nós tivemos algumas discussões enquanto a isso, algumas pessoas 

acharam que o atendimento educacional especializado fosse um 

reforço escolar [...] a partir dessas discussões a vida do nosso aluno se 

tornou muito melhor, porque discutimos adaptação de currículo, 

adaptação de plano, adaptação de trabalho [...] e depois disso houve 

uma mudança muito significativa, os próprios professores se 

conscientizaram de que o aluno é dele, nós damos o apoio, nós 

ampliamos o conhecimento, as possibilidades de conhecimento [...] 

(Grupo focal ONEESP -Noroeste, Município C, 02 de dezembro de 

2011). 

 

Percebemos que as professoras significam o atendimento educacional especializado de 

fato como complementar a educação comum, no entanto, apresentaram dificuldades 

para a organização e atendimento partindo da proposta de trabalho colaborativo. 

  

[...] pontuamos aqui a questão do distanciamento da sala de recurso 

multifuncional e a sala de aula regular. [...] Como eu complemento na 

sala de recurso, se eu não sei o que está sendo dado na sala de aula 

regular? (Grupo focal ONEESP -Noroeste, Município C, 02 de 

dezembro de 2011).  
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Entendemos que a mediação do professor da sala de recursos multifuncionais só é 

validada quando há o princípio da colaboração e do planejamento em conjunto. 

Pensando nisso, o município de Nova Venécia, no ano de 2012 contou com nove salas 

de recursos multifuncionais. Para garantir que todas participassem do planejamento com 

os professores regentes e bidocentes
13

 que atuavam com os alunos público-alvo da 

Educação Especial, as professoras das SRM’s precisariam trabalhar nos dois turnos de 

uma mesma escola. Para possibilitar esta ação, a Secretaria de Educação ampliou a 

carga horária das professoras das SRM's que trabalhavam vinte e cinco para quarenta 

horas, e, as que tinham duas efetivações, lecionavam nos dois horários (totalizando 

cinquenta horas). 

 

Vale ainda destacar, que três destas professoras, atuavam em duas escolas, por conta da 

demanda ser relativamente menor. Com isso, organizavam seus horários de modo que 

garantiam seu trabalho nos dois turnos das duas escolas. Ao contrário de que muitas 

pesquisas apontam, percebemos que a iniciativa do MEC quando pensada com as 

realidades locais, podem sim se tornar experiências potentes, entretanto demanda 

planejamento e investimento por parte dos municípios. 

 

Acreditamos que o esforço do município em garantir o atendimento educacional 

especializado, atendendo a ideia de complementaridade para os alunos com deficiências 

e/ou transtornos globais do desenvolvimento e, ainda enfatizar a ideia do trabalho 

colaborativo é forte. Todavia, por conta da demanda dos atendimentos aos alunos e da 

necessidade das professoras das SRM's em atuarem em mais de uma escola constatamos 

que a política ainda é insuficiente.  

 

Realmente, nós precisamos trabalhar com o aluno, mas também com o 

professor. Isso é o que nós discutimos aqui em Nova Venécia, mas por 

conta da demanda de alunos que necessita de trabalho individualizado, 

temos o contato maior com o bidocente (Grupo focal ONEESP-

Noroeste, Município de Nova Venécia, 17 de agosto de 2012). 

 

As angústias acima se fortaleciam conforme outros municípios discutiam e 

problematizavam as diferentes realidades. Novas/outras ideias, novos/outros fazeres 

tomavam formas e se desenhavam nas falas das participantes, trazendo assim, 

                                                           
13

 Faremos uma apresentação deste profissional e de sua atuação no próximo item. 
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novas/outras perspectivas para a fomentação de políticas públicas que contemplassem a 

demanda de cada local.  

 

Mesmo que, atendendo de uma maneira fortalecida o atendimento educacional 

especializado, Nova Venécia começa a pensar nas questões anunciadas pelas 

professoras em questão, e assim no início de 2013, o município conta, então, com mais 

duas salas de recursos multifuncionais, totalizando onze. Houve a contratação de mais 

três profissionais, desta forma em nove SRM contempla a presença de um professor, e 

os outros dois professores atuam em duas SRM’s cada um, devido ao baixo quantitativo 

de alunos.  

 

Percebemos que, o trabalho colaborativo com os professores se intensificou, assim há o 

trabalho educacional especializado no contraturno, individualizado ou em grupos, e, 

está se trabalhando realmente as demandas encontradas no processo ensino-

aprendizagem da sala de aula comum. Neste sentido, o professor da SRM auxilia o 

profissional da sala de aula, no que se refere a  adaptação de atividades para que os 

alunos aprendam partindo de seu nível de compreensão e o próprio significado do 

currículo para esses alunos.   

 

Lembramos que muitos professores regentes não foram contemplados, em sua formação 

inicial, com as questões da Educação Especial. O investimento na formação continuada 

é alto, entretanto, não conseguiu contemplar todos os professores, haja vista que o 

processo de inclusão desses alunos na rede regular é recente, se iniciou há sete anos.  

 

Parece-nos então, que mesmo com toda a preocupação com o atendimento educacional 

especializado organizado com as professoras das SRM's o município acredita que esta 

ação, precisa-se discutir o fortalecimento das práticas pedagógicas da sala de aula 

comum. Assim o professor da sala de aula comum, atende um quantitativo de alunos 

consideravelmente grande, não permitindo muitas vezes, o espaço para assistir às 

necessidades que emergem a todo instante, por todos os alunos, sendo estes, público-

alvo da Educação Especial ou não.  
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Por conta das questões anunciadas, a Equipe de Educação Especial pensou em um uma 

experiência, que, atualmente vêm ganhando força no município: a política da 

bidocencia. Tal função foi criada em 2007 para atender as demandas da escola.  

 

A bidocência em Nova Venécia: uma perspectiva de trabalho colaborativo 

 

Nesta organização, pensamos em Santos (2007, p.38), quando nos fala de uma 

Sociologia das Emergências que “[...] produz experiências possíveis, que não estão 

dadas porque não existem alternativas para isso, mas são possíveis e já existem como 

emergência”. 

 

Esta experiência possível para Nova Venécia, a ideia de bidocência, parece ganhar 

diferentes nuances ao se tratar da consolidação da política. Muito se discuti a ideia do 

co-ensino para Educação Especial, ou a ideia do trabalho colaborativo 

 

[...] o ensino colaborativo ou o co-ensino, é um modelo de prestação 

de serviço da Educação especial no qual um educador comum e um 

educador de educação especial dividem a responsabilidade de 

planejar, instruir e avaliar a instrução de um grupo heterogêneo de 

estudantes [...] especificamente para atender as demandas das práticas 

de inclusão de estudantes com necessidades educacionais especiais
14

 

(Mendes, 2006, p. 32). 

 

A heterogeneidade pode ser compreendida por outras vias, tais como: diferenças sociais, 

econômicas, culturais, entre outros. A partir desta ideia, Beyer (2005) nos alerta que o 

princípio da bidocência é assumido por diferentes países, tais como Alemanha e Itália, 

levando em consideração a heterogeneidade.  

 

Contudo, não descaracteriza a possibilidade desta proposta se efetivar como política 

para a Educação Especial, o que demanda investimento, pois a bidocência implica que 

“[...] o trabalho docente no grupo heterogêneo se faz necessária a colaboração de um 

segundo educador” (Beyer, 2005, p. 32). 

 

Segundo a coordenadora da Equipe de Educação Especial, o bidocente em Nova 

Venécia é o professor com formação em Educação Especial que tem a tarefa de 

                                                           
14

 São os alunos público-alvo da Educação Especial. 
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acompanhar a turma em que tiver um ou mais alunos com demandas específicas da 

Educação Especial. Este tem a tarefa de realizar trabalho colaborativo com o 

profissional regente.  

 

Para esta Secretaria, a falta de formação tanto inicial quanto continuada dos 

profissionais regentes para lidarem com questões específicas da Educação Especial, foi 

“[...] à questão primordial para a consolidação da política da bidocência” (Pedagoga 

Equipe de Educação Especial, Diário de Campo, 18/12/2012). Não poderíamos deixar 

de mencionar que os bidocente recebem o salário igual ao de qualquer outro professor. 

Desta maneira, o investimento do município é alto.  

 

A partir de nossas observações frente à materialização desta política, percebemos que há 

uma discussão do próprio entendimento que a palavra bidocência reporta. Professores 

regentes, pedagogos, professores das SRM e os próprios bidocentes, muitas vezes, 

analisam este último como o responsável pela escolarização do aluno público-alvo da 

Educação Especial. Embora intuímos um grande esforço da Equipe de Educação 

Especial em avançar esta problemática. 

 

Considerações Finais 

 

Ao analisar as políticas públicas de Educação Especial no município de Nova Venécia, 

percebemos que há uma grande preocupação em articular os conhecimentos de modo 

que o aluno acesse o currículo comum, e ao mesmo tempo tenha suas especificidades 

atendidas. 

 

Entretanto mesmo com todo o investimento na oferta de formação que aborda as 

questões da Educação Especial – inicial e continuada – ainda se perpetua como 

insuficiente. Desta maneira, os entendimentos relacionados a esta área de conhecimento, 

são os mais variados possíveis. Professores regentes precisam de formação, assim como 

os que lidam mais diretamente com as questões específicas, porque do contrário, iremos 

falar de uma Educação para os alunos público-alvo da Educação Especial e de outra 

para os alunos ditos normais. Desta maneira, não estaríamos falando sobre processo de 
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inclusão, mas sim uma outra roupagem no processo de segregação – dentro da própria 

escola. 

 

Percebemos, ainda, que no transcorrer da história da Educação Especial de Nova 

Venécia, as políticas vão se modificando, no intuito de aprimorar e assim melhorar o 

atendimento educacional aos alunos em questão. Notamos que algumas de nossas 

movimentações auxiliaram, juntamente com os profissionais que lá atuam, a pensarem 

em novas/outras maneiras organizacionais. Acreditamos que este é o papel social da 

pesquisa, provocar indícios de mudanças, pois como nos diria Santos (2007), não 

existem verdades absolutas, e sim provisórias. 
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Resumo 

O conceito de Qualidade de Vida tem vindo a ser um tema frequente de 

investigação, especialmente na área da Deficiência Intelectual. O estudo aqui 

apresentado, procura definir a multidimensionalidade deste conceito, a sua aplicação e, 

ao mesmo tempo, detetar aspetos menos positivos dos serviços que dão resposta à 

população com deficiência, no sentido de melhorar esta mesma resposta. A transição 

para a vida adulta é uma fase fundamental que, quando processada com sucesso, 

permite a satisfação dos indivíduos com deficiência em vários domínios, contribuindo 

para um elevado índice de qualidade de vida. 

O estudo tem, como principal objetivo, recolher dados que permitam avaliar o grau 

de eficácia das medidas educativas aplicadas aos alunos apoiados pela Educação 

Especial do Agrupamento de Escolas de Sampaio, em parceria com o CRI da 

Cercizimbra, desde a entrada em vigor do Decreto-Lei nº3/2008. Pretendeu-se avaliar a 

qualidade de vida dos jovens com NEE, que beneficiaram das medidas previstas na 

legislação referida, e que, entretanto, terminaram a escolaridade obrigatória. O estudo 

visa, também, conhecer quais as áreas ao nível da educação, emprego e inclusão social 

que necessitam de ser alteradas e/ou aperfeiçoadas e, eventualmente, prever 

enquadramentos legais articulados entre si que permitam a integração plena destes 

jovens na sociedade e na vida adulta. 

Para tal, selecionou-se a escala GENCAT, de Verdugo et al., que avalia a 

Qualidade de Vida, e definiu-se uma amostra de 30 jovens com NEE, que terminaram a 

escolaridade obrigatória ao abrigo das medidas educativas previstas no Decreto-Lei 

nº3/2008. Os jovens apresentam idades compreendidas entre os 14 e os 21 anos, sendo a 

média de idades de 17,93. Para além da aplicação da escala, realizaram-se ainda 
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entrevistas aos inquiridos e informantes, com o objetivo de recolher dados sobre aspetos 

não contemplados na GENCAT. 

Globalmente, os resultados encontrados permitem concluir que a média do 

índice de qualidade de vida dos indivíduos da amostra encontra-se dentro da média para 

a população aferida.  

O estudo permite, ainda, concluir que o índice de qualidade de vida está 

significativamente correlacionado com o grau de deficiência, o acesso ao mundo do 

trabalho, à saúde, ao apoio institucional e da família e dos amigos. Conclui, ainda, que a 

maioria dos inquiridos está integrada na vida adulta.  

Palavras-chave: Qualidade de Vida, Educação Especial, Transição para a Vida Adulta    

 

Abstract 

 

The concept of Quality of Life has been a frequent topic of research, especially in the 

area of Intellectual Disabilities. The study presented here demand to define the 

multidimensionality of the concept. 

Aim 

The first objective of the study is to assess Quality of Life of adolescents (15-20 years) 

with intellectual disabilities, who finished compulsory education and benefited from 

measures of Decree-Law No.3/2008. The second is to know the average quality of life 

of adolescents and determine which fields that interfere more significantly on Quality of 

Life. The third is to evaluate the impact in terms of education, employment and social 

inclusion and provide legal frameworks that enable full integration of young people n 

society and adulthood. 

Methods 

We selected the Scale GENCAT of Verdugo et al., which evaluates the Quality of Life, 

and set up a sample of 30 young people with intellectual disabilities who have 

concluded the school. As well we made a questionary application with open questions 

and individual interview in order to collect data on aspects not covered in GENCAT. 

Results 

The measure of Quality of Life are 45.36%. There are low-level dimensions Rights and 

Welfare Material; higher values in the dimensions Social Development and 
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Interpersonal Relations. The index of Quality of Life is higher in individuals integrated 

into the labor market, with support of family, friends and institutional and with access to 

health. The index of Quality of Life is not significantly influenced by the sexual life and 

school. The greater the degree of disability is the largest index of Quality of Life. 90% 

are integrated into adulthood. 

Conclusions 

The quality score is significantly correlated with the degree of disability, access to the 

labor, health, and support of family, friends and institutional. 

The index of Quality of Life in this adolescents are similar to general populationand the 

majority are integrated into community.  

 

Key-words:  Quality of Life, Special Education, Transition to Adulthood 

 

Introdução 

 

O conceito de Qualidade de Vida tornou-se, desde os anos 90, um tema de 

investigação importante nas ciências sociais e, especialmente, na área da deficiência 

intelectual. O uso deste conceito tem permitido conhecer melhor as práticas e 

habilitações dos serviços que apoiam a população com deficiência e tem contribuído 

para avaliar e melhorar a política de desenvolvimento, habilitação e planeamento destes 

serviços (Schalock, 1991). 

Este conceito, sendo de natureza significativamente abstrata, resulta da perceção 

que o individuo tem de si próprio, das suas capacidades, necessidades e do meio 

envolvente.  

Segundo Verdugo et al. (2007), o conceito é multidimensional e constituído por 

vários domínios/dimensões que incluem, entre outros, o bem-estar material e a inclusão 

social. A transição para a vida adulta, quando processada com sucesso, permite a 

satisfação dos indivíduos nestes domínios e noutros, contribuindo para um elevado 

índice de qualidade de vida.  

  



 

PARTE II  | Pág. 76  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

Enquadramento teórico 

 A fase de transição para a vida adulta surge como um período de grande 

ansiedade e preocupação para os jovens com deficiência intelectual e para as suas 

famílias (Lichtenstein, 1998, in Kyeong-Hwa & Turnbull, 2004). Este processo de 

transição realiza-se melhor quanto maior for a qualidade de vida destes indivíduos e das 

suas famílias (Blacher, 2001, in Kyeong-Hwa & Turnbull, 2004).  

Integrados no ensino regular, os alunos com NEE são apoiados pelos docentes 

de Educação Especial e pelos técnicos dos Centros de Recursos para a Inclusão, 

conforme o disposto no Decreto-Lei nº3/2008. Estes profissionais trabalham em 

conjunto para promover o desenvolvimento das competências necessárias para uma 

futura inserção na vida adulta, com vista à “inclusão educativa e social, o acesso e o 

sucesso educativo, a autonomia, a estabilidade emocional, bem como a promoção da 

igualdade de oportunidades, a preparação para o prosseguimento de estudos ou para 

uma adequada preparação para a vida profissional e para uma transição da escola para o 

emprego das crianças e dos jovens com necessidades educativas especiais”. (Decreto-

Lei nº3/2008, cap. I, art.1º).    

Os jovens que frequentam o sistema regular de ensino e que beneficiam de 

medidas do Decreto-Lei nº 3/2008, podem, no final da escolaridade obrigatória, ser 

encaminhados para várias respostas formativas e/ ou de apoio, dependendo do seu perfil 

de funcionalidade: para os alunos com limitações graves ou totais ao nível das funções 

do corpo, existem os Centros de Atividades Ocupacionais (CAO); para os alunos com 

limitações ligeiras a moderadas e com possibilidade de entrada no mercado de trabalho, 

existem os Centros de Formação Profissional (CFP). Os jovens que não se enquadrem 

em nenhuma destas situações podem ser encaminhados para Cursos Profissionais, 

Escolas Profissionais, entre outros. 

De acordo com Pereira (2003), os centros de atividades ocupacionais (CAO) são 

estruturas destinadas a desenvolver atividades para jovens e adultos, a partir dos 16 anos 

de idade, com deficiência grave e profunda, com o objetivo de: 

– estimular e facilitar o desenvolvimento das suas capacidades; 

– facilitar a sua integração social; 

– facilitar o seu encaminhamento sempre que possível para programas adequados de 

integração sócio - profissional. 
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A mesma autora acrescenta que esta resposta está regulamentada no Decreto- 

Lei n.º 18/89 de 11 de Janeiro e do Despacho n.º 52/SESS/90, de 16 de Julho. No 

entanto, Pereira (2003) considera que “apesar de já existir, em todo o país, uma 

cobertura razoável de centros de atividades ocupacionais, na verdade continuam a ser 

em número insuficiente.” Por outro lado, o envelhecimento da população com 

deficiência e a falta de outro tipo de respostas “fazem dos CAO uma resposta de longa 

permanência, cujo alargamento, continua a ser uma necessidade” (pp.29-32) 

Nos CFP, pretende-se sensibilizar para o mundo do trabalho, através de 

experiências práticas, e informar, avaliar e orientar para a qualificação e emprego. 

Pretende-se dotar os clientes dos conhecimentos e competências necessárias à obtenção 

de uma qualificação profissional que lhes permita a inserção no mercado de trabalho. 

Segundo Ribeiro (2009), a formação profissional é um motor de inclusão social, 

pois permite o desenvolvimento de competências pessoais e técnicas e promove o 

acesso ao emprego, favorecendo o processo de emancipação. No processo de transição 

para a vida adulta, o acesso ao emprego é fundamental para qualquer jovem. No caso 

das pessoas com algum tipo de deficiência, é mesmo considerado um pilar fundamental 

para evitar a exclusão. A formação profissional destes jovens é, portanto, uma ponte 

para a inclusão. (p.81). No entanto, o estudo de Ribeiro (2009) alerta para fragilidades 

do modelo de formação profissional em instituição e sugere algumas críticas à Escola, 

por continuar a delegar esta função a sistemas paralelos. A Educação Especial tem a 

responsabilidade de atender os alunos que se incluem no Decreto-Lei nº3/2008, o qual 

prevê a existência de um Programa Educativo Individual, complementado com um 

Plano Individual de Transição para a vida pós-escolar. Este Plano Individual de 

Transição prevê “o exercício de uma atividade profissional com adequada inserção 

social, familiar, ou numa instituição de carácter ocupacional” (Decreto-Lei nº3/2008, 

art.14º). 

Na sequência da aplicação das medidas educativas especiais previstas no 

Decreto-lei nº 3/2008, o Agrupamento de Escolas do Castelo, em parceria com o Centro 

de Recursos para a Inclusão da Cercizimbra, e com o apoio da Fundação Calouste 

Gulbenkian, considerou fundamental realizar um estudo acerca do percurso de inclusão 

escolar, social e profissional dos alunos abrangidos pelo Decreto-Lei nº 3/2008, que 

terminaram a escolaridade obrigatória nos últimos três anos.  
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Com base no acompanhamento realizado pelos docentes e técnicos, verifica-se 

que a maioria destes alunos consegue o seu primeiro emprego mas que este não é 

duradouro e que muitos se encontram numa situação atual de desemprego e isolamento 

social. Por outro lado, dos alunos que foram encaminhados para o Centro de Atividades 

Ocupacionais, uns foram, de facto, integrados ou ficaram em lista de espera, enquanto 

outros permanecem em casa sem qualquer ocupação. No entanto, estas inferências são 

apenas perceções e carecem de um estudo que nos permita avaliar, efetivamente, o 

índice de qualidade de vida destes jovens.  

 

Metodologia 

 

1- Objetivos do estudo 

 

Com este estudo visou-se avaliar a qualidade de vida dos jovens com NEE, que 

beneficiaram de medidas do Decreto-Lei nº 3/2008, e que, entretanto, terminaram a 

escolaridade obrigatória. Pretendeu-se conhecer quais as áreas ao nível da educação, 

emprego e inclusão social que necessitam de ser alteradas e/ou aperfeiçoadas e, 

eventualmente, prever enquadramentos legais articulados entre si que permitam a 

integração plena destes jovens na sociedade e na vida adulta. 

Assim, pretendeu-se conhecer o índice médio de qualidade de vida dos jovens com 

NEE que terminaram a escolaridade após a publicação do Decreto-Lei nº3/2008 e saber 

quais as dimensões que interferem mais significativamente no índice de qualidade de 

vida, evidenciando os valores mais elevados ou mais baixos.  

 

Foram estas, portanto, as questões de partida do estudo: 

1. Qual o índice médio de qualidade de vida dos jovens com NEE que terminaram 

a escolaridade após a publicação do Decreto-Lei nº3/2008? 

2. Quais as dimensões que interferem mais significativamente no índice de 

qualidade de vida, evidenciando os valores mais elevados ou mais baixos? 

 

Para além de dar resposta a estas questões, procurou-se comprovar ainda as 

seguintes hipóteses: 
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Hipótese A:  

 

- A maioria dos indivíduos da amostra está integrada na vida adulta. 

Hipótese B: 

- Existe relação entre o índice de qualidade de vida e o grau de deficiência. 

B.1. Quanto maior é o grau de deficiência menor é o índice de qualidade de vida. 

Hipótese C: 

- O grau de escolaridade está relacionado com o índice de qualidade de vida. 

C.1. O grau de escolaridade mais elevado contribui para um maior índice de qualidade 

de vida. 

Hipótese D 

- Existe relação entre as variáveis integração no mercado de trabalho, apoio 

institucional e apoio familiar e o índice de qualidade de vida. 

D.1 O índice de qualidade de vida é superior nos indivíduos integrados no mercado de 

trabalho. 

D.2. O índice de qualidade de vida é superior nos indivíduos que têm apoio 

institucional. 

D.3. O índice da qualidade de vida é superior nos indivíduos que consideram ter o apoio 

da família. 

Hipótese E 

- Existe relação entre as variáveis do acesso à saúde, sexualidade e amigos e o índice de 

qualidade de vida. 

E.1. O índice de qualidade de vida é superior nos indivíduos que consideram ter acesso 

à saúde. 
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E.2. O índice de qualidade de vida é superior nos indivíduos que consideram ter uma 

vida sexual satisfatória. 

E.3. O índice de qualidade de vida é superior nos indivíduos que percecionam de forma 

positiva as suas relações de amizade. 

 

2 – Instrumentos de recolha de dados 

  

Para a realização deste estudo, selecionou-se, como instrumento de recolha de 

dados, a escala Gencat, de Verdugo et al (2008). A escala baseia-se num conceito 

multidimensional de Qualidade de Vida, no qual coexistem 8 dimensões ou domínios: 

- Bem - estar emocional; 

- Relações interpessoais; 

- Bem - estar material; 

- Desenvolvimento pessoal; 

- Bem - estar físico; 

- Auto - determinação; 

- Inclusão social;  

- Direitos.  

A Escala Gencat é destinada a uma população adulta, com mais de 18 anos, que 

inclui pessoas com deficiência intelectual, física ou sensorial, idosos, 

toxicodependentes, portadores de HIV/SIDA ou portadores de doença mental. 

É constituida por itens objetivos e observáveis e pode ser respondida por profissionais 

ou significativos que conheçam bem a pessoa cuja qualidade de vida se quer avaliar. 

 A escala foi avaliada e validada por especialistas para ser aplicada aos grupos 

referidos anteriormente, tendo passado por várias fases até se chegar à sua forma atual, 

com 69 itens. Desta forma, este instrumento tem em conta os valores e aspirações das 

pessoas portadoras de deficiência e os fatores ambientais dos mesmos. Trata-se de uma 

aproximação aos indivíduos que constituem o alvo da investigação, bem como ao 

contexto em que vivem (Verdugo et aal, 2007) 

Finalmente, a escala Gencat foi desenvolvida através de um método sistematico 

e rigoroso, segundo as recomendações internacionais para estudos instrumentais 

(Carretero - Dios & Perez, 2007, cit. in Verdugo et al, 2007). 
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A fiabilidade foi avaliada pelo index de alfa de Cronbach, sendo a margem de 

erro de 2.93%, para a totalidade dos indivíduos que constituíram a amostra-piloto. 

Foi traduzida para português por uma técnica especialista na área da educação e, 

de seguida foi retro traduzida para língua espanhola por uma tradutora credenciada. 

Comparadas ambas as versões, foi aferida a versão final. 

 Para além da aplicação da escala, foi ainda realizada uma curta entrevista 

estruturada, com os seguintes objetivos específicos: 

1. Saber onde se encontram inseridos profissionalmente os jovens abrangidos pelo 

Decreto-Lei nº3/2008 que já terminaram a escolaridade. 

2. Conhecer o percurso profissional (empregos e entidades empregadoras) destes 

jovens, caso exista. 

3. Saber quantos destes jovens tem, atualmente, uma ocupação profissional ou dos 

seus tempos livres, após a saída da escola, no concelho de Sesimbra. 

4. Conhecer as áreas de formação que estes jovens experimentaram durante o seu 

processo de transição para a vida ativa. 

5. Conhecer a opinião destes jovens sobre o papel da escola no seu processo de 

transição para a vida ativa. 

Os dados recolhidos através da aplicação da escala Gencat foram tratados 

estatisticamente, através do programa SPSS. 

 

3 - Caracterização da Amostra 

Foram inquiridos 30 jovens e as suas famílias, sendo que todos eles terminaram 

a escolaridade obrigatória ao abrigo de medidas educativas previstas no Decreto-Lei 

nº3/2008. Os jovens apresentam idades compreendidas entre os 14 e os 21 anos, sendo a 

média de idades de 17,93. 

Este grupo apresenta as seguintes características: 
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Apresentação dos Resultados 

 

Respeitando a estrutura da escala GENCAT, apresentam-se, em seguida, os 

resultados em cada uma das dimensões que a constituem: 

1. Bem - estar emocional 

 

A maioria dos inquiridos está satisfeita com a sua vida presente, não apresenta 

sintomas de depressão e está satisfeita consigo mesma, motivada e sem problemas 

comportamentais. 

 

2. Relações interpessoais 

 

Menos de metade dos inquiridos (33, 3%) sente que tem a relação que deseja com a 

sua família. Um quarto dos inquiridos sente-se, por vezes desvalorizado pela família. 
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A maioria sente-se querida pelos que mais gosta e tem boas relações de amizade e 

de companheirismo no trabalho. Mas metade dos inquiridos interage, 

fundamentalmente, com pessoas com condição semelhante à sua. 

Há uma percentagem muito pequena (16,6%) de indivíduos que consideram a sua 

vida sexual satisfatória e uma percentagem considerável (26,7%) tem dificuldades em 

iniciar uma vida a dois. 

 

3. Bem - estar material 

 

A maioria dos inquiridos (76,7%) considera que dispõe dos bens materiais de que 

necessita e está satisfeito com o local onde vive (60%). Os seus rendimentos são 

suficientes. 

 

4. Desenvolvimento pessoal 

 

A maioria dos inquiridos (66, 7%) considera que desenvolve o seu trabalho de forma 

competente. Nota-se mais dificuldade na adaptação a novas situações e na resolução de 

problemas. A maioria dos institucionalizados considera que a instituição contribui para 

o seu desenvolvimento pessoal. 

 

5. Bem - estar físico 

 

A grande maioria dos inquiridos (76,7%) considera que tem um bem-estar físico 

bastante razoável. A maioria afirma ter uma alimentação saudável e bom acesso aos 

cuidados de saúde (83,3%). 

 

6. Auto – determinação 

 

Verifica-se que muitos (53,3%) não têm objetivos ou metas pessoais mas a grande 

maioria escolhe como passa o seu tempo livre (83,3%), como gasta o seu dinheiro 

(73,4%). Quase metade dos inquiridos (46,7) afirma que organiza a sua própria vida. 
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7. Inclusão social 

 

Verifica-se pouca utilização das estruturas comunitárias (73,3%). Dos que contam 

com o apoio de uma instituição, apenas 16,7% consideram que ela promove a sua 

participação em atividades da comunidade. 63,3% consideram que não existem barreiras 

à sua inclusão.  

 

8. Direitos 

 

Não se verifica desrespeito pelos direitos ou violação de privacidade. 73,3% dos 

inquiridos afirmam que nunca ou quase nunca sofrem situações de abuso ou exploração. 

No entanto, apenas 50% dos inquiridos afirmam que são tratados sempre, ou quase 

sempre, com respeito. Também apenas 50% afirmam que é respeitada a sua intimidade 

na instituição que os acolhe. 

 

Discussão 

O índice médio de qualidade de vida dos inquiridos é de 45,36 (estes valores estão 

expressos numa escala de 0% a 100%), aproximando-se da média aferida para esta 

população. 

Registaram-se valores baixos nas dimensões Direitos (média=35,10) e Bem-Estar 

Material (média= 30, 73), podendo traduzir indicadores de dimensões problemáticas. 

Registaram-se valores mais elevados nas dimensões Desenvolvimento Social (média= 

61,96) e Relações Interpessoais (média=57,50). 

 

Relativamente às hipóteses formuladas: 

  A: 

- A maioria dos indivíduos da amostra (90%) está integrada na vida adulta. 
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 B: 

- Existe correlação entre o índice de qualidade de vida e o grau de deficiência. 

B.1. Quanto maior é o grau de deficiência maior é o índice de qualidade de vida (72,00). 

 

C: 

- O grau de escolaridade não está significativamente relacionado com o índice de 

qualidade de vida. 

C.1. O grau de escolaridade mais elevado não contribui significativamente para um 

maior índice de qualidade de vida. 

 

D: 

- Existe correlação entre as variáveis integração no mercado de trabalho, apoio 

institucional e apoio familiar e o índice de qualidade de vida. 

D.1 O índice de qualidade de vida é superior nos indivíduos integrados no mercado de 

trabalho. 

D.2. O índice de qualidade de vida é superior nos indivíduos que têm apoio institucional 

(p. 70,00). 

D.3. O índice da qualidade de vida é superior nos indivíduos que consideram ter o apoio 

da família (p. 71,67). 
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 E: 

- Existe correlação entre as variáveis do acesso à saúde, sexualidade e amigos e o 

índice de qualidade de vida. 

E.1. O índice de qualidade de vida é superior nos indivíduos que consideram ter acesso 

à saúde (p.61,00) 

E.2. O índice de qualidade de vida não é significativamente superior nos indivíduos que 

consideram ter uma vida sexual satisfatória. 

E.3. O índice de qualidade de vida é superior nos indivíduos que percecionam de forma 

positiva as suas relações de amizade (p. 63,00). 

 

Análise dos Resultados 

No que diz respeito à primeira hipótese do estudo, confirmamos que a grande 

maioria dos inquiridos (90%) encontra-se integrado na vida adulta e apresenta um 

percentil total de qualidade de vida de 65,00. O resultado obtido pelo estudo de Oliveira 

(2012) indica que, globalmente, a percentagem de pessoas portadoras de deficiência 

inseridas no mercado de trabalho é muito baixa. No entanto, os resultados do presente 

estudo preveem, não só situações de inserção laboral, mas também ocupacional, o que 

poderá justificar as diferenças significativas nos valores obtidos.  

No que diz respeito à segunda hipótese, tal como o estudo de Costa (2011) que 

apontava a tendência para que os jovens com NEE tivessem uma pior perceção da sua 

qualidade de vida, também este estudo previa que os jovens com maior grau de 

deficiência apresentassem um índice de qualidade vida inferior. Os resultados obtidos 

permitem-nos verificar que tal não se confirma, sendo os jovens com maior 

compromisso intelectual a apresentar valores mais elevados no índice de qualidade 

de vida. Uma explicação para estes resultados poderá ser uma menor capacidade de 

perceção acerca de si próprio e das suas dificuldades por parte destes jovens.  
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Quanto à terceira hipótese, que previa que o grau de escolaridade contribuía para 

um maior índice de qualidade de vida, os resultados obtidos levam-nos a não confirmar 

esta hipótese. Formosinho (1991, cit. por Ribeiro, 2009), refere a cristalização dos 

princípios, estruturas organizativas e pedagógicas da escola, que insiste em funcionar 

para um aluno ideal. Ribeiro (2009) acrescenta que esta realidade assume maior 

gravidade no que diz respeito à deficiência intelectual, dado que a maioria dos jovens 

termina amiúde com um certificado de frequência e não de habilitação. Este facto 

produz diversos condicionalismos no acesso ao emprego, na participação social e na 

perceção da sua própria condição, o que explica a baixa correlação entre o grau de 

escolaridade e o índice de qualidade de vida. 

Quanto à quarta hipótese, que indicava a existência de correlação entre as 

variáveis integração no mercado de trabalho, apoio institucional e apoio familiar e 

o índice de qualidade de vida, esta foi confirmada pelos resultados obtidos. De facto, 

Ribeiro (2009) refere que a formação para o trabalho da pessoa com deficiência 

intelectual tem, como objetivo, o apoio à integração profissional, social, familiar e a 

todas as vertentes da vida dos jovens, na perspetiva da construção com os jovens do seu 

Projeto de Vida. 

Finalmente, em relação à quinta hipótese, que aponta para a existência de 

correlação entre as variáveis do acesso à saúde, sexualidade e amigos e o índice de 

qualidade de vida, podemos dizer que o acesso à saúde e amigos, contribuem, de facto, 

para o aumento do índice de qualidade de vida. Por outro lado, no que diz respeito à 

sexualidade, verificamos que esta variável não interfere significativamente no índice de 

qualidade de vida. No entanto, a OMS considera que o conceito de qualidade de vida 

engloba, entre outros aspetos, as relações sociais (amigos, atividade sexual) e ambiente 

(cuidados de saúde). 

 

Conclusões 
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Como principais conclusões, é legítimo afirmar-se que, globalmente, os 

resultados encontrados permitem concluir que a média do índice de qualidade de vida 

dos indivíduos da amostra encontra-se dentro da média para a população aferida.  

O estudo demonstra que registam-se valores mais baixos nas dimensões Direitos 

(média=35,10) e Bem-Estar Material (média= 30, 73), podendo traduzir indicadores de 

dimensões problemáticas e que se registam valores mais elevados nas dimensões 

Desenvolvimento Social (média= 61,96) e Relações Interpessoais (média=57,50). 

O índice de qualidade está significativamente correlacionado com o grau de 

deficiência, o acesso ao mundo do trabalho, à saúde, ao apoio institucional e da 

família e aos amigos.  

A maioria dos inquiridos está integrada na vida adulta.  
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Resumo 

 

O presente trabalho se enquadra na seção de estudos preliminares acerca da 

problemática do diagnóstico em instituições de ensino público do Distrito Federal, 

Brasil. A educação brasileira atualmente passa por um paradigma no qual a vinculação 

entre saúde e educação está cada vez mais estreita. A partir de laudos 

médicos/psicológicos determina-se a aprendizagem e a não aprendizagem de uma 

criança. Aqueles que não se adequam a normas ou os que são “diferentes” são 

controlados agora a partir de estudos médicos gabaritados, com respaldo científico dado 

a medicina moderna. Surgem então várias denominações de transtornos psiquiátricos 

que transformam crianças em rótulos acarretando consequências gravíssimas sobre a 

família e a escola, culminando num processo iatrogênico, com poucas alterações na 

intervenção dos professores. Acredita-se que o diagnóstico é capaz de corroborar a 

incapacidade do aluno e consequentemente a incompetência do professor (a) o qual, 

respaldado pelo diagnóstico, isenta-se de realizar o seu trabalho com vistas às 

possibilidades da criança.  São objetivos do texto: 1) Discutir as consequências dos 

diagnósticos para a formação e aprendizagem dos educandos; 2) Considerar os aspectos 

da iatrogênese advindos da rotulação; e 3) Verificar as práticas de professores tendo a 

criança com diagnóstico como sujeito de possibilidades. Para a metodologia será 

utilizada a Epistemologia Qualitativa de González Rey (2003, 2010) bem como os 
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estudos de Vygotsky (1991, 1997) na perspectiva histórico-cultural do desenvolvimento 

da criança em suas interações sociais e seus aspectos subjetivos que proporcionam a 

construção de sentidos subjetivos para a efetiva aprendizagem. A pesquisa será 

desenvolvida em uma escola pública de Brasília, Distrito Federal, na qual apresenta 

bastante incidência de crianças diagnosticadas com transtornos de aprendizagem, assim 

como o acompanhamento destas crianças para avaliação de seus aspectos subjetivos 

acerca de sua aprendizagem. Os resultados advindos de estudos bibliográficos 

preliminares e relatos de experiência mostram a necessidade da mudança da ação do 

professor considerando o sujeito e suas motivações para a aprendizagem e a própria 

estrutura da escola em sua concepção, como espaço que não proporciona a 

aprendizagem autônoma no sentido da construção do conhecimento, mas sim sua 

assimilação mecânica. 

Palavras-chave: Diagnóstico, iatrogênese, aprendizagem e subjetividade. 

Abstract 

 

This work falls under the section of preliminary studies on the problem of 

diagnosis in public education institutions of Distrito Federal, Brazil. The Brazilian 

education is currently undergoing a paradigm in which the linkage between health and 

education is increasingly close.  From medical reports / psychological states are learning 

and not learning a child. Those that do not conform to standards or those who are 

"different” are now controlled from medical studies guideposts, with scientific support 

given to modern medicine. Then come various denominations of psychiatric disorders 

that transform children into labels causing very serious consequences on the family and 

the school, culminating in an iatrogenic process, with little change in the intervention of 

teachers. It is believed that the diagnosis is able to support the student's disability and 

consequently the incompetence of the teacher which, supported by diagnostic disclaims 

carry out their work with a view to the possibilities of the child. The objectives of the 

text are: 1 ) Discuss the consequences of diagnosis for training and students' learning , 

2) consider aspects of iatrogenesis arising lettering , and 3 ) examine the practices of 

teachers having a child diagnosed as a subject of possibilities . For the methodology will 

be used Epistemology Qualitative of González Rey (2003 , 2010) as well as studies of 

Vygotsky ( 1991, 1997 ) in a cultural -historical perspective of child development in 
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their social interactions and subjective aspects that provide the construction of meaning 

subjective for effective learning. The research will be conducted in a public school in 

Brasília, Distrito Federal, which presents quite incidence of children diagnosed with 

learning disorders, as well as the monitoring of these children to assess subjective 

aspects about their learning. The results from the preliminary bibliographic studies and 

experience reports show the need of changing the teacher's action considering the 

subject and their motivations for learning and the structure of the school in its 

conception, a space that does not provide autonomous learning towards building 

knowledge, but their assimilation mechanics. 

Keywords: Diagnosis , iatrogenesis , learning and subjectivity. 

 

Introdução 

 

A educação brasileira atualmente passa por um paradigma no qual a vinculação 

entre saúde e educação está cada vez mais estreita. A partir de laudos 

médicos/psicológicos são profetizados os destinos de crianças sobre suas aprendizagens. 

Os rótulos criados por meio dos diagnósticos estigmatizam e prejudicam o 

desenvolvimento de crianças em todos os âmbitos de suas vidas. A escola como espaço 

de construção do conhecimento ao se apropriar dos diagnósticos médicos para a 

realização do seu trabalho impossibilita as intervenções pedagógicas necessárias diante 

de um determinismo biológico. Desta forma ela não cumpre seu objetivo e transfere a 

responsabilidade da não aprendizagem para a criança e permiti a excessiva interferência 

da medicina e demais ciências da saúde na educação por meio do uso abusivo e 

indiscriminado do diagnóstico. A escola como espaço de construção do conhecimento 

isenta-se da sua responsabilidade ao determinar os que irão e os que não irão aprender 

(ou seria sobreviver?). Uma pergunta interessante a se fazer é que se os sujeitos já estão 

determinados biologicamente com laudos médicos sobre sua não aprendizagem, qual 

seria então o papel do professor? (COELHO, 2009) Os objetivos do presente texto são 

conceituar historicamente a utilização dos diagnósticos e laudos médicos na história da 

humanidade bem como sua importância na manutenção da sociedade capitalista ao 

excluir pessoas com deficiências e não producentes dentro deste modelo de sociedade. 

A partir de uma análise crítica a respeito do tema relacionar os processos históricos para 
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discussão do momento atual da educação, especificamente a educação escolar, traz 

consequências negativas e potencializadoras da não aprendizagem culminando num 

processo denominado por Ilich (1975) de Iatrogênese. Esta doença acarreta não só 

dificuldades no desenvolvimento e aprendizagem escolar como também consequências 

sociais que de acordo com referencial teórico utilizado representam grande relevância 

para o desenvolvimento do sujeito.  

Acreditar no processo de aprendizagem como algo complexo é considerar a 

metodologia utilizada como passo concomitante ao estudo do referencial teórico com o 

intuito de possibilitar relações entre estas duas partes do texto a fim de, dialogando entre 

elas, se estabeleça novos espaços de inteligibilidade para construção do conhecimento. 

A partir de tal perspectiva, sem dúvida a subjetividade do pesquisador e sua utilização 

como categoria de pesquisa é imprescindível para a conclusão da pesquisa. É nesse 

sentido que utilizaremos os conceitos de subjetividade dentro da Epistemologia 

Qualitativa de González Rey (2003, 2010) para subsidiar nossos estudos acerca das 

crianças com dificuldades de aprendizagem e os transtornos psiquiátricos no processo 

de aprender. Assim como em Vygotsky (1995) o método deve ser escolhido ao mesmo 

tempo em que se tem uma problemática, pois é impossível conceber estas duas fases da 

pesquisa como distintas e separadas. Não só a diversidade de instrumentos, mas 

principalmente por meio da postura reflexiva e interpretativa do pesquisador é possível 

fazer interpretações acerca da problemática escolhida para estudo e por isso o caráter 

ontológico da pesquisa no que concerne à visão de cultura, homem e sociedade. 

Vislumbrar novas formas de conceber o papel do homem na sociedade é propor 

uma ruptura demonstrando possibilidades de aprendizagem, de conhecimento e formas 

distintas de pensar, pois considerar o humano como principal objeto de pesquisa é 

respeitar as diversidades em suas várias dimensões de ordem complexa. 

 

Contextualização Teórica 

 

O surgimento dos laudos médicos/ periciais data da passagem do século XVIII 

para o XIX, onde a sociedade passa por grandes transformações, mais especificamente 

na revolução francesa. Neste evento histórico-cultural as punições para aqueles que 

cometem crimes (sendo estes ainda não tão delimitados) passam a sofrer punições da 
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alma e não mais no corpo como os grandes espetáculos de enforcamento. Segundo 

Collares e Moysés (2006) 

 

“Os laudos periciais psiquiátricos e psicológicos – que atestam a 

condição de inadaptados, incapazes, incapacitados, doentes, 

deficientes etc. – possibilitam que o poder de punir se exerça não mais 

sobre o que fizeram, sobre seus crimes, mas sobre os indivíduos, o que 

são ou possam vir a ser” (op. cit. p.5-6). 

  

O poder conferido às ciências médicas surge em substituição ao poder antes 

exercido pela igreja com o objetivo de controlar, massificar a sociedade. Aqueles que 

não se adequam a normas ou os que são “diferentes” são controlados agora a partir de 

estudos médicos gabaritados, com respaldo científico dado a medicina moderna. São 

colocados em manicômios, presídios pelo fato da nova sociedade burguesa não aceitar 

ou acreditar que podem prejudicar o crescimento e desenvolvimento desta nova 

próspera sociedade na qual os valores econômicos preconizados se sobrepõem ao 

respeito pelo ser humano. 

A valorização do biológico, do genético ratificou durante todo século XIX a 

crença nas aptidões inatas dos seres humanos para obedecerem a regras, fazerem parte 

de uma sociedade sem defeitos, principalmente porque esses conceitos surgiram na 

Europa, lugar onde as tentativas de seleção de uma “raça” superior sempre pairaram 

sobre os estudos científicos e práticas políticas. Os laudos médicos/psicológicos passam 

a exercer poder sobre como controlar e rotular aqueles que apresentam comportamentos 

diferenciados não levando em consideração os aspectos sociais e históricos da pessoa.  

Com o advento do século XX as tentativas de reprimir e/ou executar qualquer 

indivíduo que não correspondesse ao ideal de homem para a sociedade passam a ser 

institucionalizadas com auxílio dos manicômios, presídios e escolas. Eram nestes 

espaços legalmente autorizados que se fazia a seleção de pessoas que não eram 

produtivas. Diante de um contexto de capitalismo crescente ficou muito claro os 

objetivos destas instituições quando o interesse da elite dominadora era apenas explorar 

a força de trabalho que deveria ser produtiva.  

No caso das pessoas com deficiência, historicamente foram excluídas não só 

porque não compartilhavam com os mesmos tipos de desenvolvimento, sendo tratadas 

como crianças “anormais”, adjetivo utilizado para caracterizar estas pessoas, 

culturalmente e maciçamente difundido até os dias atuais, mas principalmente porque 
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eram pessoas improdutivas para o sistema, portanto inúteis. Os espaços destinados a 

essas pessoas quando não em casa isoladas e afastadas de qualquer convívio social, 

eram os manicômios porque foi criada uma cultura de que eram perigosas ou 

representavam risco à sociedade. E este risco não era com relação às outras pessoas, 

mas ao modo de produção. Por meio de um pensamento hegemônico, característico do 

sistema de produção capitalista, a cultura do medo, da insegurança e da rejeição com 

relação às pessoas com deficiência se cristalizou na sociedade e acreditou-se durante 

muito tempo e talvez até os dias de hoje que essas pessoas eram incapazes de viver em 

sociedade. E é ainda o que se pensa com relação às vitimas do próprio sistema que não 

apresentando condições para manter um mínimo de acesso ao consumo acabam por 

passar seus dias nos presídios e são legalmente responsabilizadas por seus atos e 

culpadas por não poderem “conviver em sociedade”. Mas qual sociedade? Realmente se 

pensarmos nesta sociedade atual na qual se desvaloriza o humano, este não é o lugar dos 

que pensam diferente, dos que se desenvolvem de forma diferenciada e aqueles que 

possuem culturas diferentes. Pensar que estas foram consequências advindas de um 

movimento que se propunha revolucionário, que foi a Revolução Francesa, só nos faz 

perceber que interesses individuais prevaleceram e que provavelmente a revolução que 

o mundo necessita ultrapassa os modelos de produção, pois a manutenção e 

sobrevivência da humanidade em tempos de insuficiência de recursos naturais deverá 

ser sempre o objetivo pelo qual se deve lutar. 

A escola representa como dito anteriormente um espaço legalmente instituído 

para separar indivíduos producentes e não producentes. A partir desta visão é possível 

estabelecer uma relação entre os presídios, a escola e os manicômios. Atualmente ela 

representa o lócus institucionalizado no qual, por meio do mito da democracia do 

ensino, ela se presta a duas formas de manutenção do status quo. Ao mesmo tempo em 

que obriga crianças a frequentarem o espaço escolar para reprodução da cultura 

dominante é nos primeiros anos do Ensino Fundamental que são diagnosticados aqueles 

que aprenderão e os que serão rotulados, separados do gigante funil que é a educação 

brasileira. Contraditoriamente ela ainda transmite cotidianamente que a ascensão social 

só poderá ser alcançada por meio dela, ou melhor, pela sobrevivência a ela. De forma 

contraditória o sistema educacional estabelece ganhos irrisórios para as famílias que 

mantem seu filhos na escola a fim de manter uma exploração da autonomia do sujeito 

pela ideologia transferida por ela, mas que garante a sobrevivência dessas vidas. 
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É sobre a disciplina, característica requerida pela escola desde sua concepção 

como instituição organizada, tendo a maior atenção dada pelos professores a respeito, 

principalmente, das crianças que são encaminhadas aos Serviços de Apoio à 

Aprendizagem nessa primeira fase escolar. Sem dúvida a queixa acerca dos 

“comportamentos inadequados” são as mais recorrentes na escola como se a capacidade 

de pensar, raciocinar, construir conhecimento ou apresentar uma aprendizagem passaria 

por, primeiramente, respeitar normas estabelecidas por um outrem onde não há diálogo 

sobre seus motivos. Foucault traz uma importante contribuição sobre esta temática da 

disciplina onde disciplinar é bem mais do que obedecer a regras. “É adestrar para se 

apropriar mais e melhor”. (FOUCAULT, 1999, p. 195) Se apropriar das formas de 

pensar é sem dúvida o que a escola mais tem se ocupado destacando aqueles que 

passivelmente se permitem adestrar. 

A aprendizagem dentro desta visão pode ser concebida num nível reprodutor, no 

qual não há construção de conhecimento. Deste ponto de vista a escola exerce sobre as 

crianças uma institucionalização que gera transtornos ao não permitir qualquer 

comportamento ou pensamento que não seja o padronizado e esperado. À medida que as 

crianças avançam nos níveis de ensino, passam por processos institucionais que estão 

permeados pela subjetividade social da escola, esta entendida como a interrelação 

complexa de subjetividades individuais que caracterizam os consensos de uma 

instituição. (GONZÁLEZ REY, 2003) Deste modo, conceber a aprendizagem de uma 

perspectiva criativa na qual implica o surgimento de sujeitos que apresentam como 

caraterística rupturas diante do dado, do acabado é que se terá o tão almejado sucesso 

escolar, pois se espera, neste tipo de aprendizagem, que a escola promova sujeitos 

pensantes, ao contrário do que se vê atualmente, onde o aluno representa a reprodução 

do conhecimento transmitido pelo professor. (MARTÍNEZ, 2008) 

 No início do século XX com o advento da psicologia e sua importância para a 

educação é que surgiram tentativas de desenvolver uma visão histórico cultural de 

desenvolvimento e aprendizagem, ressaltando os estudos de Vigotsky acerca da 

interação social dos sujeitos para concretização da aprendizagem e do desenvolvimento. 

É a partir de então que se verifica que “ comportamento humano não é biologicamente 

determinado, mas tramado no tempo e espaços geográficos e sociais, históricos enfim.” 

(COLLARES E MOYSÉS, op. cit. p. 12). 
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Porém é também no século XX com o desenrolar da psicologia como ciência é 

que esta começa a ter uma relação com a educação. Para a psicologia, o status de 

ciência só seria alcançado pela instrumentalização de testes, exames e pesquisas que 

respondessem às demandas sociais da época. A Estatística passa a exercer fundamental 

importância para as pesquisas realizadas atribuindo características das ciências exatas 

para explicar processos sociais e humanos. Assim como nestas ciências, a recorrência de 

fatos e acontecimentos representavam uma determinada característica que se encaixava 

em determinado tipo de comportamento e de pessoa. Estas, portanto, eram alocadas em 

“caixas” e na escola este pensamento “caiu como uma luva” para justificar os problemas 

sociais que dificultavam a aprendizagem. Para melhor compreensão faz-se necessário 

um resgate histórico sobre essa ciência e seus desdobramentos no contexto científico 

dos Estados Unidos. (GONZÁLEZ REY, 2003) 

É neste país que surgem pesquisas sobre comparações de povos, raças a partir de 

métodos das ciências exatas que transmitiam ao mundo acadêmico o caráter fidedigno 

do qual tanto a psicologia necessitava. E é neste momento histórico que o capitalismo 

norte-americano toma as proporções conhecidas atualmente a partir dos espaços 

dilacerados deixados pela Europa em decorrência das duas grandes guerras mundiais. 

Dialogando com as demandas sociais de seleção de pessoas, categorizações, a 

psicologia norte-americana teve grande influência nestes dois momentos históricos 

quando se tentava selecionar soldados mais “eficientes”. Neste período surgem todos os 

testes de inteligência conhecidos mundialmente o que possibilitou não só um caráter 

científico à psicologia, mas também sua maior interferência em processos clínicos 

subsidiando a medicina castradora. A instrumentalização da psicologia baseada em um 

empirismo sem aprofundamentos teóricos demonstra a irracionalidade de um povo que 

acreditava prevalecer sobre todos os demais e que tentou homogeneizar a sociedade 

mundial a partir de suas concepções e perspectivas. Essa falta de cientificidade na 

utilização de instrumentos de mensuração encantou enormemente a educação, a qual 

categoricamente abarcou o mercado dos testes como propriedade sua e peça chave dos 

rituais que se diziam pedagógicos para se medir a inteligência e a aprendizagem.  

Apropriando-se destes conceitos difundiu o pensamento biologizante no ambiente 

escolar que desconsiderou qualquer diferença de país, sociedade ou cultura. Os testes 

existiam e poderiam se aplicados em qualquer pessoa sem discriminação. O enfoque era 

somente na falta, na falha para mensurar a inteligência a qual definida por Moysés  
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“Não constitui uma abstração; significa, inclusive, capacidade de 

abstrações, porém ela em si não é algo abstrato. Como avaliá-la, 

descontextualizada da vida, isto é, tornada abstrata? A inteligência 

abstrata, meta de inúmeros pesquisadores, não existe na vida real das 

pessoas; consiste apenas em uma categoria teórica. A inteligência 

abstraída só existe no pensamento clínico, que precisa se distanciar 

das particularidades, da individualidade, na busca do repetitivo que 

permita a classificação.” (MOYSÉS, 2001, p. 40) 

 

Não obstante aos séculos passados, atualmente percebe-se a mesma intenção e 

posição de educadores, familiares e profissionais da saúde quando se trata de crianças 

que apresentam dificuldades de aprendizagem na escola o que dá margem ao 

preconceito e rotulação nas relações sociais do individuo. Tal concepção medicalizada 

da educação representa um retrocesso nos estudos sobre o corpo e desenvolvimento, 

visto que a medicina é tratada como ciência soberana capaz de delimitar regras do que é 

normal e anormal para os seres humanos transformando-os em meros corpos passíveis 

de estudo individual e sem implicações sociais. 

Transformar as crianças em “transtornos” é justamente aquilo que a elite 

dominadora precisa: dominá-los, discipliná-los. E tem sido este o papel da escola nos 

últimos tempos. Se nos séculos passados a função da medicina era controlar epidemias 

que “casualmente” surgiam nas camadas mais pobres da população, hoje ela é 

responsável por diagnosticar problemas de aprendizagem tendo em vista uma sociedade 

que demanda constantemente formas de reprodução do conhecimento e a 

supervalorização da inteligência por meio dos testes de QI.  

Os testes de QI (Quociente Intelectual) datam também do século XX e é no ano 

de 1916 que o psicólogo americano Terman (apud, MOYSÉS, 2001) introduz uma nova 

versão de teste padronizado para mensurar a idade mental das crianças. É importante 

frisar que o teste de QI é apenas um dos inúmeros testes de inteligência surgidos neste 

período principalmente nos Estados Unidos. Além de mensurar a idade mental que já 

trazia um grau de inteligência mensurável, Terman introduziu o conceito de Quociente 

Intelectual que trouxe um caráter de cientificidade destes testes para a psicologia. O 

grau de previsibilidade infinita proposto pelo teste de QI trazia algo de premonitório, 

pois independente do momento da vida da pessoa o teste valeria para sempre ao reificar 

seu potencial determinista genético. Adiante Weschsler cientifizou ainda mais o 
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conceito de QI por meio da construção de uma Escala de Inteligência que culminou no 

teste conhecido como WISC. (MOYSÉS, op. cit. p. 49) 

Todos estes testes representavam a neutralidade científica da psicologia de 

cunho objetivo, e justamente por isso poderiam ser aplicados em qualquer pessoa de 

qualquer país. Para Moysés  

 

“...é preciso lembrar que todos os testes são estruturados e 

normalizados em grupos socialmente equivalentes, que compartilham 

os mesmos valores culturais, históricos, sociais, políticos; além disto, 

as aparentemente diferentes tarefas propostas por cada um são, na 

verdade, semelhantes em sua essência, naquilo que representam.” (op. 

cit. p. 103) 

 

Desta forma na escola aqueles que não são capazes de assimilar e reproduzir os 

conhecimentos transferidos pelo professor são diagnosticados. As queixas de 

professores sobre alunos que apresentam comportamentos inadequados não é mais do 

que adequá-los a regras disciplinares totalmente incoerentes com suas histórias de vida.    

O status da ciência médica garantiu aos laudos importância absoluta pelo 

histórico de sua formação de uma ciência que consegue transpor o invisível em visível, 

transformando em palavras muitas vezes com vocabulário exacerbadamente rebuscado 

o que se sente, mas não se consegue ver (RAAD E TUNES, 2012). A concretização da 

utilidade dos laudos para a educação reforça a concepção inatista de 

desenvolvimento/aprendizagem que leva em consideração somente aspectos biológicos 

sem compreender as diversas possibilidades de desenvolvimento. E na maioria das 

vezes os professores sequer tem conhecimento de que suas práticas são deterministas, 

de cunho biológico, o que demonstra uma grande lacuna na formação de professores 

acerca das concepções e teorias de aprendizagem o que repercute cotidianamente no 

contexto da sala de aula. 

 No cotidiano escolar é comum a prática do encaminhamento de alunos com 

dificuldades de aprendizagem ao Serviço de Apoio à Aprendizagem das escolas, no qual 

a criança é submetida a uma série de testes para corroborar a sua incapacidade. A 

assinatura do diagnóstico pelo médico e o encaminhamento do profissional da escola 

para tal representa a isenção da culpa docente, respalda sua incompetência para resolver 

problemas de ordem pedagógica para um médico que, culturalmente, é uma profissão de 

status muito mais consagrado que o de professor. Ao submeter um aluno a testes sem 
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contextualização, sem identificar sua história de vida e sua singularidade com o objetivo 

de identificar sentidos subjetivos produzidos no seu processo de aprender que podem ou 

não estar interferindo no seu processo de aprendizagem, demonstra a incapacidade da 

escola em lidar com o diferente. Mais ainda demonstra a falta de preparo profissional e 

a desumanização recorrente nesta instituição. A partir de então, pouco ou quase nada, 

muda na atuação do professor em sala de aula diante das possibilidades do aluno. O que 

se vê na verdade é a sua rotulação e, consequentemente, a isenção da culpa do professor 

quanto ao não aprendizado do aluno sem falar nas condições precárias da educação 

pública no Brasil que também interferem no trabalho docente de qualidade.  

Verifica-se como consequência desta rotulação um processo de iatrogênese 

definida como um adoecimento das relações sociais da criança como, por exemplo, na 

família e na escola (ILLICH, 1975). A criança não é vista mais como um ser, mas como 

um rótulo com imperfeições e deficiências. É projetada uma sombra no aluno que é 

classificado, diagnosticado e retirada suas possibilidades de autonomia e de 

desenvolvimento. Segundo Illich a iatrogênese é uma doença que se expressa de forma 

clínica, social e estrutural. A partir da “suspeita” da doença são tomadas diversas 

atitudes que colaboram com o surgimento desta doença como a medicação que sugere 

efeitos terapêuticos sobre o paciente além dos já existentes na suposta doença.  

Do ponto de vista social, o estigma de deficiente persegue o sujeito nos diversos 

ambientes que frequenta e deixa de frequentar, principalmente pelos agentes sociais 

detentores de poder, nesse caso específico, os educadores. Estruturalmente a 

dependência de rituais médicos, psicológicos se torna crescente, visto que a criança bem 

como a família, tenta procurar a todo custo o ajustamento nas normas sociais tidas como 

normais, dentro de um parâmetro que não considera o social, a história de vida do 

sujeito.  

 

Contextualização Metodológica 

 

Considerando os aspectos subjetivos de grande complexidade diante do estudo 

teórico feito para produção da pesquisa, identificou-se a necessidade de partir de uma 

abordagem qualitativa de pesquisa entendendo o caráter qualitativo como metodologia e 

não só como técnica. Do ponto de vista deste tipo de pesquisa, a análise da 

complexidade de fatos acerca da aprendizagem e possíveis transtornos, se dá de forma 
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muito subjetiva, o que implica uma relação permanente e íntima entre os interlocutores 

da pesquisa tais como os sujeitos pesquisados assim como o pesquisador. 

Na história das pesquisas científicas o crédito dado ao positivismo e as 

metodologias de pesquisa quantitativa nas ciências naturais e exatas configurou numa 

tentativa de transposição deste tipo de pesquisa para o campo das ciências humanas e 

sociais visto que, tais ciências não pesquisavam fatos que apresentavam uma sequencia 

lógica, com certa regularidade, passíveis de observação e análise por meio de cálculos 

matemáticos. Mesmo para grandes teóricos das ciências exatas foi possível perceber que 

a tentativa de se utilizar técnicas e métodos destas mesmas ciências nos fenômenos 

sociais tornava-os impossíveis de serem discutidos como na citação abaixo feita por 

Pregogine, prêmio Nobel de Química em 1977 

 

“Num princípio com notável ingenuidade, muitos teóricos das ciências 

humanas pensavam poder introduzir nelas os mesmos métodos 

precisos e quantitativos das ciências exatas. Fica claro que se deve 

abandonar essa esperança e, pelo contrário, poderia acontecer que se 

infiltraram nas ciências exatas - num futuro não muito longe – os 

métodos de sutis análises, qualitativos e um tanto difusos, das ciências 

humanas.” (PREGOGINE, 2004 p. 104 apud GONZÁLEZ REY, 

2009)  

 

A partir de então foi constatado a dificuldade em se estudar os fatos sociais com 

base nas metodologias quantitativas o que deu margem a consolidação da metodologia 

qualitativa de pesquisa com enfoque na complexidade das relações humanas e fatos 

sociais nos seus diversos contextos e manifestações. A dicotomia entre quantitativo e 

qualitativo foi superada diante da possibilidade de trabalhar conjuntamente com ambas 

as técnicas, porém como afirma González Rey (2010), com vistas à construção do 

conhecimento, pois a realidade concreta é o espaço observado à luz do referencial 

teórico que podem refutar ou transformar totalmente as hipóteses que se tem no início 

do estudo.  

É com base nesse princípio de construção do conhecimento que o autor traz a 

Epistemologia Qualitativa, onde explica que 

 

“A Epistemologia Qualitativa (...) é precisamente o ato de 

compreender a pesquisa, nas ciências antropossociais, como um 

processo de comunicação, um processo dialógico, característica essa 

particular das ciências antropossociais, já que o homem, 
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permanentemente, se comunica nos diversos espaços sociais em que 

vive” (op. cit.  p. 13) 

 

Entenda-se que um dos objetivos da pesquisa é justamente suscitar nesta relação 

professor-aluno a subjetividade do sujeito que aprende e assim superar suas dificuldades 

a partir desta mesma perspectiva, onde o sujeito é atuante, participativo. 

A presente pesquisa pretende analisar aspectos subjetivos da aprendizagem com 

base nesta perspectiva de pesquisa abarcando os princípios que se caracterizam pela 

produção do conhecimento como um processo construtivo-interpretativo, o 

reconhecimento do singular como instância legítima de produção de conhecimento e a 

produção do conhecimento como processo dialógico (GONZÁLEZ REY, op. cit. p. 24), 

assim como a complexidade das diversas formas de ensino-aprendizagem que se dão no 

contexto escolar com recorte naqueles que apresentam dificuldades e/ou diagnosticados 

com transtornos de aprendizagem no intuito de dar voz aos que não são atores de suas 

histórias. Nesta perspectiva procura-se identificar a aprendizagem do ponto de vista do 

educando com dificuldade de aprendizagem, fazer com que esses sujeitos sejam 

narradores de suas histórias.  

Em sua pesquisa com adultos com Síndrome de Down, Carneiro (2006) traz uma 

excelente contribuição ao destacar o sujeito deficiente como protagonista de sua história 

utilizando como método a narração da história de vida e escolarização dos sujeitos por 

eles mesmos. Para esta autora 

 

“O uso de métodos tradicionais de pesquisa que confere a estes 

sujeitos um lugar de objeto de estudo, subordinado aos interesses e à 

narrativa do pesquisador, reforça o modelo médico da deficiência 

mental como uma incapacidade individual, inerente ao sujeito. Já o 

uso das narrativas como estratégia metodológica pode integrar estas 

pessoas como partícipes na sua investigação, rompendo com a ideia de 

incapacidades localizadas no sujeito.” (op. cit. p. 10) 

 

Com foco nos sujeitos aprendizes a pesquisa também levará em consideração o 

Método utilizado por Vigotsky (1997) em sua pesquisa sobre o pensamento e a 

linguagem e seus estudos de Defectologia (1991), bem como a Epistemologia 

Qualitativa de González Rey (2010), o que pressupõe um estudo teórico acerca da 

aprendizagem, suas concepções e as consequências dos diagnósticos como processo que 

denominamos iatrogênico de acordo com o referencial teórico escolhido.  
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 É importante ressaltar que a escolha da metodologia está imbricada no 

referencial teórica a partir de um posicionamento da pesquisadora. Acredita-se que a 

metodologia de pesquisa revela um posicionamento político que, ao contrário das 

técnicas utilizadas para mensurar e rotular crianças que não aprendem na escola, requer 

do pesquisador um nível reflexivo que vai ao encontro da concepção de homem/mulher, 

sociedade e cultura a partir do qual o diálogo com o campo empírico representa uma 

nova forma de compreender a realidade do ponto de vista dos que fazem parte da 

pesquisa a fim de contribuir para novas zonas de inteligibilidade da problemática 

proposta. 

 

Apresentação, Análise e Discussão dos Resultados 

 

Este estudo pretende que o professor observe as maneiras diferentes de 

desenvolvimento e até mesmo da educação. A sala de aula é o confronto entre diferentes 

culturas que são construídas historicamente nos interiores das famílias. Tratar os 

problemas sociais, familiares, como distúrbios é usurpar o direito dos indivíduos de 

viverem suas vidas e serem autores de suas histórias. 

As consequências de um diagnóstico de deficiência ou transtorno têm impactos 

consideravelmente negativos e potencializadores de tudo que é falha, falta, deficiência 

ou déficit para as crianças e famílias. Infelizmente para a escola a necessidade dos 

diagnósticos é legal e respaldada, visto o processo de desqualificação dos profissionais 

da educação. A autoestima do professor se defronta com a superioridade de um laudo 

expedido por um médico ou um profissional da saúde que confirma o descaso e a 

maneira como a sociedade brasileira tem visto os profissionais da educação. Sobrepor a 

opinião de um médico ou psicólogo a de um professor é corroborar o desrespeito 

frequente com os estudos feitos sobre aprendizagem e desenvolvimento pelos 

profissionais da educação. 

Nos estudos de Vigotsky, (1997) este considerou como perspectiva de 

desenvolvimento a importância das relações sociais para a efetivação da aprendizagem. 

Do ponto de vista educacional as contribuições de Vigotsky são significativas, pois 

considera a mediação essencial para a construção da aprendizagem por meio dos 

instrumentos físicos que são social e culturalmente construídos. Baseado principalmente 

no materialismo dialético defendido por Marx e Engels, o autor argumenta que a 
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aprendizagem precede o desenvolvimento e que existe a necessidade da mediação. A 

não existência da mesma provoca danos no desenvolvimento dos indivíduos. É comum 

vermos diversas crianças que lidam diariamente com dinheiro, compras e negócios, mas 

que na escola sofrem com o fracasso. Tal exemplo demonstra que se devem analisar os 

diferentes aspectos sociais do indivíduo antes de submetê-lo a uma série de testes em 

ambientes estanques e sem significados. 

Maia (1997) traz relevante contribuição  sobre a condução dos testes em crianças 

com dificuldades de aprendizagem onde “é preciso investigar as relações daquele 

indivíduo com a sociedade e considerar o “problema” como um fenômeno socialmente 

construído e, portanto, passível de soluções sociais.” (op. cit. p. 8) 

 A autora dialoga com muita propriedade com as concepções de Vigotsky à 

medida que define como passível de soluções as características do desenvolvimento da 

criança entendendo este como determinado pelas relações sociais que surgem em sua 

história de vida. Caminhar no sentido de conhecer esta história é despertar para uma 

nova visão acerca das dificuldades de aprendizagem que não são necessariamente 

transtornos de aprendizagem que necessitam de controle e medicamentos. Os aspectos 

sociais e subjetivos do sujeito devem ser ressaltados diariamente na escola para a 

efetivação da sua aprendizagem e paulatinamente um avanço no seu desenvolvimento, a 

fim de se alcançar resultados positivos e significativos também para o sujeito e não só 

para a escola e as pressões estatísticas impostas pela sociedade capitalista através dos 

censos escolares. 

 Ainda com base nos estudos de Maia a autora afirma que a necessidade de 

avaliação deveria ter outro enfoque com vistas para intervenções relevantes para 

alcançar a aprendizagem do aluno. Avaliá-lo em diferentes contextos de sua vida, num 

ambiente amplo, permitirá propor soluções para sua aprendizagem e não somente atestar 

rótulos biologizantes a partir de uma perspectiva inatista do desenvolvimento. 

 Desta forma, a utilização do diagnóstico para a concretização do ensino e 

aprendizagem não é necessário para lidar com as dificuldades apresentadas para o 

professor em sala de aula. Na verdade é preciso permitir a existência de diversas 

pessoas e diferentes tipos de desenvolvimento que coadunam com a cultura do lugar 

onde se leciona, a história de vida das crianças, a maneira como são organizadas suas 

famílias. Todos estes aspectos pressupõem a análise e a relevância da subjetividade para 
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educação esta entendida como um complexo de interrelações de caráter ontológico que 

expressa a psique humana e as configurações da pessoa (GONZÁLEZ REY, 2003).  

Como a construção do conhecimento tem sido realizada por aqueles que fazem 

parte do processo educativo e as possibilidades desses sujeitos a partir de suas histórias 

são aspectos que remontam às características subjetivas das pessoas que compõem estes 

espaços, é possível compreender a instituição escolar como espaço de desenvolvimento 

e aprendizagem no intuito de construir conhecimento e não reproduzi-lo. 

 

Considerações Finas 

 

 Falar sobre dificuldades e transtornos de aprendizagem é trazer para o debate os 

estudos realizados sobre o tema da aprendizagem bem como os desdobramentos 

históricos deste complexo processo inerente à atividade humana. Ao se destacar o uso 

dos diagnósticos na escola revela-se o potencial discriminatório desta instituição e o 

despreparo dos professores ao subsidiarem os objetivos de uma sociedade que não 

valoriza o diferente e o ser humano em sua condição transformadora e superadora da 

realidade. Ainda não foi extensamente discutido, deste ponto de vista, a importância da 

relação professor-aluno para emergência de sujeitos de aprendizagem que assumam 

postura autônoma, que questionam o dado determinado, a partir daquele que ensina, 

para que a escola seja um espaço de transgressão. Trata-se na verdade de desvelar o 

mundo da criança a partir de seu próprio olhar considerando sua subjetividade e como 

as dificuldades de aprendizagem se expressam no cotidiano escolar e na vida do sujeito, 

a partir de um olhar multidimensional do educador e profissionais que compõem o 

quadro da escola. 

Acreditar nas relações sociais como processo de efetivação da aprendizagem é 

focar na sua qualidade, pois permeando estas relações está a subjetividade em suas 

várias dimensões tratada em Vygotsky com o conceito de emocionalidade (1995). É 

necessário que a escola perceba quem são esses sujeitos, quais são seus motivos de 

estarem no espaço escolar e propor mudanças não só para sua inclusão geográfica em 

sala de aula, mas possibilitar a inclusão de forma universal com vistas à aprendizagem 

de todos considerando suas singularidades e não somente às crianças que carregam o 

peso do diagnóstico. 
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Mesmo que em um nível somente compreensivo do conhecimento é possível que 

o professor atinja seus objetivos e faça emergir sujeitos de aprendizagem. Se, ao 

contrário, o professor reifica sua impotência baseando-se no diagnóstico colabora com a 

manutenção do status quo no qual aqueles que não se encaixam continuam sustentando 

o sistema na figura da indústria farmacêutica no âmbito da medicalização das crianças. 
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RESUMO  

A consolidação dos pilares de resiliência é necessária para superar experiências de vida 

negativas, para lidar com o stress e recuperar de um trauma. São capazes os pais e mães 

de filhos(as) com deficiência de se adaptarem às situações geradas pela chegada de um 

filho “diferente”? Num processo de luto e de reorganização familiar, como utilizam os 

recursos comunitários para enfrentarem a situação? Serão capazes de utilizar fatores 

protetores para lidar com a deficiência e a problemática inerente? No processo de 

superação e aceitação da deficiência valorizam e consolidam os pilares da resiliência? 

Nesta investigação analisamos o processo de resiliência em contextos familiares que 

apresentam filhos com incapacidades. Trata-se assim de uma investigação de natureza 

compreensiva, exploratória e descritiva sobre as perceções de 326 pais e mães que 

enfrentaram a adversidade de terem um filho com deficiência.  

Palavras-chave: resiliência, família, deficiência 

ABSTRACT 

The consolidation of the resilience pillars is needed to overcome negative life 

experiences, to deal with stress and recover from trauma. Are parents of disabled 

children able to adapt to the situations created by the arrival of a "different" child? In a 

process of mourning and the re-organization of the family, how do they use the 

community resources to confront the situation? Are they able to use protective factors to 

deal with the disability issues and its inborn problems? In the process of overcoming 

and accepting the disability, do they value and consolidate the pillars of resilience? In 

this investigation we analyze the resilience process in family contexts that present 

children with disabilities. It is therefore an investigation of a complex nature, exploring 

and describing the perceptions of 326 parents who have faced the adversity of having a 

child with disabilities. 

Key words: resilience, family, disability 
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INTRODUÇÃO 

Ser feliz ou a busca incessante da felicidade também passa por assumir 

compromissos, compromissos com valores e ideais, com as situações envolventes e com 

aqueles que nos rodeiam. Isso exige uma posição ativa que tentamos integrar, aprender 

a renascer das adversidade, sair delas fortalecidos, olhar a vida de forma positiva e 

eleger o caminho para seguir em frente. Na área da educação especial, é fundamental 

analisar e compreender a incidência dos fatores de resiliência em pais e mães que 

enfrentam uma grande adversidade. Sabemos que estas famílias passam por momentos 

muito dolorosos que oscilam entre o luto pelo filho
18

 “idealizado” e a necessidade de 

seguir em frente na busca da chamada felicidade e do sentido da vida. 

Nesta investigação, decorrente do programa de doutoramento em Educação, 

Identidade e Futuro, pela Universidad de Jaén (2012), pretendemos analisar o processo 

de resiliência em contextos familiares que apresentam filhos com deficiência através da 

capacidade de adaptação dos pais e das mães, do grau de conhecimento da família sobre 

os recursos da comunidade, descrever o grau de aquisição dos pilares de resiliência por 

parte dos membros da unidade familiar e determinar como influenciam os fatores 

protetores e os pilares de resiliência no processo de superação. 

O marco teórico foi estruturado através dos processos de atenção à adversidade 

numa dimensão social e numa perspetiva multidimensional da educação especial, com 

incidência na consolidação da resiliência. Averiguamos a adversidade e os fatores de 

risco como elementos a superar e a vencer, lançando mão dos fatores protetores e dos 

pilares estruturantes de um perfil resiliente. Neste sentido, entendemos a resiliência 

como processo e assim sendo, pode ser promovida e aprendida a nível individual e 

familiar. 

Desenhamos e desenvolvemos o marco metodológico desde a justificação e 

genesis da investigação, à clarificação da temática, optando pela construção do 

instrumento mais adequado que granjeasse as dimensões delineadas e os objetivos 

pretendidos. Para isso, realizamos uma revisão exaustiva e cuidada de outros 

instrumentos semelhantes, construindo o inquérito por questionário que viria a servir de 

base a toda a investigação. Na realização do estudo piloto que, além de possibilitar o 

ensaio geral, permitiu verificar até que ponto o instrumento construído tinha condições 

                                                           
18

 Quando nos referirmos a “filhos”, incluem-se o género masculino e feminino. 
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de garantir resultados com uma margem de segurança suficientemente alta, procedeu-se 

à validação do mesmo através de focus group por um grupo de especialistas e ao cálculo 

do alfa de Cronbach no programa SPSS 17.0 (Statistical Package for the Social 

Sciences), com o resultado de um índice de consistência interna de 0,980. A 

aplicabilidade, na fase de trabalho de campo propriamente dito, revelou uma amostra 

produtora de dados, de 326 participantes.  

Na análise de dados, conclusões e implicações organizamos a descrição dos mesmos 

em função de uma estrutura analítica deduzida do enfoque concetual da investigação, 

com base na apresentação de alguns dos dados mais significativos. 

 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA 

A noção de resiliência associada à família é um constructo relativamente novo que 

veio redirecionar as investigações neste âmbito. Um dos primeiros estudos específicos 

nesta área foram os de McCubbin y McCubbin (1988) sobre a tipologia de famílias 

resilientes, partindo da definição de que seriam aquelas que resistem aos problemas 

derivados das alterações familiares ao longo do ciclo vital e que se adaptam às situações 

de crise. Os autores estavam interessados em investigar características, dimensões e 

propriedades destas. Como fio condutor das investigações utilizaram o modelo das 

teorias de stress para explicar o comportamento das famílias em situações a que 

chamaram “normativas” (transições esperadas e derivadas do próprio desenvolvimento 

familiar) e “não normativas” (catástrofes e outras crises não esperadas). Com isto 

chegaram a quatro tipologias de famílias: vulneráveis, seguras, duráveis e regenerativas, 

dependendo da forma como a unidade familiar enfrentava as situações e em função da 

relação dos seus membros. Contribuíram de forma significativa para redirecionar o 

olhar sobre a família numa perspetiva da sua inserção e relação com a comunidade e da 

importância de se incrementarem políticas e programas de apoio às mesmas.  

Mais tarde, as investigações de Walch (1996:263) sobre resiliência em famílias, 

identificaram e implementaram os processos-chave que possibilitam às famílias, não só 

responderem mais eficientemente em situações de crise, mas saírem delas fortalecidas. 

Na perspetiva da investigadora, o termo refere-se aos processos de adaptação e copping 

na família como uma unidade funcional efetiva (Walch, 1998:14-22) e apresenta um 

panorama concetual dentro de três domínios: sistema de crenças, padrões de 

organização e processos de comunicação. Este modelo revestiu-se de grande interesse 
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para novos investigadores uma vez que permite perceber como as famílias atuam e 

facilita o “como fazer”, ajudando na compreensão das problemáticas e na formação de 

profissionais promotores e facilitadores do processo de resiliência em famílias. 

Diversa literatura e outras investigações contribuíram para a clarificação do conceito 

de resiliência familiar, nomeadamente os estudos de Hawley y DeHann (1996, in 

Yunes, 2003:81) que estruturam a definição de que a  

“resiliência em família descreve a trajetória da família no sentido da sua adaptação e 

prosperidade diante de situações de stress, tanto no presente como ao longo do tempo. 

Famílias resilientes respondem positivamente a estas condições de modo singular, 

dependendo do contexto, do nível de desenvolvimento, da interação resultante da 

combinação entre fatores de risco, de proteção e de esquemas partilhados”. 

Podemos notar assim que a conceção traçada por estes autores não difere muito 

da conceção de resiliência em que o foco é o indivíduo. Há quem manifeste que não 

poderia ser diferente, já que se tratam de conceções acerca do mesmo fenómeno. No 

entanto Yunes (2003:81) sugere que quando se trata de resiliência em famílias, o nível 

de análise é que deve mudar, o fenómeno deixa de ser considerado com uma 

característica individual que sofre a influência da família, e passa a ser encarado como 

uma qualidade sistémica das próprias famílias. 

Provavelmente ainda há muito a investigar sobre a resiliência em famílias, contudo, 

parece-nos que todas estas abordagens contribuíram para inverter a tendência de que as 

investigações no âmbito familiar têm como figura principal os desajustes e os conflitos. 

Interessa centralizar, investigar, compreender e fortalecer os aspetos saudáveis e de 

êxito dos grupos familiares, estudando e investigando os processos e as perceções das 

experiências de vida, compreendidos numa ótica sistémica, ecológica e de 

desenvolvimento. 

 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO METODOLÓGICA 

Com base numa revisão aprofundada da problemática, o objetivo geral da 

investigação revestiu-se do pressuposto de analisar o processo de resiliência em 

contextos familiares onde existissem crianças/jovens com deficiência. Delineamos um 

modelo investigativo de natureza compreensiva, exploratória e descritiva para 

identificar quais as perceções dos pais e mães perante a chegada de um filho com 

deficiência ao seio familiar. 
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Pretendeu-se conhecer a capacidade de adaptação dos pais e mães à situação em si, 

comprovar o grau de conhecimento destes sobre os recursos que a comunidade 

disponibiliza, descrever o grau de aquisição dos pilares de resiliência por parte dos 

membros que configuram a unidade familiar e determinar como os fatores de resiliência 

influenciam o processo de superação.  

Os distintos paradigmas em investigação têm suscitado um amplo debate nas 

Ciências da Educação sobre a possível unidade ou diversidade epistemológica das 

mesmas. A tese da compatibilidade paradigmática de Howe (1985) sustém a 

necessidade de combinar a metodologia qualitativa e quantitativa, negando que tal 

combinação seja incoerente do ponto de vista epistemológico. Nessa linha de 

pensamento, e mais concretamente na investigação realizada, compartilhamos dessa 

perspetiva resultando assim num modelo de investigação educativa crítica, que permite 

descrever e explicar como os pais e mães de crianças com deficiência desenvolvem 

processos de adaptação e de superação desta. 

Uma das técnicas empregues ao longo do processo investigativo, foi a construção, 

validação e aplicação de um questionário como instrumento de recolha de informação.  

Quando uma investigação é pautada por um questionário como um dos instrumentos 

fundamentais na recolha de dados, deparamo-nos com um estudo extensivo marcado 

pela tentativa de identificar determinados fenómenos, processos ou situações 

específicas. Com o objetivo de identificar técnicas e instrumentos utilizados 

anteriormente por outros investigadores para a medição da resiliência, procedeu-se a 

uma revisão cuidada em várias bases de dados sobre o descritor measuring resilience. 

Após a construção do questionário adequado às dimensões da investigação, e antes da 

aplicação definitiva, o mesmo foi validado no sentido de otimizar a sua eficácia na 

recolha da informação pretendida. Desta forma, a primeira versão foi submetida a um 

processo de validação por vários especialistas da área da neuropediatria, psicologia e da 

educação especial, com o fim de valorarem a pertinência dos indicadores em função dos 

objetivos traçados na investigação. Foram objeto dessa valoração, a clareza da 

linguagem utilizada, a suficiência de itens e uma apreciação global do questionário 

sobres vários aspetos. Nesta fase, calculou-se o índice de consistência interna da 

totalidade dos 85 itens, com um resultado de 0.980 (Cronbach’s Alpha) revelando uma 

muito boa consistência interna para o grupo de variáveis identificadas. 
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Ainda como princípio determinante da opção metodológica, recorreu-se à 

técnica de focus group pela necessidade de averiguar distintas dimensões da 

informação, numa ótica de perspetivas diferentes e para triangular os dados obtidos 

como meio de confirmar ou descartar tendências. A formação e prossecução do grupo 

de discussão foram fundamentais para analisar as respostas obtidas na validação do 

questionário e redefinir os indicadores com um Cronbach’s Alpha inferior a 0.8. Após a 

análise da conversação grupal, redefiniram-se os respetivos indicadores do questionário.  

Numa outra fase, implementou-se um estudo piloto no âmbito da investigação 

experimental, com uma amostra diferente da que foi submetida à investigação final, cuja 

característica essencial foi o controlo e a manipulação deliberada das condições que 

determinam os acontecimentos que interessam à investigação. Este estudo preliminar, 

além de propiciar um ensaio geral, permitiu verificar se o instrumento elaborado poderia 

garantir resultados fiáveis, identificando-se e excluindo-se as variáveis que poderiam 

interferir na investigação. Efetuaram-se os ajustes pertinentes e elaborou-se a versão 

final do questionário. Desses ajustes, apenas destacaremos que, pela condição presencial 

do investigador na aplicabilidade do instrumento na fase do estudo-piloto, foi possível 

verificar uma “menos boa” aceitação da terminologia deficiente. Tal facto levou-nos à 

necessidade de suavizar a terminologia em indicadores mais diretivos, que de alguma 

forma reavivariam situações dolorosas, substituindo e subentendendo a palavra 

“deficiência” por “problema”, sem contudo perder o sentido da concetualização e 

terminologia cientificamente correta. 

Para a amostra pretendida, foram distribuídos cerca de 600 questionários, 

prevenindo-se logo à partida, e dadas as características dos inquiridos, uma percentagem 

alta de mortalidad muestral. De uma população de pais e mães de dois distritos 

portugueses, Aveiro e Porto, a amostra, não probabilística, foi selecionada com base em 

critérios de eleição sistemática e intencional face às possibilidades de acesso às famílias 

com filhos com deficiência. O acesso a estas foi estruturado de modo direto a famílias 

singulares e também através de autorização expressa de distintas entidades, instituições 

e centros de reabilitação para onde confluíam em maior número. A aplicabilidade do 

instrumento e recolha de informação foi, na maioria das vezes, explicada diretamente 

aos inquiridos. Concluído o período destinado à aplicabilidade, obtiveram-se 347 

questionários produtores de dados para análise, numa ótica organizativa da descrição, 

em função de uma estrutura analítica deduzida do enfoque concetual da investigação. 
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Quando os dados são organizados e apresentados em registo interpretativo, a 

tónica do tratamento da informação centra-se na construção do significado, ou seja, na 

produção de um texto argumental que atribui sentidos novos aos factos, situações ou 

discursos dos atores, numa lógica compreensiva global (Afonso, 2005:116-122). A 

análise estatística dos dados resultantes do questionário foi realizada através do 

programa SPSS 17.0 (Statistical Package for the Social Sciences), onde se identificaram 

57 variáveis e compreenderam, a análise univariada de frequências absolutas, 

percentagens acumuladas e percentagens válidas, gráficos de setores e médias, e por 

outro lado, uma análise bivariada para detetar as relações entre algumas das variáveis 

mais pertinentes e justificativas dos enfoques que se pretendiam esclarecer. As variáveis 

podem adotar diferentes valores numa investigação e apresentam duas características 

fundamentais, “são observáveis e são suscetíveis de mudança ou variação”, no que se 

refere à relação com um mesmo ou diferentes objetos, com relação a determinada 

associação ou dependência (posição social, possibilidade de acessos, nível educativo, 

etc. (Bisquerra, Sarrierra y Martínez, 2004:20). 

Parece-nos importante salientar também os constructos hipotéticos. Nas 

investigações científicas utilizam-se conceitos formais que recebem o nome genérico de 

constructos hipotéticos, com uma estrutura e funções na base dos quais se pretendem 

explicar determinados fenómenos. São exemplos disso a inteligência, a motivação, a 

criatividade, a personalidade, etc. Os constructos e as variáveis estão assim intimamente 

relacionados, de tal forma que constituem os dois lados de uma mesma moeda. Os 

constructos hipotéticos são considerados como variáveis latentes não observáveis 

diretamente pelo investigador, mas contudo, presentes na investigação. Para estudar os 

constructos, ou variáveis latentes, analisam-se assim as variáveis observáveis, presentes 

nos resultados dos inquéritos, que funcionam como “indicadores” dos fenómenos não 

observáveis (Bisquerra, Sarrierra y Martínez, 2004:21-22). 

 

3. APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Definir uma realidade é tentar responder às questões sobre o que são as pessoas, as 

situações, as condutas e tudo aquilo que exige ter uma opinião ou uma ideia sobre essa 

mesma realidade. As perceções dos pais e das mães das crianças ou jovens com 

deficiência são as “suas” definições da realidade, naquele instante, naquele tempo e 

naquele sentir. Uma análise da situação leva-nos a uma definição da mesma, ao 
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diagnóstico do que acontece numa perspetiva racional. Pretendemos investigar a atitude 

do meio familiar face à deficiência de um filho e descrever como os pilares de 

resiliência influem na aceitação e na adaptação ao facto em si.  

Da amostra produtora de dados, encontramos pais (36%) e mães (64%) com um 

nível socioeconómico baixo, com alguma instabilidade em termos profissionais e de 

empregabilidade (8% desempregados), e que lutam com muito esforço para superar a 

adversidade de ter um filho com deficiência ou algum tipo de incapacidade. O facto das 

mães se encontrarem em número superior, comprova que são estas quem mais se ocupa 

dos seus filhos, nomeadamente no acompanhamento às consultas de especialistas, 

terapias, escola e outros serviços na área da educação especial e da saúde. 

Não podemos deixar de referir e relacionar algumas ideias recolhidas na revisão 

bibliográfica, nomeadamente, de que a chegada de um filho com deficiência afeta as 

relações dos casais. Com uma percentagem de 82% de famílias monoparentais, 65% 

apresentam o estado civil de separados e divorciados, o que reforça que, por qualquer 

motivo, uma percentagem alta destes pais/mães se encontram agora sós, na árdua tarefa 

de educar um filho com estas características. Excluímos aqui, por razões óbvias, os 

casos de monoparentalidade por viuvez e os solteiros. O stress provocado por 

problemas particulares, como o caso do nascimento de um filho deficiente ou com uma 

enfermidade crónica, trás alterações importantes nos diferentes subsistemas da família, 

alteram-se radicalmente a rotina diária do casal, surgem alterações profissionais, 

relacionais e económicas (Relvas, 1996). Nas famílias biparentais, sobre a variável ID, 

que focaliza o indicador de que ter um filho com problemas fortalece as relações dos 

casais 51% dos inquiridos responderam positivamente, 29% responderam 

negativamente e 20% enquadraram-se sem opinião. Estes dados são reveladores de que, 

a “adversidade” é de alguma forma potenciada. 

A grande maioria dos inquiridos (95%) professa uma religião, independentemente 

de a praticar. Walsh (1998:133), nos seus estudos sobre resiliência, define a 

espiritualidade e a transcendência como um dos fatores-chave da resiliência em 

famílias. Dentro da espiritualidade contempla-se a fé, a comunhão e os rituais. O 

professar uma religião pode ser um indicador significativo na hipótese provável de 

famílias resilientes. 

Tendo como referencia a média de idade dos filhos com deficiência, 29% dos 

inquiridos têm filhos situados entre os 6 e os 9 anos de idade, seguidos dos 28% com 
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mais de 15 anos. Abaixo dos 3 anos de idade, somente 3%. Atendendo a estas idades, 

percebemos que estes pais e mães já podem ter superado algumas das fases iniciais do 

processo de luto e que se encontram, de algum modo, mais adaptados. 

Os indicadores da Dimensão I foram estruturados para se percecionar a capacidade 

de adaptação dos pais e das mães à situação gerada pela presença de um filho com 

alguma incapacidade. Os seres humanos possuem, ou necessitam, de uma notável 

capacidade para reduzir a insegurança e a confusão, atribuindo sentido a qualquer 

contexto que se lhes apresente (Berger y Calabrese, 1975). Diante da adaptação à 

problemática de ter um filho com deficiência ou qualquer outro handicap, 93% 

consideram o facto em si um desafio, do mesmo modo que a grande maioria (82%) 

afirma já se sentirem adaptados a essa condição e a relação com o “filho especial” ser 

mais forte do que com os demais (77%). 

 Não podemos analisar este último indicador isolado, já que 92% também afirma, 

aceitar esta condição, existindo aqui uma pequena variação. Esta variação não pode ser 

considerada de forma linear, uma vez que, observando a frequência geral, a opinião 

pode não ser coincidente num mesmo indivíduo. O que podemos inferir é que, há 

efetivamente uma percentagem mais elevada dos níveis de aceitação do que dos de 

adaptação. Na fase de aplicabilidade do questionário presenciamos alguns comentários 

dos pais/mães – “que remédio temos nós senão aceitar…” – efetivamente não podem 

alterar essa condição, apenas desenvolver meios e mecanismos para a enfrentar e 

superar. Atendendo à média de idade dos filhos – as percentagens mais elevadas 

encontram-se a partir dos 6 anos de idade – podemos verificar que a maioria já pode ter 

superado a fase inicial do diagnóstico e do processo de luto. Este facto também ajuda a 

entender os resultados dos níveis de aceitação e de adaptação. Com esta média de idade, 

existiu já um período “razoável” de interação com a problemática e com o contexto em 

geral, aumentando assim a probabilidade de que se tenham desenvolvido mecanismos e 

fatores protetores para maturarem e consolidarem o processo resiliente.  

O indicador IE tinha como objetivo perceber se os pais/mães recorreram a algum 

tipo de apoio especializado em seu benefício. Este foi um dos únicos indicadores 

colocados na forma negativa – na minha adaptação/aceitação ao/do problema do meu 

filho não necessitei de apoio especializado (médico, psiquiátrico ou psicológico) – uma 

vez que toda a estrutura do questionário apresenta um enfoque positivo da problemática. 

Pode parecer contraditório, mas não podemos deixar de considerar o facto de que, se 
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não necessitamos de apoio especializado significa que, de algum modo, encontramos 

em nós próprios estruturas e mecanismos para superar o problema e resolver a situação. 

Contudo, no processo de resiliência este indicador também pode ser analisado de outro 

modo, ou seja, perante a adversidade, o facto de “pedir ajuda” significa um passo 

positivo de reconhecimento de que algo está mal e uma mobilização positiva no sentido 

da superação. Da análise das respostas a este indicador, não se verificou uma 

disparidade significativa. 56% respondem positivamente, o que nos permite inferir que 

não necessitaram de apoio especializado, enquanto que 44% discordaram ou não 

emitiram opinião, o que pode significar que, em algum momento deste processo, 

necessitaram de apoio. Não podemos deixar de relacionar e considerar também o baixo 

índice de escolaridade e nível socioeconómico, o que pode ter condicionado e limitado a 

procura de ajuda de especialistas.  

No que respeita à capacidade de conciliar tarefas domésticas, vida social, 

emprego ou outro tipo de trabalho, apesar da problemática inerente à condição do seu 

filho, 79% afirmam consegui-lo. Para melhor compreender este resultado, relacionou-se 

novamente à média de idade dos filhos deste grupo, que se situa acima dos 3 anos, com 

maior incidência entre os 6/9 anos, fase do 1º ciclo do ensino básico. A entrada de 

qualquer filho na escola é quase sempre uma fase de stress no seio familiar, é natural 

que aqui também as famílias sentissem mais dificuldades em conciliar este facto com as 

suas atividades profissionais e domésticas. 

No que se refere à Dimensão II - grau de conhecimento dos recursos da 

comunidade, destacamos a recorrência aos apoios de educação (53%) e saúde (58%), 

embora nem sempre estejam satisfeitos com os mesmos (37%) e os considerem 

insuficientes (53%). Destaca-se o reconhecimento da necessidade fundamental da 

elaboração de novos programas de intervenção para ajudá-los a enfrentar e a superar a 

realidade.  

Relativamente à partilha e troca de experiências com outros pais/mães em 

situações semelhantes, 64% afirmam fazê-lo. Partilhar preocupações e significados 

ajuda a descobrir e a explicar como, nas relações interpessoais, os indivíduos constroem 

as relações com base no diálogo. Ter alguém com quem dividir as preocupações 

também ajuda a construir as nossas perceções pessoais. Fisher y Adams (2006:78) 

afirman que “la percepción personal ocurre en un campo mutuamente dividido. Cuando 
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percibimos el otro, la otra persona está empeñada en un proceso de percepción idéntico 

a aquel en que nosotros estamos”.  

Sobre o proporcionar atividades de lazer a esses filhos, uns significativos 43% 

responderam de forma negativa. Relacionamos esta percentagem com o baixo nível 

socioeconómico das famílias, já que é muito difícil, quando os recursos financeiros não 

chegam para satisfazer as necessidades mais básicas e imediatas de saúde e alimentação, 

pensar em proporcionar atividades de lazer e ócio, por maior importância que lhes 

reconheçam.  

No que respeita ao surgimento de novos programas de intervenção para ajudar 

na adaptação à problemática, 93% responderam positivamente. Encontramos assim eco 

e significado para desenhar um programa de intervenção no âmbito sociofamiliar com 

base nos resultados da investigação. Dada a limitação e natureza deste artigo, o 

programa elaborado será descrito num outro.  

As perspetivas de futuro e a necessidade de salvaguardar as melhores condições 

são uma das grandes preocupações destes pais/mães, principalmente quando chegam a 

uma idade mais avançada em que as capacidades para cuidar deles vão diminuindo. A 

maioria (56%),  afirma ter a preocupação de encontrar um local para os/as orientar. Em 

Portugal são poucos, ou nem sempre reúnem as melhores condições, os recursos 

(domiciliários, lares assistenciais, etc.) para apoiar estas famílias na impossibilidade das 

mesmas o fazerem. Os poucos que existem estão quase sempre repletos e têm uma 

grande lista de espera, principalmente os que apresentam um funcionamento eficiente. 

Da análise da Dimensão III - grau de aquisição dos pilares de resiliência, 

destacamos a perceção que têm, de que o facto de terem um filho com problemas faz 

deles “pessoas melhores” (62%). Efetivamente, quando se enfrenta uma grande 

adversidade, tende-se, depois de um período e superada a crise inicial, encarar melhor as 

adversidades seguintes e as fraquezas do ser humano de um modo geral. Aludindo à 

perspetiva teórica do conceito de resiliência, recordamos que não é suficiente enfrentar 

a adversidade, mas também é necessário sair dela fortalecidos. É comum observarmos 

comportamentos resilientes em indivíduos que enfrentaram e superaram adversidades e 

desenvolveram competências que os ajudaram a conceber e a enfrentar a vida de modo 

diferente. Scharfetter (2002:190-193) analisa a perceção sobre vários processos 

psicológicos gerais e as influências pessoais, sociais e situacionais da mesma. Considera 

por isso, a experiência de vida como algo que, quem desenvolve a perceção sobre 
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determinado facto possui (processos de acumulação e de aprendizagem). Deste modo, 

quando enfrentamos algo doloroso tendemos a considerar-nos pessoas melhores, porque 

a nossa perceção foi alterada em função desse processo.  

Verificamos que 79% dos pais/mães revelam otimismo para encarar os desafios 

futuros. Oliveira (2004:97) afirma que, 

[…] o fato dos autores humanistas considerarem o otimismo com sendo parte da 

natureza humana, não significa que se prescinda de uma interpretação diferencial. […] 

depende muito da idiossincrasia de cada pessoa, do ambiente em que foi educada e do 

mundo que a rodeia, que resulta num maior ou menor otimismo. 

Na realidade muitos estudos se têm feito sobre este traço da personalidade ou 

predisposição do sujeito. Tentamos entendê-lo como uma característica ou tendência, 

mais ou menos estável, em circunstâncias normais de vida e que tende a permanecer em 

situações adversas.  

Quanto têm que tomar uma decisão importante em relação aos seus filhos, 77% 

dos pais/mães afirmam confiar nas suas decisões. Branden (1995) refere a importância 

da autoestima associada aos níveis de confiança como uma capacidade inerente à 

natureza humana, pois a capacidade de pensar é uma competência básica e o fato de 

estarmos vivos é a fonte do nosso direito de lutar pela felicidade (signifique ela o que 

significar).  

Sobre a capacidade de valorar e aceitar melhor os outros, 82% posicionam-se 

positivamente. Parece-nos pertinente recordar o conceito de tolerância, “tendência a 

admitir nos outros, maneiras de pensar, de atuar e de sentir diferentes, ainda que 

diametralmente opostas às nossas” (Houaiss, 2003:3535). Dadas as situações por que 

passam, inerentes à problemática e aos comportamentos dos seus filhos, estes pais/mães 

nem sempre são bem compreendidos e aceites pelos outros, contudo revelam-se mais 

compreensivos e tolerantes. 

A capacidade de analisar o modo de atuar diante de pessoas ou situações, a fim 

de melhorar reações posteriores, envolve atitudes de reflexão e de introspeção, 

consideradas importantes e fundamentais no processo resiliente. Verificamos que (77%) 

dos inquiridos se posiciona positivamente perante esta capacidade. Almada (2008:81) 

analisa a introspeção e defende a tese de que o psíquico não pode ser considerado fora 

da objetividade inerente e da experimentação. A passagem de indicadores introspetivos 

para indicadores ambientais observáveis não certifica que o autoconhecimento seja 

preciso, contudo, nem sempre observamos as contingências às quais estamos expostos. 
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Podemos manter registos do que ocorreu, mas em geral, a nossa informação é 

superficial e é essa avaliação que vai servir de molde a novos comportamentos.  

No processo de superação das adversidades é fundamental que tenhamos uma 

noção realista para mobilizar e utilizar os fatores protetores. Neste indicador (III I), 91% 

dos inquiridos salientam que têm uma noção realista das suas capacidades e 

fragilidades. Questionamos se no domínio da perceção, qualquer noção realista não 

seria relativa ou arbitrária? De facto, não podemos pressupor consensos inexistentes 

nem ignorar as diferenças filosóficas a este respeito. Sem dúvida, temos de partir da 

perceção daquilo que nos acontece e rodeia. Apesar de alguma insegurança sobre a 

noção da realidade que habita em cada um de nós, quando se solicita a estes pais/mães 

que se posicionem sobre as suas capacidades e fragilidades, emergem as “suas 

realidades”. Edgar Morin (2003:288) fala da realidade e da “verdadeira realidade”, 

salientando que é um termo mais do que equívoco.  

“É realidade e irrealidade. Ao mesmo tempo realidade e ilusão, realidade e imaginário. 

[…] o sentimento da realidade é uma secreção afectiva que oferece substância, não só a 

todos os objetos matérias, mas também a imateriais, como a comunidade, a família, etc. 

Essa secreção da realidade pode ser considerada edificante, no sentido em que a 

afetividade, que segrega ela própria a magia, transforma processos ou aparências em 

realidades substancialmente autónomas e dotadas de uma existência independente 

daquele que as concebe.” 

Com uma alta percentagem das noções realistas das suas capacidades e 

fragilidades, observamos que os pais/mães estão numa fase de compreensão da situação 

porque conseguem avaliar os seus atos como geradores de consequências positivas. 

Compreender a situação é a constatação de que a nova realidade funciona. 

Apesar da maioria se mostrar esperançado no futuro (59%), não podemos 

desconsiderar a percentagem dos incrédulos e menos esperançados. Alberoni (2001:11) 

diz que, de todas as virtudes, a esperança é a mais importante para a vida. Luís Rojas 

Marcos (in Jares, 2007:53) afirma que “os indivíduos esperançados que creem no 

futuro, quando enfrentam situações difíceis, confiam e encontram consolo, um refúgio, 

uma saída.” Cabe também aos profissionais que lidam diretamente com estas famílias, 

ajudar a consolidar, nos seus programas de intervenção, a esperança em dias melhores. 

Os fatores protetores são as características factos ou situações próprias de cada 

indivíduo que aumentam a capacidade de enfrentar adversidades e assim diminuir as 

possibilidades de desenvolver desajustes psicossociais. 
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Sobre a influência dos fatores de resiliência no processo de superação - 

Dimensão IV -, assumem, nesta fase das suas vidas, ter uma autoestima significativa 

para enfrentarem a situação (82%), embora não consigam ter e adotar algum 

distanciamento em relação à problemática para dedicarem tempo a si próprios (37%). 

Conseguem lidar com as situações inesperadas (83%) e assumem ter amigos com quem 

possam (com)partilhar as suas preocupações e angústias (72%). Têm a perceção de que 

são mais flexíveis (87%), de que fazem autocríticas construtivas (69%) e desenvolveram 

alguma capacidade para verem o lado “cómico” das e nas situações mais difíceis (71%). 

Savater (2004:31), sobre a ação do homem numa perspetiva de fatalidade e de 

insegurança, afirma que nestas situações “intervém o conhecimento do que não 

dispomos, as possibilidades que julgamos dispor e a disposição que assumimos”. Nas 

vivências dolorosas e na vontade de superá-las, descobrem-se fatores protetores e 

mecanismos resilientes que se desconheciam, acredita-se ser-se capaz e, nesse crer, 

atua-se positivamente. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não temos dúvidas de que os pais/mães de crianças e jovens que apresentam 

alguma incapacidade, deficiência ou problema no seu desenvolvimento são pessoas que 

enfrentam um grande sofrimento, só percetível por aqueles que vivem situações 

semelhantes. Contudo, ser resiliente é enfrentar essa adversidade com as possibilidades, 

forças e estruturas de apoio que cada um possui. Além da busca incessante da 

felicidade, um dos temas centrais da existência humana é a compreensão do sentido da 

dor, seja física ou psíquica, aqui expressa na perda do filho “idealizado” e do sofrimento 

que isso acarreta. Rojas (2005) na sua obra Teoria da Felicidade apresenta um capítulo 

em que analisa a essência do sofrimento, afirmando, 

“[…] sempre que chega a certo nível, o sofrimento parece-nos superior às nossas 

forças; mas na verdade é que não sabemos o que somos capazes de suportar até ao 

momento em que chega e se instala, sem pedir licença, com toda a sua intensidade. 

O sofrimento é sempre escandaloso”. 

Quase que arriscaríamos dizer que o sofrimento, por vezes, é um bem não imediato. 

Aquilo que parece terrível num momento determinado, mais tarde e salvaguardando as 

devidas distâncias e proporções, pode vir a transformar-se numa oportunidade positiva. 

O núcleo central da resiliência reside nisso mesmo, não é só na capacidade de enfrentar 
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uma situação difícil, dispor e utilizar todos os mecanismos protetores, mas também sair 

da mesma mais fortalecido, encarar a vida e lutar pelo que se deseja na concretização 

dos sonhos mais ricos e esperançados. Para isso tem-se de acreditar, ter uma atitude de 

compromisso em relação aos comportamentos e atitudes a tomar, é também, mediante 

essa crença, que a vida ganha sentido. 

Através desta investigação constatamos que os pais e mães de crianças e jovens com 

deficiência são pessoas que resistem, contando não somente com a sua resistência física, 

mas com um novo e positivo olhar na reconstituição das suas vidas, não obstante o 

contexto negativo em que vivam imersos. Um dos fatores de resiliência é a capacidade 

que adquirem em garantir a sua integridade, ainda que nos momentos mais críticos, 

como a fase inicial do processo e no (re)acender do luto em determinadas fases de 

transição das vivências dos seus filhos (e.g. entrada na escola), possam fraquejar. 

Independentemente do que a resiliência tenha muito de íntimo e de individual, para 

que as famílias consigam consolidar as bases desta, necessitam de apoio, da 

compreensão dos outros membros familiares, dos amigos e dos profissionais com quem 

passam a ter uma relação muito próxima e constante.  
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RESUMO 

A prática da Inclusão trouxe para as escolas brasileiras um novo cenário para os professores da sala de 

aula regular. Nem todos os profissionais da educação tiveram formação específica na graduação ou 

continuada para o trabalho com alunos de inclusão e têm que buscar, na medida de suas necessidades e 

curiosidades, meios que os auxiliem na prática da inclusão, principalmente, em sala de aula. O desafio do 

trabalho com inclusão na escola regular, proposto a partir da Declaração de Salamanca, ainda tem gerado 

muita discussão entre os professores, os quais têm enfrentado na prática do dia a dia, os mais diversos 

problemas que surgem na busca de uma educação verdadeiramente significante e inclusiva. Com o 

objetivo de auxiliar os professores nesta busca por respostas e métodos mais eficazes de ensino, foi 

ofertado, gratuitamente, para os da rede pública de ensino de uma região do Sul do Brasil, um curso sobre 

Educação Inclusiva, visando discutir, aprender e compartilhar sobre este tema. A partir de recortes de dois 

fóruns de discussão do curso, analisam-se falas destes professores considerando aspectos como: 

condições das instituições nas quais trabalham, das salas de recursos multifuncionais, da formação 

acadêmica e ou continuada dos professores, das impressões sobre a Declaração de Salamanca, da 

aceitação por parte da sociedade e da família a esses alunos de inclusão, a busca por alternativas 

educacionais, da questão do atendimento educacional especializado e, por fim, sobre a avaliação 

curricular individualizada. Com esta experiência, teve-se a oportunidade de discutir com os professores 

sobre o tema, já que estes estão envolvidos diretamente neste processo; estes compartilharam suas 

experiências, angústias e conquistas no seu cotidiano escolar diante da inclusão. Ainda há um longo 

caminho a ser percorrido, objetivos e metas a serem alcançados e uma realidade a ser trabalhada. 

Contudo, espera-se que este trabalho contribua com o debate sobre Educação Inclusiva, partindo das 

colocações dos professores atuantes neste cenário. 

 

Palavras-chave: Inclusão. Formação de Professores. Sala de Recursos Multifuncionais. 

 

  

ABSTRACT 

The practice of inclusion for Brazilian schools brought a new scenario for regular classroom teachers. Not 

all education professionals had specific training, during or after graduation, in order to know how to work 

with students from inclusion and they have to seek, according to their needs and curiosities, ways that 

help them in the practice of inclusion, especially in the classroom. The challenge of working with 

inclusion in regular schools, proposed since the Salamanca Statement, still has generated much discussion 

among teachers, who have been facing, in day to day practice, the various problems that arise in the 

pursuit of a truly significant and inclusive education. In order to assist teachers in this quest for answers 

and more effective methods of teaching, a free of charge course about Inclusive Education was offered to 

teachers of public schools in a region of southern Brazil, in order to discuss, learn, share about this topic. 

Using fragments from two discussion forums of the course, speeches of these teachers were analyzed, 

considering aspects such as: conditions of the institutions where they work, multifunction resource rooms, 

academic/ongoing training of the teachers, impressions about the Salamanca Statement, acceptance by 
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society and family to these students from inclusion, the search for educational alternatives, the topic of 

the specialized educational service and, finally, the individualized curricular assessment. With this 

experience there was the opportunity to discuss this topic with those directly involved in this process, the 

teachers, who shared their experiences, fears and achievements in school life regarding inclusion. There is 

still a long road ahead, goals to be achieved and a reality to be imaged. However, it is expected that this 

work will contribute to the debate about Inclusive Education, based on the arguments of the teachers 

involved in this scenario. 

Keywords: Inclusion. Teacher Training. Multifunctional Resource Room. 

 

1 INTRODUÇÃO 

As reflexões, a partir da fala dos professores, apresentadas neste artigo são 

resultado do curso “Educação Inclusiva”, ofertado para os professores da rede pública 

de ensino do sul do Brasil, pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e 

Matemática da Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) e integra o Programa 

Observatório da Educação 2010, desenvolvido entre o INEP
20

, a CAPES
21

 e o 

PPGECIM/ULBRA. 

Para atuar na Educação Especial, o professor deve ter como base da sua 

formação, inicial e continuada; conhecimentos gerais para o exercício da docência e 

conhecimentos específicos da área de atuação, pois essa formação possibilita a sua 

atuação no atendimento educacional especializado; deve aprofundar o caráter interativo 

e interdisciplinar da atuação nas salas do ensino regular, nas salas de recursos, nos 

centros de atendimento educacional especializado, nos núcleos de acessibilidade das 

instituições de educação superior, nas classes hospitalares e nos ambientes domiciliares, 

para a oferta dos serviços e recursos de Educação Especial (Resolução CNE/CP 

nº1/2002).  

A inclusão nas salas de aulas regulares trouxe consigo a discussão sobre o 

despreparo e a falta de formação específica dos professores que, em sua maioria, não 

foram preparados para o trabalho em salas de aula com alunos, portando, diferentes 

especificidades e habilidades.  

Com isso, esses profissionais da Educação devem procurar cursos que lhes 

permitam desenvolver seu trabalho de forma a abranger a diversidade das salas de aulas 

                                                           
20

 INEP - Instituto Nacional de Estudos e pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, é um órgão ligado ao 

Ministério da Educação do Brasil. 
21

 CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, vinculada ao Ministério da 

Educação do Brasil. 
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e, sendo assim, o curso ofertado proporcionou uma troca de experiências entre os 

envolvidos nessa formação. 

 

2 FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA ATUAR NA INCLUSÃO ESCOLAR 

Na perspectiva da Educação Inclusiva (CNE/CP nº1/2002), que estabelece as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, 

define que as instituições de ensino superior devem prever em sua organização 

curricular; a formação docente voltada para a atenção à diversidade e que contemple 

conhecimentos sobre as especificidades dos alunos com deficiência.   

No contexto, juntamente com o Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), 

fora lançado o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE, 2007), reafirmando a 

Agenda Social de Inclusão das Pessoas com Deficiência, que teve como eixos 

reflexivos: a acessibilidade arquitetônica dos prédios escolares, a implantação de salas 

de recursos e a formação docente para o atendimento educacional especializado.  

No documento PDE (2007): além de razões, princípios e programas, publicado 

pelo Ministério da Educação, também é reafirmada a visão sistêmica da educação que 

busca superar a oposição entre educação regular e educação especial, através da 

formação acadêmica e continuada dos professores da educação básica. 

O Conselho Nacional de Educação (2000), em seu documento: Proposta de 

Diretrizes para a Formação de Professores da Educação Básica apresenta as exigências 

necessárias, para o desempenho do docente, frente às novas concepções de educação no 

mundo contemporâneo: 

orientar e mediar o ensino para a aprendizagem dos alunos; responsabilizar-

se pelo sucesso da aprendizagem dos alunos; assumir e saber lidar com a 

diversidade existente entre os alunos; incentivar atividades de 

enriquecimento curricular; utilizar novas tecnologias, estratégias e material 

de apoio; desenvolver hábitos de colaboração e trabalho em equipe [...] 

(Conselho Nacional de Educação, 2000, p. 5 [grifo nosso]). 

Porém, ao observarmos a realidade escolar vivenciada atualmente, nos 

deparamos com professores de formações as quais não abrangeram a Educação 

Inclusiva, conforme Pletsch relata sobre uma pesquisa publicada por Glat, Ferreira, 

Oliveira e Senna (2003 como citado em Pletsch, 2009) a qual apresentou que no âmbito 

nacional, “os professores, de maneira geral, não estão preparados para receber em sua 

sala de aula alunos especiais”.  
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Veltrone e Mendes (2007, p. 3), afirmam que o sucesso da inclusão escolar “vai 

depender, em grande medida, do trabalho pedagógico do professor da classe comum, 

pois este deve ser qualificado para responder as necessidades diferenciadas de seus 

alunos, para propor situações de ensino aprendizagem satisfatória para todos”. As 

autoras ainda resaltam que “uma política de formação de professores é um dos pilares 

para a construção da inclusão escolar, pois a mudança requer um potencial instalado, em 

termos de recursos humanos, em condições de trabalho para que possa ser posta em 

prática” (Mendes, 2004 como citado em Veltrone e Mendes, 2007, p. 3). 

 Pletsch (2009, p. 148) aponta que o grande desafio para os cursos de formação 

está em produzir conhecimentos “que possam desencadear novas atitudes que permitam 

a compreensão de situações complexas de ensino, para que os professores possam 

desempenhar de maneira responsável e satisfatória seu papel de ensinar e aprender para 

a diversidade”. A autora ainda confirma que, para que essa realidade aconteça, se faz 

necessárias políticas públicas educacionais voltadas para práticas mais inclusivas, 

adequando a formação acadêmica e continuada do professor para as necessidades 

vigentes dos alunos de inclusão. 

A partir do Decreto n 6.571/2008, as escolas de educação básica devem garantir 

a matrícula para todos os alunos, portadores de deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação em suas classes regulares e no AEE 

(Atendimento Educacional Especializado), ofertados em salas de Recursos 

Multifuncionais ou em Centros de AEE da rede pública ou de instituições comunitárias, 

confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. 

A Resolução n 4 (2009), em seu segundo artigo, apresenta a função do AEE, 

que é “complementar ou suplementar a formação do aluno por meio da disponibilização 

de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua 

plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem”. 

Entretanto, a Resolução ainda determina em seu artigo doze, que para a atuação 

no AEE “o professor deve ter formação inicial que o habilite para o exercício da 

docência e formação específica para a Educação Especial”, o que, muitas vezes, não 

acontece nas escolas. 

São atribuições do professor do AEE, conforme a Resolução n 4 (2009, p. 3): 

I – identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, 

de acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas dos 

alunos público-alvo; 
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II – elaborar e executar plano de AEE, avaliando a funcionalidade e a 

aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade; 

III – organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de 

recursos multifuncionais; 

IV – acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos 

pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, 

bem como em outros ambientes da escola; 

V – estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de 

estratégias e na disponibilização de recursos de acessibilidade; 

VI – orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de 

acessibilidade utilizados pelo aluno;  

VII – ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades 

funcionais dos alunos, promovendo autonomia e participação; 

VIII - estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, 

visando à disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de 

acessibilidade e das estratégias que promovem a participação dos alunos nas 

atividades escolares. 

Percebemos que o professor responsável pelo AEE, deve ser um profissional 

capacitado para esta função, pois suas atribuições são de fundamental importância na 

busca do desenvolvimento de todas as habilidades do aluno de inclusão, entre elas, a 

adaptação do currículo escolar o qual possibilite o desenvolvimento e entrosamento dele 

nas turmas regulares de ensino. 

Cardoso (2007) entende currículo “como todo o conjunto de experiências 

planejadas e proporcionadas a um indivíduo ou grupo, tanto em atividades acadêmicas 

como em outros contextos habitativos, com vistas a melhorar sua inclusão social e sua 

qualidade de vida. (...)”. Assim, é importante salientar a necessidade de uma eficaz 

articulação do professor do AEE com os da sala de aula regular porque segundo a 

autora: 

o currículo é efetivamente o ponto de convergência e de aplicação de toda a 

informação, metodologias, oportunidades e intervenções e dessa maneira 

deve ser planejado de forma a abranger todas as necessidades e 

especificidades do aluno de inclusão (Cardoso, 2007). 

A Educação Especial é sem dúvida um campo de conhecimento, de 

investigações, de propostas teóricas (estudos) e de práticas (ações do professor), que se 

centram, principalmente, dentro da sala de aula. Entretanto, por muitas vezes, depara-se 

com situações que exigem processos de adaptação do ensino/conteúdo para 

determinados alunos, apoiando-se em técnicas, meios e recursos específicos para isso 

(González, 2002). 

 

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS DO CURSO 

O Curso “Educação Inclusiva”, ofertado na modalidade a distância para os 

professores da Educação Básica, da rede pública de ensino do Estado do Rio Grande do 
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Sul, Brasil, teve duração de seis semanas, perfazendo um total de 30 horas (de 22/04 a 

31/05/2013), com o objetivo de conhecer e refletir sobre as estratégias educativas para 

responder as diferentes demandas geradas pela inclusão nas Escolas de Ensino 

Fundamental da região. 

A plataforma Moodle foi o ambiente escolhido para o desenvolvimento do curso. 

Tendo como dinâmica a divisão dos assuntos a serem trabalhos em três partes: Módulo 

I: Política Nacional de Inclusão; Módulo II: Atendimento Educacional Especializado na 

Educação Básica e Módulo III: Tecnologias Assistivas.  

O trabalho foi centrado na temática da Educação Inclusiva a partir de leituras e 

atividades disponibilizadas no ambiente virtual. A cada início de um módulo, era 

disponibilizado arquivos com Leis, textos e artigos e, também, vídeos pertinentes ao 

assunto. Após o estudo individual, os participantes eram convidados a discutir sobre as 

temáticas com o grande grupo, através de fóruns, sempre embasados nas leituras e 

reflexões a cerca das suas experiências com alunos de inclusão. Foi uma forma de 

resgatar a diversidade das experiências dos professores, das diferentes áreas do 

conhecimento. 

O propósito dos fóruns foi o de compartilhar experiências e reflexões do grupo, 

eles ficavam abertos, durante todo o período do curso,  possibilitando assim, uma maior 

integração entre os participantes. 

No Módulo I com a temática “Política Nacional de Inclusão”, foi fornecida, aos 

participantes, a Política Nacional Brasileira vigente sobre a inclusão. Entre os vários 

documentos, estavam a Declaração de Salamanca e a Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, formalizada na Portaria n 948/2007 de 

07 de janeiro de 2008. Dois vídeos também fizeram parte desse módulo: “Documentário 

de 2009 do MEC (Ministério da Educação e Cultura)
22

” e “Entrevistas sobre a Política 

Nacional para a Educação Inclusiva: Avanços e Desafios
23

”. Após, o módulo fora 

finalizado com o fórum “Vivência na Escola x Legislação”. 

Para o Módulo II “Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica” 

seu intuito foi de conhecer/aprimorar um pouco mais sobre o Atendimento Educacional 

Especializado (AEE); e refletir sobre suas potencialidades no auxílio aos alunos com 

deficiência. Todos, os participantes, foram convidados a (re)ler a Resolução CNE/CEB 
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 www.youtube.com/watch?v=T5E_8ct-JEA  
23

 www.youtube.com/watch?v=AUL62tZIFYY  
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4/2009 e o Manual de Orientação: Programa de Implantação da Sala de Recursos 

Multifuncionais. Dois vídeos também foram disponibilizados: “Educação Especial 

Inclusão
24

” e “Sala de Recursos Multifuncionais
25

”. Este módulo também fora 

finalizado com um fórum intitulado “Conversando sobre o Atendimento Educacional 

Especializado – AEE” que teve como objetivo principal, socializar descobertas e 

dificuldades sobre esta temática, pois, com certeza, são grandes desafios para todos os 

professores. 

O Módulo III “Tecnologias Assistivas”, contou com a disponibilização de 

algumas das Tecnologias Assistivas (TA) gratuitas, tendo como intuito de refletir sobre 

suas potencialidades no auxílio às pessoas com deficiências. Portanto, assegurar o 

acesso aos alunos que necessitam de ajudas técnicas e possibilitar sua participação nas 

atividades propostas em sala de aula.  

Entre as TA disponibilizadas, pode-se citar o Eugénio - Gênio das Palavras; o 

Braille Fácil; o Jecripe e o Dicionário de Libras Online. 

O Eugénio - o Gênio das Palavras
26

, é um agente de software que interage com 

os aplicativos da família Microsoft para sugerir palavras que completem o texto que está 

sendo editado.  Ele foi desenvolvido para acelerar o processo de escrita de pessoas com 

alguma limitação motora. 

Braille Fácil
27

 é um editor de textos para impressão no sistema Braille, sendo 

muito fácil sua utilização, já que o usuário não necessita ter um conhecimento 

aprofundado em Braille para criar seus textos. A escrita é realizada de forma alfabética 

e impressa numa impressora Braille. 

Jecripe
28

 é um jogo de estímulo desenvolvido para crianças com Síndrome de 

Down, possuindo atividades progressivas, estimulando assim, o usuário em operações 

interativas tais como: mover; clicar e arrastar objetos com o mouse; imitar gestos 

através de música e dança. O seu personagem principal, “Betinho”, possui feições de 

uma criança com Síndrome de Down, que o torna atraente para a interação.  

O Dicionário de Libras Online
29

 é um programa destinado ao ensino de palavras 

em Libras (Língua Brasileira de Sinais), não envolvendo palavras da Língua 
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 www.youtube.com/watch?v=w8EDNWyJKg0  
25

 www.youtube.com/watch?v=gvlsEfOJX14  
26

 www.l2f.inesc-id.pt/~lco/eugenio/ 
27

 intervox.nce.ufrj.br/brfacil/ 
28

www.jecripe.com/ 
29

www.dicionariolibras.com.br  
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Portuguesa. Todo produzido em 3D (três dimensões) apresenta, com clareza e precisão, 

os sinais dos mais variados temas como, por exemplo, trabalho; família; animais, entre 

outros. 

Neste Módulo III, dois fóruns foram apresentados: o primeiro com tema 

“Dúvidas Técnicas” e, o segundo, com o tema “Tecnologias Assistivas”. O primeiro 

teve o propósito de esclarecer dúvidas acerca da instalação e utilização das tecnologias 

apresentadas. Já o segundo, foi para discutir sobre o uso dessas e de outras tecnologias 

com os alunos de inclusão. 

A acessibilidade também foi tema do módulo. Para isso, foi disponibilizados 

textos sobre o assunto, o catálogo de Tecnologias Assistivas e o avaliador nacional de 

acessibilidade, o “daSilva
30

”.  Os participantes receberam a tarefa de avaliar os seus 

sites preferidos e, também, propor uma atividade utilizando alguma das Tecnologias 

Assistivas apresentadas no módulo. 

A partir do material coletado, durante os fóruns de discussão, foram analisadas 

as falas dos professores com o intuito de se compreender o que se vivenciou nas seis 

semanas de curso. 

 

4 REFLEXÕES A CERCA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO E A 

REALIDADE DAS ESCOLAS 

Durante o curso algumas das falas/depoimentos dos participantes apresentados 

no Fórum: “Vivência na Escola x Legislação”, foram coletados, constituindo assim, 

indícios para a descrição e análise do cenário regional da Educação Inclusiva não só 

quanto à legislação vigente, mas também sobre a prática educacional nas escolas.  

Para dar início ao fórum, foi apresentando uma pequena introdução sobre a 

Declaração de Salamanca, já que era uma das leituras obrigatórias do Curso. Esta 

introdução proporcionou aos participantes um novo pensar em relação à Educação 

Especial; propondo que a inclusão deva ocorrer no sistema regular de ensino. Pode-se 

dizer que o conjunto de recomendações e propostas da Declaração (1996), são guiados 

pelos seguintes princípios: 

- Independente das diferenças individuais, a educação é direito de todos; 
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 www.dasilva.org.br/ 
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- Toda criança que possui dificuldade de aprendizagem pode ser considerada 

com necessidades educativas especiais; 

- A escola deve adaptar-se às especificidades dos alunos, e não os alunos as 

especificidades da escola, 

- O ensino deve ser diversificado e realizado num espaço comum a todas as 

crianças.  

A partir destas reflexões, como ponto inicial das discussões estabelecidas no 

fórum, foi lançada a seguinte questão: “Qual é a sua opinião quanto aos princípios 

norteadores da Declaração de Salamanca (1996) e a sua prática nas escolas de nosso 

País?”, cujos relatos serão mencionados na sequência:  

O Professor 1 iniciou sua fala expondo a sua experiência e angústia pela falta de 

recursos necessários a uma educação inclusiva de qualidade, presenciada em uma escola 

pública onde leciona:  

As escolas bem que estão incluindo alunos com necessidades especiais, mas 

a questão é que, ainda não estão com as adaptações necessárias. Na escola 

em que trabalho, temos três alunos cadeirantes em séries diferentes, mas não 

dispomos de salas de aula suficientes no andar térreo, o nosso elevador vive 

com problemas. Temos alunos deficientes auditivos, mas não temos 

professores intérpretes suficientes, temos outros tipos de deficiências, como 

paralisia cerebral, autismo, síndrome alcoólica fetal, retardo mental, 

distrofia muscular, mas não temos professores de apoio suficientes. No papel 

é tudo muito bonito, mas na prática, a realidade é muito diferente. Bom seria 

se nossas escolas tivessem preparadas para receber esse tipo de alunos, 

tanto com estrutura adequada, como com materiais adaptados e 

profissionais capacitados. 

Já o Professor 2 destacou o comprometimento dos professores na ação inclusiva 

e a necessária mudança de paradigma como algo primordial para efetivar um trabalho 

com qualidade que, logo em seguida,  fora  reforçado pelos demais colegas do curso: 

Penso que ainda temos muito a caminhar no que diz respeito à Educação 

Inclusiva. Temos várias Leis que regem esta prática, mas a efetivação disto 

ainda está distante do ideal. Acho importante que as Leis garantam os 

direitos das pessoas, mas se há os que pensam as leis também deve haver os 

que as viabilizam, as tornem realidade. Infelizmente a Lei veio antes de todo 

o preparo relacionado à prática o que traz sérios problemas que podemos 

visualizar. Contudo, não podemos simplesmente adotar a postura de que há 

fatores complicados e cruzarmos nossos braços diante disso. Precisamos ir 

atrás daquilo que nos falta, seja isto conhecimento ou estrutura. 

A reflexão do Professor 3 indicou que, para uma educação inclusiva, é 

necessário criar condições (somar e aglutinar) salientando que o processo de inclusão 

ainda está em desenvolvimento: 

[...] vejo que ainda estamos muito ‘verdinhas’ neste processo. No município 

em que trabalho, realizamos Adaptação Curricular Individualizada – ACI, 
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ou seja, é feito currículo pensando para o EPAEE
31

, mas respeitando o 

assunto trabalhado com todos. Temos apoio pedagógico, estou sempre 

dialogando com os professores, estagiárias, fazendo formações, adaptando 

material para acessibilidade... é um iniciar. 

A fala do Professor 4 destacou um sentimento compartilhado pelo grupo que 

planejou o curso. O de que a efetivação da Educação Inclusiva de qualidade é um 

desafio tanto para educadores quanto para gestores e comunidade:  

Para existir a verdadeira inclusão, nós, educadores, sabemos que esse é um 

desafio nosso, mas tememos que a sociedade não o veja como seu também. 

Colocando, caso aconteça um fracasso, como responsabilidade do professor! 

“Pensar e fazer” foi dois aspectos apontados, pelo Professor 5,  com algo 

essencial no cotidiano. Todo professor cidadão deveria ter estas duas ações porque, 

através do uso dessas, estaria estabelecendo um fazer reflexivo consciente: 

Temos que romper o discurso que ‘assim não dá’, ‘como educar desse jeito’, 

‘como colocar o aluno especial num escola normal’, ‘como dar atenção para 

um aluno só quando temos mais 30’, e por aí vai. Temos que pensar, e é 

nisso que a declaração, as políticas e as teorias nos convocam. Pensar em 

novas linhas, pensar nas potencialidades do diferente. Pensar em como se 

briga, se luta por uma política pública de qualidade. Pensar e fazer. Fazer 

com o diferente, apostando em outras práticas, em outras possibilidades. Nos 

deixa levar o choque do pensamento, e criar outra imagem para pensar. 

Ainda citando as contribuições do Professor 5, no decorrer do fórum, em que se 

discutiu sobre a formação do professor e a importância pela sua busca incessante como 

educador de uma formação continuada: 

Sobre a formação, as coisas acontecem de várias formas, na verdade, é uma 

multiplicidade de entradas e saídas. E os caminhos são muitos. Quem 

[acredito eu, na minha ideia romântica] trabalha com inclusão, faz isso por 

que foi afetado de alguma forma, em algum lugar, e quis entrar nesse 

universo. Se não existe uma afetação não conseguimos ir atrás [tanto do 

estudo, quanto de outras formas para se trabalhar com as necessidades que 

trabalhamos]. 

O Professor 6 confirma a fala de alguns professores, na questão da formação 

continuada e na busca por um trabalho de qualidade e inclusão:  

Após a realização das leituras deste módulo, conseguimos ter uma boa ideia 

do quanto ainda precisamos caminhar nesta jornada em busca do 

cumprimento dos direitos de acesso a uma educação pública de qualidade a 

‘todas’ as pessoas. Neste contexto, devemos ter um olhar atento à questão da 

inclusão de pessoas com deficiência. Acredito que o passo inicial já está 

sendo dado: a busca de informações, a troca de experiências entre 

professores [como a que estamos fazendo neste curso] e a tentativa de 

implementação de projetos nas escolas. Acho que a vontade de fazer a 

diferença é essencial. O professor precisa estar disposto a encarar como um 

desafio o trabalho com estes alunos. Precisa haver o esclarecimento de que 

não há um curso de formação que o deixará apto a trabalhar com todos os 

tipos de inclusão. Pelo contrário: o professor precisa entender que o 

aprendizado virá das experiências singulares com seus alunos. O principal é 
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estar disposto a esta experiência, é querer assumir esta empreitada, 

procurando fazer o melhor possível. 

Partindo do princípio de que um debate constitui-se numa prática na qual  

pessoas podem ver diferentes aspectos de uma mesma questão, os “ fóruns de 

discussão” foram uma importante ferramenta. Eles proporcionaram, aos participantes, 

reflexões sobre as temáticas e que ao final constituíram opiniões semelhantes e 

discrepantes. Elas consideravam as ideias e as realidades vivenciadas pelo grupo, 

possibilitando assim, em alguns momentos, uma argumentação sólida na mudança de 

opinião do tema discutido por eles. 

5 REFLEXÕES A CERCA DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO – AEE 

No segundo fórum: “Conversando sobre o Atendimento Educacional 

Especializado - AEE”, o propósito fora o de refletir sobre as potencialidades no auxílio 

aos alunos com deficiência junto a “Sala de Recursos Multifuncionais”. A partir de dois 

questionamentos: “Como funciona, em sua escola, a relação AEE/escola regular?” e 

“Você já teve acesso a uma sala de recursos multifuncionais?”, extraíram-se as 

inquietações, dúvidas e experiências de alguns dos participantes. 

O primeiro depoimento foi o do Professor 7 relatando que a professora da sala 

de recursos conhece as dificuldades dos alunos e dos professores, o que na sua opinião, 

torna o ensino inclusivo com qualidade: 

Na minha escola há AEE. A professora responsável atende aos alunos de 

inclusão individualmente em turno inverso uma vez por semana por 

aproximadamente 1h e 30min. Ela está bem inteirada com as professoras de 

turmas com inclusão e coordena as monitoras. Quando ocorre alguma 

situação difícil do professor titular resolver mesmo com a monitoria ela se 

dispõe a colaborar e fazer atendimentos com os alunos até que se resolva a 

dificuldade. Já fui algumas vezes na sala de recursos multifuncionais. É uma 

sala pequena, mas um espaço agradável e com diversos atrativos. Há alguns 

computadores, jogos, e diferentes atividades e recursos para se trabalhar de 

maneira lúdica com o aluno. 

A realidade encontrada em algumas das escolas da rede pública é um pouco 

diferente da ideal, muitas não possuem uma sala de recursos ou professores capacitados 

para o atendimento ao aluno de inclusão, o que se pode observar no relato do Professor 

8: 

Leciono em uma escola estadual e não possuímos sala de recursos, mas este 

ano começamos a contar com uma orientadora, que neste primeiro momento 

está ajeitando a sala que irá trabalhar. As crianças que acreditamos que 
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tenham alguma dificuldade ou possuem necessidades são encaminhadas para 

outra escola para fazer o atendimento. 

O Professor 8, durante o fórum, contribuiu com o seu relato sobre o 

comprometimento e formação dos professores que trabalham na sala de recursos, a 

partir de sua vivência escolar: 

Conheci duas: a primeira tinha uma professora ótima, que estava sempre se 

atualizando, era pequena, tinha uns jogos, atividades e computadores que 

não funcionavam. A segunda era colorida, tinha muitos jogos, computadores 

funcionando, atividades, mas a professora nunca havia trabalhado com 

alunos com necessidades especiais e só estava ali pois passou em um 

concurso público. 

Já nos relatos de experiência, pode-se citar o do Professor 9, que ao receber 

alunos de inclusão, foi buscar orientação e capacitação para entender como deveria 

trabalhar com estes alunos: 

Na época eu fazia parte de um projeto de atendimento a alunos de inclusão, 

era ótimo trabalhar com eles, tinha alunos com Autismo, Síndrome do Álcool 

Fetal, Síndrome de Down, Esquizofrenia, dentre outros. Como a minha 

formação é em Pedagogia, mas não em Educação Especial, tive que passar 

por uma séria de formações para conseguir entender um pouquinho de cada 

síndrome, foi ótimo! 

Um dos relatos que chamou a atenção do grupo foi o do Professor 10, que, 

diante da questão de que: apenas alunos com laudos médico poderiam utilizar a Sala de 

Recursos, demonstrou preocupação, uma vez que o número de alunos reduziria e que 

nem todas as famílias faz acompanhamento dos alunos especiais; e, diante disso, 

percebeu que poderiam ser beneficiados com os materiais e os recursos existentes no 

ambiente outros alunos: 

 Já frequentei a Sala de Recursos Multifuncional, a sala é pequena, mas o 

espaço é agradável e atrativo. A professora interage bem com as professoras 

das turmas. É um espaço onde só pode ir se o aluno tiver um laudo médico, 

seria bom se todos pudessem ter acesso. Na escola temos só um aluno e é 

usado uma vez na semana. É um espaço que chama a atenção porque é 

diferente da sala de aula. 

O Professor 11 relatou que nunca havia pensando desta maneira, mas que 

concorda com o Professor 10: 

 Sabe que nunca tinha pensado dessa forma, verdade mesmo as Salas de 

Recursos deveriam ser de livre acesso a todos os alunos, até acho que seria 

interessante os demais alunos conhecerem os recursos e ferramentas que 

auxiliam seus colegas especiais. Seria uma forma de reduzir o preconceito 

dentro das escolas. Acho bastante burocrático está questão de laudos! Se 

estamos trabalhando a inclusão, nada mais coerente do que dividir todos os 

espaços da escola entre todos os sujeitos (alunos). 
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Algumas das escolas municipais possuem “Salas de Recursos” equipadas não só 

com recursos tecnológicos e materiais, mas também com recursos humanos. O 

Professor 11 relata sua experiência diária na escola onde trabalha: 

A sala é bem atrativa, aconchegante e com equipamentos bem elaborados 

com tecnologia avançada. Até hoje, ainda, não trabalhei com alunos 

especiais, só acompanho os relatos e anseios de colegas de escola. Também 

ocorreu um curso para professores da rede sobre como utilizar alguns 

recursos e softwares para alunos com necessidades especiais. 

Relatos como o do Professor 1 traz uma questão prioritária: a de conhecer os 

recursos disponíveis para trabalhar com alunos portadores de necessidades especiais, 

pois não adianta a escola possuir os recursos, se seus professores não sabem a sua real 

importância e utilidade: 

É muito importante termos conhecimento dessa sala, pois nos servem de base 

e apoio para trabalharmos com alunos com NEE. Várias vezes tive que 

buscar recursos nessa sala, pois no ano passado tive um aluno autista, e às 

vezes, era difícil prender a atenção dele. 

Alguns relatos foram fundamentados na questão do olhar para o outro 

“especial”, falando sobre aqueles que fogem dos padrões e que rompem com o normal. 

Mas afinal, o que é diferente? Qual seria essa diferença? O Professor 5 expôs suas 

inquietações: 

 Para Deleuze, a multiplicidade é de onde salta o que ainda não existe. É de 

onde brota o que é diferente. No livro Linhas de Escrita, de Tomaz; Corazza 

e Zordam (2004, p. 139), dizem que ‘é esse diferenciar-se de si mesma que 

está no centro do processo de produção do novo. Sem diferenciação não 

existe o novo’. 

O Professor 12 confirmou esta inquietação: 

Todos somos diferentes e todos estamos sujeitos a ter alguma deficiência. 

Por isso as pessoas devem ser respeitadas. Até hoje recebemos alunos em 

nossas escolas que foram guardados, escondidos ou esquecidos em casa. O 

que faz estes e outros alunos permanecerem na escola é esse olhar diferente. 

Quando todos aprendermos a olhar as pessoas com amor e respeito às suas 

diferenças teremos de fato dado um grande passo na educação. O grande 

mote da educação especial é um olhar sobre o diferente. Citando Skliar 

(2001) ‘a escola não sabe trabalhar com a instabilidade. Necessita de 

referências fixas para descrever e educar/disciplinar os sujeitos desiguais’. 

O Professor 4 relata  sobre um aluno de sua escola com paralisia cerebral, 

apresentando dificuldade motora na fala e retardo mental. O desafio de tê-lo como 

integrante de sua sala de aula foi grande, mas segundo seu depoimento, a experiência 

resultou em uma evolução mútua.  

  A escola estadual, em que trabalho, infelizmente não temos atendimento 

educacional especializado (nenhum ambiente diferenciado, materiais, 

recursos). Mas, nada disso impediu que nosso grupo de professores 

conseguisse alfabetizar de maneira vitoriosa um dos nossos alunos especiais. 

Um garoto que desde o 1 ano mostrou uma garra e vontade de evoluir 
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surpreendentes. Essa força nos é transmitida diariamente e nos faz ir atrás 

de maneiras para transmitir conhecimentos a ele. Hoje, ele é estudante do 7 
ano do Ensino Fundamental. 

Ainda em seu relato, o Professor 4 fala que as aulas são todas adaptadas para que 

o aluno consiga acompanhar. Ele percebeu que ele é mais ouvinte, então, suas 

atividades ficam voltadas a comunicação verbal e seus colegas de aula já se adaptaram. 

A turma transformou-se com esse processo, ajudando-o na leitura e na confecção das 

atividades. 

O fórum tomou uma discussão, a partir do relato do Professor 4, acerca do 

trabalho direto com os alunos de inclusão; fazendo com que alguns participantes ainda 

“quietos” expusessem suas experiências, como é o caso do Professor 13:  

 Tive uma experiência desafiadora, porém na minha escola não houve 

trabalho em equipe. Tive alguns alunos com deficiência mental comprovada, 

porém não tive apoio da direção, da coordenação e muito menos dos colegas 

para trabalhar com estes alunos de forma adequada. Infelizmente o 

pensamento dos colegas era apenas, eles estão aqui apenas para se 

ambientarem socialmente, desta forma não precisam aprender. 

Outro aspecto abordado durante o fórum foi o da avaliação diferenciada dos 

alunos com NEE, relatada pelo Professor 14:  

Queria compartilhar com o grupo que hoje, na minha escola, durante a 

nossa reunião pedagógica, fizemos dois grupos. Participei do grupo de 

professoras que atende um quarto ano com três inclusões que frequentam a 

sala de recursos. Objetivo: construir as três ACI (Avaliação Curricular 

Individualizada) dos alunos com NEE. Participaram desta reunião todos os 

professores que trabalham com estes alunos: regente 1, regente 2, professora 

de educação física, professora da biblioteca que dá hora do conto, a 

professora da sala de recursos, a supervisora e a estagiária. 

Outra prática adotada pelas escolas é a adaptação curricular, o Professor 3 

solicitou junto ao grupo, a possibilidade de expor um pouco de sua experiência nesta 

área, o que resultou num depoimento esclarecedor sobre o assunto para todos:  

 Falando um pouco sobre como trabalhamos na rede municipal com o AEE. 

Junto com os professores e supervisão adaptamos o currículo para o aluno 

público alvo da educação especial. A ACI é então um instrumento 

pedagógico que é construído de forma coletiva na instituição e parte do 

princípio de que o currículo passe por adequações que venham ao encontro 

de aprendizagem significativas para o educando com NEE. Deve levar em 

conta os critérios que definem o sujeito. As ações docentes devem ser 

fundamentadas em alguns critérios: o que o aluno deve aprender, como e 

quando aprender e que formas de organização do ensino são mais eficientes 

para o processo de aprendizagem. 

Além desse relato, também foi apresentado pelo Professor 3 um documento 

elaborado juntamente com a equipe que descreve as potencialidades e as dificuldades do 

aluno. A sua elaboração é realizada semestralmente, podendo haver alterações em 

qualquer tempo, dependendo da situação em que se encontram os alunos. Ao final desse 
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documento, chamados de nível de competência curricular são inseridos as competências 

e os objetivos: (pra que ensinar), o que ensinar (conteúdos), a metodologia (estratégias, 

recursos) e por fim, o como avaliar. 

Ao finalizar o segundo fórum, os depoimentos e as experiências retrataram a 

realidade das escolas dos participantes. Algumas possuem “Salas de Recursos 

Multifuncionais” já outras não, porém foi possível perceber que a prática dos 

professores, a confiança no trabalho e a necessidade de compreender melhor a situação 

e modificá-la são aspectos fundamentais para o processo de inclusão. 

A busca por atualização e por formação continuada na área de educação especial 

resgata vários aspectos fundamentais para a eficiência de uma educação de qualidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A falta de formação leva os professores, ao se depararem com classes inclusivas, 

a buscar aprimoramento para a nova realidade a qual a educação está inserida. A 

inclusão é a nossa realidade e devemos aprender a trabalhar a nossa postura, a de nossa 

escola e a de nossos alunos, de forma que o acesso à educação seja realmente para 

todos. 

Alguns dos relatos apresentados nos fazem refletir as palavras das autoras 

Saraiva, Vicente & Ferenc (2007) “que a aquisição dos saberes docentes não é um 

fenômeno passivo, mas sempre mediado pelas experiências vivenciadas pelos 

docentes”. Na dificuldade de trabalhar com os alunos de inclusão, muitos ou foram 

obrigados, ou levados a buscar uma formação específica na área. Ainda, estas autoras, 

colocam que o professor é um ator social; ele tem uma história de vida, uma cultura e 

sua própria personalidade, o que faz com isso influencie, diretamente, em seus 

pensamentos e em suas ações pedagógicas. 
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RESUMO 

A investigação em andamento se refere à problemática da inclusão do aluno com 

deficiência visual na rede regular de ensino. Seu contexto se apresenta no atendimento 

educacional especializado itinerante em deficiência visual realizado no município de 

Teresópolis, região serrana do Estado do Rio de Janeiro. Para analisar as trajetórias 

formativas tomamos o conceito amplo de formação do professor enquanto profissional e 

pessoa. Os principais objetivos traçados para esta fase são: identificar a formação do 

professor, como ele a percebe na sua prática e qual sua consideração a respeito da 

inclusão. Como metodologia é utilizada a abordagem qualitativa e na coletas dos dados 

aqui apresentados foram utilizados questionários fechados. Os resultados preliminares 

apontam que para os professores a formação, tanto ao nível médio, graduação ou pós-

graduação, contribui muito pouco, e que o processo inclusivo é viável, desde que receba 

apoio especializado. 

Palavras-chave: Trajetórias de formação; inclusão; deficiência visual.    

 

ABSTRACT 

The ongoing investigation concerning the issue of inclusion of students with visual 

impairments in mainstream education. Its context is presented in specialized education 

itinerant visually impaired held in the city of Teresopolis, highland area of the State of 

Rio de Janeiro. To analyze the trajectories formative took the broad concept of teacher 

education as a professional and person. The main goals set for this phase are to identify 

teacher training, as he perceives it in your practice and what your consideration 

regarding the inclusion. The methodology is used a qualitative approach and collected 

the data presented here were used closed questionnaires. Preliminary results indicate 
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that the training for teachers both at school, undergraduate or graduate, contributes very 

little, and that the inclusive process is feasible, provided it receives expert support. 

Keywords: Trajectories of training; inclusion; visual impairment. 

1- Introdução 

 

 Este trabalho é desenvolvido no contexto do Atendimento Educacional 

Especializado Itinerante em Deficiência Visual – AEEI-DV realizado nas escolas 

regulares do município de Teresópolis, região serrana do Estado do Rio de Janeiro. As 

observações cotidianas do processo inclusivo tornaram-se o motivo da realização desta 

pesquisa.  

 Observamos, por um lado, que mesmo sem formação específica na área, há 

professores que desenvolvem um trabalho significativo com estes alunos, possibilitando 

a sua permanência e aprendizagem e, por outro, professores que apontam as grandes 

dificuldades enfrentadas no cotidiano das escolas, como justificativa para não 

desenvolverem atividades inclusivas. 

 Neste sentido, este estudo apresenta no primeiro momento, a contextualização 

teórica sobre a trajetória de formação docente, abordando o conceito amplo das 

experiências que envolvem o professor enquanto profissional e pessoa. No segundo 

momento o contexto das políticas de formação para a educação inclusiva, ressaltando a 

formação para o professor do AEE. 

 A metodologia fundamenta-se na abordagem qualitativa. Os dados apresentados 

nesta fase da pesquisa foram coletados por meio da aplicação de questionário fechados 

aos profissionais de educação, que atuam em escola regular com alunos deficientes 

visuais matriculados. 

 Nas considerações finais, destaca o Plano de Desenvolvimento da Educação 

como instrumento para a oferta de formação e o Ministério da Educação como seu 

promotor e ressalta a necessidade de valorização do profissional de educação que busca 

pela qualificação. 

    

2 - Contextualização teórica 

 

2-1 Trajetórias de formação docente  
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 Os estudos sobre a compreensão dos processos formativos dos professores que 

atuam na escola regular com alunos com deficiência visual nos reportam a autores que 

desenvolvem suas pesquisas voltadas a olhar para a pessoa humana que está no 

exercício da profissão docente. 

 Com Bragança (2011, p.157) perspectivamos a “formação que, contrapondo-se à 

racionalidade técnica, mobilize uma racionalidade sensível, incorporando a vida dos 

sujeitos, em toda a sua complexidade existencial, como componente fundamental do 

processo formativo.” A autora desenvolve a pesquisa a partir da biografia educativa de 

professores/as do Brasil e de Portugal e traz para temática, os acontecimentos vividos 

pelos professores durante a vida, sem espaço determinado e sem medida de tempo 

cronológico, numa alternativa teórico-metodológica a qual nos faz refletir a respeito da 

formação por meio de experiências, da transformação de si. 

 Ao apontar as intempéries do cotidiano como uma força que está na contramão 

do autoconhecimento, Bragança (2011, p.159) destaca que precisamos refletir sobre o 

ritmo acelerado no qual vivemos e voltarmos para nós mesmo, com a finalidade de 

fortalecer “os fios que, em cada ciclo de nossa vida, dão sentido à existência [...] e nesse 

movimento de (auto)reencontro abrimo-nos ao outro, ao universo”. Palavras que soam 

como uma proposição para dirigirmos nosso olhar para dentro de nós mesmo, nos 

questionando sobre os momentos dos quais nos permitimos não só ter acesso a 

informação mas, a formação.  

 E nesse sentido, deixar-se transformar pelas experiências que se apresentam no 

cotidiano da profissão docente, nos reporta ao estudo proposto por Larrosa (2002, p. 

21), que analisa esse processo como uma transformação pessoal. Segundo o autor 

experiência é, em espanhol, “o que nos passa”; em português, “o que nos acontece”; em 

francês, “ce que nous arrive”; em italiano, “quello che non succede” ou “quello che non 

accade”; em inglês, “that what is happening to us”; em alemão, “was mir passiert”. 

Estas expressões indicam a forma com a qual o ser humano dá sentido ao que lhe 

acontece e a qual transpomos para o processo formativo do profissional da educação, 

que ao dela se apropriar, aprende a valorizar cada momento como em um estar em 

constante processo de formação. 

 Essa perspectiva, de formação constante, de considerar todos os momentos 

vividos como experiências, as quais são capazes de oportunizar crescimento pessoal, 

identificadas pelo autor, são conceitos aos quais os professores precisam se apropriar, 
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pois são oportunidades riquíssimas do cotidiano da escola regular, principalmente 

quando, com respeito e profissionalismo, atuam diante da diversidade humana nela 

presente.  

 Essa discussão nos reporta aos estudos de Nóvoa (1992, 2007) sobre a vida dos 

professores para o qual o conceito de formação é tido como uma produção da trajetória 

de vida. Segundo o autor “A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de 

conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexidade crítica 

sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma identidade pessoal”(NÓVOA, 

1992, p.25). O autor continua sua afirmação, e destaca a importância de se realizar 

investimentos na pessoa, ou seja, na sua experiência adquirida no exercício da docência, 

e de garantir visibilidade a este saber, com o objetivo de consolidar essa modalidade de 

formação a partir de momentos de troca, de partilha dos conhecimentos com seus pares. 

 Ao colocar em destaque as vidas dos professores, Nóvoa (2007, p.9), aponta que 

“não é possível separar o eu pessoal do eu profissional, sobretudo numa profissão 

fortemente impregnada de valores e de ideais e muito exigentes do ponto de vista do 

empenhamento e da relação humana.” A preocupação do autor é demonstrada com a 

forma com que as pesquisas nessa abordagem são direcionadas, e o quanto o exercício 

da profissão docente têm recebido influência e pressões das políticas ao nível micro e 

macro,  que trazem dificuldades e tensões para suas vidas. 

 Na perspectiva de dar dimensão a pessoa e ao profissional, Nóvoa (2007, p.16), 

sintetiza o processo de identidade do professor em três palavras iniciadas com a letra A, 

são elas: “A de Adesão, A de Acção, e A de Autoconsciência.” Palavras que cheia de 

sentido, incorporam-se a prática docente em um complexo processo identitário, que 

torna a pessoa e o profissional inseparáveis. 

 Nesse processo de formação permanente que perpassa pela profissão docente, 

encontramos em Pineau (2004) reflexões sobre suas temporalidades. O autor traz a 

discussão entre o tempo cronológico e o da cronogênese pessoal. O tempo denominado 

de cronobiológico se refere ao período de vinte e quatro horas, o qual transcorre sem 

possibilidade de interferência do indivíduo, é uma sequência de fatos sem oportunidade 

de escolha. O tempo da cronogênese pessoal tem, no indivíduo total submissão, suas 

ações, decisões, são por ele determinadas, o roteiro da sua história é auto escrito. Como 

o dia e a noite, os dois tempos se contrapõem, mas, são essenciais para a existência 

humana, para o processo formativo do professor. 
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 Dentre os dois tempos de formação, o autor destaca três movimentos, a fim de 

conduzir o entendimento que há na “dialética de emancipação/autonomização” 

(PINEAU, 2004, p.155); eles são assim nomeados: autoformação, heteroformação e 

ecoformação. A autoformação torna a formação subjetiva, é um movimento que se não 

for resultado de outro, pode trazer isolamento ao seu sujeito; a heteroformação é a 

formação partilhada, socializada, formal, objetiva, em contexto cooperativo, do dia, e 

dela sim, deve surgir a autoformação, como um momento de reflexão, individual, da 

noite; a ecoformação, é a forma como nos relacionamos com o que nos acontece no 

cotidiano, com as mudanças e transformações dos comportamentos da sociedade, de 

como elas nos influenciam, nos transformam; em suma, estamos em formação 

permanente. 

 Esse processo para Tardif (2012, p.11), se apresenta de maneira genérica em 

dois grandes temas: no saber dos professores em seu trabalho e em sua formação. Para 

traçar um esboço da problemática do saber docente o autor afirma que ele é sempre de 

alguém, e que “o saber dos professores é o saber deles e está relacionado com a pessoa e 

a identidade deles, com a sua experiência de vida e com a sua história profissional, com 

suas relações com os alunos em sala de aula e com os outros atores escolares na escola, 

etc.” Com estas conclusões, o autor justifica a necessidade de conhecer esses saberes, 

considerado de “natureza social” para relacioná-los ao exercício da docência (TARDIF, 

2012 p.14). 

 Nesse sentido, o autor aponta que o saber dos professores está intimamente 

ligado às condições de trabalho, à personalidade, à experiência escolar e profissional, do 

currículo, de sua história de vida, do contexto e do meio social, ou seja, do ser, saber e 

do agir, diante do trabalho docente e, ressalta a renovação de sua concepção a respeito 

da formação, identidade, contribuição e papel profissional, a partir do conhecimento do 

trabalho que realizam (TARDIF, 2012). 

 Ao desenvolver um estudo sobre as identidades pessoais Vieira (2009, p.11) 

relata que nosso modo de estar no mundo se faz a partir do conhecimento do outro, da 

“vontade de saber quem ele é, qual a sua proveniência e modo de habitar a vida para 

arrumarmos as prateleiras cognitivas e relacionais”, em suma, somos alguém a partir do 

outro. O autor destaca que somos seres em constante mudança, exercemos diversos 

papéis, diferentes funções, convivemos em diferentes culturas, ou melhor, “em vez de 

sermos, estamos. Estamos em trânsito. Estamos sendo” (VIEIRA, 2009, p.12).  
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2-2 Políticas de formação para a educação inclusiva 

 

 Cabe ressaltar que a educação inclusiva está inserida no contexto de mudanças 

mundiais, os quais têm como foco o desenvolvimento e a construção de novos 

conhecimentos que visam melhorar as condições da humanidade. Neste sentido, as 

Conferências, Declarações, Decretos e os documentos internacionais sobre o tema 

devem ser analisados pelos interessados em conhecer o contexto das atuais políticas 

públicas de educação, como um conjunto de ações os quais se complementam e 

estabelecem uma unidade ao movimento da “Educação para Todos” (CARVALHO, 

2010).  

 A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
32

 

realizada na cidade de Nova York, Estados Unidos – março de 2007 (BRASIL, 2009b) 

reconhece, se preocupa, ressalta, considera e está convencida das necessidades dos 

estados acordarem em tomar medidas com o propósito para a promoção, proteção e 

segurança dos direitos ao exercício da cidadania pelas pessoas com deficiência. Sua 

base é pautada nas diretrizes para uma sociedade democrática, justa e igualitária, como 

aponta os documentos elaborados nas reuniões internacionais citadas neste estudo. 

 Neste sentido, o Art. 8 item 2d, determina como uma das medidas para 

conscientização da sociedade e das famílias, a promoção de programas de formação que 

visem a sensibilização e os direitos das pessoas com deficiência. O Art. 9 item 2c 

especifica que para a garantia de acessibilidade os estados partes devem “proporcionar, 

a todos os atores envolvidos, formação” a respeito das diferentes questões que o tema 

demanda (BRASIL, 2009b).    

  A Constituição Federal (BRASIL, 1988) está em consonância com estas 

orientações, ao determinar que todos tenham direito a educação, que ela é dever do 

Estado e da família em conjunto com a sociedade e, ao especificar no Art. 208, inciso 

III, que a obrigatoriedade da oferta do Atendimento Educacional Especializado (AEE) 

seja realizada “preferencialmente na rede regular de ensino”. Isso implica que o AEE é 

um direito constitucional no qual, medidas para sua implantação devem ser elaboradas. 

 Em seguimento a estas ações, a Resolução nº 2 de 11 de setembro de 2001 do 

                                                           
32

 Promulgada pelo Decreto nº 6.949 de 25 de agosto de 2009 
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Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação Básica
33

 – CNE/CEB 

(BRASIL, 2001b) que estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica. São desafios colocados para a escola, os quais deverão ser superados 

a partir da construção coletiva de procedimentos pedagógicos voltados para a 

diversidade dos alunos que a frequentam.  

 Esse documento foi elaborado com vistas a contribuir com os sistemas de 

educação brasileiros no cumprimento das diretrizes estabelecidas no Capítulo V, 

Artigos 58, 59 e 60 da Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN 

9.394/96
34

 (BRASIL, 1996). As orientações seguem os pressupostos estabelecidos nos 

documentos internacionais que visam garantir o acesso ao processo educacional a todas 

as pessoas. 

 Anteriormente a essas determinações o AEE era realizado em substituição ao 

ensino regular, em instituições especializadas, escolas e/ou classes especiais, sendo sua 

“organização fundamentada no conceito de normalidade/anormalidade” dos alunos, 

como ressalta o documento elaborado pelo Grupo de Trabalho nomeado pela Portaria nº 

555/2007, prorrogada pela Portaria nº 948/2007 (BRASIL, 2008), entregue ao Ministro 

da Educação - MEC em 07 de janeiro de 2008, intitulado: Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008, p.6), o qual 

esclarece como as políticas de inclusão foram incorporadas aos programas de governo.  

 Corroborando com este ideário, o Decreto nº 7.611 de 17 de novembro de 2011 

(BRASIL, 2011) dispõem sobre a educação especial, o atendimento educacional 

especializado e dá outras providências. As ações do AEE
35

 e as diretrizes para a 

efetividade do dever do Estado em relação à educação das pessoas com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação estão nele 

estabelecidas. 

 Nessa perspectiva, a resolução nº 4 do MEC/Conselho Nacional de Educação 

(CNE) Câmara de Educação Básica (CEB) de 2 de outubro de 2009, “Institui Diretrizes 

                                                           
33

 Orientada pelo Parecer nº 17/2001 do CNE/CEB, no qual vários estudos sobre o tema foram 
realizados, inclusive Formação de Professores para atuar com a Educação Inclusiva.(BRASIL, 2001a). 
34

 A Lei 12.796 de 04 de abril de 2013 atualiza a redação dos art. 58,59 e 60 incluindo alunos com 
transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação.  
35

“compreendido como um conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos 
organizados institucional e continuamente”, para complementar à formação do aluno público alvo da 
Educação Especial, em articulação as demais políticas públicas, oferecido pelos sistemas públicos de 
ensino ou por instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, com atuação 
exclusiva na educação especial (BRASIL, 2011). 
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Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, 

modalidade Educação Especial” (BRASIL, 2009c); o Art. 1 orienta aos sistemas que o 

AEE deve ser “ofertado em salas de recursos multifuncionais ou em centros de 

Atendimento Educacional Especializado da rede pública ou de instituições 

comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos”; o Art. 12 determina 

que para atuar no AEE o docente deve ter formação específica para a Educação 

Especial; no Art. 13 são discriminadas as atribuições desse profissional, as quais o 

responsabilizam pelo processo inclusivo do aluno com deficiência. 

 Cabe ressaltar que no município de Teresópolis, antes da implantação das Salas de 

Recursos Multifuncionais (SRM), o atendimento aos alunos com deficiência ocorria nas Salas 

de Apoio Pedagógicos Específico (SAPE)
36

, montadas pelo governo municipal, e por meio de 

itinerância dos profissionais da Secretaria de Educação, que orientavam o processo de inclusão 

nas escolas da rede regular.    

 

2-3 Formação do professor para o AEE 

 

 Em 07 de maio de 2010 o MEC/Secretaria de Educação Especial (SEESP)
37

, 

publica a Nota Técnica nº 11, com o objetivo de orientar os Sistemas de ensino na 

institucionalização da oferta do AEE nas SRM implantadas nas escolas regulares. 

Observamos nesse documento que as atribuições do AEE são ampliadas, especialmente 

as listadas no item 6, as quais exige especificidade na formação para atender as 

necessidades dos alunos público alvo da educação especial, como conhecimento em 

Libras, Sistema Braille e Tecnologias Assistiva, dentre outros, com a finalidade de 

promover ações inclusivas.  

 Constatamos que são diversas as funções direcionadas ao professor do AEE, o 

que exige uma pluralidade de cursos em seu currículo, os quais demandam investimento 

de tempo e financeiro, ou seja, dedicação exclusiva ao trabalho com a educação 

especial. O profissional, com este perfil, seria, segundo os documentos citados, o 

responsável em encaminhar o processo inclusivo nas escolas regulares. Contudo, não 

visualizamos nas políticas do MEC, nenhum tipo de valorização profissional 

direcionado ao professor que exerce essa função e busca por cursos de capacitação. 

                                                           
36

 O Governo Municipal,  equipou duas salas, para atendimento ao aluno com Deficiência Visual e outra 
para o aluno Surdo. 
37

 Atual SECADI – conforme Decreto nº 7.690 de 2 de março de 2012. 
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 Observamos na Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da 

Educação Básica, instituída por meio do Decreto nº 6.755 de 29 de janeiro de 2009 

(BRASIL, 2009a) a preocupação com a formação plural do professor, e dentre os vários 

objetivos expressos no Artigo 2º inciso II destacamos o de uma “nação soberana, 

democrática, justa, inclusiva”; e no Artigo 3º, inciso VII ressaltamos a garantia da 

ampliação da oferta específica de cursos para o atendimento nos diversos contextos da 

escola para todos, o que promete tornar os cursos da modalidade de educação inclusiva, 

acessíveis a todos os profissionais da educação.  

 A esse exemplo destacamos o município de Itaguaí, Rio de Janeiro, que investe 

na potencialidade desta política e no interesse demonstrado pelos professores em 

aperfeiçoar sua prática e melhorar o desempenho escolar. Os espaços de formação do 

município promovem trocas de experiências e reflexão, viabiliza o desenvolvimento do 

professor enquanto pessoa e profissional (CHAVES, 2012). 

Os desafios da formação docente em integrar os conceitos da escola inclusiva 

envolvem a necessidade de mudanças dos paradigmas referentes à educação, tal como 

observado ao longo da história da educação por Tardif (2010, p.28) ao analisar as 

intensas transformações que afetam a sociedade moderna e a atual crise em que esta se 

encontra, percebe que o pensamento e a prática educativa também são afetados diante 

da sua estreita relação com a cultura, não permanecendo imunes às “tensões e ao mal-

estar que os dominam.” 

 

3 – Contextualização Metodológica 

 

 A abordagem utilizada será a qualitativa, pois se justifica por sua “diversidade e 

flexibilidade metodológicas [...] e por fornecer aos pesquisadores construtivistas sociais 

a oportunidade de planejamento prévio de ações e a imersão no contexto a ser estudado” 

(ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJER, 1999, p.147). Encontramos em Bogdan e 

Biklen (1994, p. 64-65) questões que frequentemente se colocam sobre essa 

investigação, das quais destacamos algumas das que se referem à diferença da 

investigação qualitativa “daquilo que as pessoas como professores, jornalistas e artistas 

fazem”, nas palavras dos autores, “é o observador que conduz a investigação; ele pode 

devotar-se à investigação de alma e coração; [...] proceder rigorosamente no registro do 

que observaram; [...] sendo o sucesso definido por realizarem o que se caracteriza por 
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boa investigação, e não por conteúdos ou resultados específicos; [...] por buscar um 

pano de fundo em teorias e outros resultados, a fim de fornecer “pistas para dirigir o 

estudo e permitir contextualizar os novos resultados”. 

 Por razões de delimitação da pesquisa, esclarecemos que tomaremos como 

trajetória de formação as experiências vividas pelos professores quanto: à formação 

inicial, a graduação ou o curso que habilitou o professor para ingresso na profissão; 

formação continuada, a realizada após a inicial; em serviço, a que for realizada no 

horário de trabalho do profissional (GATTI, 2008). Enfatizamos, ainda, um conceito 

amplo de formação que, além das dimensões formais já citadas, inclui, também, 

experiências formativas que envolvem o professor enquanto profissional e pessoa 

(NÓVOA, 1992).   

 Esses diferentes conceitos sobre formação, em diálogo com os desafios do 

cotidiano da escola regular na perspectiva inclusiva nos remetem as palavras de Alves-

Mazzotti (2011, p.39), sobre a função da pesquisa para esse contexto. A autora nos 

adverte de que não há relevância nos temas da pesquisa quando “a questão se refere à 

constatação de que os problemas que as pesquisas procuram resolver não são aqueles 

que realmente preocupam os professores”. 

 A coleta de dados se iniciou em agosto de 2013. Nesta fase foi aplicado 

questionário fechado, dirigido aos professores e equipe diretiva de 6 escolas nas quais 

há alunos com DV matriculado.  O objetivo é de conhecer o campo de investigação 

através do olhar dos próprios sujeitos. As questões passam pelo tema da formação 

inicial, continuada, em serviço e do AEE ressaltando suas contribuições diante dos 

desafios da escola com a perspectiva inclusiva e, as considerações a respeito do 

processo de inclusão dos alunos com deficiência na rede regular. 

 

4 – Resultados preliminares 

 

 No universo das 6 escolas
38

 56 professores responderam ao questionário. Os 

resultados apontam que 68% dos professores possuem formação ao nível superior, 

destes 36% cursaram Pedagogia e 32% outros cursos, dentre eles: História, Letras e 

Geografia.   

                                                           
38

 A totalidade nas 6 escolas é de 83 professores  
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 De acordo com a LDBEN 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996) a 

formação mínima para o ingresso na carreira docente nos anos iniciais do ensino 

fundamental é o Ensino Médio, na modalidade do Curso de Formação de Professores.  

  
Art. 62.  A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-

á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 

universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 

formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil 

e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em 

nível médio na modalidade normal.
39

 

 

 No município em questão, há duas escolas estaduais que oferecem o curso, em 

período integral e com duração de 3 anos.  Dos entrevistados, 84% possuem formação 

de professores ao nível médio e destes, 32% não seguiram os estudos, como pode ser 

visualizado nas figuras 1 e 2.  

 

Formação ao Nível Médio 

 

 
Geral 7 13% 

Formação de professores 47 84% 

outro 2 4% 

Figura 1 Gráfico referente à formação ao nível médio 

 

 Ressaltamos que os nove professores, sem habilitação ao nível médio para atuar 

na docência dos anos iniciais do Ensino Fundamental buscaram a formação em cursos 

de complementação pedagógica.  

 

  

                                                           
39Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1


 

PARTE II  | Pág. 152  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

Formação ao Nível Superior 

 

 
Pedagogia 20 36% 

outro 18 32% 

Não possui 18 32% 

Figura 2 Gráfico referente à formação superior 

 

 Embora permaneça a formação de ingresso na carreira do magistério a do nível 

médio
40

, nos parágrafos 1º, 2º e 3º 
41

, do Art. 62 há orientações aos entes federados 

sobre a oferta da formação ao nível de graduação, continuada e de capacitação aos 

profissionais da educação.  

 
§ 1º  A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em 

regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a 

continuada e a capacitação dos profissionais de magistério. § 2º  A 

formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério 

poderão utilizar recursos e tecnologias de educação a distância.§ 3º  A 

formação inicial de profissionais de magistério dará preferência ao 

ensino presencial, subsidiariamente fazendo uso de recursos e 

tecnologias de educação a distância.  

 

 A formação no local de trabalho para os profissionais da educação é citada no 

Parágrafo único
42

 do Art. 62-A. No entanto, não especifica se será no horário de 

trabalho, o que seria considerado formação em serviço, nesta análise. Observa-se que 

novamente a Lei não estabelece normas definidas quanto a essa modalidade de 

formação, o que não favorece sua implantação por parte dos sistemas.  

 
Parágrafo único.  Garantir-se-á formação continuada para os 

profissionais a que se refere o caput, no local de trabalho ou em 

instituições de educação básica e superior, incluindo cursos de 

                                                           
40

 Visto o Art. 7º da Lei 12.796/2013 ter sido vetado, como já citado neste texto.  
41

 Incluídos pela Lei 12.056 de 2009 (BRASIL, 2009e). 
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educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou 

tecnológicos e de pós-graduação. 

 

 A Constituição Federal, garante aos profissionais, responsáveis pela gerência do 

processo de aprendizagem a valorização da carreira.  

 
V - valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, 

plano de carreira para o magistério público, com piso salarial 

profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas 

e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as instituições 

mantidas pela União (BRASIL, CF 1988). 
 

 O Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério 

Público do Município de Teresópolis prevê 41,7% de acréscimo para o professor dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental que concluir o nível superior, mais 5% para os 

com pós-graduação em latu-sensu e mais 10% para a stricto-sensu
43

. 

 Observamos que, mesmo com este incentivo, apenas 20% dos professores 

entrevistados possuem pós-graduação e 25% declaram estar com o curso em andamento. 

 Ao colocar em destaque a relação dos desafios pedagógicos e as contribuições da 

formação inicial para a escola atuar na perspectiva inclusiva, a maioria dos professores 

respondeu que não contribui. Ressaltamos que os professores
44

, que não possui 

graduação e são formados há mais de 16 anos, declaram que a formação ao nível médio 

não contribui para sua atuação na escola com a perspectiva inclusiva. Esse dado pode 

ser justificado pela falta de informações sobre o tema, ou seja, período em que a 

Educação Especial não atuava com a perspectiva inclusiva.   

  

                                                           
43

 De acordo com a Lei TERESÓPOLIS. Lei n. 2.908 publicada em 07 de maio de 2010. Cria o Plano de 

Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público Municipal de Teresópolis e dá 

outras providências 

44
 Total de 18 
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Contribuições da formação Inicial  

  

contribui muito 4 7% 

contribui pouco 20 36% 

não contribui 32 57% 

Figura 3 Gráfico referente à contribuição da formação inicial da carreira docente em relação aos 

desafios para a escola atuar na perspectiva inclusiva 

Ao colocar em destaque a relação dos desafios pedagógicos e as contribuições da 

formação continuada para a escola atuar na perspectiva inclusiva, a maioria dos 

professores respondeu que contribui pouco. Esse fato nos remete a questões que não 

serão aqui respondidas, mas, merece reflexão pelo fato de ser determinação legal que a 

temática da Educação Especial seja componente curricular de todos os cursos de 

formação.  Ressaltamos que os entrevistados que afirmam não contribui, possuem nível 

superior em diferentes áreas do conhecimento, sendo diplomados há mais de oito e 

exercerem a função docente há mais de 20 anos.   

Contribuições da Formação Continuada 

   

contribui muito 16 29% 

contribui pouco 37 66% 

não contribui 3 5% 
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Figura 4 Gráfico referente às contribuições da formação continuada 

 Ao colocar em destaque a relação dos desafios pedagógicos e as contribuições da 

formação em serviço para a escola atuar na perspectiva inclusiva, houve um equilíbrio 

nas opções contribui muito e contribui pouco.  No entanto, é visualizada uma resposta 

negativa e, destacamos que a formação do entrevistado é em nível de pós-graduação na 

área da educação especial, e que pode ser entendido como a justificativa de sua 

afirmação.  

Contribuições da Formação em Serviço 

 

 
contribui muito 25 46% 

contribui pouco 28 52% 

não contribui 1 2% 

Figura 5: Gráfico referente às contribuições da formação em serviço 

  

 Ao colocar em destaque a relação dos desafios pedagógicos e as contribuições 

do Atendimento Educacional Especializado AEE nenhum dos professores entrevistados 

o considera sem importância para o desenvolvimento do processo inclusivo. Apontamos 

que os professores que consideram o AEE como fundamental, são os que têm 

experiência profissional com alunos com deficiência matriculados em sua sala de aula 

na escola regular. 
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Contribuições do AEE 

 

 
    

 
  

      fundamental 34 61% 

importante 22 39% 

sem importância 0 0% 
 

  

 Figura 6 Gráfico referente às contribuições do AEE  

 

5- Considerações iniciais da pesquisa 

  

 A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão – 

SECADI, em parceria com Instituições Públicas de Ensino Superior - IPES, apóia a 

formação dos professores para atuar na SRM.  Os cursos são oferecidos pela 

Universidade Aberta do Brasil – UAB, e pela Rede Nacional de Formação Continuada 

de Professores na Educação Básica – RENAFOR
45

.  

 Essas ações fazem parte do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE 

(BRASIL, 2007b), e requer planejamento das Secretarias de Educação.  As solicitações 

passam pela avaliação do Fórum Estadual Permanente de Apoio à Formação Docente, 

pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Formação de avaliação no MEC, que avalia e 

aprova o financiamento
46

.  

 A pluralidade de informações no campo da educação especial traz lacunas à 

formação do professor e, consequentemente, constitui motivo, dentre outros, para as 

dificuldades da educação na perspectiva inclusiva. Talvez, seja necessário repensar o 

currículo no sentido de que contemple conhecimentos de filosofia, sociologia, 

                                                           
45

 Documentos do MEC os quais norteiam essas ações: Portaria nº 1086/2011; Portaria nº 1265/2011; 
Portaria nº 1328/2011; Resolução do CD/FNDE nº 08/2010; Resolução do CD/FNDE nº 45/2011; 
Resolução nº 1/2011 do Comitê Gestor da Rede Nacional de Formação  

46
 Em consonância com o Decreto nº 6.755 de 29 de janeiro de 2009. 
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desenvolvimento humano, procedimentos pedagógicos voltados para intervenção e 

mediação, recursos de tecnologia assistiva, de comunicação alternativa, sobre as 

especificidades das deficiências e seus meios de interação com o mundo, dentre outros, 

para compor a formação do professor e torná-lo apto para atuar na escola com a 

perspectiva inclusiva. 
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PRINCÍPIOS INTERVENIENTES NO DESENVOLVIMENTO DE 

TECNOLOGIAS ASSISTIVAS PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS 

INTERVENING PRINCIPLES IN DEVELOPING ASSISTIVE TECHNOLOGY 

FOR PEOPLE WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS 

 

Cardoso, Áureo Vandré
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Resumo: A questão relativa aos direitos das pessoas com necessidades educativas 

especiais passou a constar com maior destaque na agenda dos países membros da 

Organização das Nações Unidas (ONU) nas últimas décadas. No âmbito da Educação, a 

Declaração de Salamanca vem se constituindo em documento de referência normativa 

e conceitual desde 1994. As recomendações contidas em diversas resoluções da ONU 

acompanham e fomentam a evolução histórica do sistema educativo em direção à 

consolidação dos seguintes princípios: da educação inclusiva; da individualização; da 

educação como processo sociocultural; da equidade de oportunidades; da autonomia; 

do uso das tecnologias assistivas (TAs) ou de apoio, sendo a primeira terminologia 

utilizada no Brasil e a segunda em Portugal, como tradução de assistive technologies 

(em inglês). Tomando como objeto central do estudo o Centro de Engenharia de 

Reabilitação e Acessibilidade (CERTIC), vinculado à Universidade de Trás-os-Montes 

e Alto Douro (UTAD), o qual tem atuado fortemente no desenvolvimento e aplicação de 

TAs, buscamos identificar como os seis princípios elencados acima podem intervir no 

processo de criação de tecnologias que propiciem o progresso de cada um em função 

das suas possibilidades e especificidades individuais. Trata-se, portanto, de um estudo 

de caso que busca investigar o processo de construção das TAs e relacioná-lo com 

princípios inerentes ao processo educacional. 

Palavras-Chave: princípios; educação; necessidades educacionais especiais.  

Abstract: The issue regarding the rights of persons with special educational needs 

gained greater importance in the agenda of most member states of the United Nations 

(UN) in recent decades. As to Education, the Salamanca Statement has become a 

normative and conceptual reference document since 1994. The recommendations 

contained in this document and in various UN resolutions follow and promote the 

historical evolution of the educational system towards the consolidation of the following 

principles: inclusive education; individualization; education as a sociocultural process; 

equal opportunities; autonomy, the use of assistive technologies (ATs) or support 

technologies, the first terminology used in Brazil and the second in Portugal, as a 

translation of assistive technologies (from English). Having the Centre for 

Rehabilitation and Accessibility Engineering (CERTIC) linked to the University of 

Trás-os-Montes and Alto Douro (UTAD), which has strongly worked in the 

development and application of ATs, as our main object of study, we seek to identify 

how the six principles listed above can intervene in the process of creating technologies 
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that facilitate each one’s progress in accordance with individual capabilities and 

circumstances. Therefore, this is a case study that researches the process of TAs’ 

construction and relates it to the principles inherent to the educational process. 

Keywords: principles; education; special educational need 

 

Informações disponibilizadas pela Organização das Nações Unidas (ONU Brasil, 

2012) destacam que cerca de 10% da população mundial, aproximadamente 650 

milhões de pessoas, vivem com alguma deficiência. No Brasil, o Censo Demográfico 

realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE apontou 

que o total de recenseados que se declararam nessa condição foi de 45.623.910. Desses, 

12.777.207 indicaram ter pelo menos uma deficiência severa49, representando 6,7% da 

população total do país (IBGE, 2012a). Em Portugal, o Censo de 2011 substituiu a 

variável tipo de deficiência, observada em 2001, pela variável tipo de incapacidade e 

constatou que: 

Cerca de 17,8% (taxa de prevalência) da população com 5 ou mais anos de idade 

declarou ter muita dificuldade, ou não conseguir realizar, pelo menos, uma das 6 

atividades diárias (ver, ouvir, andar, memória/concentração, tomar banho/vestir-se, 

compreender/fazer-se entender). Na população com 65 ou mais anos, este indicador 

atinge os 50%. Das pessoas com 5 ou mais anos que têm pelo menos uma 

dificuldade, 25% não conseguem ou manifestam muita dificuldade em andar ou 

subir degraus. Cerca de 19% tem muita dificuldade ou não consegue ver mesmo 

usando óculos ou lentes de contacto. (INE, 2012: 27). 
 

A questão relativa aos direitos dessas pessoas passou a constar com maior 

destaque na agenda dos países membros da Organização das Nações Unidas - ONU nas 

últimas décadas. A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, assinada em 2007, evidencia essa preocupação. Por meio de seu Protocolo 

Facultativo, cada Estado Parte se compromete a promover a inclusão em bases iguais 

com as demais pessoas, bem como dar acesso a todas as oportunidades existentes para a 

população em geral. No seu artigo primeiro, o documento define pessoas com 

deficiência da seguinte forma: 

são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem 

obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições 

com as demais pessoas (Brasil, 2007a: 16). 

 

No âmbito da Educação, a Declaração de Salamanca já vinha se constituindo 

em documento de referência normativa e conceitual desde 1994, quando foi aprovada 
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por aclamação na Conferência Mundial Sobre Necessidades Educativas Especiais: 

Acesso e Qualidade. Essa normativa trata dos princípios, da política e das práticas na 

área e estabelece um Enquadramento da Ação no qual indica que as instituições 

escolares devem propiciar a inclusão de todas as pessoas, respondendo às necessidades 

individuais, conforme cita logo na introdução: “o princípio orientador deste 

Enquadramento da Ação consiste em afirmar que as escolas se devem ajustar a todas as 

crianças, independentemente das suas condições físicas, sociais, linguísticas ou outras” 

(UNESCO, 1994: 6). 

Aponta, por isso, a necessidade de adequação dos conteúdos curriculares e dos 

métodos de ensino às necessidades individuais dos alunos e preconiza que devem ser 

promovidos os conhecimentos e efetuada a investigação tendo em vista o 

desenvolvimento de sistemas de suporte tecnológicos apropriados às necessidades 

educativas especiais (UNESCO, 1994: 23). 

Nesse contexto, o uso de Tecnologias Assistivas - TAs torna-se fundamental 

para alcançarmos o objetivo de termos instituições inclusivas, que sejam efetivamente 

capazes de propiciar escola para todos.  

O conceito de TA está sendo amplamente utilizado na legislação brasileira. Ele é 

definido pelo Comitê de Ajudas Técnicas - CAT brasileiro, criado pela Secretaria 

Especial dos Direitos Humanos, por meio do Decreto N° 5.296/2004, da seguinte forma:  

uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba produtos, 

recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a 

funcionalidade,  relacionada à atividade e participação, de pessoas com deficiência, 

incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, 

qualidade de vida e inclusão social (Brasil, 2007b: 1). 

 

Em Portugal, a terminologia tecnologias assistivas não é utilizada na legislação 

vigente, como podemos observar no Decreto-Lei n.º 3/2008, normativo que trata dos 

apoios especializados para crianças e jovens com necessidades educativas especiais na 

educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário. Esse dispositivo legal utiliza a 

expressão tecnologia de apoios, definida em seu artigo 22º da seguinte forma: 

Entende-se por tecnologias de apoio os dispositivos facilitadores que se destinam a 

melhorar a funcionalidade e a reduzir a incapacidade do aluno, tendo como impacte 

permitir o desempenho de actividades e a participação nos domínios da 

aprendizagem e da vida profissional e social (Decreto-Lei n°  3/2008). 

 

Na tradução oficial da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência realizada por Portugal (Resolução n° 56/2009) e pelo Brasil 

(Brasil, 2007a), “tecnologia de apoio” e “tecnologia assistiva”, respectivamente, tem o 
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mesmo significado da versão original em inglês que utiliza a expressão assistive 

technologies
50

.  

Mas, o que importa destacar é que, independente da terminologia utilizada para 

classificar esses recursos tecnológicos, eles podem aperfeiçoar o processo de ensino e 

aprendizagem das pessoas com deficiência e, em muitos casos, tornam-se 

indispensáveis para o acesso, e a permanência, dos indivíduos com necessidades 

específicas ao sistema educacional.  

 

CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA 

A Comissão da ONU para o Desenvolvimento Social, por meio do Grupo de 

Trabalho ad-hoc de peritos governamentais criado para elaborar as Normas sobre 

Igualdade de Oportunidades para as Pessoas com Deficiência, destaca que: 

As políticas atuais a favor das pessoas com deficiência representam o resultado dos 

desenvolvimentos ocorridos nos últimos 200 anos. A muitos títulos, elas refletem as 

condições gerais de vida e as políticas socioeconômicas de diversas épocas. Há, 

contudo, no domínio da deficiência, inúmeros fatores específicos nesta área que 

exerceram influência sobre as condições de vida das pessoas com deficiência (ONU, 

1996: 9). 

 

O Grupo aponta a ignorância, o abandono, a superstição e o medo como fatores 

sociais que, ao longo da história, isolaram as pessoas com deficiência e retardaram o seu 

desenvolvimento. 

Nesse contexto, os tratados internacionais constituem-se em importante 

instrumento para combater os preconceitos e propiciar a inclusão social. Deles 

destacam-se orientações que têm influenciado a reforma e a renovação do sistema 

educativo de diversos países e que estão relacionados a princípios como o da educação 

inclusiva.  

Embora o ideal de escola para todos seja antigo, sendo uma das aspirações de 

Comenius já no século 17, como registou em sua obra mais importante, a Didactica 

Magna (Comenius, 1985), somente nas últimas décadas é que essa ideia vem se 

consolidando como paradigma educacional em muitos países, impulsionada pela 

Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) e pela Convenção das Nações Unidas 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Brasil, 2007a).   
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Em suas recomendações, elas reforçam o conceito de cidadania fundamentado 

no reconhecimento das diferenças e na participação dos sujeitos em todas as instâncias 

sociais, levando à problematização dos processos normativos que distinguem os alunos 

em razão de características intelectuais, físicas, socioculturais e linguísticas, entre 

outras, estruturantes do modelo tradicional de educação escolar. 

Ao buscar a identificação dos mecanismos e processos de hierarquização que 

operam na regulação e produção das desigualdades passou-se apontar a educação 

especial, organizada de forma paralela à educação comum, como restritiva aos 

princípios da integração escolar.  

Nesse movimento em direção à inclusão, cabe destacar o pressuposto da 

normalização como processo precedente. Jiménez lembra que o primeiro livro sobre 

este pressuposto teve como autor Wolfensberger e foi publicado em 1972, no Canadá. 

Mas, salienta que o conceito de normalização foi incluído na legislação da Dinamarca já 

em 1959 e, a partir de então, estendeu-se por toda a Europa e América do Norte 

(Jiménez, 1997: 25).   

Ao escrever The principle of normalization in human services, o alemão Wolf 

Wolfensberger, que estava atuando como professor visitante no National Institute on 

Mental Retardation, em Toronto, defendia que os meios normativos deveriam prestar 

serviços que garantissem às pessoas com deficiência vivenciar os ambientes comuns 

com as demais pessoas (Wolfensberger, 1972). Com isso, ampliava o conceito que 

Bank-Mikkelsen havia abordado sob a perspectiva do estilo ou padrão de vida, 

defendendo em um artigo que: 

Para as crianças, a normalização significa viver no seu meio natural, jogando, indo 

para creches e escolas, etc. Os adultos devem ter o direito de sair da casa de seus 

pais, para serem ensinados e buscar emprego. As crianças, assim como os adultos 

precisam de tempo de lazer e recreação, como parte de uma vida normal (Bank-

Mikkelsen, 1969: 4, tradução nossa). 

 

Na mesma ocasião e corroborando com essa ideia, Nirje (1969) relatava os 

métodos e as experiências práticas aplicadas nos países escandinavos e afirmava que o 

princípio da normalização implica uma rotina de vida normal. Omote afirma que foram 

as medidas adotadas naqueles países a partir do final da década de 50 que resultaram na 

proposta do princípio de normalização e tiveram “rápida repercussão, consolidando 

práticas integracionistas como o movimento de mainstreaming, nos Estados Unidos” 

(Omote, 1999: 4). Esse é um “termo que na maioria das vezes tem sido utilizado sem 
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tradução e que significa levar os alunos o mais possível para os serviços educacionais 

disponíveis na corrente principal da comunidade”, esclarece Sassaki (1997: 32).  

Nas décadas de 1960 e 1970 a teoria da mainstreaming foi adotada pelos 

estadunidenses como política de educação, encorajando a manutenção de alunos com 

deficiência em classes de ensino comuns. Sassaki alerta, entretanto, que “a prática do 

mainstreaming correspondia ao que hoje consideramos integração de crianças e jovens 

que conseguem acompanhar aulas comuns sem que a escola tenha uma atitude 

inclusiva” (Sassaki, 1997: 34). De certa forma, essa prática estava associada ao 

movimento de desinstitucionalização, conclui o autor. 

Na década 1980, surgiram entre os educadores desse país muitos 

descontentamentos em relação aos resultados obtidos com a implementação da 

mainstreaming. De acordo com Omote (1999), eles constatavam que os alunos com 

deficiência eram mantidos em classes comuns para serem escolarizados junto com os 

demais estudantes, mas eram segregados. 

Em 1994, os delegados que participaram da Conferência Mundial sobre 

Necessidades Educativas Especiais destacaram a tendência da política social que nas 

últimas décadas vinha consistindo em promover a integração, a participação e o 

combate à exclusão e orientaram que todos os alunos devem aprender juntos, sempre 

que possível, independentemente das dificuldades e das diferenças que apresentem, para 

que possam conseguir maior progresso educativo e maior integração social. 

Dessa forma, entende-se que a educação integrada constitui base para o princípio 

da inclusão e que, para ela se tornar efetiva, é preciso utilizar a estratégia da 

individualização da programação no processo de ensino, considerando a aprendizagem 

como um processo que se desenvolve a partir da construção individual do aluno, 

mediado pelo ambiente social em que vive e a relação com os professores (Azenha, 

1997). 

Desde a segunda metade do século XX essa perspectiva teórica tem influenciado 

a área da Educação de forma mais importante. Nesse período, entre os pensadores que 

tem se destacado por questionar as ideias arraigadas sobre o papel da escola, a 

organização do conhecimento e as noções de inteligência encontra-se o estadunidense 

Horward Gardner, o qual contribui significativamente com a sua teorização relativa às 

inteligências múltiplas (Gardner 1995; 2001). 
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Conceituando a "inteligência como um potencial biopsicológico para processar 

informações que pode ser ativado num cenário cultural para solucionar problemas ou 

criar produtos que sejam valorizados numa cultura" (Gardner, 2001: 47), o referido 

intelectual vem desde a década de 1980 propondo uma “nova maneira de pensar a 

inteligência” e afirma que "cada um de nós tem uma mistura singular de inteligências” 

(Gardner, 2001: 60). Defende, por isso, que a educação configurada individualmente é o 

principal imperativo educacional das inteligências múltiplas. 

Em Portugal, a perspectiva da individualização no processo de 

ensino/aprendizagem está contemplada no Decreto-Lei n.º 3/2008, ao referir em seu 

preâmbulo que: 

No quadro da equidade educativa, o sistema e as práticas educativas devem 

assegurar a gestão da diversidade da qual decorrem diferentes tipos de estratégias 

que permitam responder às necessidades educativas dos alunos. Deste modo, a 

escola inclusiva pressupõe individualização e personalização das estratégias 

educativas, enquanto método de prossecução do objectivo de promover 

competências universais que permitam a autonomia e o acesso à condução plena da 

cidadania por parte de todos (Decreto-Lei n° 3/2008). 

   

Essa normativa vai ao encontro do que orienta a Declaração de Salamanca, a 

qual afirma que “as políticas educativas devem ter em conta as diferenças individuais e as 

situações distintas” (UNESCO, 1994: 18). A questão envolve a formação dos profissionais 

da educação, como indica o documento, ao tratar do “recrutamento e treino de pessoal 

docente”, estabelecendo que: 

Nas escolas destinadas aos estágios práticos, deve ser dada especial atenção à 

preparação de todos os professores para exercerem a sua autonomia e aplicarem os 

seus conhecimentos na adaptação curricular e no ensino, de modo a responderem às 

necessidades dos alunos, assim como a colaborarem com especialistas e a 

cooperarem com pais (UNESCO, 1994: 27). 

 

É certo, como já argumentamos, que os educadores precisam estar aptos a atuar 

nas necessidades especiais de avaliação, nos conteúdos sobre adaptação curricular, 

utilizando TAs e métodos de ensino individualizado capazes de responder a um largo 

espectro de capacidades. Mas, educação não é um processo restrito ao ambiente escolar, 

ele ocorre nas mais diversas instâncias sociais e culturais. 

Os estudos do bielo-russo Lev Vygotsky, realizados nas primeiras décadas do 

século XX, contribuem para a compreensão do homem como um ser que se forma em 

contato com a sociedade. Sem desconsiderar os processos internos ele enfatizava a 

importância da interação social no desenvolvimento intelectual humano (Vygotsky, 
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1998; 2007), tornando-se uma referência para aqueles que entendem a educação como 

um processo sociocultural. 

Na mesma perspectiva, o terceiro Relatório sobre o Estado da Educação, 

elaborado pelo Conselho Nacional de Educação português, relativo ao ano de 2012, 

afirma que: 

As crianças e jovens aprendem através dos mais variados meios – os media, por 

exemplo, são poderosíssimos instrumentos de transmissão de conhecimentos. O que 

distingue a ação da escola do conhecimento difundido por esses meios é a mediação 

dos professores, cuja competência é, mais do que nunca, decisiva para a promoção 

da qualidade e da equidade na educação (Portugal, 2012: 7). 

 

A legislação vigente também reconhece que a educação não está limitada às 

instituições educacionais. Ao estabelecer que o sistema educativo compreende a 

educação pré-escolar, a educação escolar e a educação extraescolar, a Lei de Bases do 

Sistema Educativo define que:  

A educação extra-escolar engloba actividades de alfabetização e de educação de 

base, de aperfeiçoamento e actualização cultural e científica e a iniciação, 

reconversão e aperfeiçoamento profissional e realiza-se num quadro aberto de 

iniciativas múltiplas, de natureza formal e não formal (Lei n° 49/2005). 

 

Ao tratar dessa questão, a Declaração de Salamanca indica que “a reabilitação de 

base comunitária deve desenvolver-se como parte da estratégia global relativa à 

educação e ao treino das pessoas com deficiência”, devendo ser implementada por meio 

da “cooperação dos esforços das próprias pessoas com deficiência, suas famílias e 

comunidades e dos serviços competentes de educação, saúde, formação profissional e 

ação social” (UNESCO, 1994: 18). Recomenda, ainda, que: 

atingir o objetivo de uma educação de sucesso para as crianças com necessidades 

educativas especiais não é a competência exclusiva dos Ministérios de Educação e 

das escolas. Tal exige, também, a participação das famílias, a mobilização da 

comunidade e das organizações voluntárias, bem como o apoio do grande público 

(UNESCO, 1994: 39). 

   

Outro princípio relevante que pode ser identificado nos documentos emitidos 

pela ONU é o da equidade de oportunidades. A Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência ratifica que:  

as Nações Unidas, na Declaração Universal dos Direitos Humanos e nos Pactos 

Internacionais sobre Direitos Humanos, proclamaram e concordaram que toda 

pessoa faz jus a todos os direitos e liberdades ali estabelecidos, sem distinção de 

qualquer espécie (Brasil, 2007a: 14). 

 

Naquela Convenção, os Estados Partes se comprometeram a “assegurar e 

promover o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por 
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todas as pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa de sua 

deficiência” (Brasil, 2007a: 18) e a tomar “todas as medidas necessárias para assegurar 

às crianças com deficiência o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades 

fundamentais, em igualdade de oportunidades com as demais crianças” (Brasil, 2007a: 

20). 

Dessa forma, assim como os delegados que participaram da Conferência 

Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, eles reafirmaram o direito à 

educação de todos os indivíduos. Na ocasião, eles renovaram “a garantia dada pela 

comunidade mundial na Conferência Mundial sobre Educação para Todos de 1990 de 

assegurar esse direito, independentemente das diferenças individuais” (UNESCO, 1994: 

vii). Relembraram, também, as diversas declarações das Nações Unidas que 

culminaram, em 1993, nas Normas sobre a Igualdade de Oportunidades para as 

Pessoas com Deficiência. Entre elas, merece destaque o artigo primeiro da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, o qual enfatiza desde 1948 que “todos os seres 

humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos” (ONU, 1948). 

Cabe destacar, também, qua a Declaração de Salamanca preconiza que as 

crianças e os jovens com deficiências severas ou múltiplas devem ser educados no 

sentido de desenvolver as suas potencialidades, de modo a atingir máxima autonomia, 

enquanto adultos (UNESCO,1994: 18).  

A construção da autonomia do aluno é entendida como o processo de 

desenvolvimento da capacidade de se conduzir e tomar decisões por si, levando em 

conta regras, valores, sua perspectiva pessoal, bem como a perspectiva do outro (Brasil, 

1998: 14), devendo ser desenvolvida de forma progressiva e contínua.   

 A independência na realização das mais diversas ações constitui fator 

importante no processo de evolução da autonomia pessoal, embora não seja garantidora 

dela. Mas, a dependência em relação aos recursos tecnológicos ou às ajudas pessoais 

não é impeditiva do desenvolvimento da autonomia. Ao contrário, a incorporação de 

novas tecnologias, denominadas Tecnologias Assistivas, Tecnologias de Apoio, 

Tecnologias Adaptativas ou Ajudas Técnicas, as quais são consideradas sinônimas aqui, 

têm sido fundamentais nesse processo.    

 Cabe ressaltar, como já o fizeram diversos investigadores, adaptando uma 

citação atribuída à diretora do Center for Persons with Disabilities, da IBM National 

Support, Mary Pat Radabaugh (2001), “se para as pessoas a tecnologia torna as coisas 
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mais fáceis, para as pessoas com deficiência ela torna as coisas possíveis” (Moreira, 

2007: 86; Sonza, 2008: 44; Galvão Filho, 2009: 234; Oliveira et al., 2011: 112; Gil, 

2012: 235).  

 

CONTEXTUALIZAÇÃO METODOLÓGICA 

Para investigar sobre o processo de desenvolvimento das TAs e relacioná-las com 

princípios inerentes ao processo educacional, o trabalho foi dividido nas seguintes fases: 

prospectiva, exploratória-descritiva e analítica. Como objeto central do estudo, tomamos o 

Centro de Engenharia de Reabilitação e Acessibilidade Humanas - CERTIC, vinculado 

à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - UTAD, o qual tem atuado fortemente 

na pesquisa, produção e aplicação das soluções tecnológicas que constituem o escopo da 

investigação. 

Na primeira fase foi realizada a revisão de literatura, análise das recomendações 

e orientações da ONU relativas à temática e entrevistas prospectivas com profissionais 

que atuam na área.  

Na fase exploratória-descritiva buscaremos as evidências em fontes diversas, 

dentre as quais podem ser destacadas as seguintes: documentos de base relacionados aos 

cursos de Licenciatura e de Mestrado em Engenharia de Reabilitação e Acessibilidade 

Humanas, pioneiros na Europa, criados pela UTAD, a partir do CERTIC; matérias 

relacionadas às atividades do referido Centro, veiculadas na imprensa; entrevistas com a 

equipa de profissionais do CERTIC; soluções tecnológicas desenvolvidas no âmbito do Centro 

e pelos estudantes dos cursos mencionados; entrevistas com alunos e formados pela UTAD; 

entrevistas com docentes que atuam na educação de pessoas com necessidades específicas que 

são atendidas pelo Centro; entrevistas com alunos (e/ou responsáveis por eles) que se utilizam 

de TAs desenvolvidas pelo CERTIC. 

Na fase analítica, todas as notas relativas às fontes de evidências que foram 

investigadas e relacionadas nas fases prospectiva e exploratório-descritiva serão 

trianguladas, objetivando o encadeamento das proposições teóricas.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A análise dos documentos firmados em convenções e conferências realizadas pelos 

países-membros da ONU indica que de suas recomendações emergem, implícita ou 

explicitamente, os seguintes princípios relativos à educação de pessoas com 
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necessidades específicas: da educação inclusiva; da individualização; da educação como 

processo sociocultural; da equidade de oportunidades; da autonomia; do uso das TAs. 

O princípio da educação inclusiva aponta para o acesso de todos os alunos ao 

sistema regular de ensino, em salas de aulas comuns, de forma a beneficiar todo o 

grupo, a não ser que haja razões que obriguem a proceder de outro modo. Para além da 

integração, fundamenta-se na visão sociológica de diferenças, a qual entende que a 

escola precisa considerar a diversidade das pessoas, sem ter o objetivo de torná-las 

iguais.  

Ao recomendar o respeito à diversidade dos sujeitos, buscando atender suas 

necessidades educacionais específicas, base do princípio da individualização, a ONU 

(1996: 26) reconhece que não existe um método único que seja válido para todos os 

alunos e recomenda a aplicação de currículos flexíveis, que permitam adaptações para 

melhorar a resposta educativa em função das possibilidades e das diferenças individuais. 

Deve-se, entretanto, sempre que for possível, efetuar a adequação curricular de forma a 

beneficiar também o resto do grupo. 

 Em relação ao princípio da educação como processo sociocultural, entende-se a 

aprendizagem como um processo de construção social do conhecimento, no qual 

intervêm, de maneira mais direta, os alunos, os docentes e a família. Portanto, requer 

uma relação de proximidade entre a família e a escola que permita criar as condições 

mais favoráveis para o êxito na resposta educativa.  

Relacionada à defesa de valores como dignidade e combate à discriminação, a 

manifestação relativa à igualdade de direitos constitui o alicerce do princípio da 

equidade de oportunidades e é ratificada por diversas resoluções da Assembleia Geral 

da ONU (1948, 1959, 1971, 1975, 1982, 1991, 1993, 1996, 1999, 2000, 2001 2002, 

2006 2011). Dessa forma, cada estado-membro assume o dever de prevenir, proibir e 

punir a prática de ações que representem a violação dos direitos humanos fundamentais, 

comprometendo-se a promover a inclusão em bases iguais com as demais pessoas, bem 

como dar acesso a todas as oportunidades existentes para a população em geral.  

O princípio da autonomia pode ser entendido sob a perspectiva da formação de 

cidadãos capazes de gerenciar sua própria vida, com independência na tomada de 

decisões, cumprindo seus deveres e exigindo seus direitos, na medida de suas 

possibilidades. É compreendido, também, como a busca pela maximização de suas 

potencialidades na realização de tarefas cotidianas. 
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Nesse sentido o princípio do uso princípio das TAs torna-se especialmente relevante. 

Essas tecnologias têm sido desenvolvidas e adaptadas por profissionais de diversas áreas. 

Elas podem ser produzidas em série ou sob medida, para atender uma necessidade 

educacional específica. Leitores e ampliadores de écrans, impressoras braille e 

impressoras de relevo são alguns dos recursos muito utilizados, por exemplo, na 

educação de pessoas com deficiência visual. Em outras situações, no entanto, há 

necessidade de uma solução tecnológica personalizada que propicie as condições mais 

favoráveis para o êxito na resposta educativa, as quais envolvem também os recursos 

não tangíveis necessários para promover a funcionalidade, tais como metodologias, 

estratégias, práticas e serviços. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Depois de termos identificado, na primeira fase da investigação, os seis princípios 

relacionados acima, passamos às fases seguintes com o objetivo de identificar como eles 

são considerados, ou não, no processo relativo à criação de TAs que visam atender às 

pessoas com necessidades educacionais específicas.  

Ou seja, por meio de entrevistas, análises de documentos e observação direta das 

soluções tecnológicas desenvolvidas no CERTIC e pelos estudantes dos cursos de 

Engenharia de Reabilitação e Acessibilidade Humanas buscaremos procurar evidências 

que sejam convergentes ou conflitantes com as recomendações da ONU. É possível 

também que, no decorrer da investigação, outros princípios pedagógicos sejam 

identificados como relevantes no desenvolvimento dessas tecnologias. 
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Resumo  
A reorganização do sistema educacional brasileiro, na perspectiva da educação inclusiva, ao 

conferir à educação especial um caráter complementar ao ensino regular, impõe a necessidade 

de uma formação docente consistente e coerente com tal proposta, tanto para o professor 

generalista quanto para o especialista. Neste sentido, essa formação requer a promoção da 

discussão crítica sobre o saber e o fazer pedagógico direcionados ao reconhecimento e 

enfrentamento das diferenças apresentadas pela diversidade de alunos. Entretanto, o 

distanciamento histórico entre o ensino regular e a educação especial ainda se constitui num 

entrave a ser superado por esses profissionais, na medida em que ainda persiste a dificuldade de 

entendimento do papel de cada um deles no processo de escolarização dos alunos considerados 

o público-alvo da educação especial. Sob tais considerações, discutir sobre o papel do professor 

especialista que irá atuar nos serviços de apoio em educação especial é de fundamental 

importância para que a tão almejada parceria colaborativa entre esses professores seja efetivada. 

Assim, o presente trabalho teve por objetivo investigar a compreensão de 23 professores 

especialistas sobre seu papel no Atendimento Educacional Especializado (AEE), realizado em 

todas as salas de recursos multifuncionais de 19 escolas de 5 municípios, situados na área de 

abrangência da Diretoria de Ensino de Marília/SP-Brasil e respectivas secretarias de educação 

desses municípios. Para tal, foi utilizado um questionário previamente elaborado, a partir de 

dados de literatura e de dispositivos legais. A análise de conteúdo evidenciou cinco eixos 

temáticos: Concepções sobre Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva; 

Profissionalização docente em Educação Especial; Papel do especialista frente ao AEE para 

alunos com deficiências, TGDs e altas habilidades/superdotação; Perfil dos alunos atendidos nas 

salas de recursos multifuncionais; e Perfil da organização dos serviços de apoio em Educação 

Especial com ênfase nas salas de recursos multifuncionais. Dentre os resultados obtidos, foi 

possível observar que o especialista tem compreensão acerca de seu papel no AEE, porém, 

enfrenta uma série de dificuldades, tais como: falta de interlocução com professor do ensino 

regular; reduzida participação da família no acompanhamento do atendimento realizado; salas 

de recursos multifuncionais ainda em fase de organização, portanto, com falta de recursos e/ou 

equipamentos, entre outros. 

Palavras-chave: Educação Inclusiva. Educação Especial. Professor Especialista. Atendimento 

Educacional Especializado.  

 

Abstract 
The reorganization of the Brazilian educational system, from the perspective of inclusive 

education, to give the character additional special education to regular education, imposes the 
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need for teacher training consistent and consistent with such a proposal, both for the teacher as 

generalist to specialist. In this sense, this training requires the promotion of critical discussion of 

pedagogical knowledge and action directed at recognizing and addressing differences presented 

by the diversity of students. However, the historical distance between the regular education and 

special education still constitutes an obstacle to be overcome by these professionals, in that 

there is still a difficulty in understanding the role of each in the educational process of the 

students considered the public- target of special education. Under such considerations, discuss 

the role of the teacher specialist who will act in support services in special education is of 

fundamental importance for the coveted collaborative partnership between these teachers to take 

effect. Thus, the present study aimed to investigate the understanding of 23 specialist teachers 

about their role in the Educational Service Specialist (ESA) conducted in all rooms 

multifunctional features 19 schools in five counties located in the area covered by the Board of 

Education Marilia / SP-Brazil and their education departments of these municipalities. To this 

end, a questionnaire was previously developed from literature data and legal provisions. Content 

analysis revealed five themes: Conceptions of Special Education in the perspective of Inclusive 

Education, Special Education Teacher professionalization; Paper Specialist opposite AEE for 

students with disabilities, TGDs and high ability / gifted; Profile of students served in rooms 

multifunctional features, and profile of the organization of support services in Special Education 

with an emphasis in resource rooms multifunctional. Among the results, it was observed that the 

expert has understanding of their role in the ESA, however, faces a number of difficulties, such 

as lack of communication with regular education teachers; reduced family involvement in 

monitoring the care given; resource rooms multifunctional still in flux, therefore, lack of 

resources and / or equipment, and others. 

Keywords: Inclusive Education. Special Education. Specialist Teacher. Educational Service 

Specialist. 

 

Introdução 

 

A formação de professores para o Atendimento Educacional Especializado (AEE), na 

perspectiva da educação inclusiva, é algo que tem sido amplamente discutido 

recentemente, pois a tendência de atribuir a esse profissional que atua no AEE e as salas 

de recursos multifuncionais a responsabilidade pela aprendizagem do aluno precisa ser 

cuidada e melhor compreendida (BRAUN, 2011).  

Desse modo, discutir a formação dos professores que atuam em tais salas requer uma 

breve contextualização de como se constituiu o atual formato desse atendimento e qual 

o papel do professor especialista segundo alguns dispositivos legais, atualmente 

vigentes.  

Documentos internacionais, como a Declaração Mundial sobre Educação para Todos 

(UNESCO, 1990) e a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), fornecem definições 

e novas abordagens sobre as necessidades básicas de aprendizagem, tendo em vista 

estabelecer compromissos mundiais para garantir a todas as pessoas os conhecimentos 

básicos necessários a uma vida digna, visando uma sociedade mais humana e mais justa. 

Tais abordagens trazem como um de seus indicativos a necessidade de adoção de 
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políticas educacionais que promovam a educação inclusiva, com vistas a garantir o 

acesso e permanência estudantil a toda diversidade de alunos que frequenta o sistema de 

ensino regular, entre os quais se incluem aqueles que constituem o público alvo da 

Educação Especial. 

No Brasil, a Educação Especial (EE) vem sofrendo mudanças significativas ao longo 

dos anos. Destacam-se mudanças nas proposições políticas, ao assumir uma perspectiva 

inclusiva. 

Para Glat, Pletsch e Fontes (2007, p. 344), “cabe enfatizar [...] que Educação Inclusiva 

não consiste apenas em matricular o aluno com deficiência em escola ou turma regular 

como um espaço de convivência para desenvolver sua ‘socialização’”. A inclusão 

escolar só terá significado se “proporcionar o ingresso e permanência do aluno na escola 

com aproveitamento acadêmico, e isso só ocorrerá a partir da atenção às suas 

peculiaridades de aprendizagem e desenvolvimento”. 

Ao tomar como referência a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) - Lei 9394/96 (BRASIL, 

1996), o atendimento educacional especializado previsto nessa legislação foi proposto 

para ser realizado em salas de recursos dentro das escolas regulares. A LDB (BRASIL, 

1996) garante o atendimento, aos alunos portadores de necessidades especiais (PNE), 

preferencialmente na rede regular de ensino, conforme estabelece o artigo 4º inciso III, 

bem como a capacitação de profissionais para atendê-los de maneira satisfatória. 

Sob o Parecer CNE/CEB nº 17/2001 (BRASIL, 2001, p. 8) “cada aluno vai requerer 

diferentes estratégias pedagógicas, que lhes possibilitem o acesso à herança cultural, ao 

conhecimento socialmente construído e à vida produtiva, condições essenciais para a 

inclusão social e o pleno exercício da cidadania”. Ainda, 

 

A construção de uma sociedade inclusiva é um processo de fundamental importância para o 

desenvolvimento e a manutenção de um Estado democrático. Entende-se por inclusão a 

garantia, a todos, do acesso contínuo ao espaço comum da vida em sociedade, sociedade essa 

que deve estar orientada por relações de acolhimento à diversidade humana, de aceitação das 

diferenças individuais, de esforço coletivo na equiparação de oportunidades de 

desenvolvimento, com qualidade, em todas as dimensões da vida.  

 

Conforme o Parecer CNE/CEB nº 17/2001 (BRASIL, 2001), o professor especialista é 

quem identifica as necessidades educacionais especiais, define e implementa respostas 

educativas para os alunos com tais necessidades, apoia o professor da sala regular, atua 

no desenvolvimento e aprendizagem desses alunos “desenvolvendo estratégias de 
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flexibilização, adaptação curricular e práticas pedagógicas alternativas, entre outras, e 

que possam comprovar:” 

 

a) formação em cursos de licenciatura em educação especial ou em uma de suas áreas, 

preferencialmente de modo concomitante e associado à licenciatura para educação infantil ou 

para os anos iniciais do ensino fundamental; e  

b) complementação de estudos ou pós-graduação em áreas específicas da educação especial, 

posterior à licenciatura nas diferentes áreas de conhecimento, para atuação nos anos finais do 

ensino fundamental e no ensino médio.  

Aos professores que já estão exercendo o magistério devem ser oferecidas oportunidades de 

formação continuada, inclusive em nível de especialização, pelas instâncias educacionais da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (p. 14). 

 

A Resolução nº 4 (BRASIL, 2009) assegura que o ensino especial não substitui o ensino 

comum. Como consta em seu Art. 2º “o AEE tem como função complementar ou 

suplementar a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de 

acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras”. Tendo em vista que, dentre suas 

atribuições ressaltadas pela Resolução nº 4, é destacado no Art. 9º: 

 

A elaboração e a execução do plano de AEE são de competência dos professores que atuam na 

sala de recursos multifuncionais ou centros de AEE, em articulação com os demais professores 

do ensino regular, com a participação das famílias e em interface com os demais serviços 

setoriais da saúde, da assistência social, entre outros necessários ao atendimento. 

 

O Decreto n 7.611/2011 (BRASIL, 2011a) retoma que a EE não é substitutiva à 

escolarização no ensino regular. Por sua vez a Nota Técnica nº 62/2011 (BRASIL, 

2011b) reforça essa ideia ao dizer que “a modalidade de Educação especial é parte 

integrante do ensino regular e não se constitui em sistema paralelo de educação”. Cabe 

ressaltar que em seu art. 2º, estabelece que é função da EE garantir os serviços de apoio 

especializados e que o AEE deve “integrar a proposta pedagógica da escola, envolver a 

participação da família para garantir pleno acesso e participação dos estudantes”. Em 

seu art. 3º, o Decreto nº 7.611/2011 apresenta os objetivos do AEE:  

 

I - prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular e garantir 

serviços de apoio especializados de acordo com as necessidades individuais dos estudantes; 

II - garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular; 

III - fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras 

no processo de ensino e aprendizagem; e 

IV - assegurar condições para a continuidade de estudos nos demais níveis, etapas e 

modalidades de ensino (BRASIL, 2011a). 
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O papel do especialista engloba, por sua vez, as seguintes responsabilidades: 

 

Art. 13. São atribuições do professor do Atendimento Educacional Especializado: 

I – identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de acessibilidade e 

estratégias considerando as necessidades específicas dos alunos público-alvo da Educação 

Especial; 

II – elaborar e executar plano de Atendimento Educacional Especializado, avaliando a 

funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade; 

III – organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos 

multifuncionais; 

IV – acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de 

acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros ambientes da 

escola; 

V – estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na 

disponibilização de recursos de acessibilidade; 

VI – orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados 

pelo aluno; 

VII – ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos alunos, 

promovendo autonomia e participação; 

VIII – estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando à 

disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias que 

promovem a participação dos alunos nas atividades escolares. (BRASIL, 2009, p. 3). 

 

Desse modo, o AEE realizado nas salas de recursos multifuncionais se constitui no 

suporte que irá contribuir para a permanência desses alunos público-alvo da EE na 

escola regular, logo, há de ter um investimento na organização dos espaços destinados 

para tal serviço e articulação entre o professor especialista e o professor generalista 

(BAPTISTA 2011). 

Ainda sobre a formação do professor especialista, Mendes (2002, p. 13) afirmar que: 

 
A formação de professores especializados em Educação Especial enfrenta em nosso país sérios 

desafios, decorrentes tanto do contexto problemático das reformas propostas para a formação de 

professores em geral, quanto da própria história dessa área específica de formação. 

 

Mesmo assim, espera-se do profissional responsável pelo AEE que atue em diferentes 

frentes: junto ao professor da sala regular; no acompanhamento de famílias; e em 

interlocução com os demais profissionais envolvidos no processo de escolarização dos 

alunos público-alvo do AEE. Tal público compreende alunos com deficiências, 

transtornos globais do desenvolvimento (TGDs) e altas habilidades/superdotação. 

Cabe destacar que em 2006, com a publicação das novas Diretrizes Nacionais 

Curriculares para o Curso de Graduação em Pedagogia (BRASIL, 2006), estabelecidas 

pelo Conselho Nacional de Educação, houve a extinção das Habilitações em Educação 
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Especial por meio da Resolução n.01 de 15 de maio de 2006. Os conteúdos da Educação 

Especial, que antes faziam parte da formação básica do pedagogo, foram deslocados 

para a formação continuada e assegurados, sobretudo, nos cursos de pós-graduação lato 

sensu – especialização, assim, ocorreu uma reorganização da grade curricular dos cursos 

de Pedagogias, tanto da rede pública quanto da privada (GIROTO, 2012). 

Giroto (2012) destaca que, mesmo havendo essa mudança, são poucas as medidas 

adotadas para verificar, junto às instituições de ensino superior, se, de fato, os conteúdos 

que embasam a Educação Inclusiva e que ao menos esclarecem a contribuição da 

Educação Especial no contexto atual das políticas educacionais estão, de fato, sendo 

discutidos nos cursos de Pedagogia:  

 

É compromisso da Universidade, no que diz respeito ao oferecimento de cursos de Pedagogia, a 

formação do professor da sala regular, e de cursos lato sensu, o preparo do especialista de forma 

a possibilitar o reconhecimento do papel de cada um e a discussão acerca dos limites e objetivos 

de sua atuação no sistema educacional, bem como o favorecimento do empoderamento de 

aspectos político-ideológicos, metodológicos e da legislação, tão imprescindíveis para uma 

formação crítica. Logo, o não cumprimento desse compromisso se constitui em um dos aspectos 

que precariza tal formação. (p. 31) 

 

Embora a precária formação do professor seja frequentemente indicada como um 

obstáculo para a concretização da Educação Inclusiva, também deve se chamar a 

atenção para o fato de que a precarização da formação docente, tanto do professor 

generalista, quanto do professor especialista, não deve ser considerada como única 

barreira para a efetivação da Educação Inclusiva no Brasil (BAPTISTA, 2011; 

GIROTO, 2012; PLETSCH, 2009). 

 Subsidiada por tais ideias, o presente trabalho teve por objetivo investigar a 

compreensão de 23 professores especialistas que atuam no AEE, realizado nas salas de 

recursos multifuncionais de 19 escolas de 5 municípios situados na área de abrangência 

da Diretoria de Ensino de Marília/SP e respectivas secretarias de educação desses 

municípios, sobre seu papel nesse serviço de apoio a Educação Especial.  

Cabe ressaltar que tal objetivo é contemplado no projeto de pesquisa desenvolvido na 

modalidade de iniciação científica financiado pela FAPESP, intitulado “A compreensão 

do professor especialista sobre seu papel no atendimento educacional especializado no 

contexto educacional inclusivo” (Processo 2011/23663-0). 
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Percurso metodológico 

 

Participantes 

 

A seleção dos participantes se deu inicialmente pela obtenção de autorização junto a 

Diretoria de Ensino de Marília/SP-Brasil e a todas as Secretarias Municipais de 

Educação de 14 municípios da área de abrangência dessa Diretoria, bem como a relação 

de escolas desses municípios e respectivos diretores. Foi identificado um total de 123 

escolas. Desse total, apenas 27 escolas com salas de recursos multifuncionais, tendo 

sido identificadas, nessas escolas, 50 salas de recursos sob a responsabilidade de 42 

professores especialista, uma vez que parte desses professores era responsável por mais 

de uma sala na mesma escola, por funcionarem em período contrário. 

Participam da pesquisa os 23 professores especialistas, que se encontravam em 

exercício profissional, por ocasião da aplicação do questionário, e que atuam no AEE 

realizado nas salas de recursos multifuncionais de 19 escolas de 5 municípios, situados 

na área de abrangência da Diretoria de Ensino de Marília/SP e respectivas secretarias de 

educação desses municípios que contavam tal serviço. 

Cabe esclarecer que, do total de municípios inicialmente identificados na área de 

abrangência da Diretoria de Ensino de Marília/SP, cinco não possuíam sala de recursos 

e/ou especialista contratado para oferta de AEE e os outros quatro não tiveram 

professores respondentes, sob a alegação de indisponibilidade de tempo.   

 

Materiais 

  

Os materiais utilizados para essa pesquisa compreenderam: um questionário 

previamente elaborado que incluiu perguntas abertas e fechadas, de alternativas; uma 

ficha de identificação com informações sobre data de nascimento, sexo, formação 

profissional, tempo de experiência no ensino regular; tempo de experiência no AEE; 

série em que atua ou atuou no ensino regular; e Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido sobre a participação voluntária na pesquisa. 
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Coleta de dados 

 

Os 23 participantes preencheram a ficha de identificação, assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e responderam um questionário com onze perguntas 

acerca de conhecimentos e concepções sobre: Educação Especial; Educação Inclusiva; 

AEE; necessidades educacionais especiais; dispositivos legais que dispõem sobre a 

construção de sistemas educacionais inclusivos; perfil dos alunos atendidos nas salas de 

recursos multifuncionais; e recursos e estratégias utilizadas no AEE. Tal questionário 

foi respondido individualmente, nas respectivas escolas em que atuavam. 

 

Análise dos dados 

 

Sob a perspectiva da análise de conteúdo, corroborada pela análise quantitativa, e com 

base nas respostas obtidas, foram eleitos cinco eixos temáticos:  

A partir das respostas dos professores, obtidas através do questionário, foram 

identificados cinco eixos temáticos e respectivos subeixos, sendo eles: 

Eixo 1 - Concepções sobre Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva; 

Eixo 2 - Profissionalização docente em Educação Especial; 

Eixo 3 - Papel do especialista frente ao AEE para alunos com deficiências, TGDs e altas 

habilidades/superdotação; 

Eixo 4 - Perfil dos alunos atendidos nas salas de recursos e/ou multifuncionais;  

Eixo 5 - Perfil da organização dos serviços de apoio em Educação Especial com ênfase 

nas salas de recursos e/ou multifuncionais. 

Cabe esclarecer que os dados apresentados e discutidos ressaltam, mais pontualmente, o 

eixo 3. 

 

Resultados e Discussão 

 

A análise dos dados teve como base os questionários que foram respondidos pelos 23 

professores especialistas. Foi realizada a leitura das respostas obtidas, com vistas a 

observar se tais respostas atenderam, de fato, as perguntas apresentadas. Em seguida, 

foram identificados trechos dessas respostas para a definição de eixos temáticos e 

respectivos subeixos, nas situações que se fizeram pertinente. 
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A primeira parte do questionário se refere às informações sobre os dados de 

identificação dos participantes e constituem a Ficha de Identificação. Todos os 

questionários foram respondidos por pessoas do sexo feminino e masculino com a faixa 

etária entre 31 e 52 anos, com graduação em Pedagogia. No que se refere a Pós 

Graduação, dos 23 respondentes todos informaram ter realizado curso dessa natureza, 

sendo, aproximadamente, 47, 8% em Psicopedagogia. Outras especializações, tais como 

em AEE, Deficiência Intelectual Deficiência Auditiva, Deficiência Visual, Educação 

Inclusiva e Intérprete em LIBRAS, também foram mencionadas. Os dados podem ser 

melhores esclarecidos conforme o Gráfico 1: 

 

Gráfico 1: Distribuição de professores conforme o tipo de curso de formação continuada latu senso 

 

 

 

Ainda com a primeira parte do questionário, foi possível obter informações sobre o 

tempo de experiência profissional no ensino regular. O tempo indicado variou entre 0 a 

23 anos. Sobre o tempo de experiência no AEE houve uma variação de 2 meses a 29 

anos, sendo que um dos respondentes atuou na Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE) antes de reger sala de recursos multifuncionais para a oferta do 

AEE. Tais dados são apresentados no Gráfico 2, no qual os participantes são nomeados 

pela letra P, seguida por um número de identificação: 

 

Gráfico 2. Tempo de serviço dos professores especialistas 
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A segunda parte do questionário se referiu as questões previamente elaboradas, abertas 

e fechadas, de alternativas. Na Tabela 1 se encontram dispostos os cinco eixos 

anteriormente mencionados, bem como seus respectivos subeixos: 

 

Tabela 2. eixos temáticos e subeixos identificados nos trechos das respostas dos professores 
especialistas 

Eixos temáticos Subeixos 

1. Concepções sobre Educação Especial na 

perspectiva da Educação Inclusiva 

- Respeitar a diversidade, reconhecendo as diferenças 

-  Educação para todos 

2. Profissionalização docente em Educação Especial 

- Psicopedagogia 

- Deficiência Intelectual 

- Deficiência Auditiva 

- Deficiência Visual 

- Outros 

3. Papel do especialista frente ao AEE para alunos 

com deficiências, TGDs e altas 

habilidades/superdotação 

- ajudar os alunos a terem independência/autonomia 

- orientar professores e famílias sobre os recursos 

- identificar e produzir recursos e estratégias 

pedagógicas 

0 
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4. Perfil dos alunos atendidos nas salas de recursos 

e/ou multifuncionais 
- alunos com necessidades especiais 

5. Perfil da organização dos serviços de apoio em Educação Especial com ênfase nas salas de recursos e/ou 

multifuncionais 

Fonte: Exemplos de respostas obtidas dos professores especialistas através de um questionário 

 

O primeiro eixo de análise foi orientado pela discussão a respeito das concepções sobre 

a Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva. Embora os professores 

entendam que Educação Inclusiva tem um sentido mais amplo do que Educação 

especial, aproximadamente, 43,5 % dos 23 respondentes, compreendem que ambas tem 

o mesmo significado, o que demonstrou confusão conceitual quanto a áreas de atuação. 

Em relação à formação dos professores, os 23 respondentes referiram a necessidade de 

inserção de conteúdos sobre Educação Inclusiva na formação básica, já que “a 

Educação Especial é muito complexa é preciso de mais tempo para a nossa formação” 

(P1) e “não tem como esperar para saber sobre educação especial só na especialização, 

além do mais é muito difícil trabalhar com o professor do ensino regular que não sabe 

quase nada sobre atuar com alunos com deficiência na classe comum” (P 21). Desses, 

aproximadamente, 69,5% alegaram estar fazendo algum curso complementar e 

participando de palestras e eventos relacionados ao assunto, os demais alegaram não 

terem tempo ou dinheiro para tal.  

 

[...] já foi muito difícil conseguir fazer a especialização porque sempre trabalhei dois turnos no 

ensino regular e eu fiz aquela especialização por área, no meu caso foi DI. Agora tem sido 

muito complicado participar dos cursos de formação, porque a maioria é tudo pago (P13). 

 

Eu participo quando dá, só que nos casos que a própria Diretoria promove esse tipo de 

formação, porque com meu salário não teria condições de manter (P19).  

 

Giroto e Milanez (2013) destacam que, em muitas situações, em razão dos baixos 

salários, os professores “se veem obrigados a enfrentar dupla jornada de trabalho, o que 

compromete o aperfeiçoamento profissional”
 53

. 

Ao serem perguntados se sua formação específica tem sido suficiente para respaldar sua 

atuação no AEE, 52, 2 % referiram a não satisfação com a formação recebida em nível 

                                                           
53 También, la disponibilidad de tiempo y horarios de los profesores que, en muchas ocasiones, 

por los bajos sueldos se ven obligados a enfrentar una doble jornada de trabajo, lo que 

compromete el perfeccionamiento profesional.  
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de pós-graduação lato sensu, por considerarem que tal formação não condiz com a 

realidade educacional enfrentada na regência da sala de recursos multifuncionais. 

Para Pletsch (2009, p. 148) o atual desafio que é colocado para a formação de 

professores é o de “produzir conhecimentos que possam desencadear novas atitudes que 

permitam a compreensão de situações complexas de ensino, para que os professores 

possam desempenhar de maneira responsável e satisfatória seu papel de ensinar e 

aprender para a diversidade”. Além disso, o professor precisa ser capaz adaptar 

atividades e conteúdos e de construir estratégias de ensino (PLETSCH, 2009). 

 

Gráfico 3. Distribuição de professores de acordo com a compreensão acerca da aplicabilidade dos cursos 

de formação continuada por eles realizados na prática escolar 

 

Alguns exemplos de trechos de respostas dos participantes exemplificam os dados 

acima apresentados: 

(P3) “A habilitação em D.V. não contribuiu muito para essa sala, pois por enquanto não 

tenho nenhum aluno com D.V.”;  

(P7) “Porque agora as salas tornaram-se multifuncionais, e no meu tempo a formação 

não abrangia todas as áreas, escolhíamos uma específica, o que nos torna defasados no 

conhecimento as outras áreas.”. 

Logo, mesmo que haja oferta de cursos de capacitação, esses cursos podem ainda não 

ser suficientes, no sentido de abranger toda a dimensão da Educação Especial 

(MARINS; MATSUKURA, 2009). 

Todos os respondentes referiram compreender seu papel como suporte ao processo de 

escolarização desses alunos no ensino regular conforme pode-se observar nos exemplos 

Sim 

Não 

Parcialmente 52,2% 

39,1% 

8,7 % 
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de trechos de respostas a seguir, que trata do que é estabelecido na Resolução nº 4 

(BRASIL, 2009): 

- ajudar os alunos a terem independência/autonomia (P1 e P2); 

- orientar professores e famílias sobre os recursos (P2); 

- identificar e produzir recursos e estratégias pedagógicas (P2, P4 e P7); 

- proporcionar melhores condições para o aluno (P3); 

- trabalhar em parceria com o professor do ensino regular (P4); 

- articular e promover ações que favoreçam a inclusão (P5); 

-a formação dos especialistas não é suficiente para trabalhar nessas salas (P6). 

O fato de esse papel se encontrar claramente definido e estabelecido pela legislação 

vigente (BRASIL, 2009) pode ter corroborado para obtenção desse dado, embora parte 

desses professores, conforme anunciado anteriormente, tenham demonstrado 

compreender Educação Especial e Educação Inclusiva como um mesmo conceito. 

Cabe destacar que os resultados obtidos indicaram que os professores que atuam no 

AEE entendem qual é o seu papel, dentro desse contexto educacional inclusivo, que diz 

respeito ao acompanhamento e apoio ao aluno com deficiências, TGDs e altas 

habilidades/superdotação incluídos no ensino regular, bem como orientar os professores 

de classe comum, porém, tem dificuldade em concretizar isso por falta de apoio dos 

demais envolvidos a educação organização do sistema educacional, por não ter o a 

organização prevista na Resolução nº 4 (BRASIL, 2009): 

 

Art. 10. O projeto pedagógico da escola de ensino regular deve institucionalizar a oferta do AEE 

prevendo na sua organização: 

I – sala de recursos multifuncionais: espaço físico, mobiliário, materiais didáticos, recursos pedagógicos e 

de acessibilidade e equipamentos específicos; 

II – matrícula no AEE de alunos matriculados no ensino regular da própria escola ou de outra escola; 

III – cronograma de atendimento aos alunos; 

IV – plano do AEE: identificação das necessidades educacionais específicas dos alunos, definição dos 

recursos necessários e das atividades a serem desenvolvidas; 

V – professores para o exercício da docência do AEE; 

VI – outros profissionais da educação: tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais, guia-intérprete 

e outros que atuem no apoio, principalmente às atividades de alimentação, higiene e locomoção; 

VII – redes de apoio no âmbito da atuação profissional, da formação, do desenvolvimento da pesquisa, do 

acesso a recursos, serviços e equipamentos, entre outros que maximizem o AEE. 

 

Em relação a parceria entre os professores especialistas e os professores do Ensino 

Regular, 56,5% dos 23 respondentes disseram ter tal parceria e todos concordaram que 

essa parceria é uma forma de contribuir para sua atuação como professor especialista no 

AEE. 
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Mazzota (1982, p.48) destaca que os professores das salas de recursos multifuncionais 

tem uma dupla função: “prestar atendimento direto ao aluno e indireto através de 

orientação e assistência aos professores da classe comum, às famílias dos alunos e aos 

demais profissionais que atuam na escola”. 

Braun (2011, p. 7) ainda enfatiza que “mudar a estrutura da escola significa 

modificações na sua dinâmica e na postura daqueles que a organizam. Então, também 

terão que passar por mudanças, atitudinais e conceituais, os profissionais que atuam 

nesse espaço”. Segundo a autora é “relevante lembrar que o AEE não é o único espaço 

responsável pela organização das estratégias de ensino para o aluno com 

especificidades” (BRAUN, 2011, p. 10). 

 

Considerações 

 

Em razão dos dados obtidos, cabe considerar que, há a necessidade de maior 

investimento na formação profissional de especialistas que atuam em salas de recursos 

multifuncionais, em razão da dificuldade de compreensão sobre conceitos básicos, como 

por exemplo, a dificuldade em distinguir Educação Especial e Educação Inclusiva. 

O papel do professor especialista também deve ser tratado nessa formação, já que esse 

não tem a obrigação de alfabetizar os alunos público-alvo do AEE - que compreendem 

os alunos com deficiências, TGDs, altas habilidades/superdotação -, cabendo tal 

responsabilidade para o professor generalista, então a parceria desejada entre o 

professor do ensino regular e o professor especialista é de difícil concretização. O 

professor especialista deve promover o suporte para que no ensino regular tais alunos 

tenham condições de, uma vez atendidas suas especificidades, participarem 

efetivamente do processo de ensino e aprendizagem. 

Deve haver uma transformação na estrutura da escola, não só no sentido físico, mas 

também mudanças atitudinais e conceituais de todos os profissionais envolvidos com a 

educação. 

A responsabilidade do sucesso desses alunos não pode ficar somente nas mãos dos 

professores especialista e nem do AEE. A escola como um todo é responsável pela 

promoção dos alunos com deficiências, TGDs e altas habilidades/superdotação. 
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Resumo 

 

Este trabalho apresenta um relato de experiência do desenvolvimento do Projeto de 

Extensão Laboratório de Capacitação para Deficientes Visuais e Auditivos, com base na 

premissa de inclusão digital, por meio do ensino de informática para pessoas com 

surdez, cegueira e baixa-visão. Objetiva tornar acessível o uso de programas, softwares 

e recursos tecnológicos especializados, visando favorecer a inserção desse público no 

mercado de trabalho. A proposta teve origem na Universidade Estadual do Norte do 

Paraná, campus de Jacarezinho, com apoio do Programa do Estado do Paraná 

“Universidade Sem Fronteiras”. Adotou-se a metodologia de pesquisa-ação, realizando 

inicialmente pesquisa de campo, usando como instrumento um questionário com 

questões abertas para obter dados sobre a participação dos deficientes no mercado de 

trabalho, o posicionamento dos empresários, bem como conhecer necessidades 

regionais. Concomitantemente, passou-se da análise à ação, dando sequência ao 

desenvolvimento do projeto. Priorizou-se inicialmente a capacitação da equipe, 

constituída por coordenadora, professor orientador, bolsistas, intérprete de Libras e o 

planejamento de aulas de informática adequadas ao público alvo, para consequente 

aplicação pedagógica. O Projeto desenvolveu-se durante o período letivo do ano de 

2009, sendo prorrogado até final de novembro de 2010. Os resultados positivos 

observados em relação ao público alvo foram o domínio de programas de informática e 

recursos específicos, familiarização com o mercado de trabalho regional, bem como 

inclusão de uma aluna surda em empresa local.  Quanto à equipe realizadora, houve 

avanços na pesquisa quanto à realidade do mercado de trabalho para pessoas com 

deficiência, no conhecimento científico, produções e publicações de trabalhos em 

eventos nacional e internacional; destacaram-se também o emprego de metodologia e 

estratégias para o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos 

atendidos no projeto, na capacitação nível básico em Libras e interação com surdos; o 

uso de ferramentas digitais e softwares especializados, além da  realização de um  

Fórum de Debates com empresários da região e comunidade acadêmica. Pretende-se 

com essas ações, contribuir para a formação de profissionais inclusivos e participativos 

socialmente.  

 

Palavras-chave: Inclusão  digital. Alunos surdos, cegos  e  com baixa visão. Ensino de 

Informática. Mercado de trabalho. 
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Summary 

 

This paper presents an experience report concerning to the development of the  

Laboratory Training Project for the Visually Impaired and Hearing People , based on 

the premise of a computer education for  deafness , blindness and low vision people. It 

aims the accessibility of  programs , specialized software and technological resources in 

order to promote the integration of those people into the  public labor market . The 

proposal originated at the University of Northern Paraná State, Jacarézinho campus, 

with support from the Paraná State University " Without Borders " . It was adopted the   

action research metthodology , initially conducting field research through a 

questionnaire with open questions to obtain data on the participation of disabled people 

in the labor market, as well as the entrepreneurs’ point of view and the regional needs.  

Concomitantly, it moved from analysis to action, continuing the development of the 

project. Firstly the priority was the training team, composed by a coordinator, tutor, 

scholars, Sign Language interpreters and appropriate planning computer classes to the 

target audience, for subsequent pedagogical application . The project was developed 

during the semester of 2009 , being extended as far as the end of November 2010. The 

positive results observed in relation to the target audience were the domain of computer 

programs and resources,  specific familiarity with the regional labor market  as well as 

the inclusion of a deaf student into a local enterprise . Concerning to the team director, 

there have been advances in research about the reality of the labor market for people 

with disabilities in scientific knowledge , productions and publications of papers in 

national and international events; it was also emphasized the employment of methods 

and strategies for meeting the special educational needs of students assisted in the 

project, the basic level training in Language Signs and interaction with the deaf people, 

the use of digital tools and specialized software , as well as holding a Discussion Forum 

with local businessmen and academic community. The intention of such actions is to 

contribute to the education of socially and inclusive participating professionals.  

 

Keywords : Digital Inclusion . Deaf, blind and low vision students.  Informatics 

Teaching. Labor market. 
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1.Introdução 

 

O presente projeto originou-se da iniciativa de sua coordenadora, professora doutora 

docente no Centro de Letras, Comunicação e Artes da Universidade Estadual do Norte 

do Paraná / campus Jacarezinho, a partir de inquietações e discussões com os membros 

da comunidade acadêmica e com os participantes de seu  grupo de pesquisa sobre a 

necessidade de promoção de contexto inclusivo na universidade, visando pessoas com 

deficiência, no caso específico, de pessoas surdas, cegas e com baixa visão.. Alertou-se 

para uma realidade até então pouco discutida no ensino superior, que é a formação do 

professor para a inclusão e atendimento às necessidades especiais de pessoas com 

deficiência, propondo-se o projeto como meio de desenvolver pesquisas e ações, 

visando-se à  acessibilidade e inclusão deste público. Propôs-se então o 

desenvolvimento do projeto de extensão intitulado Laboratório de Capacitação para 

Deficientes Visuais e Auditivos, aprovado com apoio do Programa Universidade Sem 

Fronteiras, Subprograma Extensão Tecnológica empresarial, na Universidade Estadual 

do Norte do Paraná, campus de Jacarezinho, com base na premissa de um ensino de 

informática como ferramenta digital de acesso ao mercado de trabalho  para aqueles que 

são frequentemente segregados dos espaços escolares.  

Esse projeto prioriza a valorização da diversidade humana, fundamenta-se no paradigma 

da inclusão, obtendo como um de seus resultados a inserção destes deficientes no meio 

universitário, de forma a contribuir com a acessibilidade e oportunizar o domínio de 

programas e ferramentas tecnológicas. Apresenta-se como público alvo as pessoas com 

necessidades educacionais especiais, particularmente surdas, cegas e com baixa visão, 

objetivando o uso de softwares e recursos especializados tecnológicos, visando o 

domínio da informática e inserção no mercado de trabalho por meio da acessibilidade 

digital. Pretende-se, desse modo, contribuir à formação de cidadãos críticos e 

participativos socialmente. 

Sabendo-se que a inclusão no mercado de trabalho se dá pela melhoria da educação  e 

da formação profissional das pessoas com NEEs (Necessidades Educacionais Especiais) 

está garantido por lei ,conforme preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, LDB nº 9394/96, capitulo V, art. 58, da Educação Especial, pretende-se 

assim, possibilitar discussões necessárias ao fortalecimento do trabalho educacional, 
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com crença de que é possível mudar, buscando alternativas viáveis para uma ação 

consciente de nossa responsabilidade no gerenciamento, produção e ação do ato 

pedagógico. 

Os educadores têm papel fundamental na mudança de conceitos e paradigmas existentes 

sobre a utilização dos recursos da informática na educação, garantindo as 

transformações e contribuindo com inovações nas metodologias educacionais. Para isso, 

porém, é necessário que o educador conheça o potencial educacional do computador, 

alternando, na prática, atividades que impliquem ou não em seu uso. 

O desenvolvimento do Laboratório torna conhecidas as ferramentas (hardware e 

software) e proporciona o desenvolvimento de métodos de ensino mais eficientes. 

Atende também às empresas que precisam preencher seus quadros funcionais, 

possibilitando àqueles condições específicas de trabalho. Muitas vezes, esses 

profissionais não são encontrados, em função das dificuldades de capacitação técnica. 

A criação de ferramentas para capacitação e treinamento das pessoas com NEEs, atende 

à demanda das empresas e contribui para o desenvolvimento da cidadania. Existem 

ferramentas para auxiliar esse processo e o desenvolvimento tecnológico as torna 

acessíveis, sendo necessário ordenar isso num modelo pedagógico adequado. 

Procedeu-se à seleção da equipe de trabalho do Projeto, composto por uma 

coordenadora, um professor orientador, dois professores recém-formados e três bolsistas 

estagiários. Teve como critério básico, em função dos objetivos, que os selecionados 

possuíssem conhecimento em informática e currículo que denotasse interesse em 

Educação Especial. Todos os participantes da equipe também se vincularam ao Projeto 

de Pesquisa da coordenadora, desenvolvendo estudos e pesquisa na linha de pesquisa 

Leituras e Estudos em Educação Especial e Formação do Professor para a Inclusão. 

Após essa seleção, a equipe passou por um período de formação apoiada por uma 

empresa de tecnologia e participante formado em Informática pela FATEC, de 

Ourinhos-SP, para dominar recursos e programas especializados para cegos e pessoas 

com baixa visão. Além disso, foi realizado um Curso Básico de Língua Brasileira de 

Sinais - Libras –, ministrado por um dos participantes do projeto, tradutor/interprete de 

Libras/Língua Portuguesa, devidamente certificado e fluente na língua de sinais.  

A capacitação dos presentes fez-se necessária, pois, os mesmos já tinham demonstrado 

em seus currículos predisposição para os temas relacionados á Educação Especial, 

porém, não tinham domínio das ferramentas existentes para as pessoas cegas e com 
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baixa-visão, bem como, a fluência na Língua de Sinais Brasileira (exceto um dos 

participantes), sendo esta uma língua genuína da comunidade surda brasileira, com uma 

gramática própria, utilizada pelos alunos surdos atendidos pelo projeto. 

Após a seleção e aprovação do projeto, procedeu-se em 01/12/2008 à capacitação da 

equipe, e a seguir, em fevereiro de 2009 iniciaram-se as atividades de ensino ao público 

alvo. A seguir, ocorreu seu desenvolvimento, até finalizar em dezembro de 2010.  

 

 

2. Contextualização teórica 

   

Na atualidade, muitas empresas contratam pessoas deficientes para cumprirem com a 

legislação vigente. A chamada Lei de Cotas, Lei nº 8.213/1991 em seu Art. 93 dispõe 

sobre o número de vagas a ser pleiteadas pelas pessoas com deficiência. 

  

Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 

2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários 

reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte proporção:  

até 200 empregados 2%,  de 201 a 500 3%, de 501 a 1.000 4% de 1.001 em diante 5%. 

(BRASIL, Lei nº 8.123/1991)  

 

No entanto, mesmo com a promulgação da Lei, as oportunidades para a inclusão das 

pessoas com deficiência no mundo do trabalho, caminham em passos lentos, pois as 

políticas que tangem o processo de inclusão são claras, porém deixa brechas para um 

cumprimento burocrático que não garante ao sujeito uma inclusão de fato nas empresas, 

o que tem gerado apenas sua integração. De acordo com Sassaki (1997), podemos 

dividir a integração em três formas, a saber: 

 

Pela inserção pura e simples daquelas pessoas com deficiência que conseguiram ou 

conseguem, por méritos pessoais e profissionais próprios utilizar os espaços físicos e 

sociais, bem como seus programas e serviços, sem nenhuma modificação por parte da 

sociedade [...] 

Pela inserção daqueles portadores de deficiência que necessitavam ou necessitam de 

alguma adaptação especifica no espaço físico comum ou no procedimento da atividade 

comum, a fim de poderem, só então estudar [...] 

Pela inserção de pessoas com deficiência em ambientes separados dos sistemas gerais. 

Por exemplo, escolas especiais [...] esta forma de integração, mesmo com todos os 

méritos, não deixa de ser segregativa (SASSAKI, 1997, p. 34).  
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A contratação de pessoas com deficiência não é/não poderia de modo algum, ter um 

cunho assistencialista, pois se busca romper com essas características, já que o sujeito 

que ocupa a vaga deve ter as mesmas oportunidades que os demais, uma vez que o 

empregador almeja que o seu funcionário seja profissional, dedicado, assíduo, enfim 

que tenha atributos que contribuam como qualquer outro colaborador, 

independentemente das suas especificidades (Sassaki,1997). 

Entretanto, quando se pensa nas diferenças das pessoas com deficiência não se opõe de 

maneira excludente a elas, mas ao contrário, uma vez que se contrata um sujeito devem-

se dar garantias a ele de se manter adequadamente naquela instituição. Comunicação, 

locomoção são requisitos básicos para acessibilidade dentro de qualquer ambiente, seja 

ele público ou privado.  

Uma vez que se tem claro que, tanto os surdos, quanto os deficientes visuais têm muito 

a contribuir com a formação sociocultural das pessoas a sua volta, as políticas públicas 

buscam por meio de decretos, leis, sanções, pareceres e outros, legitimar o seu direito a 

igualdade de oportunidades no mercado, com garantia de tratamento diferenciado. 

Sendo assim, por exemplo, o Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005 que trata a 

respeito das questões da surdez, no seu capítulo de número VIII, define o papel do 

poder público e das empresas que detêm concessão ou permissão de serviços públicos, 

no apoio e difusão das LIBRAS. 

 

Art. 26.  A partir de um ano da publicação deste Decreto, o Poder Público, as empresas 

concessionárias de serviços, públicos e os órgãos da administração pública federal, 

direta e ,indireta devem garantir às pessoas surdas o tratamento diferenciado, por meio 

do uso e difusão de Libras e da tradução e interpretação de Libras - Língua Portuguesa, 

realizados por servidores e empregados capacitados para essa função, bem como o 

acesso às tecnologias de informação, conforme prevê o Decreto no 5.296, de 2004 

(Grifo dos autores). (BRASIL, Decreto-Lei nº 5.626 , art.26, 2005). 

 

 

Indaga-se, no entanto, se de fato as empresas e órgãos públicos garantem efetivamente o 

tratamento diferenciado das pessoas surdas ou cegas? Talvez um tanto quanto utópico, 

seria pensar que as empresas públicas ou privadas que contratam este público, de fato 

garantem um tratamento diferenciado em seu atendimento das necessidades diárias. 

Pergunta um tanto intrigante diante de tantas leis que defendem não apenas a Lei de 

Cotas, mas também as políticas de inclusão, pois, quando se pensa em números, tem-se 

um panorama de cerca 30 milhões de brasileiros com deficiência, dos quais apenas 323 
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mil estão empregados e com carteiras assinadas. (GABRILLI, 2011, p. 53). Os números 

esclarecem, portanto, que as políticas de inclusão não têm sido tão eficazes no dia a dia 

na vasta procura por trabalho, no sentido empregatício, trabalho assalariado – emprego. 

 

3. Contextualização metodológica 

 

Contexto da experiência  

  

Estabeleceu-se uma parceria entre o projeto desenvolvido na universidade e a 

AJADAVI – Associação Jacarezinhense de Reabilitação do Deficiente Auditivo e 

Atendimento ao Deficiente Visual, passando a atender este público em seu espaço 

interno, em horários estabelecidos por um cronograma, a fim de proporcionar a inclusão 

digital, visando ao mercado de trabalho, por meio de recursos específicos. 

Para iniciar as aulas de informática, a equipe selecionou ferramentas digitais e 

desenvolveu o material didático a ser empregado pelos instrutores de informática aos 

aprendizes do projeto Laboratório de Capacitação para Deficientes Visuais e Auditivos. 

Após este preparo e seleção de recursos, deu-se início ao período de treinamento do 

grupo, realizado no laboratório de informática do prédio da AJADAVI, transferindo-se 

posteriormente, com a aquisição dos equipamentos especializados pelo Programa 

Universidade Sem Fronteiras, a uma sala adaptada para o laboratório, na Universidade 

Estadual do Norte do Paraná, localizado no Centro de Ciências Humanas e da Educação 

e Centro de Letras Comunicação e Artes, da UENP, campus Jacarezinho, onde se deu o 

desenvolvimento do projeto. A ação do projeto estendeu-se também ao âmbito regional, 

compreendendo o atendimento às pessoas com necessidades educativas especiais (DA e 

DV) de Jacarezinho e cidades vizinhas. Assim, deu-se continuidade ao atendimento dos 

alunos da AJADAVI, situada no mesmo município, adotando-se um cronograma de 

trabalho concomitante ao calendário letivo deste Centro de Atendimento de origem dos 

aprendizes.  

Foram ministradas aulas de acordo com suas necessidades: alunos surdos, além de 

conhecerem a montagem e função das peças do computador, aprenderam o manuseio de 

softwares de digitação e dos programas Word, Power Point, Paint e Internet Explorer, 

sendo sua comunicação mediada pelo uso da LIBRAS. Essas aulas foram ministradas 

utilizando-se de LIBRAS, Língua Brasileira de Sinais, por um bolsista-estagiário 
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usuário desta. Com os cegos e baixa-visão, trabalhou-se a montagem e função do 

hardware, por meio de ampliador de tela e programas especiais. Para os alunos cegos o 

acesso aos programas deu-se com o uso do software Dosvox, software livre 

desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e o leitor de telas NVDA, 

também de uso livre. No desenvolvimento do projeto, outros softwares como Virtual 

Vision e Jaws foram adquiridos com os recursos vindos da Secretaria de Estados 

Ciência e Tecnologia do Ensino Superior - SETI. São softwares que fornecem 

informações por síntese de voz sobre todos os elementos que são exibidos na tela do 

computador, fazendo principalmente a leitura dos elementos textuais e cujos comandos 

são executados exclusivamente no teclado comum. Diferentes combinações de teclas de 

atalho permitem, por exemplo, a navegação em uma página da internet ou a edição e 

leitura de textos. 

Os alunos inseridos no projeto tiveram acesso ao mundo digital através do ensino de 

estagiários e profissionais empenhados em proporcionar a eles conhecimentos 

tecnológicos necessários, visando ao preparo e à inclusão dos mesmos no mundo do 

trabalho. Tanto os alunos cegos e os de baixa visão, assim como os surdos, tiveram 

acesso aos mesmos objetivos propostos, levando-se em consideração aplicativos 

computacionais utilizados por empresas, com objetivo  de fornecer ferramentas para 

incluí-los no mercado de trabalho e no mundo das tecnologias computacionais. 

Outro fator positivo desenvolvido neste projeto foi a realização de um Fórum de 

Debates com os empresários da região, realizado em novembro de 2009, no anfiteatro 

da UENP, campus de Jacarezinho, visando à conscientização e sensibilização dos 

empresários locais e regionais quanto à realidade das pessoas com baixa visão, cegueira 

e surdez e a potencialidade para o mercado de trabalho. Para essa realização fez-se uma 

parceria com os representantes da Secretaria de Trabalho de Jacarezinho, Núcleo 

Regional de Educação e direção da AJADAVI. O evento constou de palestras, debate e 

aplicação de questionário aos empresários visando levantar necessidades do mercado de 

trabalho e de palestra do representante da SETI, que proferiu palestra sobre o programa 

da Universidade Sem Fronteiras. O evento contou com a interpretação em LIBRAS, 

uma vez que os aprendizes surdos, cegos ou baixa visão também participaram, 

observando-se a motivação dos mesmos em relação ao resultado dos novos 

conhecimentos adquiridos no projeto. Por estarem dentro de uma universidade, puderam 

interagir com a cultura acadêmica e perceber a importância do estudo e de sua 
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necessidade para inserção no mercado de trabalho. Através do uso da internet, um dos 

alunos atendidos pelo projeto que possui baixa-visão fez sua inscrição no vestibular da 

UENP e concorreu a uma vaga.  

Atualmente, a universidade, especificamente o campus Jacarezinho, tem três 

acadêmicos surdos inseridos no curso de Pedagogia e uma acadêmica deficiente visual 

no curso de Direito. A entrada desses candidatos na universidade, em primeiro lugar se 

efetiva por seus méritos e também, às ações do projeto que promoveu acessibilidade aos 

candidatos com diferentes necessidades especiais, no grupo de pessoas com deficiência, 

garantindo a todos esses no exame de seleção – vestibular, um atendimento diferenciado 

de sinalização em LIBRAS, ledor na leitura da prova e materiais diferenciados, 

respectivamente aos alunos surdos e deficientes visuais.  

 

4. Apresentação, análise e discussão dos resultados 

 

Como mencionado anteriormente, no Brasil, ainda torna-se necessário que a lei 

determine cotas para que os deficientes possam exercer seu direito ao trabalho, como 

qualquer outro cidadão. Desse modo, a coordenação da equipe achou necessário realizar 

uma pesquisa que verificasse como estava se dando a inserção dos deficientes no 

mercado de trabalho naquela região, a fim de conhecer a realidade de Jacarezinho e 

adjacências e o pensamento de seus empresários e de outros municípios próximos, 

refletindo sobre as cotas que lhes são garantidas por lei. Assim, viu-se a importância de 

conhecer e analisar esses dados, para simultâneamente o projeto atuar no sentido de 

garantir ao grupo de aprendizes participantes o uso das ferramentas digitais 

especializadas às suas necessidades educacionais, como ferramenta de acesso ao  

mercado de trabalho. 

Para sua realização, tornou-se necessária uma pesquisa bibliográfica acerca do tema, 

além de pesquisa-ação qualitativa, com aplicação de entrevista, objetivando verificar a 

realidade do mercado de trabalho em algumas empresas de Jacarezinho e região, 

coletando dados através da aplicação de um questionário estruturado, aos responsáveis 

pelo RH das empresas. 

De acordo com o Manual do Ministério do Trabalho e Emprego (2007, p.10), no Brasil 

existem 24 milhões de deficientes conforme declaração do IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística). Segundo Gabrilli (2011, p.53), atualmente cerca de 30 milhões 
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de deficientes. Essas pessoas, todos os dias, enfrentam as mais variadas dificuldades, 

sendo a principal delas, ingressar no mercado de trabalho. 

Em 1989, o então Presidente da República José Sarney, sancionou a Lei nº. 7.853, no 

dia 24 de outubro, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência, lei esta que assegura aos deficientes o pleno exercício de seus 

direitos individuais e sociais, bem como sua efetiva integração social.  

O Decreto nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, sancionado pelo então Presidente da 

República Fernando Henrique Cardoso, veio regulamentar essa Lei consolidando as 

normas de proteção e instaurando outras providências, tais como: a identificação das 

pessoas que são consideradas deficientes, através das categorias de deficiência, a 

discriminação clara dos objetivos da Política Nacional para Integração do Deficiente, a 

finalidade primordial do acesso ao trabalho, entre outras. A partir do Decreto as 

empresas com cem ou mais empregados, estão obrigadas a preencher de dois a cinco 

por cento de seus cargos com deficientes. 

De acordo com Fávero (2004) cabe ao Ministério do Trabalho, através das Delegacias 

Regionais do Trabalho e ao Ministério Público do Trabalho (MPT), a fiscalização do 

cumprimento dessas cotas. Sobre esse ponto, Melo (2004) afirma que o Ministério 

Público do Trabalho tem reunido empresários e as entidades representativas dos 

deficientes para inúmeras reuniões de conscientização para a elaboração de estruturas de 

acesso ao trabalho por parte dos mesmos. 

As empresas também são convocadas a comparecer no Ministério Público do Trabalho 

com o propósito de comprovar o cumprimento dos percentuais previstos em lei. Para as 

que não estão dentro da lei, o MPT propõe o firmamento de um termo de compromisso, 

para que em tempo razoável as mesmas possam atender a legislação pertinente. Em 

função dos dados coletados e analisados, é possível apresentar dados parciais e verificar 

que são inúmeras as dificuldades de ambos os lados a serem superadas.  

Por parte das empresas constatou-se que a principal delas é a reestruturação física, mas 

também a falta de informações sobre as deficiências e de como promover a inclusão 

dentro da empresa com os outros funcionários tornou-se uma das dificuldades mais 

apontadas pelas empresas pesquisadas. Algumas empresas relataram que o 

desconhecimento sobre a questão das deficiências gera medo, insegurança e 

preconceitos, podendo inviabilizar o processo de inclusão. Por parte dos deficientes o 
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medo da perda do benefício e a capacitação tão exigida por algumas empresas são as 

principais dificuldades a serem superada 

Os gráficos abaixo demonstram a realidade encontrada nas empresas pesquisadas na 

região que precisam cumprir a lei de cotas e os tipos de trabalhadores e respectivas 

deficiências. 

 
 

 
LEGENDA: DF – Deficiência Física; DM – Deficiência Mental; DFR – Deficiência 

Física       Reabilitada; DV – Deficiência Visual; DA – Deficiência Auditiva. 

 

Outro ponto evidente constatado pela pesquisa é que ainda a maioria das empresas 

contrata os deficientes por causa da cota que precisam cumprir e observou-se também 
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que as empresas tendem a dar preferência ao deficiente físico, o que é uma forma de 

discriminação prevista no referido manual. 

Em algumas empresas esse conceito esta mudando, pois mesmo sem terem a 

obrigatoriedade de cota para preencher, contratam pessoas com todos os tipos de 

deficiências e garantem que os mesmos são extremamente dedicados, e que se lhes são 

dadas oportunidades de capacitação são extremamente competentes ao desempenharem 

suas funções. 

Com o desenvolvimento do Projeto pudemos observar resultados positivos, tanto quanto 

aos participantes com deficiência visual e auditiva, quanto ao manuseio de ferramentas 

e programas digitais, quanto à familiarização com o mercado de trabalho. Quanto à 

equipe realizadora do projeto houve avanços no conhecimento científico, quanto à 

realidade do mercado de trabalho para pessoas com deficiência, bem como 

conhecimentos específicos para o atendimento de surdos e com baixa visão ou cegueira 

pela interação em Libras e de softwares específicos, recursos de ampliação de tela e 

outros. 

Ao findar o projeto, diante de todas as dificuldades apresentadas, tivemos como 

resultados positivos a realização do evento Fórum de Debates com empresários da 

região, conscientização deste segmento e participação da comunidade acadêmica, 

ampliação dos conhecimentos científicos referentes aos estudos desenvolvidos no 

Grupo de pesquisa, nas linhas de Estudos em Educação Especial e Formação do 

professor para a inclusão, integração da equipe do projeto de extensão no projeto de 

pesquisa da coordenadora do Laboratório de Capacitação para DA e DV, produção e 

apresentação de trabalhos científicos (comunicações, oficina, minicurso, oficina, painel) 

em eventos nacionais e internacional para divulgação dos resultados do projeto, 

publicações, além da inclusão de uma aluna surda como estagiária.  

Pelas razões acima apresentadas e pelo trabalho desenvolvido pela equipe, o projeto foi 

renovado, agora intitulado de Núcleo de Acessibilidade Digital para pessoas com 

surdez, cegueira, baixa-visão e dislexia.  

O Atual Núcleo de Acessibilidade Digital – NAD, conta com a mesma estrutura 

organizacional inicial, porém, com mais recursos tecnológicos adquiridos, o que 

coopera para o atendimento de mais alunos, o referido núcleo, atende além das pessoas 

cegas, com baixa-visão e surdez, também, os alunos disléxicos encaminhados pela 

Secretaria de Educação Municipal, com o intuito de auxiliá-los no aprimoramento da 
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leitura e escrita. Ampliou-se o foco de inclusão digital, haja vista existirem outras 

necessidades inerentes a esses alunos; também se tem como objetivo a formação 

integral deste aluno, na capacitação de diversas ferramentas, para aplicação em sua vida 

funcional.  

 

Considerações finais 

 

Apontou-se algumas reflexões sobre o acesso de pessoas com necessidades especiais  na 

área da surdez e da deficiência visual.. Ao se falar neste assunto, torna-se inevitável que 

surjam questionamentos quanto à real importância das cotas para os deficientes, pois 

somente isso não basta para que a inclusão ocorra de fato na sociedade e, muito menos, 

numa cidade pequena como a nossa. É de conhecimento de todos que a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos traz em seu artigo 1, que todos são iguais em 

dignidade e direitos, dotados de razão e consciência, devendo agir em relação uns aos 

outros com espírito de fraternidade. Mas isso realmente acontece? Há falta de 

informação sobre as deficiências ou falta de interesse por parte da sociedade em se 

informar sobre elas? 

É preciso que a sociedade reveja sua postura sobre essa parcela da população e que a 

mesma aplique o que a Constituição Brasileira dita, para que efetivamente a inclusão 

aconteça, ou seja, que todos os direitos sejam garantidos aos deficientes, tais como 

educação, capacitação, saúde, transporte e infraestrutura adequada para circular, tanto 

nas ruas quanto nos prédios públicos, entre outros. E isso só ocorrerá com uma política 

pública mais abrangente, que englobe as demais áreas da vida destas pessoas. 

O pensamento de Melo (2004) vem corroborar nossa visão, pois o mesmo defende que:  

 

[...] a adoção de medidas para a criação de vagas de trabalho, como as cotas isoladas, de 

nada adiantará, se não for acompanhada pela provisão de providências da área da 

reabilitação, da educação e do transporte, de forma a garantir o acesso e a permanência 

dessas pessoas no emprego. (MELO ,.2004) 

 

 

A grande maioria da população, que não tem um deficiente na família ou algum amigo, 

não faz questão de conhecer as dificuldades que estes passam. Esta atitude de 

indiferença, só gera mais exclusão. É preciso aprender a conviver com as diferenças 

individuais. Pergunta-se como, pois se sabe que os preconceitos são culturalmente 

construídos. E quanto a sua capacitação, é possível verificar que ensinar alunos tão 
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diferentes uns dos outros exige a reconstrução de conceitos, reavaliação da filosofia de 

inclusão da escola e redimensionamento do projeto político pedagógico. 

Mesmo com a Lei de Cotas (lei 8.213/91), a inserção do deficiente no mercado de 

trabalho ainda é vista pela sociedade como um obstáculo imposto pelo governo, a ser 

superada pelas empresas. Tal visão se dá talvez pelo preconceito ainda vigente em nossa 

sociedade de que os deficientes não são capazes de desempenharem da mesma forma as 

funções de trabalho como os ditos normais. Atualmente, este conceito está mudando, 

mas ainda existe muita resistência em todos os setores da sociedade. 

Cabe, aqui, incluir o pensamento de Apostólico (2009) “Se o próprio Estado não faz a 

inclusão dos deficientes nas escolas e igualmente não consegue cumprir a Lei de Cotas 

em seus quadros, não está certo jogar essa responsabilidade para a iniciativa privada”. 

Infelizmente, é o que se constata em nossa sociedade, pois as leis, muitas vezes, são 

impostas às empresas privadas e as públicas se abstém desta responsabilidade.  

Para concluir, Jairo de Paula (2004, p. 207) afirma que para derrubar o preconceito em 

relação à inclusão são necessárias ações de sensibilização da sociedade, a convivência 

na diversidade humana dentro de escolas, empresas e programas de lazer inclusivo e, 

principalmente, dentro de políticas públicas que são essências para o processo de 

inclusão. Declara ainda que promover o acesso do deficiente ao mercado de trabalho 

competitivo é uma das mais importantes formas de se combater a exclusão e promover 

sua dignidade e vida independente.  

Portanto, fica evidente que embora a lei seja considerada um avanço no processo de 

inclusão dos deficientes na sociedade, seu objetivo está longe de ser alcançado e apesar 

da sociedade estar mudando sua visão sobre os deficientes ainda há um longo caminho a 

percorrer e muito a se discutir sobre o mercado de trabalho para os mesmos. 

Dessa forma se faz necessário que os governantes de todos os setores do poder público e 

da sociedade promovam a fiscalização para se evitar a discriminação dessas pessoas e 

que assegurem os direitos e deveres de todos, bem como dos deficientes, para que a 

inclusão seja de fato uma realidade e não meramente uma imposição às empresas, como 

se só estas tivessem obrigação de incluir aqueles que são discriminados por sua 

condição.  
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ 

             
 

LABORATÓRIO DE CAPACITAÇÃO PARA DEFICIENTES VISUAIS E 

AUDITIVOS 

 

Solicitamos autorização da empresa para coleta e divulgação de dados de pesquisa de 

campo destinada a subsidiar trabalho de pesquisa de iniciação científica, 

comprometendo-nos com a não divulgação dos dados pessoais dos informantes. 

______________________________ 

Assinatura do entrevistado 

 

1- Quantos funcionários há na empresa? 

 

2- Qual a visão da empresa em relação à Lei de Cotas para deficientes? 

 

3- No quadro de funcionários atualmente consta algum deficiente? Qual o  tipo de 

deficiência? 

 

4-Sua empresa conhece o direito do deficiente quando incluso no mercado de trabalho? 

 

5- Sua empresa possui algum apoio especial para deficientes tais como: tecnologia de 

acesso ao computador, alarmes luminosos e sonoros, banheiros adaptados para 

cadeirantes, etc. 

 

6- Sua empresa possui conhecimento de quem pode assessorá-la no processo de 

inclusão de pessoas com deficiência? 

 

7- Em qual setor de sua empresa já teve um deficiente? 

 

8- Já houve demissão de algum deficiente? Qual o motivo da saída do mesmo?  

 

9- Há alguma vaga em aberto para deficiente atualmente? 

 

10- Quais os pré-requisitos para ocupar a vaga?  

 

11- Qual a maior problemática encontrada em relação às vagas para deficientes? 

 

12- Esta empresa já pagou multa por não atender a cota de vagas para deficientes? 

 

13- Vocês sentem que há uma cobrança do Ministério Público em relação às cotas? 
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A UTILIZAÇÃO DO COMPUTADOR COMO RECURSO PEDAGÓGICO 

NA SALA DE RECURSOS 
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RESUMO 

O principal objetivo deste trabalho foi investigar como a sistematização do 
atendimento especializado e o uso do computador como recurso pedagógico 
podem potencializar a ação do professor no atendimento ofertado ao aluno 
com necessidades educacionais especiais na sala de recursos. O projeto de 
pesquisa foi definido tendo como base os resultados de um estudo anterior, 
realizado com professores de atendimento educacional especializado 
(SALOMÃO, 2011), que sinalizou para a necessidade de organizar o 
atendimento realizado em salas de recursos, bem como preparar o professor 
para utilizar o computador com intencionalidade pedagógica como forma de 
favorecer o processo de inclusão escolar do aluno com necessidades 
educacionais especiais nesse ambiente. A metodologia utilizada foi a pesquisa-
ação, que é apoiada em procedimentos cíclicos de reflexão e ação com o 
intuito de favorecer o processo de mudança. O estudo de caso que também 
envolve uma instância em ação complementou o percurso metodológico 
escolhido para a pesquisa. O estudo foi realizado em uma sala de recursos de 
uma escola pública localizada na zona central de Brasília, envolvendo uma 
professora de atendimento educacional especializado, uma professora de 
classe regular e um aluno com deficiência intelectual atendido pelas duas 
profissionais. Neste artigo apresentamos um recorte da pesquisa onde foi 
constado que a utilização do computador como recurso pedagógico favoreceu 
o processo de aprendizagem do aluno e apontou para a necessidade de 
investir na formação do professor que atua em sala de recursos para o uso da 
tecnologia.  
 

Palavras chaves: Inclusão escolar. Sala de recursos. Computador. 

 
INTRODUÇÃO 

No contexto da educação inclusiva as salas de recursos se constituem em 

apoio importante no processo de ensino e aprendizagem do aluno com 

necessidades educacionais especiais (NEE).56  

                                                           
54

Professora Formadora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, Mestre em 
Educação - salomaobianca@gmail.com 
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 Professora Doutora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília - amara@unb.br 
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Para que o aluno possa efetivamente receber o apoio necessário que favoreça 

sua aprendizagem, além dos recursos, é indispensável que os profissionais 

que o atendam tenham formação adequada e estejam em sintonia no 

atendimento às suas demandas educacionais. 

Mas como os professores percebem o trabalho de apoio especializado 

realizado como meio de consolidação de um sistema educacional inclusivo? O 

uso da tecnologia pode facilitar a prática pedagógica do professor de AEE?  

Este artigo apresenta um recorte da pesquisa de mestrado que teve como 

objetivo principal sistematizar o atendimento realizado em sala de recursos. 

2- A PESQUISA 

A metodologia utilizada nesta pesquisa – abordagem qualitativa – parte do 

princípio de que para compreender o universo das relações humanas o 

pesquisador necessita estar envolvido na pesquisa para compreender os fatos 

e situações, não havendo isenção nem neutralidade. O estudo de caso e a 

pesquisa-ação complementaram o percurso metodológico escolhido para esta 

pesquisa.  

O planejamento das ações da pesquisa prognosticou como primeiro passo a 

avaliação inicial do aluno. Após essa identificação inicial, foi possível traçar o 

Plano de AEE do aluno com vistas a sistematizar o atendimento de forma a 

atender suas reais necessidades educacionais. A partir dos objetivos definidos 

em conjunto pelos dois professores que atendem o aluno, planejamos todas as 

ações desenvolvidas na sala de recursos com a utilização do computador uma 

vez que esse recurso foi definido de forma a favorecer o alcance dos objetivos 

propostos no referido planejamento. 

O trabalho de pesquisa teve início em março de 2012 e totalizou três meses e 

20 dias de envolvimento com o objeto de estudo e contato com os sujeitos e 

com o ambiente escolar pesquisado. 

A pesquisa ocorreu em uma escola pública do Distrito Federal localizada no 

Plano Piloto, zona central de Brasília, que oferta apenas as séries iniciais do 

                                                                                                                                                                          
56

 As expressões “necessidades especiais” e “necessidades educacionais especiais” são 
utilizadas, particularmente, pelos que trabalham em educação especial para substituir várias 
outras, atribuídas ao alunado por ela atendido. 
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ensino fundamental (primeiro ao quinto ano). A aludida escola atende cerca de 

170 alunos e é pioneira no atendimento ao aluno com NEE no DF. 

As duas professoras participantes da pesquisa são concursadas em cargo de 

professor da SEDF. Uma atua como professora de AEE em sala de recursos, e 

a outra como professora regente em turma de integração inversa57 do primeiro 

ano do ensino fundamental. Consideramos importante informar que para 

preservar as identidades dos sujeitos da pesquisa serão utilizados nomes 

fictícios para identificá-los no texto. A professora da sala de recursos será 

identificada como “Ana”; a professora regente, “Bia”; e o aluno, “Caio”.  

Em maio, no início da pesquisa, o aluno selecionado estava com sete anos e 

sete meses. Caio passou por avaliações pela Equipe de Apoio à Aprendizagem 

da SEDF em 2011 que culminaram com a sua indicação para frequentar turma 

de integração inversa para o atendimento no contexto da deficiência intelectual, 

para o ano de 2012.   

A organização da análise dos dados foi elencada de acordo com as etapas da 

técnica propostas por Bardin (2011) na qual as organiza em três fases: a) pré-

análise; b) exploração do material; e c) tratamento dos resultados obtidos e 

interpretação. 

Salientamos que durante todo o procedimento de análise dos dados de 

pesquisa sempre houve a preocupação em buscar relacionar e referenciar o 

material selecionado para análise com a fundamentação teórica, tendo como 

luz os objetivos de pesquisa. 

3- A PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DO COMPUTADOR 

O computador utilizado na sala de recursos pesquisada era de propriedade da 

professora Ana que o disponibilizou para uso em sala de recursos após adquirir 

um equipamento novo para sua residência. O computador possui o pacote 

Office 200758 instalado e é ligado à internet.59 Além do computador, a 

                                                           
57

 Trata-se de uma modalidade de atendimento previsto na estratégia de matrícula da SEDF. É 
uma classe comum criada para estudantes com deficiências e/ou TGD com modulação 
específica, em caráter transitório, por até, no máximo, três anos de escolarização, 
consecutivos ou não. 

58
 Programa comercializado pela empresa americana Microsoft. Foi inicialmente criado para 
escritórios, mas seu uso tornou-se popular nos computadores pessoais. Possui programas 
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professora mantém em sua sala um Ipad, um dispositivo em formato tablet,60 

produzido pela empresa Apple Inc., adquirido recentemente por ela com intuito 

de utilizá-lo em seu ambiente de trabalho, com os alunos. O Ipad também 

possui acesso à internet. 

Durante o trabalho de pesquisa realizado com o computador como recurso 

pedagógico, ressaltamos que todas as atividades planejadas para o aluno 

foram realizadas de forma contextualizada.  

Considerando sempre que as discussões de avaliação eram realizadas ao final 

dos atendimentos ao aluno Caio (com participação da pesquisadora e da 

professora de AEE) propusemos novas atividades, tendo sempre em vista os 

objetivos a serem alcançados. As sugestões eram discutidas e analisadas 

nesse momento de reflexão e, após ponderação dos pontos positivos e 

negativos, algumas estratégias eram aceitas e incorporadas ao atendimento; 

outras descartadas.  

Conforme alerta Dionne (2007), o pesquisador, ao defrontar-se com a 

explicação e a compreensão das práticas de intervenção, é obrigado a tomar 

em consideração, de modo mais aprofundado, o vivido pelos atores e 

participantes e de fornecer explicações pertinentes para a ação. Sendo assim, 

no decorrer do trabalho de campo, ao conhecer melhor a dinâmica de atuação 

da professora Ana, as sugestões para incorporar novas práticas de intervenção 

com o computador aconteceram naturalmente. 

3.1 A integração do uso do computador como ferramenta de auxílio ao 

planejamento e documentação do trabalho realizado na sala de recursos 

Em seu trabalho como professora de AEE, Ana já tinha como rotina de trabalho 

abrir uma pasta (arquivo digital) para cada aluno, utilizando o processador de 

texto Word.61 Na pasta do aluno, são guardadas as tarefas preparadas por ela 

                                                                                                                                                                          
como processador de texto, planilha de cálculo, banco de dados, apresentação gráfica e 
gerenciador de tarefas, de e-mails e contatos. 

59
 Rede única e global que possibilita a ligação em conjunto de computadores. 

60
 Da língua inglesa. Significa dispositivo pessoal em formato de prancheta para acesso à 
internet, organização pessoal, visualização de fotos, vídeos, leitura de livros, jornais e revistas 
e para entretenimento com jogos. 

61
 Processador de texto produzido pela Microsoft e faz parte do conjunto de aplicativos 
Microsoft Office. 
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e realizadas pelos alunos (apenas as que são feitas no computador) e também 

o plano de AEE dos alunos. Cada pasta é identificada com o nome do aluno e 

disponibilizada na área de trabalho, que é a tela inicial do monitor. A maioria 

dos alunos da sala aprende a identificar e abrir suas pastas por conta própria. 

Como intervenção inicial de pesquisa, propusemos à professora Ana a inserção 

de alguns outros documentos na pasta de Caio, entre eles, os objetivos 

traçados para o aluno a partir do PAEE e as observações que iam sendo 

redigidas após os atendimentos. As novas ações facilitaram a condução do 

trabalho, uma vez que os objetivos traçados ficaram visíveis, e o acesso rápido 

agilizava as consultas. 

 A disponibilização das observações redigidas ao final de cada encontro 

realizado com o aluno por datas também se mostraram valiosas. A 

classificação dos registros permitiu a visualização e acompanhamento do 

trabalho realizado na sala de recursos. 

O acompanhamento da evolução do trabalho proporcionou uma sensação de 

continuidade e foi capaz de ressaltar a importância das intervenções 

realizadas, evidenciando os resultados alcançados. Quando necessário, as 

anotações eram consultadas, principalmente no momento do planejamento das 

aulas e nos encontros quinzenais realizados com a professora regente.  

Baranauskas et al (1988) assevera que  o envolvimento e a formação são 

necessários para que o professor possa usar em sua sala novas aplicações 

computacionais e que os educadores devem estar conscientes das promessas 

e possibilidades da tecnologia. Nesse sentido, nesta pesquisa, partimos do 

nível de conhecimento da professora de AEE em relação ao uso do 

computador para a realização das atividades, evitando a utilização de 

programas muito elaborados que exigissem conhecimento mais estruturado e 

profundo, como, por exemplo, a linguagem de programação.  

A seguir elencamos alguns pontos observados durante o período de pesquisa, 

considerando a utilização do computador pela professora de AEE com o intuito 

de organizar o trabalho desenvolvido com Caio:  

a facilidade para reunir e organizar informações a respeito de Caio ficou 

evidente. Na pasta de arquivo do aluno encontravam-se dispostos o PAEE, os 

planejamentos de cada um dos atendimentos realizados, as observações da 
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professora a respeito de cada atendimento, as atividades realizadas pelo aluno 

no computador, fotos e também os registros das reuniões realizadas com a 

professora regente e a mãe do aluno; 

a organização do material por pastas contendo arquivos nomeados (plano de 

AEE, atividades, fotos, reuniões,...) demonstrou ser importante no processo de 

acompanhamento da aprendizagem do aluno; 

a organização dos arquivos proporcionou rápido acesso, facilitando as 

consultas das informações. Durante os encontros quinzenais realizados entre 

as professoras de AEE e regente, os trabalhos realizados no computador foram 

apresentados, permitindo que a profissional que atua em sala de aula comum 

compreendesse o trabalho que estava sendo desenvolvido, bem como 

visualizasse as atividades realizadas pelo aluno; 

os registros fotográficos foram importantes para comparar a evolução do 

processo de escrita do aluno. 

a organização de uma pasta contendo registros contínuos e sistemáticos sobre 

a vida escolar do aluno facilitou a redação do relatório bimestral;  

a implementação dessa dinâmica de registro e a organização do material 

proporcionou que a professora de AEE tivesse a iniciativa de utilizar a mesma 

estratégia de registro e organização do material com outros alunos atendidos 

por ela em sala de recursos e dar continuidade a esse processo de 

sistematização do atendimento com outros alunos após a finalização da 

pesquisa. 

Consideramos importante destacar que esse tipo de prática (organização em 

arquivos digitais) facilita a continuidade do atendimento do aluno numa 

eventualidade de substituição do professor de AEE, como, por exemplo, em 

situação de afastamento por licença médica, ou de transferência do aluno de 

escola. Dessa forma, o repasse de informações a respeito do aluno facilitaria a 

atuação de outro professor. 

Como apresentado acima, as ações utilizadas para facilitar a organização do 

trabalho são fáceis de serem implementadas, caso o professor possua 

interesse, conhecimento básico de informática e um computador disponível em 

sua sala. A intenção é que esse trabalho inicial provoque iniciativas e estimule 

os profissionais a continuarem inovando, aperfeiçoando e descobrindo novas 
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formas de utilizar o computador de modo a facilitar, registrar e direcionar o 

desenvolvimento de seu trabalho de professor especializado. 

3.2 A integração do uso do computador como recurso pedagógico no 

atendimento ao aluno 

Na pesquisa, o trabalho desenvolvido priorizou a realização de atividades 

voltadas para o ensino da leitura/escrita e do conhecimento lógico-matemático, 

uma vez que após a avaliação inicial de Caio, detectamos que ele se 

encontrava em fase inicial de alfabetização.  

A dinâmica de trabalho envolveu uma conversa informal inicial no começo dos 

atendimentos. Posteriormente o conteúdo trabalhado era explorado com 

atividades realizadas com o uso do computador e a integração de outros 

recursos tecnológicos e materiais como jogos pedagógicos, alfabeto móvel, 

tampinhas, exercícios em folha, revistas, tesoura, lápis de cor, etc. O trabalho 

foi estabelecido a partir da dinâmica do próprio atendimento. O computador 

poderia ser utilizado no início ou ao final do atendimento. 

Dessa forma, apresentamos os recursos e estratégias utilizados com o 

computador no AEE durante o período de pesquisa: 

Processador de texto – é um aplicativo muito simples de ser utilizado e 

mostrou ser um recurso motivador para o aluno. A facilidade de manuseio, 

tanto por parte do aluno quanto da professora, facilitou a criação de atividades 

personalizadas com o intuito de favorecer o processo de aprendizagem, sendo 

considerado sempre o nível pedagógico. 

No caso do Word (processador utilizado na sala de recursos observada), a 

barra de ferramentas, que tem por função agilizar a execução dos comandos 

mais utilizados, é quase totalmente autoexplicativa. Quase todas as funções 

são acompanhadas por um ícone que contém uma imagem representativa da 

função o que facilita a identificação das ferramentas (por exemplo, a função 

recortar é representada por uma tesoura). 

A disposição organizada da barra e as ilustrações auxiliam bastante a 

realização das atividades por alunos que se encontram em processo inicial de 

alfabetização. No caso de Caio, nos surpreendemos com a rapidez com que 

ele aprendia cada nova função apresentada. Bastava que a professora 
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explicasse e propusesse a utilização de uma nova ferramenta, uma única vez, 

para que ele compreendesse. A utilização da função geralmente não era 

esquecida. Essa situação foi constatada várias vezes. 

Nos atendimentos, Caio utilizou as seguintes ferramentas do Word: selecionar, 

recortar, copiar, colar, alterar cor de texto, inserir forma, inserir cor de realce do 

texto, alterar tamanho da fonte e abrir e salvar arquivo. 

O recurso tabela (mostrado acima) também foi empregado no trabalho com 

palavras. A delimitação de espaços ou a inserção de letras na tabela criada 

foram realizadas com a intenção de causar conflito e reflexão. Os recursos 

“alterar a cor da fonte e inserir realce do texto” foram utilizados para destacar 

vogais, consoantes, palavras e também com o intuito de ensinar o nome das 

cores. 

Para alfabetizar os alunos de sua turma, a professora regente Bia utilizou o 

método sintético, partindo do estudo das famílias silábicas com ênfase nos 

sons correspondentes às letras, seguindo ordem crescente de dificuldade. 

Sendo assim, a professora de AEE optou por seguir a mesma dinâmica de 

trabalho no atendimento especializado. 

Apesar de as atividades serem sempre planejadas com antecedência, algumas 

intervenções com o processador de texto aconteceram enquanto o aluno 

realizava as atividades de mesa. O trabalho com o Word permitiu que a 

professora fizesse intervenções rápidas e pontuais.  

Consideramos importante ressaltar que a opção pelo uso do recurso 

processador de texto foi feita por se tratar de um aplicativo muito versátil que 

permite a criação de várias atividades. Os alunos dominam rapidamente os 

comandos, bem como aprendem a formatar e guardar os trabalhos realizados. 

O trabalho com o processador de textos exige conhecimentos básicos de 

informática, e as atividades podem ser criadas para atender a uma 

necessidade específica do aluno. O professor precisa ficar atento para não 

utilizar o aplicativo apenas com uma forma de substituir a realização de 

atividades realizadas em folha, reproduzindo o modelo de exercícios 

elaborados tantas vezes em salas de aula.  
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Voki – é um programa de utilização gratuita que permite a criação e adição de 

voz a um avatar62 criado por um usuário que deve se cadastrar com 

antecedência no site www.voki.com. O programa permite a síntese de voz de 

um texto digitado e pode ser utilizado na versão gratuita (mais simples) ou 

paga. As mensagens sonoras emitidas são provenientes da gravação da voz 

humana. Dessa forma, ao digitar um texto e solicitar a leitura, o programa irá 

fazer uma leitura respondendo aos sons das palavras na língua escolhida, em 

nosso caso, o português. Existem opções de uso mais avançado, entre elas, a 

gravação e utilização da voz do próprio usuário. 

O avatar pode ser personalizado da forma preferida, sendo possível escolher o 

tipo de figura (humana ou animal), sexo, roupas e acessórios. Conforme a 

movimentação do cursor, o avatar movimenta a cabeça, boca e olhos o que dá 

uma sensação de interação com o usuário.  

O fator que justificou a utilização desse programa com Caio foi a possibilidade 

que o recurso oferece no sentido de permitir retorno imediato em áudio sobre o 

conteúdo digitado. Dessa forma, o aluno pode identificar através da audição se 

a escrita da palavra digitada está correta ou não. Porém, em nossa 

experiência, a qualidade da conexão prejudicou o tempo de resposta entre a 

solicitação da leitura (realizada através de um clique na função play (iniciar), 

representada por um triângulo ►) e a sonorização, que demorou por volta de 

oito segundos, causando o desinteresse de Caio pela atividade.  

Após essa experiência, nas reflexões pós-atendimento, consideramos que a 

baixa qualidade da conexão da internet disponível na sala de recursos e a 

consequente falta de interesse do aluno não justificavam o uso desse recurso 

nos atendimentos seguintes.  

É importante informar que Voki é um programa que exige uma conexão à 

internet de muito boa qualidade. É um recurso interessante para ser utilizado 

com alunos em fase inicial de alfabetização porque é interativo e possibilita a 

criação de um personagem de acordo com as preferências da criança. Outra 

observação é que o programa é disponibilizado apenas em língua inglesa, o 
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 Representação pictórica que o internauta escolhe e utiliza para se representar em ambientes 
virtuais. 
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que pode dificultar o manuseio por parte de professores que não dominam a 

referida língua.  

Paint – software63 utilizado para a criação de desenhos simples e também para 

a edição de imagens. O programa é incluso como um acessório no sistema 

operacional Windows64 da Microsoft.  

Em um dos atendimentos, o software, que é muito simples de ser utilizado, teve 

como objetivo principal trabalhar com Caio a identificação das cores vermelho e 

marrom. Após breve explicação do funcionamento do software, Caio escolheu 

as palavras que gostaria de escrever, e a professora sugeriu as cores que 

deveriam ser usadas. Nesse programa, a escrita é realizada com a 

movimentação do mouse,65 o que dificulta a manutenção de um padrão de 

tamanho das letras. Ao realizar a atividade, observamos que Caio mostrou 

desconforto com a falta de padronização no tamanho da fonte, e tomou a 

iniciativa de refazer por conta própria a atividade. 

Consideramos o interesse e a satisfação de Caio em usar o Paint, razão pela 

qual o programa foi usado outras vezes para o desenvolvimento de outras 

atividades no período de pesquisa. 

O Paint é um software que exige do aluno que for utilizá-lo uma boa 

motricidade fina. Ressaltamos também que neste software todas as produções 

podem ser salvas como arquivos digitais, favorecendo registros para o 

acompanhamento e evolução do processo de aprendizagem do aluno. 

Google – é um serviço de busca que permite fazer pesquisas na internet sobre 

qualquer tipo de assunto ou conteúdo. Em um dos atendimentos, o serviço foi 

utilizado por Caio com o objetivo de pesquisar imagens. A atividade consistiu 

em digitar algumas palavras estudadas, selecionar a imagem preferida e salvá-

la na pasta. A seleção da imagem constituiu apenas a primeira etapa de uma 

atividade que priorizou a produção escrita do aluno. Umas das palavras 

selecionadas para a pesquisa – pipa –, o aluno a registrou como “pia”. Durante 
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 É uma sequência de instruções eletrônicas para o computador realizado em forma de 
programa. 

64
 É o sistema operacional mais utilizado em computadores pessoais no mundo criado pela 

empresa Microsoft. 
65

 Termo da língua inglesa. É um periférico de entrada que tem como função movimentar o 
cursor pela tela do computador. 



 

PARTE II  | Pág. 216  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

a digitação, ele pôde perceber que a omissão da consoante “p” na palavra 

“pipa” o direcionava para imagens de uma pia.  

Observamos que a pesquisa no Google geralmente é uma atividade 

motivadora e de resposta muito rápida. As possibilidades de trabalho 

pedagógico com o serviço de busca são inúmeras, porém precisam ser bem 

direcionadas e supervisionadas, pois existe a possibilidade de o aluno 

dispersar os objetivos da atividade e acessar conteúdos inadequados. 

Ipad – o trabalho pedagógico utilizando o tablet com o aluno Caio ocorreu em 

cinco dias diferentes. Os softwares foram escolhidos a partir do objetivo do 

atendimento como forma de apoiar a construção do conhecimento. Os 

aplicativos utilizados – ABC Palavras, ABC do Bita, Soletrando, Play Lab, 

Puzzle Oceano – foram classificados pela Apple Store como educacionais. A 

análise e a escolha dos referidos aplicativos, realizadas previamente, deveram-

se ao nível pedagógico de Caio em fase inicial de alfabetização.  

A utilização desses recursos teve como objetivo a possibilidade de ofertar ao 

aluno a realização de uma atividade atrativa e relacionada com os objetivos do 

planejamento como atividade complementar, ou seja, os conteúdos abordados 

nos softwares haviam sido trabalhados no atendimento do dia e utilizados com 

o intuito de explorar o tema de forma diferente e sempre mediada pela 

professora de AEE. Os conteúdos trabalhados pelos softwares citados foram 

as cores, as formas geométricas, o alfabeto, os sons das letras, a escrita e a 

sonorização de palavras.  

Consideramos importante informar que o Ipad é um recurso tecnológico muito 

fácil de ser utilizado, e bastante atrativo. Porém é caro e não está disponível 

em escolas públicas. Os aplicativos necessitam ser baixados e alguns são 

pagos. 

A seleção deve ser realizada com antecedência pelo profissional, o que 

favorece a análise do software. Algumas perguntas norteadoras foram 

utilizadas no processo de escolha: De que forma e com que intenção o 

software será utilizado? A utilização do software irá favorecer o alcance dos 

objetivos traçados? Como a ferramenta poderá apoiar a construção do 

conhecimento? 
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Após a apresentação sobre o uso dos recursos pedagógicos descritos, durante 

o período de atendimento ao aluno Caio, registramos que o computador é um 

dos itens mais importantes que compõe o programa das SRMs.  

Lembramos também que uma das atribuições do professor de AEE é 

“programar, acompanhar e avaliar a funcionalidade e a aplicabilidade dos 

recursos pedagógicos e de acessibilidade do AEE, na sala comum e nos 

demais ambientes da escola” (BRASIL, 2010b, p. 4). Acreditamos que em um 

futuro não muito distante todas as salas de recursos serão dotadas com 

equipamentos tecnológicos. Daí a necessidade de os professores buscarem 

formação para utilizar o computador como forma de apoiar a sua prática. 

Ao caracterizar o AEE como um atendimento complementar (nesse caso 

destinado ao aluno com deficiência intelectual) e que este não deve se 

configurar como reforço escolar e nem como uma repetição do que é realizado 

em sala de aula, consideramos que a ação docente pode se valer do 

computador como um importante recurso pedagógico como forma de abordar, 

de forma diferenciada, o processo ensino/aprendizagem, atendendo às 

exigências do paradigma da inclusão escolar. 

Valente (1991) já alertava algumas décadas atrás que a função do computador 

como meio educacional surgiu em meio ao questionamento da função da 

escola e do papel do professor. O autor ainda afirma que a função do aparato 

educacional não é ensinar, mas promover o aprendizado. 

Na entrevista inicial com a professora Ana, quando conversamos sobre o uso 

do computador, ela confirmou a atração natural dos alunos em relação ao 

recurso.  

Com base nos relatos da profissional, identificamos o interesse de seus alunos 

pelos softwares de jogos. Também foi possível constatar que a forma de 

selecionar esse tipo de material já demandava, por parte da professora, certa 

preocupação em ofertar a seus alunos softwares que atendessem à 

necessidade educacional deles. 

 

4- CONCLUSÃO 

A estratégia de utilizar o computador como recurso pedagógico teve a intenção 

de favorecer o aluno na realização de tarefas e resolução de problemas, 
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ultrapassando a percepção de que o instrumento fosse utilizado apenas como 

passatempo.  

Nos atendimentos, o computador foi sempre usado como meio para a 

realização das atividades, que incluíram também conversas, atividades 

externas e de mesa (recortes, colagens, pinturas, registros, uso de tampinhas, 

alfabeto móvel, jogos pedagógicos) entre outras.  

A escolha dos softwares/programas exigiu uma análise prévia da professora 

para definir a forma e o momento de propor cada atividade. Nos momentos em 

que o editor de texto foi utilizado, a professora preparava o material com 

antecedência e assim tinha de providenciar a inserção de tabelas, figuras ou os 

comandos nas referidas atividades. 

Os softwares trabalhados no final do mês de abril e início do mês de maio, 

como o ABC do Bita e ABC Palavras, tiveram como objetivo apresentar e 

explorar o alfabeto, a identificação e a escrita de cada letra bem como a 

relação letra/som. No momento inicial, esses softwares tiveram sua 

importância, mas assim que o aluno respondeu positivamente foram a ele 

apresentadas atividades que exigiam um nível de resposta mais elaborado. 

Durante todo o trabalho, a professora foi incentivada a assumir uma posição de 

colaboração, mediando o processo de ensino através de abordagens didáticas 

que possibilitassem a comunicação e a construção de conhecimentos 

significativos e pertinentes. 

A possibilidade de elaborar as atividades de forma individualizada para o aluno 

favoreceu a utilização do editor de texto. Observamos que a professora Ana se 

sentia segura para preparar o material que envolvia a criação de tabelas, 

inserção de figuras e caixas de texto no documento Word. 

Sabemos que o uso de softwares educacionais exige uma escolha 

individualizada, conforme a necessidade de cada aluno. Constatamos que a 

partir da experiência de utilizar o computador de forma diferenciada do habitual, 

a professora Ana teve a oportunidade de experimentar novas práticas. Essa 

ação favoreceu que ela aliasse o uso do recurso pedagógico ao objetivo que 

pretendia alcançar, colaborando para o processo de aprendizagem de seu 

aluno.  



 

PARTE II  | Pág. 219  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

Temos ciência de que a análise e a avaliação de programas/softwares 

educacionais exigem um conhecimento mais aprofundado por parte do 

professor no sentido da necessidade de reservar um tempo para conhecê-los, 

para então poder avaliá-los e classificá-los. Após essa avaliação, o professor 

poderá indicar com maior intencionalidade e segurança quando e com que tipo 

de aluno utilizar os softwares pedagógicos como apoio educacional. 

Prietch e Filgueiras (2012) tiveram a iniciativa de fazer um levantamento amplo 

sobre recursos educacionais e de tecnologia assistiva provenientes de vários 

países com potencial de utilização no contexto educacional para atendimento 

educacional especializado. Esse trabalho está disponibilizado em arquivo.66 Ele 

pode ser uma fonte inicial para exploração por parte do grupo de professores 

de AEE, que podem fazer uso dele para selecionar e classificar os diferentes 

recursos apresentados pelas autoras, utilizando os seus próprios critérios, para 

assim decidir sobre a pertinência do uso dos recursos em seu contexto de sala 

de recursos. 

A pesquisa apontou que o uso do computador como recurso pedagógico para 

professores de AEE exige um conhecimento no mínimo básico em relação à 

informática. Dependendo da necessidade do aluno, o levantamento de quais 

recursos computacionais podem ser utilizados no processo de ensino e 

aprendizagem demanda tempo para análise e seleção.  

Temos conhecimento sobre a iniciativa de alguns pesquisadores no sentido de 

organizar, classificar e divulgar listas de softwares educativos pode facilitar o 

acesso e conhecimento por parte dos profissionais da educação. Além dessa 

iniciativa é necessário que os professores de AEE comecem a estudar, 

compartilhar e discutir as possibilidades de exploração do uso do computador 

como forma de mediar o processo de aprendizagem de seus alunos. 

A chegada da tecnologia no ambiente educacional já é uma realidade e, quem 

sabe, em breve, todas as salas de recursos do Brasil estarão devidamente 

equipadas. No entanto é preciso que os professores estejam preparados e 

capacitados para a utilização dos equipamentos. Além disso, através da 

pesquisa, observamos a necessidade de criar uma rede de apoio que permita e 
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 Disponível em: 
<http://pt.scribd.com/doc/104229233?secret_password=16ajb8k15gta47ig7g1t.>   
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favoreça os professores de AEE a trocarem ideias e experiências sobre o uso 

intencional de tecnologias como meio favorecedor da aprendizagem.  

Constatamos ainda que essa busca e troca de informações precisa ser 

constante, pois a análise de uso de softwares para fins educacionais é uma 

tarefa que demanda tempo, além do que sua utilização deve estar sempre 

direcionada e alinhada aos objetivos educacionais que pretendemos alcançar 

com o aluno, seja na classe regular, seja na sala de recursos. No que tange à 

área específica da deficiência intelectual, formas diferenciadas de ensinar um 

mesmo conteúdo podem ser facilitadas com a utilização do computador, e por 

isso este se mostra como recurso pedagógico tão promissor nas salas de 

recursos para este grupo de alunos (SOUZA, 1999). 
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Resumo 

Muitos estudantes continuam a vivenciar formas de exclusão e barreiras no acesso ao 

sucesso escolar (César & Ainscow, 2006; Rodrigues, 2003). Os surdos, cujas 

características comunicacionais configuram as aprendizagens (Sim-Sim, 2005), são dos 

que menos frequentam a Universidade de Lisboa (Almeida, 2009). Assumimos um 

paradigma interpretativo (Denzin, 2002) e realizámos dois estudos de caso intrínsecos 

(Stake, 1995). Os participantes são dois estudantes surdos, professores de Matemática e 

educação especial, psicólogas, mães e colegas. Os instrumentos de recolha de dados são 

entrevistas, conversas informais, observação, recolha documental, tarefas de inspiração 

projectiva e questionários. O tratamento e análise de dados baseia-se numa análise de 

conteúdo narrativa (Clandinin & Connelli, 1998). Os resultados iluminam um profundo 

desfasamento entre os apoios no ensino secundário e os do ensino universitário.  

Palavras-chave: Educação inclusiva, surdos, transições, ensino superior, matemática. 

 

Abstract 

Many students continue to experience forms of exclusion and barriers in access to 

school achievement (César & Ainscow, 2006; Rodrigues, 2003). The Deaf, whose 

communicational characteristics shape their learning (Sim-Sim, 2005), are among those 

who least attend Lisbon University (Almeida, 2009). Assuming an interpretative 

paradigm (Denzin, 2002), we developed two intrinsic case studies (Stake, 1995). The 

participants are two deaf students, mathematics and special education teachers, 

psychologists, their mothers and classmates. Data collecting instruments were 

interviews, informal conversations, observation, documents, tasks inspired in projective 

techniques and questionnaires. Data analysis and treatment were based in a narrative 



 

PARTE II  | Pág. 223  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

content analysis (Clandinin & Connelli, 1998). The results illuminate a sound gap 

between the supports in secondary schools and the ones provided by the universities.  

Keywords: Inclusive education, Deaf, transitions, higher education, mathematics. 

Introdução 

Em Portugal, há mais de duas décadas que os estudantes que necessitam de apoios 

educativos especializados (César, 2012), como os surdos, passaram a frequentar as 

escolas de ensino regular (ME, 1991). Contudo, as alterações legais e de discurso 

introduzidas pelos documentos de política educativa (ME, 2008; UNESCO, 1994) 

continuam a estar longe das práticas vivenciadas na Escola, onde muitos destes 

estudantes são confrontados com formas de exclusão e barreiras no acesso ao sucesso 

escolar e à inclusão social (César, 2012, in press; César & Ainscow, 2006; Melro & 

César, 2010, 2012; Rodrigues, 2003). As leis nacionais existentes definem a 

escolaridade obrigatória e os apoios e adaptações a introduzir nos ensinos básico e 

secundário (AR, 2009; ME, 2008). Mas apresentam algumas lacunas, como o número e 

distribuição das escolas de referência existentes no país (DGIDC, 2011). 

Quando ingressam no ensino universitário, os surdos (e outros estudantes que 

necessitem de apoios educativos especializados) deparam-se com um vazio legal, 

podendo recorrer apenas aos estatutos internos, definidos pelas próprias faculdades e/ou 

universidades, que são diferentes de instituição para instituição, podendo mesmo nem 

sequer existir (César, 2012). Uma vez que os surdos apresentam características 

comunicacionais específicas, que configuram as interacções em que participam e a 

forma como transmitem e recebem mensagens (Sim-Sim, 2005), a ausência de 

adaptações que lhes permitam envolverem-se nos processos de aprendizagem e 

tornarem-se participantes legítimos (César, 2009; Lave & Wenger, 1991) podem ser 

impeditivos da construção de trajectórias de participação ao longo da vida (César, 

2013a), que passem por frequentar e completar cursos do ensino superior. Talvez por 

isso, os surdos são dos que menos frequentam a Universidade de Lisboa quando 

comparados com jovens que necessitam de outros tipos de apoios educativos 

especializados como, por exemplo, os cegos (Almeida, 2009).  

Os surdos que actualmente frequentam as universidades portuguesas usam línguas 

diferentes para comunicar com os colegas e professores, bem como em contextos 

exteriores às universidades. Uns, recorrem à língua oral portuguesa e à leitura labial; 

outros consideram a língua gestual portuguesa (LGP) como língua materna e é através 
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dela que comunicam, quer entre si quer com os ouvintes. Assim, as especificidades de 

cada uma destas formas de comunicação aponta para necessidades de apoios educativos 

especializados diferenciados. Em ambos os casos precisam de estar sentados à frente, 

seja para fazerem mais facilmente a leitura labial, seja para seguirem o que diz o 

intérprete de LGP. Porém, se recorrem à leitura labial, é essencial que os professores 

estejam virados de frente para eles, perto, articulando bem as palavras e falando num 

ritmo adequado (Borges, 2009; Nielsen, 1999). Se usam a LGP, é preciso garantir que 

existem intérpretes nas aulas e que estes estão em contacto directo com os professores, 

para que o vocabulário científico seja utilizado com rigor, por parte do intérprete de 

LGP. 

Dos agentes educativos é esperado que adaptem o currículo e as práticas, em aula, às 

características, interesses e necessidades de cada estudante (César, 2009, 2013a, in 

press; César & Ainscow, 2006). Contudo, a reduzida ou inexistente abordagem, durante 

a formação inicial de professores, das temáticas associadas às necessidades de apoios 

educativos especializados (César, 2012), leva à existência de professores para os quais o 

trabalho com alunos surdos é algo para que não se sentem sensibilizados, nem 

preparados. É preciso que os professores não se deixem imobilizar por este sentimento 

de despreparação.  

Procurar conhecer formas de adaptar as práticas de sala de aula, adequando-as às 

especificidades dos diversos alunos é uma forma de respeito e valorização das diferentes 

culturas em que participam (César, 2009, 2013a; Melro & César, 2010, 2012). Essa 

adaptação também facilita a atribuição de sentidos (Bakhtin, 1929/1981) aos 

conhecimentos que se pretende que os alunos apropriem. Para isso, podem também 

contribuir as dinâmicas regulatórias Escola/Família, que César (2013b) indica 

facilitarem as transições entre diversas culturas, sobretudo quando estas recorrem a 

línguas maternas diferentes da língua de instrução, ou da que é assumida pela cultura 

dominante, neste caso, os ouvintes. A relevância das relações Escola/Família é 

particularmente importante para os alunos surdos (Borges, César, & Matos, 2012), uma 

vez que estes recorrem, frequentemente, a formas de comunicação que são específicas, 

como a LGP ou a leitura labial. 

 

Metodologia 
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Este trabalho faz parte de uma investigação mais ampla, iniciada com uma dissertação 

de mestrado (Borges, 2009) e a ser continuada com o desenvolvimento de uma tese de 

doutoramento. O problema em estudo são as barreiras à comunicação, ao acesso às 

ferramentas escolares da Matemática, ao sucesso académico, às transições e à inclusão 

de estudantes surdos. Impelidos pela falta de equidade que os estudantes surdos 

vivenciam, focamo-nos na transição do ensino secundário para o universitário de dois 

jovens surdos: o Dário e o Artur (nomes fictícios). Centramo-nos na confrontação dos 

apoios educativos especializados a que o Dário e o Artur tiveram acesso no ensino 

secundário e nas faculdades que frequentam. Focamo-nos nas questões de investigação: 

(1) Com que barreiras se deparam estes estudantes no ensino superior? e (2) Que 

diferenças se observam no acolhimento no ensino secundário e no ensino superior?.  

Assumimos um paradigma interpretativo (Denzin, 2002) pois pretendemos conhecer os 

sentidos e significados (Bahktin, 1929/1981) que os participantes atribuem às diversas 

vivências. Realizámos dois estudos de caso intrínsecos (Stake, 1995), cada um deles 

referente a um estudante surdo. Esta opção deve-se ao reduzido número de 

investigações sobre surdos a frequentarem o ensino superior. Os dois jovens satisfazem 

critérios que estabelecemos previamente e que os tornam interessantes de serem 

estudados. Quando seleccionámos o Dário e o Artur (2008/2009) ambos frequentavam o 

12.º ano de escolaridade, na mesma turma, numa escola secundária do ensino regular 

público, situada nos arredores de Lisboa. Nessa altura, ambos tinham idades muito 

próximas da esperada para aquele ano de escolaridade, não apresentando marcas 

acentuadas de insucesso escolar. 

No ano lectivo seguinte (2009/2010), o Artur, surdo profundo, pré-lingual e oralista, 

entrou para um curso (de cinco anos) de uma faculdade pública da área da grande 

Lisboa. Passados dois anos (2011/2012) trocou de curso (de três anos de duração), 

mantendo-se na mesma faculdade. O Dário, surdo profundo e severo (ouvidos esquerdo 

e direito, respectivamente), pré-lingual e oralista, ficou mais um ano no ensino 

secundário, uma vez que as classificações obtidas em dois dos exames nacionais não 

foram suficientes para permitirem a transição para o ensino superior. Em 2010/2011 

entrou noutra faculdade pública da área da grande Lisboa. Frequenta um curso (de três 

anos). 

Para além destes dois estudantes consideramos como participantes os professores de 

Matemática e disciplinas afins que têm leccionado as turmas em que participaram, as 
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professoras de educação especial do ensino secundário, psicólogas e coordenadores de 

curso do ensino universitário, as mães dos dois jovens e colegas de turma. Os 

instrumentos de recolha de dados a que recorremos incluem entrevistas (E), conversas 

informais presenciais (CIP) e electrónicas (CIE, via email e sms), observação de aulas 

registadas no diário de bordo da investigadora (DB), recolha documental (D), tarefas de 

inspiração projectiva (TIP) e questionários (Q). Nos resultados, cada instrumento vem 

seguido de um número, que designa a sua ordenação (por exemplo, E1, significa 

Entrevista 1, ou seja, a primeira efectuada àquele participante). Para permitir ao leitor 

uma compreensão das diversas interpretações em jogo e a elaboração da sua própria 

interpretação, tratamos e analisamos os dados recorrendo a uma análise de conteúdo 

narrativa (Clandinin & Connelli, 1998), que permitem traçar uma parte das trajectórias 

de participação ao longo da vida (César, 2013a), destes dois jovens surdos. Desta 

emergem categorias indutivas de análise (César, 2009). 

 

Resultados 

Leis e estatutos internos 

Durante o percurso que efectuaram nos ensinos básico e secundário, o Dário e o Artur 

beneficiaram de legislação específica. No início, ainda num paradigma de integração 

(ME, 1991) e, no final do ensino secundário, num paradigma de inclusão (ME, 2008). 

Mesmo com lacunas e imprecisões, estes documentos permitiram-lhes frequentar o 

ensino regular encontrando adequações que tornaram o acesso ao sucesso académico 

mais equitativo, quando confrontado com os colegas ouvintes. Por exemplo, uma vez 

que o acesso à língua portuguesa não acontece da mesma forma que com os ouvintes 

(Sim-Sim, 2005), o domínio da língua portuguesa, no caso dos surdos oralistas, levanta 

desafios acrescidos. Por isso, o Dário e o Artur puderam usufruir de 30 minutos 

adicionais na realização de testes e exames, tal como relatou a professora de Matemática 

do 12.º ano de escolaridade (2008/2009): “Eles têm meia hora de tolerância além da 

hora normal. (...) Eles é raro terem mais tempo. Podem-no ter mas, normalmente, não o 

utilizam. Porque eles podem ter mais meia hora nos testes, pelo menos, não é?” (E1, 

Mariana, Novembro 2008, p. 4). 

 Além disso, também vivenciaram a participação em turmas formadas por um 

número mais reduzido de alunos (N<20). Ainda que estas turmas fossem do sistema de 

ensino regular, em alguns anos foram constituídas exclusivamente por alunos 
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sinalizados, tal como nos foi dado a conhecer em documentos recolhidos junto do 

gabinete de educação especial e corroborado pelas entrevistas realizadas às mães do 

Dário e do Artur. Para além do que foi dito, no 12.º ano de escolaridade, fora do período 

regulamentar de aulas, tiveram acesso a 45 minutos semanais de aula de apoio 

individualizado na disciplina de Matemática, que eram da responsabilidade da própria 

professora. Estes momentos permitiam um trabalho onde os únicos alunos eram o Dário 

e o Artur e, nas palavras da docente, 

 

26 Mariana (...) [n]as aulas de apoio, eu faço, tento, sempre, fazer um resumo do que... do 

que estamos a dar de momento. Tento fazer, sempre, numa folha escrita. (...) E depois eles, às 

vezes, trazem dúvidas, outras vezes não. O Dário, normalmente, traz. Traz sempre uma 

duvidazinha, ou algo que não percebeu na aula, ou algo que esteve a fazer e não percebeu. (...) 

Começo sempre por isso. Depois fazemos exercícios. 

(E2, Mariana, Abril 2009, p. 6) 

 

Estes momentos de atenção mais individualizada eram valorizados pelos alunos pois, 

como afirmou o Dário, 

 

32 Dário Eu tenho noção quando os professores (...) não querem explicar (...) Mas por 

isso mesmo é que eu vou às aulas de apoio, para conseguir. Porque já sei que os professores já 

estão mais concentrados comigo e que já querem estudar melhor.  

(E2, Dário, Abril 2009, p. 4) 

 

 Quando analisamos as condições proporcionadas pelas faculdades frequentadas 

pelo Dário e pelo Artur, a situação muda por completo: não existem leis nacionais que 

regulamentem os apoios e adequações a fazer no trabalho com os estudantes surdos, 

nem estatutos internos que se dediquem às especificidades destes jovens. Na faculdade 

do Artur, quando perguntámos às psicólogas sobre os surdos e o tipo de direitos ou 

apoios de que podem usufruir, a resposta foi a seguinte: 

 

22 PsiA2 São encaminhados.  

23 PsiA1 ...encaminhados para estatuto especial, que não está aprovado mas que é como 

se..., no fundo, como há noutras faculdades, para garantir que eles (...) tenham oportunidades 

iguais aos outros, pronto. Porque se eles não têm um estatuto especial, com material específico e 

com timings específicos à deficiência estão numa corrida desigual, não é? (...) Nós temos, até à 

data, encaminhado casos desses para os responsáveis do curso para terem em conta a situação 

específica daquele aluno (...)  

(E1, psicólogas da faculdade, Artur, Maio 2010, pp. 3-4) 
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O discurso destas psicólogas denota o reconhecimento da necessidade de haver 

equidade, com a subjacente necessidade de encontrar apoios e alterações que tornem o 

acesso ao sucesso académico uma possibilidade com igual probabilidade para todos. No 

entanto, o que é referido, como práticas, nega a existência dessa mesma equidade. Mais 

tarde, soubemos pelo Artur que, até ao momento, a única adequação que tinha sido feita 

era a possibilidade de realização de dois exames adicionais por semestre, dentro da 

época especial de exames. O que não corresponde, de todo, a promover a equidade. 

 

198 Artur  Err... Eu, no primeiro semestre, fui falar com uma psicóloga para saber 

quais são os direitos que eu tinha e o que é que eu podia fazer. E a psicóloga disse que... que na 

minha universidade não havia apoio, mas eu podia ter o estatuto de trabalhador-estudante, que é 

fazer exames na época especial e... mais nada. 

(E5, Artur, Julho 2011, p. 9) 

 

No caso do Dário encontrámos uma situação semelhante, isto é, a ausência de estatutos 

internos específicos para o caso de estudantes surdos e um enquadramento especial, que 

lhe permite o acesso à realização de dois exames extra por semestre, na época especial. 

 

48 CCD Hãm... Eu falei com o presidente do pedagógico e o Dário foi incluído nos... 

passou a ter uma... um tratamento igual aos... Há um tratamento, que são os dirigentes 

associativos, jovens pais e mães, atletas de alta competição, que são alunos que podem fazer 

mais um ou dois exames, porque podem ir à época especial. Portanto, o Dário foi inserido nesse 

contingente. Passou a ter hipótese de ir também à época especial,  mesmo... A época 

especial é só para alunos finalistas e ele passou a  poder ir. No fundo, todos os semestres 

pode fazer mais dois exames  numa época a seguir à época de exames normal. 

(E1, coordenador do curso, Dário, Dezembro 2012, p. 5) 

 

Apesar da lacuna legislativa, o discurso do coordenador do curso é representativo de 

alguém que não ignorou a situação com que se deparou. Não conhecia os eventuais 

direitos dos jovens surdos naquela faculdade, mas foi à procura de legislação, foi falar 

com o presidente do conselho pedagógico e conseguiu que o Dário beneficiasse daquele 

estatuto especial, o que, segundo percebemos, foi a primeira vez que aconteceu com um 

surdo naquele curso. No entanto, se confrontarmos estas medidas com os direitos 

enunciados na legislação referente aos ensinos básicos e secundários (ME, 2008), 

apercebemo-nos de como são insuficientes e, além disso, de como o ensino superior 

nem sequer subscreve um paradigma de integração, na sua legislação, muito menos um 

de inclusão, como seria desejável, uma vez que Portugal subscreveu a Declaração de 

Salamanca (UNESCO, 1994), já quase há vinte anos. 
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Sinalização enquanto alunos que precisam de apoios educativos especializados 

Até à conclusão do ensino secundário, o Dário e Artur estiveram sinalizados como 

alunos que necessitam de apoios educativos especializados. Esta sinalização 

acompanhava os respectivos processos e os encarregados de educação, ou seja, as mães, 

eram chamadas todos os anos para assinarem a documentação para a manutenção deste 

estatuto e consequentes direitos. Como referiu a professora de educação especial (EE) 

do ano lectivo em que o Dário e o Artur foram colegas no 12.º ano de escolaridade, para 

além de convocar os pais e encarregados de educação, procurava também auxiliá-los no 

cumprimento das burocracias exigidas por esse processo. 

 

12 EPEE1  (...) E depois explico-lhes toda a papelada que é preciso preencher, não 

só ao longo do ano, como, também, para os exames específicos. (...) 

(E1, Professora de EE 1, Abril 2009, p. 10) 

 

A mesma professora explicou-nos também que, para além das situações em que 

convocava os pais e encarregados de educação, alguns deles também apareciam de 

forma espontânea no gabinete onde trabalhava:  

 

10 EPEE1  Às vezes [os pais] vêm por sua livre vontade porque querem falar 

comigo, ou porque querem entregar documentação nova como, por exemplo, novos relatórios 

médicos e vêm cá, também, entregar os novos documentos. Outras vezes vêm cá porque eles 

próprios lembraram-se de alguma dúvida, de alguma pergunta e vêm cá para saber se eu consigo 

esclarecer. 

(E1, Professora de EE 1, Abril 2009, p. 7) 

 

Existia também uma articulação entre a professora de EE e os docentes que 

leccionavam alunos sinalizados. Participando dos conselhos de turma, a professora de 

EE apoiava os docentes das diversas disciplinas, discutindo adaptações possíveis, em 

aula, específicas para cada aluno. 

 

14 EPEE1 Com os professores deles, vou a todas as reuniões intercalares e reuniões de 

conselhos de avaliação, ou extraordinárias desde que tenha a ver com os meus miúdos inseridos 

no... na educação especial. Nas primeiras reuniões eu dou-lhes sempre informações dos casos 

que têm, dou-lhes (...) uma síntese da situação familiar do aluno, para eles terem em conta, 

também, o ambiente familiar (...) e, depois, dou-lhes, sobretudo, conta do problema que o aluno 

apresenta e (...). Do que é recomendável, segundo a legislação, segundo outros livros, 

documentos sobre o assunto. O que é recomendável que se faça com esses miúdos: como devem 

ser tratados, como se deve leccionar para eles, o que se deve ter em conta, das suas diferenças e 

o auxílio que eles próprios podem dar na sala de aula, que é importantíssimo, porque são eles 

que estão com eles todos os dias, toda a semana. E, então, é muito importante que eles 

compreendam que há certas diferenças na maneira de lidar com os miúdos que têm 

problemáticas, dependendo de cada problemática.  

(E1, Professora de EE 1, Abril 2009, p. 11) 
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Assim, em cada novo ano lectivo era dada continuidade ao acompanhamento específico 

destes dois estudantes. Os professores eram informados antes do início das aulas das 

especificidades que iriam encontrar nas respectivas turmas e apoiados, ao longo do ano 

lectivo e de forma sistemática, sabendo também a quem se dirigir caso necessitassem de 

esclarecimentos adicionais. 

Na faculdade, a situação com que o Dário e o Artur se depararam em nada se assemelha 

ao que vivenciaram até então. Por já serem considerados adultos, espera-se que sejam 

eles a dirigirem-se aos locais necessários para a obtenção de eventuais estatutos 

especiais e conhecerem os possíveis direitos de que possam usufruir. Contudo, em 

nenhum momento ou local são informados de que existe sequer essa possibilidade. 

 

12 Inv E, normalmente, a iniciativa, as interacções que há entre vocês e os alunos partem de 

quem?  

13 PsiA1 Deles. Têm que ser eles. 

14 PsiA2 Sempre. São sempre eles. 

15 PsiA1 Eles são adultos, tem que partir deles. (...) Na secundária, às vezes, são os 

professores que falam, ou os pais que vão lá falar. Mesmo eles, muitas vezes, até são menores. 

(...) Mas aqui, eles já são todos maiores (...) 

(E1, psicólogas da faculdade, Artur, Maio 2010, p. 3) 

 

Tanto na faculdade frequentada pelo Artur como naquela em que estuda o Dário, os 

professores com quem contactámos afirmaram não terem sido informados previamente 

acerca da presença de um aluno surdo numa das turmas que iriam leccionar. Isso 

corrobora o descrito por César (2012), referindo-se a outra instituição de ensino superior 

e a uma aluna cega, de que apenas teve conhecimento quando entrou na sala de aula, o 

que fez com que não levasse materiais em braille. Estes diversos exemplos ilustram o 

abandono a que este alunos se sentem votados, por parte das instituições de ensino 

superior. 

 

7 Inv  Então e este ano? Soube que ia ter o Artur como aluno... 

8 ProfA4 Não soube. Ninguém me disse que eu ia ter o Artur como aluno. 

(E1, Professor de matemática 4, Artur, Outubro 2010, p. 1) 

 

6 ProfD1 Não nos foi informado, do ponto de vista oficial, antes das aulas iniciarem ou na 

altura do começo das aulas. 

(E1, Professor de matemática 1, Dário, Novembro de 2010, p. 6)  
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Alguns dos professores assumem mesmo que, não só não foram informados, como não 

se aperceberam que tinham um aluno surdo numa das turmas até ao momento em que os 

contactámos. 

 

14 ProfD2 (...) eu não soube. (...) Portanto, começa o semestre – não é? – nós não sabemos 

a... o tipo de turma que vai calhar, não é?  Nem soube até... até ter sido contactada por si. Não 

soube que tinha um aluno... Quer dizer, notava que ele tinha... ele sentava-se à frente, tinha um 

aparelhozinho. Mas... mas não foi nada que... Ele nunca se dirigiu a mim para algum tipo de 

pedido, etc., e eu, não... pronto, não... nunca lhe perguntei nada. 

(E1, Professora de matemática 2, Dário, Novembro 2010, p. 3) 

 

Assim, apesar de ambos, Dário e Artur, terem ingressado nas respectivas faculdades 

integrados nos contingentes especiais de acesso, assim que entram no ensino 

universitário essa informação é perdida, ou ignorada. Os professores são apanhados 

desprevenidos, alguns nem se apercebem da presença de um aluno surdo na sala de aula, 

não têm formação adequada para a situação com que se deparam e não sabem onde se 

dirigir para colmatar essas lacunas. 

 

Adequação dos espaços 

Pelo que pudemos observar, as salas de aulas frequentadas pelo Dário e pelo Artur no 

ensino secundário não tinham adaptações específicas para eles. Mas eram espaços 

relativamente pequenos, onde poderiam estar no máximo 30 alunos e onde havia o 

cuidado de garantir que eles se sentavam numa das duas primeiras filas. Além disso, nas 

aulas de Matemática a que assistimos (2008/2009, Dário e Artur e 2009/2010, Dário) 

pudemos observar que os professores se esforçavam por se manter de frente para eles 

quando falavam, tentavam complementar as informações orais com informação  escrita, 

nos quadros negro ou interactivo, com recurso a outros suportes visuais ou, até, mesmo 

alguma mímica (Borges, 2009; Borges & César, 2011). Também o número de alunos 

que constituía as turmas, como já referimos, era reduzido, ou seja, menos de 20. 

No ensino superior, a experiência tem sido outra. Algumas das aulas são leccionadas em 

anfiteatros, o que configura barreiras no acesso que o Dário e o Artur têm à informação. 

Estas aulas são dirigidas a um número elevado de alunos, gerando uma maior 

dificuldade na manutenção do silêncio, algo essencial para quem conjuga leitura labial 

com alguns resíduos de informação sonora. Assim, acompanhar o discurso do professor 

e distinguir entre os sons que este produz ou aqueles que têm origem num grupo de 

colegas representa um desafio acrescido, como nos relatou o Dário. 
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92 Dário  (...) Mas o pessoal lá atrás é que fazia muito barulho e a professora 

estava, constantemente, a ser interrompida, a tentar falar, fartava-se de falar “calem-se, calem-

se” e... E depois havia aqueles barulhinhos que eram estranhos para mim, que eu não estava a 

conseguir perceber. 

(E5, Dário, Julho 2011, p. 10)  

 

Outra das dificuldades associadas às aulas em anfiteatros é o posicionamento do 

professor. Muitas vezes este encontra-se numa plataforma que se situa a uma distância 

da primeira fila de alunos que se torna impeditiva da realização de uma leitura labial. 

 

76 Artur  (...) as cadeiras da primeira fila estão um bocado longe, estão a uns 

cinco metros do professor... 

(E3, Artur, Maio 2010, p. 5) 

 

Além disso, como nos contou Artur, pela necessidade de escrever durante as aulas, os 

professores passam uma grande parte do tempo de costas voltadas para os alunos, 

impossibilitando a leitura labial. Quando se voltam de frente, alguns deles usam 

microfones, que distorcem o som e tapam a boca. 

 

62 Artur (...) Como tem uma sala grande como se fosse os cinemas, então falam para um 

microfone e na maior parte das aulas estão de costas a escrever (...) 

(E3, Artur, Maio 2010, p. 4) 

  

 Numa das aulas que observámos, estas dificuldades eram acrescidas por outra: 

ao recorrer ao powerpoint, o docente reduzia a iluminação da plataforma em que se 

encontrava, para facilitar a leitura. Este objectivo era conseguido. Mas fazer leitura 

labial tornava-se praticamente impossível (DB, aula, Artur, Janeiro 2012). 

Nas salas mais pequenas, onde se realizam as aulas práticas ou teórico-práticas, a lógica 

do espaço é semelhante à das salas de aula dos ensinos básico e secundário, ainda que 

sejam um pouco maiores, podendo acomodar cerca de 40 alunos. Mas a construção não 

respeita aspectos relativos à acústica e colocação dos retroprojectores. 

 

94 ProfD3 As nossas salas não serão o máximo propriamente em... em... em... 

95 Inv Em acústica? 

96 ProfD3 Em acústica, exacto. Obrigada. Em acústica. Não serão com certeza. (...) o facto 

de o Dário me vir dizer que se calhar ia mudar de lugar, portanto, revela um bocadinho essa 

parte. Pronto. Err... Os projectores, muitas vezes, estão mais colocados... estão colocados de 

lado em vez de ser de frente. Portanto, por isso é que eu me desloco muito mais para um lado do 

que para o outro. (...) As nossas salas, quando nós temos salas muito cheias é muito complicado. 

Temos que falar mesmo muito alto (...) 

(E1, Professora de matemática 3, Dário, Abril 2011, pp. 8-9) 
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Assim, os espaços físicos e organizacionais encontrados nas faculdades são menos 

adequados às necessidades comunicacionais do Dário e do Artur do que os que eles 

utilizavam no 12.º ano de escolaridade. 

 

Adaptações das práticas de sala de aula 

 Embora não estivesse legislado o tipo de adaptações a que deviam recorrer os 

professores dos ensinos básico e secundário, pudemos observar diversos aspectos 

durante as aulas de Matemática a que assistimos em 2008/2009, quando frequentavam o 

12.º ano de escolaridade. Os cinco padrões interactivos que observámos, e que 

discutimos em Borges (2009), permitiram a estes dois estudantes ter acesso ao sucesso 

académico e, desta forma, actuar como participantes legítimos (César, 2009; Lave & 

Wenger, 1991) nos processos de aprendizagem da Matemática. As formas de actuação 

da professora e colegas contribuíram para a inclusão do Dário e do Artur, enquanto 

jovens que participam num grupo de pares (Borges, 2009; Borges & César, 2011). 

Através de entrevistas e conversas informais, relataram-nos que o trabalho dos 

professores do ensino secundário era apoiado pelos professores de EE, disponíveis para 

discutir possibilidades de adaptações a realizar, para que se pudessem procurar formas 

de promover a aprendizagem destes alunos. 

 No ensino superior, os professores que contactámos, tal como os do ensino 

secundário que entrevistámos, afirmam-se despreparados para a tarefa de leccionar 

alunos que precisam de apoios educativos especializados, aspecto realçado por César 

(2012, in press). Contudo os primeiros sentem-se ainda sem apoios, não sabendo a quem 

recorrer em busca de informação. 

 

74 ProfA3 É assim, era importante que nós, a partir do momento que há um aluno... que há 

um aluno surdo num dos nossos turnos, nós sermos informados. E depois, devia de haver 

alguém com quem nós pudéssemos falar. Alguém que tivesse experiência, que tivesse formação 

– não é? – e que nos pudesse dar umas dicas. 

(E1, Professor de matemática 3, Artur, Julho 2010, p. 9) 

 

 É de salientar a falta de interligação entre departamentos e de circulação da 

informação, uma vez que na faculdade do Artur existe um gabinete de psicologia que se 

encarrega, entre outras coisas, de acompanhar os alunos que necessitam de apoios 

educativos especializados e respectivos professores (isto, se os alunos também 

souberem da sua existência e o procurarem, de mote próprio). Outro aspecto que 

contribui para a despreparação dos professores do ensino universitário refere-se às 
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respectivas formações iniciais e contínuas. Tal como muitos relataram, em entrevista, a 

formação da grande maioria dos docentes do ensino universitário é exclusivamente 

científica, estando a componente pedagógica ausente. 

 

88 ProfA5 (...) Só... só aqueles que eram do ensino, que tiveram ainda algumas cadeiras de 

psicologia e de pedagogia, mas os outros não têm qualquer informação sobre alunos que tenham 

problemas dentro da sala de aula ou como é que se pode superar esses problemas. Portanto, 

aquilo que fazem, acho eu, é um bocado por intuição (...)  

(E1, Professor de matemática 5, Artur, Novembro 2011, p. 14) 

 

  Não havendo leis que digam claramente a que adaptações estes dois alunos têm 

direito no ensino superior e não existindo (ou não sabendo da existência de) gabinetes 

na faculdade que apoiem quem recebe estes alunos nas respectivas turmas, estes jovens 

ficam à mercê da sensibilidade ou senso comum dos docentes, ou, como afirma acima 

um dos professores de matemática do Artur, da intuição de cada agente educativo. 

Assim, o Dário e o Artur têm-se deparado ou com uma ausência de qualquer tipo de 

alteração nas formas de comunicação e nas práticas pedagógicas (mesmo quando 

informaram o professor das suas características sensoriais) ou, então, com pequenas 

adaptações, como nos contam em entrevista alguns professores. 

 

98 ProfA4 E tento ter uma dicção que... que seja perceptível. (...) senti que por ter lá o 

Artur na turma  (...) senti que estava a fazer isso ainda mais. Não sei se isso ajudará...  

(E1, Professor de matemática 4, Artur, Outubro 2010, p. 8) 

 

22 ProfA1 (...) Na aula prática esforcei-me sempre por falar virado a ele, sempre que isso 

era possível.   

(E1, Professor de matemática 1, Artur, Julho 2010, p. 3) 

 

14 ProfD2 (...) E eu quando falava directamente com ele tentava mesmo, portanto, falar, 

olhar mesmo para ele assim de frente. Hãm... Tento não falar muito virada para o quadro. 

(E2, Professora de matemática 2, Dário, Abril 2011, p. 3) 

 

Assim, os cuidados destes professores incluíam a velocidade do discurso, a qualidade da 

dicção, o posicionamento e a direcção do rosto, enquanto falavam. Pelo que nos 

descreveram e pudemos observar, não foi introduzido outro tipo de alterações nas 

práticas. Contudo, joga a favor destes alunos o recurso a formas de suporte visual, em 

simultâneo com o discurso oral, nomeadamente projecções (datashow ou retroprojector) 

e uma escrita exaustiva da resolução de exercícios, no quadro. 
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Considerações finais 

Existe um profundo desfasamento entre os apoios a que o Dário e o Artur tiveram 

acesso, enquanto estudantes surdos, no ensino secundário e os que lhes têm sido 

proporcionados no ensino superior que, neste caso, é ensino universitário. No ensino 

secundário os apoios estavam legislados (ME, 1991, 2008). Estes alunos usufruíram de 

turmas constituídas por um número reduzidos de alunos, aulas de apoio acrescido e 

momentos de avaliação, interna e externa, com timings que tinham em consideração as 

suas características comunicacionais e como estas configuram o acesso à língua 

portuguesa escrita. Além disso, beneficiaram da existência de professores de EE que 

interagiam com os docentes das diversas disciplinas, aos quais facultavam apoio, 

informação e sugestões de estratégias de adaptação das práticas, em aula, de forma a  

adequá-las às características e necessidades dos alunos que leccionavam.  

No ensino universitário deparámo-nos com a ausência de leis nacionais e, nas 

instituições frequentadas pelo Dário e pelo Artur, de estatutos internos referentes a estes 

casos, com a consequente perda da sinalização quanto à necessidade de apoios 

educativos especializados. Observa-se uma desadequação dos espaços onde são 

leccionadas algumas aulas e dos tempos relativos às avaliações escritas (intermédias e 

finais). Além disso, existe também uma falta de formação pedagógica por parte da 

maioria dos professores universitários, o que deixa estes dois estudantes sujeitos à 

atenção, sensibilidade e experiências prévias dos docentes que lhes vão sendo 

atribuídos. Desta forma, as barreiras à comunicação e a falta de adaptações curriculares 

que respeitem as suas características comunicacionais vão configurando e 

comprometendo, de forma perigosa, o acesso que têm ao sucesso escolar, 

provocando-lhes uma frustração que poderá, eventualmente, conduzir ao abandono 

escolar antes da conclusão do respectivo curso. Assim, o percurso académico no ensino 

universitário tem comportado grandes desafios, para o Dário e o Artur, onde o 

desenvolvimento de trajectórias de participação ao longo da vida que passem por 

estudos longos é posto em causa a cada semestre. 

Como nos referiu o coordenador do curso frequentado pelo Dário, não se prepara, de 

forma rigorosa e sistemática, o ensino universitário para receber os alunos que 

necessitam de apoios especializados. A justificação apresentada é serem poucos os que 

nele ingressam. Contudo, enquanto não se fizer essa preparação não será provável que 

esse número aumente e, sobretudo, os que obtinham sucesso escolar até ao ensino 
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secundário obtêm insucesso, no ensino universitário. Urge quebrar este ciclo vicioso, 

que mantém o ensino universitário estagnado, no que se refere aos caminhos para a 

inclusão. 
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RESUMO 

                                                     

As políticas públicas de inclusão no ensino superior vêm ocupando lugar de destaque no 

cenário mundial. No caso do Brasil, o desenvolvimento dessas políticas nas 

universidades revela preocupações bastante variadas que principalmente decorrem das 

determinações do sistema vigente. É bem verdade que nos últimos anos, houve uma 

crescente oferta de vagas e uma abertura na legislação para a ampliação do acesso às 

instituições de ensino superior que, ainda sem preparo, recebem alunos com os mais 

variados percursos escolares e com todos os tipos de necessidades especiais. Nesse 

movimento de análise, este artigo tem como objetivo, analisar as políticas públicas de 

inclusão de pessoas com necessidades especiais no ensino superior. A discussão tem 
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como foco principal responder à seguinte questão: quais os reflexos das políticas 

públicas “ditas inclusivas” no processo de inclusão de pessoas com deficiência no 

ensino superior? O corpus sobre o qual incidiu a pesquisa é composto pela pesquisa 

bibliográfica. A escolha por essa pesquisa deu-se por esse método nos possibilitar 

analisar material já elaborado, construído principalmente em livros, artigos científicos e 

documentos. Entre os autores estudados, situam-se: Michel Foucault, Anna Augusta 

Sampaio de Oliveira, Rosângela Gavioli Prieto e Philippe Bourdieu. Entre os 

documentos pesquisados, situam-se: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 

LDB, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica e Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.  Com base no 

diálogo mantido com os autores e com os dispositivos legais, neste trabalho, 

reconhecemos que, em termos gerais, as políticas públicas de inclusão pouco refletem 

no ensino superior, no sentido de garantir a acessibilidade, a capacitação dos 

professores, recursos materiais adequados para atender às diferentes necessidades 

especiais, apesar da educação superior constituir-se importante meio para a valorização 

da diversidade e da cidadania dos alunos com necessidades especiais, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. 

 

Palavras-chave: Políticas públicas. Educação inclusiva. Ensino superior. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Public policies for inclusion in higher education have stood out in the global scenario.  

In Brazil, development of these policies in universities has revealed various concerns, 

mainly deriving from rulings by the current system.  It is true that in the past few years, 

there has been a growing increase in university openings and flexibility in the relevant 

laws to broaden access higher education institutions which, despite not being fully 

prepared, have received students with varied educational backgrounds and different 

types of special needs. As part of this movement of analysis, this article aims at looking 

into public policies for including individuals with special needs in higher education.  

The main focus of this discussion in on answering the following question: How are the 
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so-called "inclusive" public policies reflected on the process of including people with 

disabilities in higher education? The corpus on which this study was based is made up 

of bibliographical research. The choice of this research method allowed us to analyze 

material that had already been produced, such as books, academic articles and 

documents.  Among the study authors are Michel Foucault, Anna Augusta Sampaio de 

Oliveira, Rosângela Gavioli Prieto and Philippe Bourdieu. Among the study documents 

are  Brazilian Educational Guidelines and Bases Law, Brazilian Guidelines for Special 

Elementary Education, and Brazilian Policy for Special Education from the perspective 

of inclusive education.   Based on the dialogues with authors and legal devices, we 

verified that, in general terms, public policies are not really reflected on higher 

education in order to ensure accessibility, teacher training, and adequate material 

resources to meet the different needs, even though higher education is an important 

means for valuing diversity and citizenship of alumni with disabilities, pervasive 

developmental disorders, as well as gifted alumni.  

 

Keywords: Public policy. Inclusive education.  Higher education.  

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 
Abrir a Escola para todos não é uma escolha entre outras: é a própria vocação dessa instituição, uma 

exigência consubstancial de sua existência, plenamente coerente com seu princípio fundamental. 

(Meirieu, 2005, p. 44) 

 

As políticas públicas de inclusão no ensino superior vêm ocupando lugar de destaque no 

cenário mundial. No caso do Brasil, o desenvolvimento dessas políticas, nas 

universidades, revela preocupações bastante variadas que principalmente decorrem das 

determinações do sistema vigente. Nesse sentido, é importante uma definição do seu 

significado, modelos de práticas, propostas político-pedagógicas etc. Entretanto, é 

quando as instituições se deparam com a prática da inclusão que a busca de respostas 

demonstra lacunas ainda não preenchidas. Mas, o que entendemos por inclusão? De 

acordo com Mantoan (2003, p. 46), “[...] a inclusão implica em uma mudança de 

perspectiva educacional, pois não atinge somente alunos com deficiência e os que 
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apresentam dificuldades de aprender, mas todos os demais, para que obtenham sucesso 

no processo de aprendizagem”. Daí se depreende que o processo de inclusão escolar é 

de responsabilidade da sociedade como um todo, tendo em vista que a escola não se 

explica por ela mesma, mas pela sua relação com a sociedade, com a economia e com a 

política. Estamos falando de uma educação pautada no processo de emancipação e 

hominização
67

 no dia a dia da escola. 

 

Do ponto de vista histórico, percebemos que o ensino superior no Brasil foi (e ainda é) 

lugar destinado aos privilegiados, o que nos revela que as políticas públicas de inclusão, 

nesse segmento de ensino, devem ser vistas com cuidado por todos os envolvidos para 

não transformarmos o processo de inclusão de “pessoas com deficiência”
68

 em mais 

uma bandeira política que, disfarçada de novidade, “exclui” à luz das determinações 

legais. 

 

Nos últimos anos, houve uma crescente oferta de vagas e uma abertura na legislação 

para a ampliação do acesso às instituições de ensino superior que, ainda sem preparo, 

recebem alunos com os mais variados percursos escolares e com todos os tipos de 

necessidades especiais. Em um primeiro momento, esse cenário pode nos levar à 

conclusão de que vivemos hoje um processo de inclusão escolar, por meio da 

democratização do acesso à escolaridade no Brasil. Entretanto, essa análise inicial pode 

camuflar outras formas de exclusão, pois se no passado ela ocorria devido ao não acesso 

ou pelas reprovações e evasões, no momento atual, com a ampliação das possibilidades 

de acesso, a exclusão pode ser expressa pelos baixos índices de aprendizagem que 

afetam nossos alunos. Alguns autores vêm há décadas contribuindo para 

compreendermos essas formas de exclusão, entre eles destacaremos aqui Bourdieu e 

Saviani. 

 

Bourdieu (1999) cunhou o termo “excluídos do interior” ao desenvolver estudos na 

década de 1990, buscando compreender como estaria ocorrendo a exclusão dos filhos 
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 “[...] Hominizar-se é fazer-se homem nas relações concretas da vida social, mediadas pela linguagem. 
O que só é possível com outros homens, ou seja, a essência do processo de desenvolvimento cultural 
consiste exatamente na apropriação e domínio do social”. (Padilha, 2005, p. 44)  
68

 Neste trabalho, refere-se a pessoas com deficiência (mental, auditiva, visual, física e múltipla), 
superdotação/altas habilidades e transtornos globais do desenvolvimento, que precisam de 
atendimento educacional especializado em seu processo de formação escolar. 



 

PARTE II  | Pág. 243  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

das famílias mais pobres do sistema escolar parisiense. Ele explica que a escola 

continua excluindo como sempre o fez, mas agora essa exclusão é de forma continuada, 

mantendo esses alunos por mais tempo em seu interior, mas oferecendo diplomas 

desvalorizados. 

Esses ‘marginalizados por dentro’ estão condenados a oscilar entre a adesão maravilhada à ilusão 

proposta e a resignação aos seus veredictos, entre a submissão ansiosa e a revolta impotente. Não 

demoram muito a descobrir que a identidade das palavras (“colégio”, “colegial”, “professor”, 

“secundário”, “vestibular”) esconde a diversidade de coisas; que o colégio onde os orientadores escolares 

os colocaram é um ponto de reunião dos mais desprovidos; que o diploma para qual se preparam é na 

verdade um  título desqualificado; que o vestibular que podem conseguir, sem as menções indispensáveis, 

os condena às ramificações de um ensino que de superior tem só o nome; e assim por diante [...]. 

(Bourdieu, 2007, p. 485) 

 

Saviani (2007) ao retratar o quadro da educação brasileira no século XXI, utiliza a 

expressão “inclusão excludente” descrevendo a estratégia atual que consiste em incluir 

estudantes no sistema escolar sem que a educação oferecida apresente a qualidade 

necessária para o ingresso no mercado de trabalho.  

 

Essa forma de inclusão melhora as estatísticas educacionais porque permite apresentar números que 

indicam a ampliação do atendimento escolar se aproximando da realização de metas como a 

universalização do acesso ao ensino fundamental. No entanto, para atingir essas metas quantitativas, a 

política educacional lança mão de mecanismos como a divisão do ensino em ciclos, a progressão 

continuada, as classes de aceleração que permitem às crianças e jovens permanecer um número maior de 

anos na escola, sem o correspondente efeito da aprendizagem efetiva. Com isso, embora incluídas no 

sistema escolar, essas crianças e jovens permanecem excluídas do mercado de trabalho e da participação 

ativa na vida da sociedade. Consuma-se, desse modo, a “inclusão excludente”.  (Saviani, 2007, p. 440) 

 

Nesse movimento de análise, este artigo busca responder à seguinte questão: quais os 

reflexos das políticas públicas no processo de inclusão de pessoas com deficiência no 

ensino superior? Para pensar e discutir sobre essa questão, utilizamos a pesquisa 

bibliográfica, por meio de diferentes autores, e alguns documentos oficiais, visando às 

análises necessárias ao desenvolvimento da pesquisa.  

 

O texto divide-se em quatro seções além da introdução. Na primeira seção, procuramos 

fazer a contextualização teórica sobre o tema em questão. Na segunda seção, 
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apresentamos os pressupostos metodológicos que envolveram nossa pesquisa. Na 

terceira seção, buscamos refletir sobre as políticas públicas de inclusão no ensino 

superior e, para finalizar, procuramos apresentar (nas considerações finais) os avanços e 

retrocessos que, a nosso ver, são reflexos das políticas públicas no âmbito do ensino 

superior no Brasil. 

 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA 

 

As diversas concepções de políticas públicas foram se construindo historicamente a fim 

de dar suporte às transformações sociais de cada momento e de cada cultura em que se 

inseriram.  Atualmente, ao contemplarmos a área das políticas, concordamos com Ball 

(1997), no sentido de que nenhuma política é neutra, pois se insere em um campo de 

representações codificadas e recodificadas, engendradas em determinado contexto 

histórico e espaço geográfico, por meio de conflitos, lutas e correlações de forças. 

 

Partindo desse pressuposto, apresentamos um breve histórico das políticas públicas de 

inclusão escolar no âmbito nacional, adotando, como ponto de partida, a delimitação de 

três momentos da Educação Especial: segregação, integração e inclusão. A escolha por 

trabalharmos seguindo esses três momentos se deu em decorrência da necessidade de 

falarmos o mais próximo possível dos movimentos de inclusão vivenciados ao longo de 

nossa história.  

 

Dialogando com a história do Brasil, percebemos que durante um longo período a 

educação tinha como objetivo a formação e o desenvolvimento exclusivamente dos 

alunos caracterizados como “normais”, para atender ao regime capitalista que buscava 

sujeitos que pudessem produzir e consumir. No século XIX, principalmente com o 

crescimento das cidades e da industrialização, buscava-se uma sociedade livre da 

desordem e dos desvios. Nesse período, a Educação e a Medicina promovem um 

movimento de higienização moral da sociedade. Segundo Foucault (1987), buscam-se 

corpos dóceis e educados, prontos para o mercado e para a produção. Assim, um grande 

grupo passa a ser excluído por se tornar um peso social. Não produzir, dentro dos 

moldes e ritmos exigidos pelo Capitalismo, passa a ser um problema. Cabe, então, às 
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escolas, cumprir o seu papel: formar sujeitos aptos para o mercado, dóceis, obedientes e 

produtivos. Os sujeitos que, devido a alguma “deficiência”, não pudessem seguir esse 

padrão, deveriam ser excluídos. 

 

Diante desse quadro, segundo Bock (2003), a educação vem constituindo cada vez mais 

espaços escolares limitados aos processos de ensino e aprendizagem, processos esses 

que se configuram na criação de ambientes fragmentados que dia a dia se transformam 

em um foco de enrijecimento, seleção, estigmatização e normatização dos 

procedimentos educacionais e, fundamentalmente, na massificação do desenvolvimento 

humano, tornando necessária a uniformização dos comportamentos para a garantia da 

ordem social. 

 

Nessa perspectiva, o Capitalismo zela principalmente por uma produção individual, uma 

apropriação do próprio corpo e sua conversão em força de trabalho, tornando-se, assim, 

o precursor de um novo modo de vida. O corpo que não se adequa a essa possibilidade 

de enquadramento fica sem lugar social. As primeiras experiências de educar os 

“anormais” foram inovadoras e isoladas, e o objetivo inicial não era incluí-los nas 

escolas formais, mas conceder proteção e afastá-los do convívio com a sociedade.  

 

Nesse movimento, segundo Larrosa e Skliar (2001), a saída encontrada para a educação 

dos anormais foi a institucionalização deles em asilos e manicômios, constituindo uma 

fase de segregação que na época foi justificada pela crença de que seriam mais bem 

tratados e protegidos se confinados em ambientes separados.  

 

Lembremos que, nesse cenário, a escola formal não conseguia responder pela 

aprendizagem de todos. A saída, então, seria a criação de classes especiais nas escolas 

regulares para onde esses alunos passaram a ser encaminhados. Até a década de 1970, 

as políticas para atenuar os problemas de educação de crianças e jovens com 

necessidades especiais eram voltadas para quem havia sido impedido de acessar a escola 

comum ou para aqueles que eram encaminhados para as classes especiais. Nesse 

período, a fase de segregação ainda imperava. O acesso à educação dos “anormais” foi 

sendo conquistado gradativamente e respostas mais amplas da sociedade para essa 

questão se efetivaram.  
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Nas décadas de 60 e 70, com a reivindicação dos movimentos sociais ao direito de 

acesso aos bens sociais destinados aos demais setores da sociedade, criam-se propostas 

de atendimento educacional para pessoas com deficiência com a pretensão de que elas 

estivessem mais próximas aos demais alunos. Essas propostas se materializaram com a 

implantação do modelo integracionista, em que a integração escolar tinha como 

objetivo ajudar pessoas com deficiência a obter uma existência tão próxima ao normal 

possível, além de combater atitudes discriminatórias. Uma das justificativas 

apresentadas para se construir a “campanha de integração” dessas pessoas na escola 

comum enfatizava o argumento de que a escola era o meio mais eficaz de “[...] construir 

uma sociedade integradora e dar educação para todos; além disso, [as escolas] 

proporcionam uma educação efetiva à maioria das crianças e melhoram a eficiência, e, 

certamente, a relação custo-benefício de todo o sistema educativo” (Brasil, 1994, p. 10). 

 

É relevante considerarmos que a efetivação da integração escolar podia se dar pela 

oferta de um 

 

[...] continuum de serviços que pudesse garantir ao aluno com deficiência o direito de estar em espaços 

sociais (dentre eles a escola) que aumentassem sua proximidade física com os demais alunos e pessoas 

(dimensão física), podendo usufruir os mesmos recursos educacionais disponíveis no sistema de ensino, 

incluindo a classe comum (dimensão funcional), com a intenção de potencializar suas possibilidades de 

interagir socialmente (dimensão social). (Prieto, 2006, p. 6) 

 

Como podemos observar, em linhas gerais, os modelos de segregação e integração 

foram marcados pela permanência dos alunos com deficiência em instituições 

especializadas e em classes especiais durante todo o tempo em que estiveram vinculados 

a algum atendimento, seja educacional, seja assistencialista. 

 

Com vistas a se contrapor aos referidos modelos, na década de 1980, sob a tutela da 

Constituição Federal de 1988, iniciou-se a implantação da educação inclusiva. O artigo 

208, III, de nossa Constituição prescreve que o “[...] dever do Estado com a educação 

será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”. Sob esse 
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prisma, a inclusão escolar passa a ter como objetivo tornar reconhecida e valorizada a 

diversidade como condição humana favorecedora da aprendizagem. 

 

Sem dúvida, passamos à proposta em que a pessoa com deficiência deveria ter um estilo 

ou padrão de vida comum ou normal em sua cultura, inserida na sociedade. As mesmas 

oportunidades deveriam ser oferecidas a todos. A partir de então, houve um maior 

planejamento dos serviços prestados, tendo como consequência a desinstitucionalização, 

ou seja, a retirada das pessoas com deficiência das grandes instituições para inseri-las na 

comunidade. Nesse cenário, por meio da política educacional brasileira, potencializam-

se ações de expansão do atendimento às pessoas com deficiência e, ao fazê-lo, assina-se 

a Declaração Mundial de Educação para Todos (1990) e a Declaração de Salamanca 

(1994). Na proposta política de educação para todos, a educação da pessoa com 

deficiência se integra em uma nova perspectiva voltada para o efetivo respeito à 

igualdade dos direitos e valorização da diversidade humana, em oposição às práticas 

segregativas, integrativas e assistencialistas tradicionalmente defendidas, centradas no 

modelo médico da deficiência. 

 

Mergulhada nessas ideias, na primeira década do século XXI, com a implantação da 

Resolução n. 2, de 11 de setembro de 2001, que institui as diretrizes nacionais para a 

educação especial na educação básica e com o estabelecimento da “Política Nacional de 

Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva”, pela Secretaria de Educação 

Especial/Mec. (2008, janeiro/junho), a inclusão escolar tomou proporções relevantes, 

precisamente quando:  

 

[...] a educação especial constitui uma modalidade de ensino não substitutiva à escolarização dos alunos 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação [e quando] o 

Decreto Nº. 6.571/2008 define o Atendimento Educacional Especializado - AEE e institui o 

financiamento, no âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, para a oferta do AEE aos alunos matriculados nas 

classes comuns do ensino regular da rede pública. (Secretaria de Educação Especial/MEC, 2010) 

 

Com vistas a orientar a oferta do Atendimento Educacional Especializado (AEE) em 

articulação com o ensino regular, o Conselho Nacional de Educação estabelece 

Diretrizes Operacionais para o AEE na Educação Básica. Nesse contexto, “[...] 
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ampliam-se as políticas públicas para o desenvolvimento inclusivo das escolas por meio 

dos programas de acessibilidade, formação continuada de professores e implantação de 

salas de recursos multifuncionais na rede pública” (Secretaria de Educação 

Especial/MEC, 2010). Porém, há que se ter cuidado para que o interior “dessa escola” 

não se torne depósito de crianças, jovens e adultos, sem garantia na qualidade do ensino 

oferecido, criando os “excluídos do interior”
69

 (Bourdieu, 1999).   

 

Parece-nos oportuno destacar que a política de educação especial na perspectiva da 

educação inclusiva constitui uma grande força para o processo de democratização da 

educação brasileira. Contudo, precisamos levar em conta os seguintes aspectos: a) os 

problemas de investimentos, de expansão, de qualidade, de gestão e de avaliação 

existentes no setor público e, b) as necessidades apresentadas e a construção do 

conhecimento por “todos” os alunos. Qualquer discurso que leve em consideração uma 

discussão ética, há muito insiste nesses pontos.  

 

 

PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS  

 

O pesquisador é como a fênix: faz renascer das cinzas esquecidas do tempo os sentidos que o fogo 

aquecido da História queimou em seu calor cotidiano. (Ghedin & Franco, 2008, p. 163) 

 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica sobre as políticas públicas de inclusão de 

pessoas com deficiência na universidade. A escolha pela pesquisa bibliográfica deu-se 

por esse método nos possibilitar analisar material já elaborado, construído 

principalmente em livros, artigos científicos e documentos. De acordo com Gil (2009, p. 

45), “[...] a principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao 

investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela 

que poderia pesquisar diretamente”. 

 

Para a realização desse trabalho, nos encontramos com diferentes autores e alguns 

documentos oficiais, buscando as análises necessárias ao desenvolvimento da pesquisa. 
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 “[...] incluem fração de grupos antes excluídos pela não inclusão e agora excluídos já na inclusão, dada 
a impossibilidade do cumprimento de promessas feitas para todos”. (Bourdieu, 2001, p. 222)  
 



 

PARTE II  | Pág. 249  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

Entre os autores estudados, situam-se: Foucault (1987), Oliveira (2009), Prieto (2006) e 

Bourdieu (1999). Entre os documentos pesquisados, situam-se: Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional - LDB (1996), Diretrizes Nacionais para a Educação 

Especial na Educação Básica (2001), Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (2008).  

Com relação à análise de dados, foi feita uma leitura prévia de todo o material, em 

seguida nos ocupamos em sistematiza e analisar os documentos à luz do referencial 

teórico estudado. Destacamos que, durante a leitura e análise dos dados da pesquisa, 

procuramos significar a multiplicidade de pensamentos dos diferentes autores, assim 

como as contradições existentes nos documentos estudados. 

 

 

ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO 

NO ENSINO SUPERIOR  

 

Cabe registrar que para analisarmos as políticas públicas de inclusão no ensino superior, 

é necessário evitarmos as armadilhas de se fazer uma leitura homogênea da constituição 

das universidades brasileiras. Sob essa premissa, procuramos fazer uma ilustração do 

surgimento das primeiras universidades no Brasil. Por certo não poderíamos deixar de 

chamar a atenção para o fato de que, se comparada com outros países, até mesmo da 

América Latina, a criação da primeira universidade brasileira (fundada no Rio de 

Janeiro, em 1920) foi bastante tardia. A partir dessa data, outras universidades surgiram, 

tais como a Universidade de São Paulo e a Universidade do Distrito Federal que, 

segundo Ferrari e Sekkel (2007), importaram o modelo de cátedras e trouxeram 

professores do exterior. Esse modelo teve origem na França e Alemanha e funcionava 

da seguinte forma: um seleto grupo de alunos era ensinado em institutos especiais por 

um grupo de professores e estes, por sua vez, passaram pelo mesmo processo de ensino, 

ou seja, era uma educação bastante elitizada e voltada para a produção do saber 

intelectualizado. Esse modelo de ensino vigorou nas universidades brasileiras até o fim 

da década de 70, quando houve a mudança de governo para o Regime Militar, que 

instaurou uma série de modificações na estrutura das universidades para atender à 

demanda do novo contexto econômico que necessitava de profissionais especializados e 

não mais de uma elite intelectualizada. Assim, as universidades brasileiras passaram a 
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sofrer influência norte-americana, pois esta atendia mais aos interesses da elite da 

época. 

 

Na década de 90, ocorreu uma nova expansão, só que de maneira desorganizada e 

focalizada nas instituições privadas, o que gerou o aumento da oferta de vagas. Essa 

oferta passa a garantir aos alunos um ingresso no universo do ensino superior, tendo, 

muitas vezes, apenas como critério seletivo, a possibilidade de arcar com as 

mensalidades. Assim sendo, é perceptível o aumento do acesso às universidades de uma 

parcela da população antes excluída, no sentido de que um número maior de pessoas 

passou a ingressar nos cursos de nível superior, incluindo nessa população os que têm 

algum tipo de deficiência.  

 

Para ilustrar melhor esse cenário, destacamos os dados do Censo da Educação Especial, 

entre 2003 e 2005, onde podemos perceber o crescimento no número de alunos 

matriculados no ensino superior com necessidades especiais, que ultrapassa a casa dos 

11.000 alunos. Ou seja, em dois anos houve um acrescimento de aproximadamente 

130%, conforme apresentado abaixo:  

 

 

 

Além disso, não podemos esquecer que o aumento no número de matrículas no ensino 

superior foi percebido em todas as deficiências, conforme apresentado abaixo: 
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Todavia, apesar do crescimento de matrículas no ensino superior, o número de alunos 

com necessidades especiais que tem acesso às universidades é muito baixo, 

representando apenas 0,1% do total de alunos matriculados, segundo o Decreto n. 

5.626. (2005). Esses dados nos levam a pensar nas barreiras enfrentadas por esses 

alunos, que muitas vezes, são geradas pela falta de investimento, uma vez que o próprio 

Plano Nacional de Educação (Resolução n. 2, 2001), já apontava para a precariedade na 

inclusão desses alunos. Essa precariedade se materializa quando deixamos de investir na 

adaptação do espaço físico universitário, em instrumentos necessários para o 

desenvolvimento das práticas pedagógicas, como por exemplo, tecnologias educacionais 

para os alunos de baixa visão, para os com dificuldades auditivas, entre outros.  

 

Destacamos ainda que a formação do professor também se constitui como condição 

necessária para o processo de inclusão dos alunos com deficiência. Nessa perspectiva,  

 

Parece ser fundamental para a educação dos alunos com deficiência que continuemos a formar 

professores especialistas em Educação Especial para que eles possam, ainda, durante todo o momento da 

crise da Educação, ser os profissionais cuja função social seja apoiar a escolarização dos alunos com 

deficiência, atentos e capazes de contribuir com os movimentos de superação do fosso criado entre essas 

duas modalidades – especial e regular. (Ferreira, 2004, p. 253) 

 

Considerando esse cenário, perguntamos: será que as universidades estão criando 

espaço para a formação de seus professores? Ou será que estamos vivendo a ausência de 
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diretrizes nacionais para a formação do professor para atuar com alunos deficientes na 

sala de aula regular? Nesse sentido, temos mais dúvidas do que respostas.  

 

Muito dessas dúvidas ocorre por estarmos tratamos de um tema que não é simples, ao 

contrário, trata-se de um cenário da maior complexidade do ponto de vista da criação e 

implementação de políticas públicas de inclusão no interior das universidades 

brasileiras, muitas vezes gerador de contradições como assinala Oliveira (2009): 

 

[...] opressão, exclusão e pré-conceitos, banalizados pela lógica do capital e pela ideologia dominante que, 

atualmente, não apenas falseia a realidade, mas cria fatos distorcidos por uma análise parcial, unilateral, 

que responde aos interesses neoliberais e atende à sociedade mercantil, tratando o aluno como cliente e o 

professor como ‘animador’, subtraindo da educação seu caráter emancipatório, dialético e crítico. 

(Oliveira, 2009, p. 259) 

 

Contudo, no movimento de resistência a esse cenário, buscamos, em ações concretas, 

construir uma universidade inclusiva, em que a ética e o respeito às diferenças sejam 

compromisso de todos. Cumpre esclarecer que foi por meio da resistência que houve na 

Educação Básica um salto na inclusão de alunos com deficiência, e esse salto se deu, de 

acordo com Oliveira (2009, p. 263), “[...] afinado com a política de educação inclusiva, 

buscando uma articulação entre a prática cotidiana das escolas, o enfrentamento das 

diferenças e das deficiências no interior das salas de aula e a formação docente”. Essa 

política de educação inclusiva se potencializa por meio de vários dispositivos legais, 

entre eles, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.394/96 

(LDB/96); a Resolução CNE/CP nº 01/2006, que interpõem a obrigatoriedade de 

preparação de professores capacitados para atuar em classes regulares com alunos que 

apresentem deficiência; a Lei nº 10.436/02, que reconhece a Língua Brasileira de Sinais 

– Libras – como meio legal de comunicação e expressão, determinando que sejam 

garantidas formas institucionalizadas de apoiar seu uso e difusão, bem como a inclusão 

da disciplina Libras como parte integrante do currículo nos cursos de formação de 

professores e de fonoaudiologia; e o Plano de Desenvolvimento da Educação (2007), 

reafirmado pela Agenda Social, tendo como eixos a formação de professores para a 

educação especial, a implantação de salas de recursos multifuncionais, a acessibilidade 

arquitetônica dos prédios escolares, o acesso e a permanência das pessoas com 

deficiência na educação superior. 
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Observa-se, a partir das políticas públicas de inclusão apresentadas, uma contradição 

entre o que dizemos (em âmbito legal) e o que fazemos (no interior da universidade). 

Isto é, defendemos a ideia da formação continuada para os professores, por meio de 

curso de Especialização em Educação Especial (lato sensu), com objetivo de adquirir 

novas competências, uma vez que, no meio de um turbilhão de dúvidas, há a certeza de 

que, conforme assinala Saviani (1995), "[...] ao adquirir competência o professor ganha 

também condições de perceber, dentro da [universidade], os obstáculos que se opõem à 

sua ação competente". (Saviani, 1995, p. 45) 

 

Contudo, é possível perceber que a política de educação continuada pouco reflete no 

atendimento dos alunos com deficiência. No caso do atendimento, percebemos que os 

moldes que damos aos alunos muitas vezes engessam o trabalho, não se analisam as 

potencialidades dos alunos e suas peculiaridades. Vê-se a deficiência isoladamente, 

como impossibilidade de um acompanhamento que favoreça o aprendizado, gerando 

com isso, mais dúvidas do que direção no processo de ensino-aprendizagem dos alunos 

deficientes.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme diálogo mantido com os autores e com os dispositivos legais, reconhecemos 

que, as políticas públicas de inclusão em termos de documentos oficiais e legislação são 

extremamente desenvolvidas no cenário brasileiro, podendo ser comparadas às dos 

países mais desenvolvidos, entretanto pouco alteram o cotidiano das universidades 

brasileiras, no sentido de garantirem uma real acessibilidade, uma capacitação dos 

professores, recursos materiais adequados para atender às diferentes deficiências, apesar 

da educação superior constituir-se importante meio para a valorização da diversidade e 

da cidadania dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação. 

 

Nossa pesquisa nos leva assim a compreender que o processo de inclusão de alunos com 

deficiência, apresenta contradições. De um lado, identificamos avanços, embora 

“tímidos”, quanto ao acesso à educação superior, conforme os dados apresentados pelo 
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Censo da Educação Superior em 2008, quando nos revelam que houve um aumento do 

número de alunos com necessidades especiais matriculados em universidades e 

faculdades brasileiras. Entretanto, a realidade das universidades brasileiras nos revela 

um intenso retrocesso no processo de inclusão dos alunos com deficiência, quando 

(apesar das políticas públicas nacionais assegurarem a formação do professor como eixo 

norteador para a implementação da educação inclusiva), encontramos um imenso vazio 

na formação dos professores universitários, gerando, com isso, profissionais cheios de 

dúvidas e indefinições, incapazes de lidar com a diversificação de situações especiais de 

aprendizagem de alunos que “[...] não são apenas diferentes, mas deficientes” (Oliveira, 

Giroto & Poker, 2006, p. 25), exigindo um ensino especializado.  

 

Diante desse cenário, interessa-nos, urgentemente, considerar as várias formas em que 

se apresentam as necessidades especiais dos alunos e a sua própria gênese. Para isso é 

indispensável entendermos que a inclusão vai além da reestruturação do espaço físico e 

que é uma condição imprescindível o investimento em formação de professores, em 

adaptação de recursos pedagógicos, metodológicos e em acompanhamento psicológico e 

social no âmbito universitário. Caso contrário, continuaremos reproduzindo velhos 

paradigmas com uma nova roupagem. Nossas políticas e legislação precisam, 

urgentemente, serem efetivadas para assim beneficiarem os alunos com necessidades 

especiais que chegam às universidades, mas que acabam, conforme apresentado por 

Bourdieu (1999), a comporem o perverso quadro dos “excluídos do interior”.    
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A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INCLUSIVA: O INGRESSO E A 

PERMANÊNCIA DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA E COM NECESSIDADES 

EDUCACIONAIS ESPECIAIS NO IFB 

 
Cláudia Luíza Marques
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Resumo: A presença do aluno com deficiência no ensino fundamental, médio e no 

ensino superior deve ser efetivada por meio de ações que promovam o seu ingresso 

tanto quanto a sua permanência. Na educação profissional e tecnológica, o desafio 

aparece no sentido de que se objetiva também a sua inserção no mercado de trabalho. 

Diante disso, é preciso saber como as instituições que ofertam este nível de ensino estão 

se organizando para responder às reais necessidades dos estudantes. Contudo, isso se 

torna um processo que exige, para além das leis, ações efetivas dessas instituições de 

ensino. Nesse aspecto, o presente estudo pretendeu verificar em uma instituição de 

educação profissional e tecnológica, que se propõe inclusiva, os mecanismos adotados 

tanto no ingresso bem como na permanência de alunos com deficiência em seus cursos. 

Pretendeu, ainda, verificar como o uso das tecnologias tem sido feito no sentido de se 

tornar uma estratégia de apoio à permanência desses alunos. Nesse caso, para definição 

optou-se por se realizar um estudo de caso de caráter quanti-qualitativo, que teve como 

campo empírico as unidades da referida instituição.  

 

Palavras chave: Ingresso; Permanência; Inclusão; Educação Profissional Tecnológica. 

 

 

Abstract: The presence of disabled students in primary, secondary and higher education 

should be made through actions that promote their ticket as their residence. In 

vocational and technological education, the challenge appears in the sense that it aims 

also their integration in the labor market. Therefore, it is necessary to know how the 

institutions that offer this level of education are organizing to respond to the real needs 

of students. However, it becomes a process that requires, in addition to the laws, 

effective actions of these educational institutions. In this respect, the present study 

aimed to verify in an institution of vocational and technological education, which 

proposes inclusive mechanisms adopted in both the entry and the stay of students with 

disabilities in their courses. Intended to also see how the use of technology has been 

done in order to make a strategy to support the permanence of these students. In this 

case, for the definition we chose to perform a case study of a qualitative nature, which 

had the empirical field units of the institution. 

 

Keywords: Entry; Stay; Inclusion; Vocational Technology. 
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A inclusão social é defendida por diversas áreas, e, principalmente, pelo campo das 

políticas sociais. Dessa feita, observa-se a inclusão social na educação, na saúde, no 

lazer, no esporte etc. Para Sassaki (1997), a inclusão social é conceituada como um 

processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir em sua estrutura as pessoas 

com deficiências de forma que possam assumir diferentes papéis na sociedade. Isso faz 

com que os envolvidos tenham condições de criar soluções para seus problemas e vejam 

efetivadas ações de oportunidades equitativas para todos. Para ele, 

 

[…] Ter oportunidades para tomar decisões que afetam a própria vida, realizar atividades de própria 

escolha. Vida independente tem a ver com a autodeterminação. É com direto e a oportunidade para seguir 

um determinado caminho. E significa ter a liberdade de falhar e aprender das próprias falhas, tal qual 

pessoas não deficientes. (SASSAKI, 1997, p. 32) 
 

Sassaki (1997) ainda diz que a inclusão social é a forma pela qual a sociedade se adapta 

para poder incluir todas as pessoas em seus sistemas sociais gerais.  Para o autor, a 

sociedade precisa ser modificada de forma a ser capaz de atender às necessidades de 

seus membros, tendo esses como parceiros na discussão de problemas e soluções. Como 

se vê, é preciso que a inclusão ocorra em todos os níveis da sociedade de forma a 

garantir a autonomia das pessoas com deficiência, dando-lhes condições de exercer seus 

direitos como todos os cidadãos. 

 A inclusão tratada como direito é, hoje, um fato e as instituições de ensino precisam se 

organizar para criar políticas de inclusão e garantirem sua implementação de forma que 

todos sejam tratados com iguais condições de oportunidades.  Nesse sentido, já se 

notam algumas mudanças no sistema educacional que remetem às políticas de inclusão 

e provocam uma nova perspectiva de formação, que reconhece a diversidade e o direito 

de serem respeitados em suas diferenças.  

E, quando se fala em inclusão no sistema educacional, remete-se a um dos fatos mais 

relevantes da década de 90, que foi a Declaração de Salamanca, adotada pela 

Conferência Mundial sobre a Educação para Pessoas com Necessidades Especiais: 

acesso e qualidade, realizada em Salamanca, Espanha em 1994. Segundo a Declaração, 

o princípio da inclusão consiste no reconhecimento de oportunizar uma escola para 

todos, isto é, uma escola que aceite, respeite e se adapte às singularidades das pessoas. 

A Constituição Federal de 1988 diz que o dever do Estado com educação garantirá 

“atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
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preferencialmente na rede regular de ensino.” (Art. 208, inciso III), assim como a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei 9.394/96, essa premissa 

constitucional é ainda mais evidenciada quando reserva um capítulo próprio para 

orientar a educação para pessoas com necessidades educacionais especiais, entre outros 

documentos normativos sobre a educação para pessoas com deficiência no contexto 

brasileiro, considerados nesse estudo. 

A LDB não só garante o acesso e a permanência na escola, mas acrescenta que é dever 

do Estado prover o acesso destes educandos preferencialmente nas escolas públicas. 

Nesse sentido, é necessário, então, ressaltar que é por força de lei, notadamente da Lei 

nº 9.394/96, que as escolas da educação básica não podem recusar matrícula de alunos 

sob o pretexto de possuírem deficiência e que o processo seletivo para o ensino superior 

por meio de reserva vagas para pessoas que possuem deficiência (Lei nº 8.213/91) se 

constituem em mecanismos essenciais para promover o processo de inclusão dessas 

pessoas, oportunizando acesso à escola (BRASIL, 1991; 1996). E a Política Nacional de 

Inclusão Educacional  traz dispositivos que garantem a inclusão de todos os alunos em 

escolas regulares (BRASIL, 2001).  

 A Lei nº 8.213 de 1991 (BRASIL, 1991), regulamentada pelo Decreto 3.298/99, no seu 

artigo 93, estabelece a obrigatoriedade das empresas com mais de cem funcionários de 

promoverem a contratação de pessoas com qualquer tipo de deficiência. A reserva legal 

de cargos é também conhecida como Lei de Cotas  (art. 93 da Lei nº 8.213/91). E, neste 

aspecto, fazem-se necessárias a reflexão e a análise de muitos conceitos, dilemas e 

práticas que têm como objetivo promover a educação profissional e a inserção no 

trabalho das pessoas com deficiências.  

No Brasil há duas normas internacionais devidamente ratificadas, o que lhes confere 

status de leis nacionais, que são a Convenção nº 159/83 da OIT e a Convenção 

Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as 

Pessoas Portadoras de Deficiência, também conhecida como Convenção da Guatemala, 

que foi promulgada pelo Decreto nº 3.956, de 8 de outubro de 2001. Ambas conceituam 

deficiência, para fins de proteção legal,  como uma limitação física, mental, sensorial ou 

múltipla, que incapacite a pessoa para o exercício de atividades normais da vida e que, 

em razão dessa incapacitação, a pessoa tenha dificuldades de inserção social. Nesse 

diapasão está o Decreto nº 3.298/99, cuja redação foi atualizada após  longas discussões 
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no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência (CONADE), 

pelo Decreto nº 5.926/04. 

A inclusão dessas pessoas numa escola profissionalizante, como deve ser em qualquer 

nível de escolarização, significa propiciar condições de acesso e de permanência não só 

para elas, mas para todas as demais pessoas independentemente das suas condições 

gerais. Nesse sentido, não se buscam privilégios, mas sim igualdade de oportunidades 

através de mudanças estruturais e atitudinais. Contudo, a inclusão de pessoas com 

deficiência apresenta-se, ainda, nos dias atuais, como um grande desafio às instituições 

de ensino, seja de qualquer nível, devido a alguns fatores amplamente discutidos na 

sociedade, como a formação insuficiente ou inadequada dos professores, a estrutura 

física imprópria, o despreparo da equipe técnica, falta do uso de tecnologias de apoio, a 

resistência à aceitação das diferenças, dentre outros motivos que poderiam ser 

apontados.  

Essa problemática é mais preocupante quando se trata de instituição de ensino, que se 

propõe inclusiva, e tem a formação profissional técnica e tecnológica e a 

empregabilidade como metas a serem atingidas, como é o caso dos Institutos Federais 

(IF). 

Observa-se que, no sentido de promover a inclusão, os IF utilizam o processo de reserva 

de vagas, como forma de atender às diretrizes da política pública do governo federal, 

que buscam contemplar as classes populares, os indígenas e os quilombolas. E nessa 

linha da política de reserva de vagas, alguns institutos resolveram também contemplar 

as pessoas com deficiências. 

Entende-se que garantir a esse público o acesso à escola não significa necessariamente a 

garantia da sua permanência e da terminalidade dos cursos ofertados nas instituições 

educacionais. Nesse sentido, considera-se importante estudar para compreender a 

estrutura e as estratégias utilizadas por estas instituições federais de educação 

profissional e tecnológica para garantirem não só o acesso, mas também a permanência 

e a aprendizagem desses alunos. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico buscado nesta pesquisa teve como base principal os estudos que 
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evidenciam a importância e a necessidade de estratégias que não só favoreçam o 

ingresso de alunos com deficiência no ensino, mas que também favoreçam o processo 

de inclusão, garantindo a permanência e o êxito destes. Nesse contexto, buscaram-se 

referenciais de estudos que trouxessem elementos teóricos com uma nova perspectiva 

sobre a inclusão voltada para inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, através 

de cursos técnicos e superiores.  

2.1 Educação profissional das pessoas com deficiências 

 

A trajetória histórica dos direitos concedidos às pessoas com deficiência, segundo 

Sassaki (1997), é uma das mais longas da história. Iniciou-se com a exclusão social, 

quando todas elas eram segregadas, pois eram consideradas inválidas e sem nenhum 

valor para a sociedade. Para ele: 

 

Começou com um longo período de exclusão social das pessoas com deficiência, passou para a 

segregação institucional, daí para a integração social sob diferentes formas, e finalmente, para a inclusão 

social. (SASSAKI,1997, p. 1). 
 

Ainda, para o autor, as pessoas com deficiência têm sido excluídas do mercado de 

trabalho por inúmeros motivos: falta de qualificação para o trabalho, falta de 

reabilitação profissional e física, falta de escolaridade, falta de meios de transporte e 

apoio das famílias, e quando a qualificação é realizada está distante das necessidades do 

mercado de trabalho (SASSAKI, 1997). 

Em 1989, foi promulgada a Lei 7.853, que dispõe sobre as pessoas com deficiência e 

sua integração social. Nela, o Estado assumiu o papel de garantir a estas pessoas ações 

governamentais necessárias para o pleno exercício de seus direitos básicos, dentre eles o 

trabalho. Sendo assim, deviam-se envidar esforços para o surgimento e a manutenção de 

empregos para as pessoas com deficiência, bem como se promoverem ações eficazes 

que viabilizem a inclusão nos setores públicos e privados. De igual forma, previu que a 

legislação específica disciplinaria a reserva de mercado de trabalho e sinalizou como 

crime punível de um a quatro anos e multa, a negativa a alguém de emprego ou 

trabalho, sem justa causa, por motivos derivados de sua deficiência. 

Contudo, esta lei só veio a vigorar dois anos mais tarde, ou seja, em 1991, com a Lei 

8.213, que dispôs sobre os planos e benefícios da Previdência Social. A partir de então, 

foi introduzido no Brasil o sistema de cotas de empregos, no setor privado, para as 
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pessoas com deficiência. A partir desta lei, as empresas com cem ou mais empregados 

estão obrigadas a preencher de 2% a 5% de suas vagas com trabalhadores com 

deficiência ou reabilitados. Entretanto, essa legislação não especifica o tipo de 

deficiência (intelectual, física, auditiva, visual ou motora) das pessoas a serem admitidas 

pelas cotas (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, Lei 8.213 de 1991). Para 

Sassaki (2004, p. 01),  

 

[...]as leis brasileiras podem ser melhoradas, como é o caso da chamada Lei de Cotas – sistema que não 

tem funcionado de modo ideal nem aqui nem em outros países do mundo para promover a inclusão 

profissional. Mas, mesmo não sendo perfeito, nosso sistema legal é sólido o bastante para servir de base 

para a inserção no mercado de trabalho.  
 

Se a legislação procura garantir o direito ao trabalho às pessoas com deficiência, é 

importante refletir como está a educação profissional dessas pessoas. Observa-se que já 

houve avanço na legislação, a esse respeito, com o objetivo de se construírem 

mecanismos que favoreçam a formação profissional desses indivíduos. Na formulação 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9394/96), a educação 

profissional e a especial foram pensadas como modalidades dos dois níveis de ensino do 

sistema educacional brasileiro: o básico e o superior. A educação da pessoa com 

deficiência deve ser oferecida, preferencialmente, pela rede regular de ensino (art. 58). 

Por esta lei, também ficou determinado que os sistemas de ensino deveriam assegurar a 

educação especial para o trabalho aos alunos com deficiência (art. 59). E mais, a rede de 

educação profissional deveria possibilitar o acesso e a permanência do aluno com 

deficiência em suas escolas por meio da adequação do espaço físico, do mobiliário, dos 

equipamentos utilizados nos laboratórios e da linguagem, além de promover a 

flexibilização do currículo, a capacitação de recursos humanos e o encaminhamento 

para o trabalho (Resolução CNE, nº 2/01). 

A educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à 

ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida 

produtiva (MEC, 1996). E com o Decreto 2.208, estabeleceram-se os níveis da 

Educação Profissional, sendo eles: Nível Básico, Nível Técnico e Nível Tecnológico. 

Atualmente, foram modificados para Formação Inicial e Continuada; Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio; Educação Profissional Tecnológica de Graduação 

e Pós-Graduação.  

No entanto, na perspectiva da educação inclusiva, é urgente repensar a Educação 
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Profissional na ótica da Organização Internacional do Trabalho, ou seja, não só 

preparando estas pessoas para o trabalho produtivo, mas também as possibilitando 

acessar campos profissionais disputados por outros trabalhadores. Do contrário, as 

pessoas com deficiência continuarão na periferia do sistema econômico e das 

oportunidades de trabalho. (CARNEIRO, 2005. p. 18-19).  

Dessa forma, a educação profissionalizante das pessoas com deficiência deve considerar 

também a formação integral dessas pessoas de forma a conceder-lhes o direito de se 

tornarem pessoas participativas do sistema. Assim, as modalidades educativas deveriam 

perpassar os dois níveis estruturantes de organização do ensino. De um lado, como 

ordenamento legal, estão necessariamente vinculadas às diretrizes e aos parâmetros 

curriculares do nível correspondente e, de outro, como concepção operativa, devem 

estar ordenadas de tal sorte que, a todos os alunos conforme o caso, seja dada a 

possibilidade de aprender, o que supõe uma escola "onde caibam todos", ou seja, na 

perspectiva de uma educação inclusiva (CARNEIRO, 2000). 

2.2 A inclusão da pessoa com deficiência na educação superior 

 

Pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)/96, as Instituições de  

Ensino Superior (IES) se dividem, segundo a organização acadêmica, em: universidades 

e  não-universidades, que podem ser sub-divididas em: centros universitários, 

faculdades integradas e institutos ou escolas superiores.  A instituição universidade se 

constitui no  desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão, tendo autonomia didática, 

administrativa e financeira. Deve congregar um terço do corpo docente, pelo menos, 

com titulação acadêmica de mestrado e doutorado, e um terço do corpo docente em 

regime de tempo integral (Art. 52, inciso I, da Lei nº 9.394/96) 

O Censo da Educação Superior realizado pelo INEP em 2009 (BRASIL, 2009) 

demonstrou um crescimento do número de Instituições de Ensino Superior (IES) no 

Brasil e confirmou a tendência de crescimento esperado para a década. As pesquisas do 

INEP demonstraram, também, uma evolução no número de matrículas nas IES, que no 

período compreendido entre 2006 a 2009 apresentou um crescimento aproximadamente 

de dez por cento. Apesar de as estatísticas indicarem o crescimento de estudantes com 

deficiência no Ensino Superior, esse quantitativo ainda é pouco, quando comparado ao 

total de estudantes das universidades. Para Sassaki (2001, p. 01): 
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[...] para garantir que as medidas de acesso e permanência na universidade sejam implementadas de 

acordo com a nova visão de sociedade, de educação e de cidadania em relação à diversidade humana e as 

diferenças individuais – todas as pessoas devem ser aceitas e valorizadas pelo que cada uma possui para 

construir o bem comum, aprender e ensinar, estudar e trabalhar, cumprir deveres e usufruir direitos e ser 

feliz.  

 

 

 

Como se percebe, como diz o autor, todos devem ser valorizados de forma a terem 

garantidos os seus direitos. Contudo, o que se nota no processo são ações excludentes 

que impedem muitos de terem acesso ao ensino superior. E, para Valdés (2006), “o 

sistema de Ensino Superior no Brasil é um dos mais privatizados do mundo”. O que, 

para ela, “acaba por excluir a maioria das pessoas em situações de pobreza”. 

Na verdade, observa-se que há, ainda, poucos estudos acerca da inclusão de pessoas 

com deficiência na Educação Superior. Isso pode indicar, também, que faltam diretrizes 

bem delineadas que favoreçam para esses sujeitos, além do ingresso, a permanência e a 

terminalidade dos cursos superiores.  

Nesse sentido, faz-se necessário refletir sobre essa lacuna existente entre as leis já em 

vigor e o que efetivamente tem se feito para garantir os direitos dessas pessoas no que se 

refere à educação superior. Como diz Souza (2011, p.01): 

 

a inclusão implica mudanças de atitudes, reflexão sobre prática pedagógica, modificação e adaptação do 

meio, acionamento da rede de apoio, com uma nova organização da estrutura escolar. Nesse sentido, a 

escola precisa estar organizada para receber todos os alunos, independentemente das suas demandas 

educacionais, que devem ser sempre consideradas especiais.  
 

Importante também será refletir sobre as políticas públicas a cerca da inclusão escolar e 

laboral das pessoas com deficiências e necessidades educacionais especiais. Nessa 

perspectiva serão consideradas as orientações, as políticas e os princípios da educação 

inclusiva. 

2.3 O uso das novas tecnologias na educação  

 

Sabe-se que alguns estudiosos já atestaram que as novas tecnologias
71

 surgiram no 

sentido de aprimorar o conhecimento, tornando-o mais rápido e dinâmico. Contudo, faz-

se necessário repensar sobre quais são mais adequadas e como o uso delas favoreceriam 

efetivamente o ensino e a aprendizagem de alunos com necessidades especiais sem se 
                                                           
71  Entende-se por novas tecnologias: internet; chat; bate papo, teleconferências, correio 

eletrônico, CD-Rom; power point, etc, usadas para auxiliar a aprendizagem. 
 



 

PARTE II  | Pág. 266  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

tornar entretenimento ou apenas mais uma forma de modificar a prática docente 

atingindo significativamente os objetivos propostos. 

Levy (1997) considera o computador e a rede de informações (Internet) como um 

terceiro processo de desenvolvimento das “tecnologias intelectuais”, sendo, segundo 

ele, o primeiro a passagem da oralidade para a utilização da escrita e o segundo 

momento o advento da imprensa, dinamizando enormemente a disseminação do 

conhecimento através da impressão de livros. Para o autor: 

 

Estes momentos denotam modificações históricas nas formas de apreensão e construção do 

conhecimento, devido à utilização de processos cognitivos distintos (linguagem oral, escrita e 

“simulação” por computador) Nessas modificações, o conhecimento toma um novo sentido tanto para o 

professor quanto para seus aprendizes. (LEVY, 1997, p. 64). 
 

Com se vê, para o autor, é evidente que as novas tecnologias podem ser reconhecidas e 

utilizadas, porém o seu uso como método de ensino deve ser planejado de forma 

criteriosa, considerando o acesso dos alunos aos meios da mídia e a preparação do 

profissional no sentido de utilizar esses meios de forma coerente ao seu plano de ensino. 

É nessa perspectiva que as novas tecnologias seriam uma prática inovadora no trabalho 

docente, não só para transformar o ambiente educacional, mas também propiciando a 

inclusão (LEVY, 1997). 

Para Moran (2000), as mudanças na educação dependem também de administradores, 

diretores e coordenadores que atendam todos os níveis do processo educativo. E os 

alunos também fazem parte da mudança. Alunos curiosos e motivados ajudam o 

professor a educar, pois se tornam interlocutores e parceiros do professor, visando a um 

ambiente culturalmente rico. 

Portanto, o professor – agindo como mediador do conhecimento – deve utilizar as novas 

tecnologias como forma de enriquecimento de suas aulas, considerando que estas não 

substituem outros métodos e não devem se tornar o único meio de o aluno ter acesso ao 

conhecimento e à formação, mas sim mais uma estratégia de ensino que favoreça a 

melhoria na qualidade do ensino aplicado em sala de aula (MORAN, 2000). 

Nesse sentido, as novas tecnologias cooperam com o desenvolvimento cognitivo, 

através do uso da linguagem, dos sons e das imagens, mas promovem, ainda, o 

desenvolvimento social no momento em que provoca a interação. Ainda, segundo 

Moran: 
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Pela interação entramos em contato com tudo o que nos rodeia; captamos as mensagens, revelamo-nos e 

ampliamos a percepção externa. Mas a compreensão só se completa com a interiorização, com o processo 

de síntese pessoal, de reelaboração de tudo o que captamos por meio da interação (2000, p.25). 
 

Contudo, é importante que se considere também o uso das novas tecnologias como 

estratégia que favoreça a inclusão. Nesse aspecto, é preciso refletir com o uso das 

tecnologias de forma integrada e planejada de forma pode favorecer a inclusão de 

alunos com deficiência. 

Pode-se, nesse sentido, citar como exemplo o uso de softwares educativos. Estes trazem 

brincadeiras com formas e cores que facilitam a compreensão e favorecem o 

aprendizado através de brincadeiras e jogos. O software educativo “Hércules e Jiló”, por 

exemplo:  

 

Trata-se, na verdade, de um ambiente educativo multimediatizado, no qual a criança é situada em um 

contexto de aprendizagem delimitado por uma série de atividades lúdico-pedagógicas voltadas para sua 

estimulação no sentido amplo do termo e que não se restringem ao uso do computador como meio de 

comunicação pedagógica. (SANTOS; SOUSA, 2003, p. 03) 

 

 

 

 O software Hércules e Jiló, “foi idealizado para servir de apoio às intervenções 

pedagógicas no campo das Ciências Naturais” (idem). Contudo, pode-se utilizar os 

softwares, ainda, na compreensão da matemática; bem como em outros conteúdos, de 

forma interdisciplinar. O uso de softwares educativos pode apresentar resultados 

significativos no processo de construção de conhecimento, proporcionando condições 

para o desenvolvimento cognitivo e visando a autonomia de pessoas com deficiência. 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo, será apontada a trajetória metodológica que se pretendeu percorrer para 

o desenvolvimento desta pesquisa. O estudo procurou, de certo modo, seguir um roteiro 

de ações que conseguissem atingir os objetivos propostos. 

3.1 Delineamento da Pesquisa 

 

Nesse trabalho, optou-se por uma abordagem quanti-qualitativa, pois permite um 

aprofundamento de dimensões da vida social. Segundo Gil (2007), a pesquisa 

quantitativa busca traduzir em números opiniões e informações para classificá-los e 

analisá-los e a pesquisa qualitativa considera que há uma relação dinâmica entre o 
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mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. 

E, de acordo com Triviños (1987), a abordagem qualitativa permite analisar os aspectos 

implícitos ao desenvolvimento das práticas organizacionais, e a abordagem descritiva é 

praticada quando o que se pretende buscar é o conhecimento de determinadas 

informações e por ser um método capaz de descrever com exatidão os fatos e 

fenômenos de determinada realidade. 

De acordo com Bardin (2000), a análise qualitativa não rejeita toda e qualquer forma de 

quantificação. Já Triviños (1987) afirma que a pesquisa qualitativa é 

predominantemente descritiva e que os dados coletados são mais uma forma de palavras 

ou figuras do que números. No caso da pesquisa em questão, em função do contexto a 

ser estudado e dos objetivos pretendidos, isso foi importante, uma vez que os dados 

quantitativos complementaram a compreensão dos  resultados gerais do estudo. 

 Sabe-se que uma pesquisa pode utilizar procedimentos quantitativos e qualitativos. 

Assim, em algumas pesquisas, um delineamento integrado que combine dados 

quantitativos e qualitativos numa mesma investigação pode ser positivo, uma vez que as 

duas abordagens possuem aspectos que se complementam.  

O método de pesquisa escolhido foi o estudo de caso. Yin (2005) fala que o estudo de 

caso é o método adequado quando se deseja estudar acontecimentos contemporâneos, 

mas quando não se podem manipular comportamentos relevantes. Este método foi 

escolhido após se perceber que o objeto de estudo poderia apresentar muitas variáveis a 

serem estudadas, e que ainda há poucos campi do IFB que oferecem cursos técnicos e 

tecnológicos profissionalizantes para pessoas com deficiência.  

Gil (2007) descreve um estudo de caso como sendo um estudo profundo e exaustivo de 

um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado 

conhecimento. Segundo Yin (2005, p.28), a utilização do estudo de caso torna-se 

adequada quando se pretende investigar o como e o porquê de um conjunto de eventos 

contemporâneos. Um estudo de caso é uma “investigação empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os 

limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos” (YIN, 2005, 

p.32).  

Nesse sentido, o estudo de caso pôde contribuir para a investigação acerca das 

estratégias utilizadas na instituição com o objetivo de favorecer o ingresso e apoiar a 
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permanência. 

3.2 Contexto do estudo: IFB 

 

A pesquisa de campo foi realizada nos campi do Instituto Federal de Brasília, tendo 

como foco o conhecimento da estrutura física e tecnológica, o corpo pedagógico, o 

corpo docente e discente da referida instituição.  “A pesquisa de campo em Educação, 

portanto, caracteriza-se pela ida do pesquisador a campo, aos espaços educativos para 

coleta de dados, com o objetivo de compreender os fenômenos que nele ocorrem.” 

(TOZONI-REIS, 2009, p.39). 

3.3 Técnicas de coleta 

  

O pesquisador que usa o método do estudo de caso tem a sua disposição algumas fontes 

de evidências: documentação, registros em arquivos, entrevistas, observações simples, 

observação participante e artefatos físicos. (YIN, 2005) 

Para o desenvolvimento desta investigação, considerando a questão norteadora já  

citada, tomaram-se como base as seguintes questões: Como é a realizada a seleção dos 

alunos com deficiência para o ingresso nos cursos do IFB? Como é a estrutura da 

instituição no que se refere à inclusão destes alunos? Quais estratégias são utilizadas no 

sentido de se garantir a permanência deles? Quais adaptações e tecnologias são 

utilizadas no IFB para a efetiva inclusão e permanência desses alunos? Qual é o papel 

do professor frente a este desafio? 

Essas questões nortearam a definição das estratégias, técnicas para conhecimento da 

realidade que foi estudada, assim como na construção dos instrumentos de coleta de 

dados utilizados na pesquisa, a saber: a- análise documental; b- observação do contexto  

a ser estudado; c- entrevistas semi-estruturadas, realizadas com o coordenador geral e 

com os coordenadores do NAPNE dos campi e com alunos com deficiência. 

3.3.1 Análise documental 

 

Para Ludke e André (1986) a análise documental pode-se constituir numa técnica 

valiosa de abordagem de dados qualitativos. Para eles, é muito importante o uso de 

documentos em investigações educacionais. Ela deve ser feita quando o pesquisador 

necessita identificar informações factuais em documentos, a partir de questões que 
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sejam do interesse da pesquisa. Sua utilização acontecerá quando o acesso aos dados é 

problemático, quando se pretende ratificar informações e quando interessa investigar a 

expressão do sujeito. (LUDKE, ANDRÉ, 1986) 

Foram considerados, neste estudo, documentos como leis, regulamentos, normas e 

pareceres utilizados pelo IFB,assim como o seu PDI. Esperou-se, com essa análise, 

elucidar as especificidades do contexto organizacional dessa instituição no que se refere 

á inclusão de pessoas com deficiência. 

3.3.2 Observação simples 

 

Segundo Lüdke & André (1986, p.26) “a observação ocupa um lugar privilegiado nas 

novas abordagens de pesquisa educacional e possibilita um contato pessoal e estreito do 

pesquisador com o fenômeno pesquisado”. Elas, também, afirmam que as técnicas de 

observação são extremamente úteis para descobrir aspectos novos de um problema. 

Uma observação controlada e sistemática se torna um instrumento fidedigno de 

investigação científica. Ela se concretiza com um planejamento correto do trabalho e 

preparação prévia do pesquisador/observador (LÜDKE, 1986). 

 A opção para realizar a observação simples nesse estudo, encontra-se  apoiada nos 

estudos de Gil (1999),  que  a descreve  como  aquela em que os fatos são observados de 

maneira espontânea, e o papel representado pelo pesquisador está mais para um 

espectador do que um ator.  É uma técnica de coleta de dados utilizada para caso em que 

os fatos são de conhecimento público, necessita de um planejamento cuidadoso, e 

definição dos objetivos da pesquisa. Segundo SELLTIZ et al.(apud GIL, 1999), é 

preciso definir os sujeitos (os participantes da pesquisa), o cenário (onde as pessoas se 

situam em termos de local), e o comportamento social ( o que realmente ocorre em 

termos sociais nesse local). Em suma, nesse tipo de observação, segundo estes autores,o 

planejamento é mais simples   e permite a obtenção dos dados necessário buscados pelo 

pesquisador. 

 A observação simples faz parte de praticamente todos os estudos de pesquisa, sendo 

realizada no próprio ambiente a ser pesquisado, e não exige padronização de seus 

procedimentos, devendo se considerada como uma fase exploratória, de descoberta e 

acumulação de conhecimentos. (Selltiz et al. apud GIL, 1999) 
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3.3.3  Entrevista 

 

Para Gil (2007), a entrevista é uma das técnicas mais usadas na coleta dos dados no 

domínio das ciências sociais, e uma forma de interação social em que uma das partes se 

apresenta como fonte de informação e a outra busca coletar dados.  

A entrevista é uma técnica muito presente na etapa da coleta de dados da pesquisa 

qualitativa, em especial no trabalho de campo, tendo como objetivo buscar informações 

através da fala dos sujeitos a serem ouvidos, os entrevistados. Considera-se entrevista 

todo tipo de comunicação ou diálogo entre um pesquisador que tem como objetivo 

coletar informações para serem analisadas e os sujeitos depoentes (TOZONI-REIS, 

2006). 

Como procedimento para definição da amostra, foi feita primeiramente uma entrevista 

com o coordenador do NAPNE nos campi, onde havia alunos com deficiência. Após 

feita a entrevista com eles, estes encaminharam os contatos dos alunos e possibilitaram 

que as entrevistas fossem feitas com esses estudantes. 

 

3.4 Análise e discussão dos resultados obtidos 

 

O desenvolvimento dos procedimentos de análise precisou estabelecer a vinculação com 

os interesses da pesquisa e, mais precisamente, com os objetivos propostos. Para isso 

estratégias e técnicas foram definidas para a análise e discussão dos dados coletados. 

Nesse sentido nos aspectos apontados como descritivos, a abordagem foi quantitativa, 

pois seu propósito foi o de obter informações de determinado grupo, com o propósito de 

descrever características, buscando, também, uma relação entre variáveis entre os 

elementos da amostra escolhida. Já para os aspectos de caráter exploratório, a 

abordagem foi qualitativa, com a finalidade de se fazer uma interpretação real dos fatos, 

e situações que permearam todo o processo da pesquisa. Como a pesquisa ainda se 

encontra em andamento, nem todos os dados já foram coletados. Sendo assim, a análise 

e a discussão destes ainda se encontram em fase de construção. 

3.4.1 Técnicas de análise 
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  A análise de conteúdo foi uma das técnicas utilizada na pesquisa. A análise de 

conteúdo, conforme Bardin, pode ser definida como: 

 

 
Um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando obter, por procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas mensagens (1979, p. 42). 
 

A análise de dados é uma fase importante da pesquisa. Após a coleta, dois tipos de 

dados foram analisados: os qualitativos e os quantitativos. A partir destes, foi feita a 

análise e a interpretação dos resultados obtidos: 

 

A análise tem como objetivo organizar e sumariar os dados de tal forma que possibilitem o fornecimento de respostas 

ao problema proposto para investigação. Já a interpretação tem como objetivo a procura do sentido mais amplo das 

respostas, o que é feito mediante sua ligação a outros conhecimentos anteriormente obtidos (GIL, 1999, p. 168). 
 

Na fase de observação, pretendeu-se, por meio das visitas in loco conhecer melhor as 

estratégias pedagógicas utilizadas no sentido de favorecer a inclusão. Para Lüdke e 

André (1986), na observação não-participante, o investigador não interage de forma 

alguma com o objeto do estudo no momento em que realiza a observação. Este tipo de 

técnica reduz substancialmente a interferência do observador no observado e permite 

ouso de instrumentos de registro sem influenciar o objeto do estudo. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No estudo realizado em torno da pessoa com deficiência, verificou-se que sua trajetória 

acompanha a evolução histórica da conquista do direito à inclusão. Nas discussões 

realizadas sobre o tema, observou-se que as pessoas com deficiência foram percebidas 

como seres distintos e à margem dos grupos sociais. Mas, a partir do momento em que a 

dignidade do homem, seu direito à igualdade de oportunidades e participação na 

sociedade passaram a fazer parte de debates e reflexões, mudanças foram observadas 

em todos os setores da sociedade no sentido de promover efetivamente a inclusão.  

 Percebeu-se, portanto, que a inclusão das pessoas com deficiência na educação 

profissional depende do seu reconhecimento como pessoas, que apresentam 

necessidades educacionais especiais geradoras de direitos específicos, cuja proteção e 

exercício dependem do cumprimento dos seus direitos, garantidos por lei.  
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 FACE A FACE COM O AUTISMO: SERÁ A INCLUSÃO UM MITO OU 

UMA REALIDADE? 

Cláudia Preciosa da Cruz de Paiva Martins 

Resumo 

Tendo como tema a Inclusão de crianças com Perturbações do Espectro do Autismo 

(PEA) nas turmas regulares, o estudo foi realizado numa escola do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico, com uma Unidade de Ensino Estruturado. Constituíram a amostra 64 crianças 

das turmas que incluem alunos com PEA, entre os 6 e 8 anos de idade, que 

frequentavam o 1.º e o 2.º ano de escolaridade. O objetivo do mesmo foi perceber como 

é que os colegas sem Necessidades Educativas Especiais (NEE) encaram a presença das 

crianças com PEA na sua turma, que representações constroem sobre elas e se 

interpretam as suas manifestações de comunicação. 

Esta investigação teve como base o paradigma qualitativo, sendo adotada a metodologia 

da Investigação Descritiva, cujos instrumentos utilizados na recolha do corpus foram 

um teste sociométrico e um questionário, realizados aos colegas de turmas das crianças 

com PEA, para além de toda a análise documental necessária. 

Palavras-chave: autismo, comunicação, linguagem, inclusão escolar, inclusão social. 

 

Abstract 

 With the theme of inclusion of children with Autism Spectrum Disorders (ASD) 

in regular classes, the study was conducted in a school belonging to the 1. º Primary 

School, with a Structured Teaching Unit. The sample consisted of 64 children inclusive 

classrooms of students with ASD, between 6 and 8 years old, attending the 1. º and 2.º  

school year. The goal of this work was to understand how the colleagues without special 

education needs face the presence of children with ASD in class, what kind of 

representations do they build and if they interpret their manifestations of 

communication. 

This research is based on a qualitative paradigm, being adopted the methodology of  

Descriptive Investigation in which  the instruments for collecting the corpus were a 

sociometric test and a questionnaire done to the colleagues who have children with ASD 

in their classes together with document analysis required. 

Keywords: autism, communication, language, school inclusion, social inclusion. 
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Introdução 

Na sociedade atual, a inclusão assume um grande protagonismo no quotidiano das 

nossas escolas e na vida da criança diferente e tal como preconiza a Declaração de 

Salamanca (1994), o seu principal objetivo deverá ser tornar o ensino regular num 

espaço de acolhimento à diferença e de equidade de oportunidades.  

O primeiro passo a considerar para que a inclusão da criança diferente possa acontecer é 

a sua permanência em meio escolar, usufruindo das devidas adequações e dos apoios 

necessários. A inclusão não pode ser assumida como um privilégio, ou uma mera opção 

estratégica, é um direito e sobretudo, um exercício de cidadania a executar diariamente 

e que abre caminho rumo a uma escola na qual todas as crianças devem ter um lugar, 

independentemente das suas diferenças (Declaração de Salamanca, 1994). 

 Assim, pareceu-nos fundamental saber o que pensam sobre a inclusão aqueles que 

diariamente convivem com ela na mesa do lado, dentro da sala de aula, no recreio ou no 

refeitório. Foi na senda desta resposta que nos propusemos realizar este estudo, que 

visou conhecer o modo como as crianças com PEA são percecionadas pelos seus pares, 

numa escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico do concelho de Sintra. Pretendíamos ainda, 

compreender quais os efeitos que decorrem da inclusão destas crianças nos seus pares e 

qual a opinião que estes têm sobre esta inclusão. 

O autismo é um tema que sempre nos cativou, nos envolveu e nos fascinou, pelo seu 

mistério, pelo desconhecimento e incertezas que existem à sua volta, pela humildade e 

cautela com que se deve falar dele… porque para o compreender é preciso uma 

constante aprendizagem, uma revisão contínua sobre as nossas crenças, valores e 

conhecimentos, sobre nós mesmos! 

Assim, a opção da realização do estudo, intitulado “Face a face com o Autismo – será a 

Inclusão um mito ou uma realidade?”, prendeu-se essencialmente com os considerandos 

acima descritos e baseou-se nas nossas motivações pessoais, profissionais e científicas. 

 

Contextualização Teórica 

Segundo Murphy, Bolton e Pickles (2000), cada vez mais se reconhece que muitas 

perturbações do neurodesenvolvimento ficariam melhor caracterizadas se fossem 

integradas no espectro do autismo. Essencialmente, a expressão “perturbações do 

espectro” significa que existem muitas variantes e expressões parciais de uma dada 
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perturbação em pessoas com riscos biológicos e familiares semelhantes, daqui a 

designação de PEA.  

 

Utiliza-se a designação «espectro do autismo», quando nos referimos a uma condição 

clínica de alterações cognitivas, linguísticas e neurocomportamentais, pretendendo 

caracterizar o facto de, mais do que um conjunto fixo de características, o autismo parecer 

manifestar-se através de várias combinações possíveis de sintomas num contínuo de 

gravidade de maior ou menor intensidade. Apesar disso, utiliza-se com frequência a 

palavra autismo como sinónimo do espectro de perturbações. (DGIDC, 2008, p. 9) 

 

Devido à combinação multifactorial que apresentam, as PEA caracterizam-se por uma 

tríade clínica: perturbações no desenvolvimento da interação social recíproca, restrição 

da comunicação verbal e não-verbal, repertório restrito de interesses e comportamentos. 

Estas perturbações implicam um défice na flexibilidade de pensamento e uma 

especificidade no modo de aprender que comprometem, em particular, o contacto e a 

comunicação do indivíduo com o meio (Jordan, 2000). Estas características foram 

estudadas por Lorna Wing e ficaram conhecidas com “Tríade de Wing” e é com base 

nela e na avaliação direta do comportamento dos indivíduos que é feito o diagnóstico 

clínico.  

Geralmente, a afetação nestas áreas traduz-se, na prática, em dificuldades significativas 

para aprender de forma convencional. Podem manifestar-se, entre outras, através: da 

falta de motivação; da dificuldade na compreensão de sequências e de consequências; 

de um défice cognitivo específico; de dificuldades de concentração e de atenção; de 

alterações na descriminação/processamento auditivo e na compreensão de instruções 

fornecidas oralmente; da falta de persistência nas tarefas; na perceção da tarefa como 

um todo; da dificuldade em aceitar mudanças e em compreender as regras instintivas da 

interação social; na gestão de imprevistos; na comunicação expressiva; na comunicação 

não-verbal; na cognição social; de alterações de sensibilidade à dor, a sons, a luzes ou 

ao tacto; da grande redução da capacidade imaginativa e de fantasiar; dos interesses 

restritos; das alterações de sono, vigília ou em particularidades do padrão alimentar 

(Federação Portuguesa de Autismo, s. d.). Todas estas dificuldades referidas, no âmbito 

das PEA, em contexto educativo, são consideradas NEE de caráter permanente.  

Nos últimos anos, a intervenção para o autismo tem vindo a desenvolver-se a grande 

velocidade, aumentando também a diversidade em relação à metodologia (...) (Siegel, 

2003).  
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Hoje, defende-se que os programas que envolvem abordagens comportamentais para a 

intervenção, os que são concebidos para melhorar a interação pais-criança e os que têm 

ênfase no desenvolvimento das competências sociais e da comunicação, parecem ter a 

base de evidência mais forte (pelo menos a curto prazo). No entanto, muito outros 

elementos são essenciais para melhorar os resultados a longo termo, como: a educação, 

o apoio comunitário, os tratamentos médicos e psicológicos. 

A educação deve ser o mais precoce possível, com especial atenção ao desenvolvimento 

social, à comunicação, ao desenvolvimento escolar e comportamental, fornecida num 

ambiente o menos restritivo possível, por pessoas com conhecimento e compreensão 

tanto do autismo como do próprio aluno. 

Quanto mais cedo começar a intervenção, melhor se sentirão os seus efeitos e mais 

probabilidades a criança tem de aprender. Um bom programa individual de intervenção, 

construído com base numa avaliação precoce criteriosa, requer o recurso a diferentes 

abordagens e estratégias e, ao longo da sua aplicação, deve ser modificado de acordo 

com a evolução das capacidades e competências da criança, dos seus interesses e das 

suas dificuldades. 

De acordo com a nossa experiência, concluímos que, a premissa mais importante a ter 

em conta na intervenção com pessoas com PEA é que, cada pessoa é uma pessoa única 

e diferente das outras e não é por ter autismo que deixa de ter as suas próprias 

características, preferências, dificuldades e necessidades. Assim, a sua educação deve 

ser personalizada e individualizada. 

A inclusão escolar das crianças com PEA tem como papel fundamental fazer com que 

estas partilhem de relações sociais com as outras crianças. Para tal, o papel dos 

professores é crucial num duplo sentido, nas atitudes que têm face à inclusão e no 

domínio das estratégias de ensino-aprendizagem adequadas e na aplicação de técnicas 

específicas que lhes permitam concretizar o processo de inclusão.  

 

 

Contextualização Metodológica 

A pertinência do nosso estudo situa-se entre a confluência da filosofia da inclusão e da 

interpretação das formas de comunicação preconizada pelas crianças sem NEE do 1.º Ciclo 

do Ensino Básico. 
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Foi no seguimento desta linha que considerámos ser nosso objeto de estudo as crianças 

sem NEE de uma escola que inclui crianças com PEA, delineando como objetivos: 1) 

compreender como é que encaram a presença dos colegas com PEA na turma; 2) 

compreender a representação que elaboram sobre os colegas com PEA; 3) compreender se 

interpretam as suas manifestações de comunicação.  

De acordo com a prossecução dos nossos objetivos gerais, será nossa intenção, com esta 

investigação, responder às seguintes questões: 

No que se refere à Escola Inclusiva 

O que pensam as crianças sem NEE acerca do convívio e da presença em sala de aula dos 

colegas com PEA? 

No que respeita à Perturbação do Espectro do Autismo 

Como percepcionam as crianças esta deficiência? 

Que informações constroem, sobre o autismo e sobre os colegas com o autismo? 

No que se refere à Comunicação 

As crianças sem NEE conseguem interpretar as manifestações de comunicação dos colegas 

com PEA? 

Esta investigação teve como base o paradigma qualitativo, sendo adotada a 

metodologia da Investigação descritiva. 

Segundo Bogdan e Biklen (1994), numa investigação qualitativa é pertinente conhecer, 

suficientemente bem, os sujeitos alvos do estudo, sendo por isso fundamental elaborar a 

sua caracterização. 

Segundo Lessar-Hébert, Goyette e Boutin (2005), a investigação qualitativa tem como 

objetivo a compreensão do significado ou da interpretação dada pelos próprios sujeitos 

inquiridos, com frequência e de modo implícito, aos acontecimentos que lhes dizem 

respeito e aos comportamentos que manifestam. 

O campo de estudo foi uma escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico do concelho de Sintra, 

inserida num Território de Intervenção Prioritária (TEIP), com uma Unidade de Ensino 

Estruturado (UEE) que apoia 4 crianças com PEA. 

A amostra é uma amostra de conveniência, foi constituída pelas crianças sem NEE das 

turmas com alunos com PEA, num total de 62 crianças entre os 6 e 8 anos de idade, que 

frequentam o 1.º e o 2.º ano de escolaridade.  
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Esta amostra foi selecionada e contactada no ano letivo 2010/2011 e a técnica de 

amostragem escolhida enquadra-se nas Amostras Não Probabilísticas, pois trata-se de uma 

amostragem de conveniência. 

O quadro seguinte ilustra a nossa amostra detalhadamente: 

Turmas Género 

Masculino 

Género 

Feminino 

Total Idade 

   6 anos         7 anos            8 anos 

Grupo 1 (1.ºA) 10 7 17 5 12 0 

Grupo 2 (1.ºB) 9 7 16 5 11 0 

Grupo 3 (2.ºA) 9 7 16 0 5 11 

Grupo 4 (2.ºB) 5 8 13 0 7 6 

Total 33 29 62 10 35 17 

 

Através da análise deste quadro podemos concluir que, a nossa amostra foi constituída 

por um maior número de rapazes do que de raparigas e que a maioria das crianças tem 7 

anos de idade. Denota-se ainda que, houve mais participantes no 1.º ano de escolaridade 

(um total de 33 crianças) do que no 2.º ano (29 crianças). 

Os instrumentos utilizados na recolha do corpus do estudo foram um teste 

sociométrico e um questionário (que foram elaborados com o propósito de serem 

utilizados nesta investigação, já que na bibliografia consultada não foram encontrados 

quaisquer instrumentos que pudessem dar resposta às questões de investigação), 

realizados aos colegas de turmas das crianças com PEA, para além de toda a análise 

documental necessária. 

O teste sociométrico teve como objetivo perceber quantas vezes os alunos com PEA são 

escolhidos pelos colegas para participar em três tipos de atividades: trabalhar em sala de 

aula, brincar no recreio e ir a festas dos colegas. Para cada uma das situações expostas, 

os alunos tinham três ou quatro opções de respostas, representadas por uma escala de 

sorrisos que lhes permitia quantificar as suas respostas.  
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A 

análise das respostas dadas pelos colegas sem PEA permitiram avaliar o nível de 

inclusão das crianças com autismo, ficando a saber se são ou não alvo das escolhas dos 

mesmos. Foi ainda possível determinar quais são as crianças mais populares de cada 

grupo e quais as que são menos aceites. 

O segundo instrumento utilizado nesta nossa investigação foi um Inquérito por 

Questionário com Escala de Sorrisos (escala de atitudes). O questionário foi construído 

para avaliar as interações sociais e as perceções/representações que os colegas das 

crianças com PEA constroem sobre elas e é composto por duas partes. Tal como no 

teste sociométrico, em ambas as partes foi utilizada uma escala de sorrisos (escala de 

atitudes - opção adotada com base na faixa-etária dos inquiridos e nas suas 

competências de leitura e escrita): a Parte I é composta por vinte e cinco indicadores e 

as opções (muitas vezes, algumas vezes, poucas vezes e nunca) permitem-nos avaliar a 

qualidade das interações e as representações/perceções que as crianças das turmas 

inclusivas têm dos seus colegas com PEA; a Parte II é composta por oito indicadores e 

as opções (muito feliz, contente, triste e muito triste) permitem às crianças exprimir as 

emoções sentidas na sequência das questões colocadas, que se destinam a avaliar como 

se sentem na escola e como consideram que se sentem os seus colegas com PEA. 
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Apresentação, Análise e Discussão dos Resultados 

Apresentação e Análise dos Resultados 

Com base nos dados aferidos através da análise dos testes sociométricos, conseguimos 

determinar o nível de inclusão das crianças com PEA nas respetivas turmas onde estão 

integradas. 

Estes dados foram apresentados através de sociogramas individuais (três sociogramas 

para cada aluno com PEA, um para cada questão efetuada), que foram realizados a 

partir da análise da matriz sociométrica e que nos permitiram perceber o tipo de 

escolhas ("Muitas Vezes"/"Sempre", "Algumas Vezes", "Poucas Vezes" e "Nunca") a 

que foram sujeitos os alunos com autismo pelos seus colegas de turma (rapazes e 

raparigas). O sociograma individual é uma imagem das relações sociais da criança. 
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Quantas vezes costumas trabalhar na sala com o M.? 

Grupo 1 – 17 alunos 
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A aplicação do inquérito por questionário permitiu-nos avaliar as interações sociais e 

as perceções/representações que os colegas das crianças com PEA constroem sobre elas, 

assim como também conseguimos avaliar como estas crianças se sentem na escola e 

como consideram que se sentem os seus colegas com PEA.  

Estes dados foram apresentados sob a forma de gráficos de colunas (um gráfico para 

cada indicador), sendo que considerámos ser esta a forma mais fácil para proceder à 

leitura dos mesmos.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Ouvir falar sobre 

o autismo 

M. 

Legenda: 

                      Muitas Vezes 

                     Algumas Vezes 

                     Poucas Vezes 

                    Nunca 

 

Sociograma 1 – Trabalho em sala de aula com o M. 
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Os gráficos foram elaborados com base na tabela realizada para a organização dos 

dados. A ordem estabelecida para a apresentação dos indicadores na tabela difere da 

ordem que aparece na primeira parte do inquérito. Na tabela, estes aparecem agrupados 

de acordo com os três aspectos que caracterizam a tríade sintomática do autismo: 

interação social, comunicação e comportamento. Tomámos esta opção porque, 

considerámos que seria a mais coerente para organizarmos os dados e também porque, 

uma leitura feita desta forma nos ajudaria a perceber se existe algum aspecto da tríade 

que exerça maior influência nas perceções/representações das crianças. Os gráficos 

referentes à segunda parte do inquérito, aparecem pela ordem dos indicadores, 

apresentada no mesmo. 

 

Discussão dos Resultados 

A fim de dar resposta aos objetivos e às questões de investigação, apresentamos uma breve 

discussão dos resultados obtidos, na qual triangulamos os dados recolhidos com a análise 

dos instrumentos de investigação (teste sociométrico, questionário e análise documental). 

Começamos por abordar as questões relativas à "Escola Inclusiva" e às interações sociais. 

Assim, de acordo com a análise do Gráfico 2 (Costumas trabalhar na sala com o teu colega 

com autismo) e do Gráfico 3 (Costumas convidá-lo para ser do teu grupo), bem como dos 

resultados obtidos pela aplicação do teste sociométrico, podemos concluir que não existem 

hábitos de trabalho entre as crianças que compõem a nossa amostra e os seus colegas com 

PEA, nem a pares nem em grupo. Salientamos que, estes resultados não são coincidentes 

com os dados obtidos através da análise dos projetos curriculares de turma, nos quais são 

referidas várias atividades realizadas recorrendo à metodologia do trabalho em grupo, onde 

aparecem incluídas as crianças com NEE presentes nas turmas. Importa ainda referir que, 

algumas destas atividades são comuns às quatro turmas inquiridas, pois figuram do Plano 

Anual de Atividades da escola, do Projeto da UEE (que menciona inúmeras atividades em 

que as crianças das turmas regulares vêm à Unidade trabalhar com os seus colegas com 

autismo – contar histórias, realizar atividades no âmbito das expressões plástica e 

dramática, fazer jogos, etc.), do Projeto Educativo da Escola, em que um dos objetivos 

gerais é "Promover o trabalho de grupo como mediador da inclusão" e dos horários 

individuais dos alunos com PEA, que referem que estes passam 80% do período escolar na 

sala de aula com a sua turma de referência e apenas 20% do tempo na UEE. Encontramo-
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nos, portanto, perante uma divergência entre as informações descritas nos documentos que 

regulam as práticas educativas e aquilo que, de acordo com as respostas fornecidas pelas 

crianças inquiridas, é realizado diariamente no quotidiano escolar.  

Relativamente aos dados apresentados no Gráfico 4 e no teste sociométrico e que se 

referem aos hábitos de brincar com os colegas com PEA no recreio, verificamos que existe 

alguma incongruência entre as respostas fornecidas pelos dois instrumentos de 

investigação. No entanto, concluímos que apesar de em ambos os instrumentos, a maioria 

dos pares já ter brincado no recreio com o seu colega com autismo, há ainda muitos outros 

colegas que nunca o fizeram e que, mesmo os que já brincaram não têm o hábito de os 

convidar para participarem em jogos. 

Assim, e tendo por referência  a Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF), 

podemos concluir que as crianças portadoras de PEA não possuem atividade nem 

participação nos subambientes escolares de maior relevo (sala de aula e recreio) em que 

estão com os seus pares. Esta situação translada o contexto escolar e estende-se ao 

contexto social (embora ambos estejam interligados), visto que, com base nos dados 

fornecidos pelos testes sociométricos relativos à questão – "Convidas para as tuas festas", 

podemos verificar que raras são as crianças que gostam de ter presentes nas suas festas 

familiares o seu colega com autismo. 

Com base nestes dados, concluímos que as crianças das turmas regulares não conseguem 

estabelecer relações eficazes com os seus pares com autismo e que as interações sociais 

entre ambos os grupos de crianças são muito pobres e restritas (não nos podemos esquecer 

que as dificuldades de interação social fazem parte das características individuais do grupo 

de crianças com PEA e que se podem constituir num grande entrave ao desenvolvimento 

saudável de relações interpessoais). 

Segundo Telmo (2005), o principal objetivo da inclusão de crianças com autismo nas 

escolas de ensino regular é "possibilitar a educação no meio o menos restritivo possível" e 

para que este seja alcançado é necessário um grande esforço dos professores, das famílias, 

dos outros alunos e da sociedade em geral. A mesma autora refere ainda que, se as 

necessidades destas crianças não forem devidamente atendidas, se não tiverem professores 

compreensivos, materiais adequados às tarefas exigidas e colegas colaboradores, a sua 

presença em ambiente escolar pode conduzi-los ao insucesso e tornar o ambiente educativo 

"o mais restrito possível".  
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Com a realização do nosso estudo, pudemos constatar que as crianças com PEA estão 

apenas integradas nas turmas, ou seja, apenas mantém uma presença física (e que nem 

sempre é constante, já que, de acordo com as informações descritas no seu horário, passam 

20% do período escolar na UEE), pois, segundo Rodrigues (2006), a integração pressupõe 

uma “participação tutelada” numa estrutura com valores próprios e aos quais o aluno 

“integrado” se tem que adaptar. Portanto, estas crianças não estão incluídas na estrutura 

escolar, visto que, "estar incluído é muito mais do que uma presença física: é um 

sentimento e uma prática mútua de presença entre a escola e a criança" (Rodrigues, 2003, 

p.95). Inclusão é sinónimo de atividade e de participação com os outros e só quando estas 

existem é que o indivíduo consegue ter um sentimento de pertença em relação a um grupo. 

A Educação Inclusiva pressupõe assim, uma participação plena numa estrutura em que os 

valores e as práticas são delineados tendo em conta todas as características, interesses, 

objetivos e direitos de todos os participantes no ato educativo. 

Concluímos então que, a inclusão das crianças com autismo, no ambiente escolar que 

estudámos, está ainda aquém de ser uma realidade e que as práticas educativas "inclusivas" 

da escola devem ser revistas, reorganizadas e aperfeiçoadas de forma a responderem aos 

principais objetivos da Educação Inclusiva, que pressupõem uma escola centrada na 

comunidade, livre de barreiras (desde as arquitetónicas, às curriculares), promotora de 

colaboração e de equidade.  

Com base na revisão da literatura apresentada e na nossa experiência profissional, aferimos 

que ao passarem 80% do tempo que permanecem na escola, em sala de aula com os seus 

pares, se as práticas educativas inclusivas fossem eficazes e colaborativas, o nível de 

inclusão e de aceitação das crianças com PEA nas suas turmas, seria muito superior àquele 

que efetivamente se verificou. 

Ainda dentro da temática da escola inclusiva, analisaremos agora os hábitos de interajuda e 

de preocupação que as crianças das turmas regulares evidenciam para com os seus pares 

portadores de deficiência. Com base nos dados fornecidos pelo Gráfico 6 (Costumas ajudá-

lo) e pelo Gráfico 7 (Costumas preocupar-te com ele), depreendemos que a grande maioria 

dos alunos inquiridos costuma ajudar e preocupar-se muitas vezes com o seu colega com 

autismo, sendo possível verificar a existência de valores e atitudes de proteção, tolerância, 

paciência e altruísmo, que podem ou não ser fruto da permanência e da convivência com os 

seus pares com deficiência. Isto porque, segundo a bibliografia consultada, podemos 

constatar que "a filosofia da inclusão também traz vantagens para os alunos sem NEE, uma 
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vez que lhes permite perceber que todos somos diferentes e, por conseguinte, que as 

diferenças individuais devem ser respeitadas e aceites" (Correia, 2001) e que a convivência 

de crianças sem NEE com os seus pares portadores de deficiência, promove o 

desenvolvimento de sentimentos positivos e de um nível de maturação superior ao 

esperado para a sua faixa-etária, pois estes revelam-se mais tolerantes e atentos às 

necessidades dos colegas com deficiência (Carvalho, 2006). 

No que se referem aos hábitos de partilha, os gráficos 8 e 9 revelam que estes ainda estão 

pouco sedimentados, quer nas crianças sem NEE (em que a maioria refere que "Nunca" 

partilhou nada com o seu colega com PEA, quer nos alunos com autismo. 

Os gráficos 10 e 11, correspondem aos hábitos relativos à preferência pela companhia do 

colega com PEA em momentos específicos. Através do Gráfico 10 (Costumas ir para ao pé 

dele quando estás feliz), percebemos que a maioria dos alunos costuma partilhar a sua 

felicidade com o seu colega com autismo e que o grupo onde esta tendência é mais 

relevante, é novamente o Grupo 2. O Gráfico 11 (Costumas ir para ao pé dele quando estás 

triste), demonstra-nos que a maioria dos alunos inquiridos nunca escolhe a companhia do 

seu colega com autismo quando está triste. Podemos concluir que, esta atitude pode 

evidenciar uma preocupação por parte dos pares em não passar a sua tristeza para o seu 

colega, em não partilhar este sentimento com ele, pois, contrariamente, verifica-se uma 

preocupação em partilhar um sentimento bom, um sentimento de felicidade. Consideramos 

que este resultado é deveras interessante, na medida em que, mais uma vez, nos deparamos 

com um sentimento de preocupação em relação às crianças com autismo por parte dos seus 

pares, visto não quererem transmitir-lhes sentimentos menos bons nem emoções negativas. 

Este facto, parece ir de encontro àquilo que Lourenço (2005) defende, quando refere que as 

crianças que possuem no seu contexto de vida crianças com PEA, têm mais oportunidades 

de descentração social e de conflito sociocognitivo, oportunidades essas que podem 

resultar em confrontos com dimensões diversificadas e em possíveis reestruturações e 

progressos pessoais, nos quais podem ficar inscritos novos entendimentos da vida. 

A discussão dos dados seguintes irá permitir-nos perceber o que pensam as crianças sem 

NEE sobre o convívio e a presença dos pares com PEA na escola e as perceções que têm 

sobre a forma como estes seus colegas se sentem. Assim, e com base na interpretação do 

Gráfico 26 (Como te sentes na tua turma), percebemos que a grande maioria dos alunos 

inquiridos revela que se sente muito feliz na sua turma. Relativamente à sua opinião sobre 

a forma como os seus colegas com PEA se sentem quando estão na sala de aula (dados do 
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Gráfico 27), estas diferem de turma para turma: na Turma A do 1.º ano, 35,3% dos colegas 

consideram que o M. se sente triste; na Turma B, a maioria das crianças acha que o D. se 

sente contente; na Turma A do 2.º ano, 50% dos alunos referem que o B. se sente muito 

triste e na Turma B, a maioria dos alunos considera que o L. se sente muito feliz.  

No que se refere à forma como eles se sentem quando o seu colega com PEA vem para a 

sala de aula, as opiniões também se dividem: a maioria dos alunos do 1.º A e do 2.º B 

afirma sentir-se muito feliz; no 1.º B, metade dos alunos da turma refere que se sente feliz 

e a outra metade refere que se sente triste quando o D. está na sala de aula; no 2.º A, 50% 

dos alunos dizem sentir-se tristes quando o B. vem para a sala e apenas 37,5%, refere 

sentir-se contentes. 

O Gráfico 29 é relativo aos sentimentos que os colegas experimentavam se o aluno com 

PEA fosse seu colega de carteira e através da sua análise, concluímos que a maioria se 

sente muito feliz. 

Relativamente à forma como se sentiriam se o seu professor lhes pedisse para ajudarem o 

seu colega com autismo na realização das tarefas escolares, os dados do Gráfico 30 

permitem-nos aferir que quase todas as crianças se sentem muito felizes por o poder 

ajudar, o que evidencia uma clara disponibilidade para o outro nas suas vidas.  

No que se concerne aos sentimentos que experimentam quando estão no recreio (Gráfico 

31), a grande maioria evidencia que se sente muito feliz. Quanto àquilo que acham que os 

seus colegas com autismo sentem quando estão neste mesmo espaço escolar (Gráfico 32), 

grande parte dos alunos considera que o seu colega se sente muito feliz. 

O Gráfico 33 (Como achas que se sentiria numa escola só com meninos especiais), revela-

nos que a maioria das crianças que frequentam o 1.º ano de escolaridade considera que o 

seu colega com PEA se sentiria triste ou muito triste, pelo contrário, os alunos que 

integram as turmas de 2.ºano, referem que acham que o seu colega com PEA se sentiria 

muito feliz numa escola só com crianças deficientes. 

Com base nestas premissas, sentimo-nos agora dotados de ferramentas que nos 

possibilitam dar resposta ao primeiro objetivo do nosso estudo que era compreender como 

é que os pares encaram a presença dos colegas com PEA na turma e à questão referente à 

categoria da Escola Inclusiva: "O que pensam as crianças sem NEE acerca do convívio e 

da presença em sala de aula dos colegas com PEA?" Assim, podemos aferir que o facto de 

a grande maioria dos alunos inquiridos se sentir feliz nas suas turmas, no recreio, em 

partilhar a carteira com o seu colega com autismo ou em o ajudar na realização das tarefas 
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escolares, demonstra-nos que estas crianças encaram de forma positiva a presença do seu 

colega com autismo na turma. Contudo, é importante ressalvar que relativamente à questão 

de como se sentem quando a criança com PEA está na sala de aula, vinte e um dos sessenta 

e dois alunos inquiridos (33,9%) respondeu que se sente triste ou muito triste, o que pode 

significar que estas crianças não consideram benéfica ou vantajosa e nem encaram bem a 

presença dos pares com PEA nas suas turmas. Importa também referir, que as respostas 

não são unânimes nas quatro turmas, denotando-se uma maior resistência à presença dos 

colegas com autismo nas turmas de 2.º ano (relembramos que estas crianças estão incluídas 

nas suas turmas há três anos letivos), pois perante as respostas dadas, depreendemos que 

não consideram que a presença dos seus colegas com autismo seja vantajosa nem para si, 

nem para eles. Podemos associar esta conclusão às práticas educativas efetivadas, à gestão 

curricular e da sala de aula, às estratégias pedagógicas utilizadas, à formação e ao 

profissionalismo dos professores.  

Seguidamente, passamos à discussão dos dados que nos possibilitaram obter as conclusões 

sobre as representações que as crianças inquiridas elaboram sobre os colegas com PEA, a 

forma como percecionam esta deficiência e que informações constroem sobre o autismo e 

sobre os colegas que sofrem desta perturbação. 

Os dados obtidos através da análise do Gráfico 1 (Ouvir falar de autismo), revelam-nos que 

a maioria dos alunos do 1.º ano nunca tinham ouvido falar da perturbação de que os seus 

colegas são portadores e que no 2.º ano esta percentagem decresce para apenas 17,2% das 

crianças, o que nos leva a concluir que o conhecimento e as informações que as crianças 

evidenciam sobre esta problemática é fruto do convívio e das experiências que vivenciam 

com os seus colegas com PEA e não das conversas com os adultos implicados no seu 

processo educativo, ou das explicações que estes lhes possam ter proferido sobre esta 

temática. 

Com base nos dados presentes nos gráficos 22 a 25, podemos concluir que os inquiridos 

possuem um bom leque de informações relativas à PEA, pois são capazes de identificar, de 

uma forma geral, as áreas fortes e as áreas fracas das pessoas portadoras desta deficiência, 

concordando com o que se encontra descrito sobre a sua caracterização na revisão da 

literatura. Reconhecem que: as pessoas que sofrem de PEA necessitam de mais tempo e de 

mais ajuda para aprender e nem sempre conseguem aprender o mesmo que eles, nem 

realizam as coisas da mesma forma; manifestam alterações nas perceções sensoriais; têm 
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comportamentos disruptivos e estereotipados; têm atitudes que eles não conseguem 

compreender, ou seja, que não correspondem aos padrões ditos "normais". 

No que se refere às representações que as crianças elaboram sobre os seus colegas com 

PEA e ao conhecimento que têm sobre eles, concluímos que demonstram não só conhecê-

los como também são capazes de identificar as suas particularidades, as suas áreas fortes e 

fracas e ainda as suas especificidades, diretamente relacionadas com a perturbação do 

desenvolvimento da qual são portadores.  

Baseando-nos na análise dos gráficos 16 e 17, que se referem ao conhecimento que os 

pares têm sobre os gostos e não gostos do seu colega com autismo, concluímos que a 

maioria das crianças inquiridas afirma conseguir perceber do que é que o seu colega com 

autismo gosta ou não gosta. No entanto, das 62 crianças inquiridas, dezanove referem que 

nunca são capazes de perceber do que é que o seu colega não gosta. A maioria deste grupo 

de crianças pertence às turmas de 2.º ano (sendo aquelas que na categoria da Escola 

Inclusiva, se revelaram as menos satisfeitas com a presença dos seus pares com PEA na 

sala de aula). 

Por último, apresentamos as conclusões obtidas relativamente ao terceiro objetivo do nosso 

estudo e à questão que se enquadra na categoria da Comunicação: Conseguem as crianças 

sem NEE interpretar as manifestações de comunicação dos colegas com PEA? 

Tendo por base os dados resultantes da análise dos gráficos 12 e 13, que são referentes às 

oportunidades de comunicação que existem entre as crianças com PEA e os seus pares (de 

salientar que foi explicado às crianças, antes de responderem, o que se entendia por 

comunicar), concluímos que a grande maioria das crianças inquiridas refere que costuma 

comunicar com o seu colega com PEA. No que se refere às crianças com autismo, as que 

mais comunicam com os seus pares são os alunos do 1.º ano. 

Os gráficos 18 e 19 referem-se à partilha de carinhos existente entre as crianças inquiridas 

e os seus pares com autismo. Com base nos resultados apresentados, concluímos que 

existem manifestações e troca de carinhos entre ambos os grupos de crianças. No entanto, 

verificamos que ainda existem vinte crianças, das 62 inquiridas, que referem que nunca 

receberam carinhos do seu colega portador de PEA e 15 que afirmam nunca lhe ter dado. 

Relativamente à simpatia demonstrada pelas crianças com autismo para com os seus pares, 

os dados do Gráfico 20 demonstram-nos que uma vasta maioria dos alunos afirma que o 

seu colega com PEA é simpático consigo. Contudo, existem nove inquiridos que dizem 

que o seu par com deficiência nunca foi simpático consigo.  
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Por último, apresentamos as conclusões obtidas com base na análise do Gráfico 21, que se 

refere ao facto dos alunos com autismo sorrirem para os seus pares, sendo que aqueles que 

mais vezes o fazem são o M. e o L. e aqueles que menos vezes o fazem são o B. e o D. 

Com base nestas informações e relembrando os dados dos gráficos 14 a 17, que nos 

indicam que os pares são capazes de perceber quando é que o seu colega com autismo está 

feliz ou triste e que demonstram conhecer, de forma satisfatória, aquilo de que eles gostam 

ou não gostam, podemos concluir que, apesar de a comunicação ser uma das áreas 

fortemente comprometida nas crianças com PEA e de, das crianças com autismo que 

integram o nosso estudo apenas uma delas verbalizar algumas palavras, os seus pares 

conseguem entender as suas manifestações de comunicação e estas são a base para a 

formação das representações e do conhecimentos que estes formulam sobre os seus colegas 

portadores desta perturbação. Salientamos que, segundo Oliveira (2005), as dificuldades 

comunicativas nos indivíduos com espectro de autismo não são isoladas, fazem-se 

acompanhar de certos comportamentos, tais como agressividade, birras, choros e 

autoagressividade, que se alternam com risos, gritos, linguagem idiossincrática, etc., os 

quais podem ser considerados como uma comunicação que a criança consegue fazer, 

apesar de não ser socialmente convencional e são estas manifestações que os seus pares 

sem NEE, já aprenderam a descodificar e entender. 

 

Considerações Finais 

Face aos resultados encontrados no nosso estudo e atendendo ao quadro legislativo do 

nosso país que confere “Lugar para Todos na Escola”, parece-nos, que é necessário 

realçar que esta premissa só se pode efetivar com base em normas que satisfaçam o 

coletivo, ou seja, ambos os lados devem obter ganhos com esta experiência. Por outras 

palavras, a inclusão de crianças com PEA (ou com qualquer outra NEE) deve pressupor 

vantagens para ambos os grupos de crianças (com e sem NEE). Aferimos que, não 

existem muitas vantagens para estas crianças com autismo ao estarem integradas nas 

turmas regulares, visto que não possuem atividade nem participação no ambiente 

escolar, nem vêem promovido o seu desenvolvimento social, pois quase não são 

solicitadas pelos seus colegas para brincar no recreio, trabalhar na sala de aula ou 

participarem em jogos ou ir a festas, sendo as dificuldades de interação social e de 

relação que evidenciam o aspeto que mais as inibe de colaborarem com os seus colegas 
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e aquele que parece ser mais significativo para estes, não parecendo estes atribuírem 

muita importâncias às dificuldades de comunicação e aos comportamentos disruptivos e 

estereotipados. 

É importante que as crianças com PEA estejam incluídas nas turmas de ensino regular 

se forem respeitadas as suas especificidades e necessidades, com os recursos humanos e 

os materiais necessários ao seu desenvolvimento e com atitudes e expectativas 

consistentes por parte de todos os agentes educativos. Se isto se efetivar, talvez seja 

possível melhorar a sua representação em relação à sua presença na escola e, por outro 

lado, criar novas representações mais positivas, que fomentem a sua presença na 

sociedade e, em alguns casos, no mercado de trabalho. 

Assim, concluímos que apesar das práticas educativas adotadas pela escola, da qual 

fazem parte as crianças estudadas, ainda terem um longo caminho a percorrer no sentido 

de se tornarem verdadeiramente inclusivas e promotoras de equidade, de se denotarem 

também necessidades de transformação em todo o processo de ensino aprendizagem e 

nas atitudes daqueles que o colocam em prática, para a maioria das crianças inquiridas, 

a inclusão dos seus pares com PEA é vantajosa, pois demonstram que possuem 

sentimentos de respeito, tolerância, preocupação e altruísmo para com este. A existência 

de colegas com PEA no seu contexto de vida, pode trazer a estas crianças outros modos 

de compreender, de interpretar e de representar o mundo. 
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Resumo 

Apresentamos um currículo inovador do 3.º ciclo do ensino básico recorrente, em 

alternativa ao sistema de ensino por unidades capitalizáveis (SEUC). Analisamos os 

seus contributos para a inclusão e a equidade escolar e social dos participantes, em 

especial de uma adulta, que designamos por Daniela. O trabalho de projeto colaborativo 

assume-se como uma prática pedagógica inovadora, facilitadora da emergência e 

desenvolvimento de mecanismos de inter-/intra-empowerment (César, 2013a), no seio 

de uma comunidade de aprendizagem (Lave & Wenger, 1991).  

Este trabalho insere-se no projeto Interacção e Conhecimento (IC) que, durante doze 

anos (1994/95-2005/06), estudou e promoveu trabalho colaborativo em cenários de 

educação formal. Assumimos uma abordagem interpretativa, tendo desenvolvido um 

projeto de investigação-ação (três anos), seguido de um follow up que se encontra no 

décimo ano de realização. A comunidade educativa construiu um currículo inovador 

para o curso em análise, Auxiliar de Laboratório/Técnico Bibliotecário que a Daniela e 

os colegas concluíram. Para ela, este foi um percurso de equidade no acesso à conclusão 

da então escolaridade obrigatória e ao contacto com duas áreas vocacionais, permitindo-

lhe o desenvolvimento de capacidades e competências sociocognitivas e emocionais, 

que lhe permitiram melhorar a sua trajetória de participação ao longo da vida (César, 

2013b).  

Palavras-chave: inclusão, equidade, inovação, trabalho de projeto colaborativo, 

mecanismos de inter-/intra-empowerment.  
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We present an innovative curriculum of  the 3rd cycle of recurrent basic education, as an 

alternative of the system of education by credit units (SEUC). We analyzed their contributions 

to the school inclusion and school and social equity of the participants, especially of an adult 

that we named Daniela. The collaborative project work is assumed as an innovative pedagogical 

practice, facilitating the emergence and development of mechanisms for inter-/intra-

empowerment (César, 2013a), within a learning community (Lave & Wenger, 1991). 

This work falls within the Project Interaction and Knowledge  (IC) that for twelve years 

(1994/95-2005/06), studied and promoted collaborative work in formal educational scnenarios. 

We assumed an interpretive approach having developed an action-research project (three years) 

followed by a follow up that reached its tenth  year of accomplishment. The educational 

community built an innovative curriculum for the course in question, Laboratory 

Assistant/Technician Librarian that Daniela and her colleagues successfully concluded. For her, 

this was a journey of equity in accessing to completing compulsory education and then contact 

with two vocational areas, allowing her to develop skills and socio-cognitive and emotional 

competencies that allowed her to improve her trajectory of participation throughout life (César, 

2013b). 

Keywords: inclusion, equity, inovation, collaborative project work, mechanisms for inter-/intra-

empowerment 

 

 

Introdução 

A independência das antigas colónias portuguesas em África, em 1975, foi 

acompanhada de um intenso fluxo migratório para a metrópole. Desde então, jovens e 

adultos pouco escolarizados, oriundos dos PALOP e seus descendentes, têm sido 

presença habitual no ensino regular (César, 2009; César & Oliveira, 2005) e noutros 

dispositivos de educação/formação de segunda oportunidade, como o ensino recorrente, 

segundo o sistema de ensino por unidades capitalizáveis (SEUC), implementado pelo 

Despacho Normativo N.º 193/91, de 5 de setembro (Ministério da Educação - ME, 

1991).  

O 3.º ciclo do ensino básico recorrente segundo o SEUC decorria maioritariamente em 

regime noturno, nas escolas públicas, oferecendo currículos formados por disciplinas e 

áreas disciplinares, cada uma subdividida em unidades capitalizáveis, objeto de 

avaliação sumativa individualizada, geradora de elevados níveis de insucesso académico  
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(Badalo, 2012; Badalo & César, 2010; Courela, 2007; Pinto, Matos e Rothes, 1998). 

Numa tentativa de aumentar a equidade no acesso ao sucesso escolar, escolas e outras 

instituições  começaram a apresentar currículos em alternativa ao SEUC, o que veio a 

ser assumido e recomendado pela tutela (Secretaria de Estado da Educação e Inovação - 

SEEI, 1996). O despacho que os autorizava concedida liberdade aos conselhos de 

turma, no âmbito das áreas de estudo e das práticas pedagógicas, numa procura de 

respostas mais adaptadas à população discente, frequentemente marcada pelo 

desenraizamento cultural e pela ausência prolongada de qualquer sistema de 

educação/formação (Pinto et al., 1998). A inovação acontecia quando professores 

comprometidos com a inclusão (César & Ainscow, 2006) se dispunham a trabalhar 

colaborativamente, criando condições para operacionalizar a inovação (Courela, 2007; 

Oliveira, 2006; Sebarroja, 2001).  

Os currículos em alternativa – designação que preferimos à de currículos alternativos, 

como consta dos documentos oficiais - suscitaram reações diversas, quer enquanto 

expoentes da flexibilização curricular (Ponte, Matos & Abrantes, 1998), quer enquanto 

percursos educativos pouco valorizados socialmente, incapazes de proporcionar a 

inclusão (Pacheco, 2000). Porém, estes currículos tinham a possibilidade de valorizar 

certas competências e domínios para alunos com características especiais, enfatizando 

mais o que eram capazes de fazer, por exemplo numa área vocacional (Courela & César, 

2012; Olveira, 2006), posição também assumida por Quintela (1997), claramente 

favorável ao despacho acima referido.  

Analisamos o caso de uma estudante adulta participante no curo de Auxiliar de 

Laboratório/Técnico Bibliotecário, do 3.º ciclo do ensino básico recorrente, com um 

currículo em alternativa ao SEUC (Escola Secundária Manuel Cargaleiro – ESMC, 

2000) e organizado por disciplinas, distribuídas por três áreas de formação: geral, 

sociocultural e vocacional. Pretendemos iluminar os contributos desta participação para 

o desenvolvimento de mecanismos de intra-/inter-empowerment (César, 2013a), 

facilitadores de uma trajetória de participação ao longo da vida, na escola e fora dela, 

conducente à realização pessoal e socioprofssional (César, 2013b).  

  

Contextualização  teórica 

Em cenários de educação formal de adultos, o trabalho colaborativo, especialmente na 

modalidade de trabalho de projeto, ao promover as interações sociais centradas nas 
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tarefas, pode facilitar a apropriação de conhecimentos e o desenvolvimento/mobilização 

de capacidades e competências para a realização de determinadas tarefas (Courela, 

2007; Courela & César, 2004, 2005, 2007a, 2007b). Os trabalhos de projeto 

colaborativos, designadamente abordando as temáticas da educação ambiental, revelam-

se espaços/tempos adequados para a concretização de tarefas abertas e cuja 

complexidade ultrapassa os conhecimentos veiculados no currículo escolar (Courela & 

Céar, 2004, 2005, 2006a, 2006b). A autonomia na organização dessas tarefas permite 

que os participantes ganhem protagonismo, desempenhando o papel de agentes 

(Kumpulainen, Krokfors, Lipponen, Tissari, Hilppö, & Rajala, 2010). As vivências 

como agentes, ao permitirem a participação legítima na comunidade de aprendizagem 

(Lave & Wenger, 1991) que pode desenvolver-se associada à realização de trabalhos de 

projeto colaborativos, em educação ambiental, podem facilitar o empowerment, 

entendido como uma atribuição de poder aos diversos participantes (César, 2013a). A 

circunstância de qualquer membro da comunidade de aprendizagem poder desempenhar 

o papel de perito, em função das suas competências e não de um estatuto exteriormente 

atribuído, pode proporcionar o desenvolvimento da autoestima positiva, geral e 

académica, bem como o empowerment dos participantes (César, 2013a, Courela, 2007). 

Os processos de empowerment têm início no domínio social, num ambiente que se 

deseja securizante; daí começarem por existir mecanismos de inter-empowerment, que 

só depois podem ser internalizados pelos participantes, ou seja, constituírem-se 

enquanto mecanismos de intra-empowerment (César, 2013a). São exemplos de 

processos de inter-empowerment os processos de distribuição de poder entre os 

participantes, decorrentes de tarefas suficientemente abertas para que os diferentes 

participantes possam assumir-se como peritos. Para que o empowerment não seja apenas 

algo exterior ao indivíduo, sem impactos significativos nas suas trajetórias de 

participação ao longo da vida (César, 2013b), assumindo um poder transformador 

dessas mesmas trajetórias, é preciso que seja interiorizado, isto é, que se constituam 

mecanismos de intra-empowerment. Estes, não sendo diretamente observáveis, podem 

ser inferidos através do desenvolvimento da autoestima geral e académica positiva, do 

empenho na realização das tarefas e na capacidade de resistir à frustração (César, 2013 

a). Relacionam-se ainda com a a reflexão, o pensamento, os sentimentos e a meta 

análise das trajetórias de participação ao longo da vida (César, 2013 b). Estes 

mecanismos são essenciais para que o indivíduo seja capaz de tomar de decisões 
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fundamentadas, que lhe permitam selecionar caminhos, a médio e a longo prazo, 

visando o desenvolvimento pessoal, académico e profissional (César, 2013a). Deste 

modo, os mecanismos de empowerment que cada sujeito é capaz de apropriar 

configuram as suas trajetórias de participação ao longo da vida (César, 2013b), 

iluminando os movimentos que caracterizam a trajetória individual em diferentes 

contextos, cenários e situações, como a escola, o local de trabalho, a família, os amigos 

e a vizinhança (César, 2013b; Courela & César, 2012).  

O sentimento de pertença à comunidade desenvolvido pelos estudantes adultos advém 

do estabelecimento de relações afetivas fortes entre os membros dessa mesma 

comunidade (Imel, 1991). Estas assumem grande relevância, não só porque a 

componente afectiva é indissociável dos processos de aprendizagem (Santos, 1991a) 

mas, também, porque proporciona um valioso recurso pessoal a que o adulto pode 

recorrer, evitando que, eventualmente, incorra, de novo, em vivências de insucesso 

académico e facilitando a transição (Zittoun, 2006) das competências desenvolvidas em 

ambiente de educação formal para cenários de atuação profissional. 

 

Contextualização metodológica  

Este estudo insere-se no projeto Interacção e Conhecimento que, durante 12 anos 

(1994/95-2005/06), estudou e promoveu interações sociais em cenários de educação 

formal (César, 2009; Hamido & César, 2009; Ventura, 2011). Esta investigação incluiu 

um projeto de investigação-ação, desenvolvido durante o curso de Auxiliar de 

Laboratório/Técnico Bibliotecário, nos anos letivos de 2000/01 a 2002/03, com o 

propósito de intervenção na realidade educativa (Mason, 2002), tendo em vista a sua 

melhoria (Kumpulainen, Hmelo-Silver & César, 2009). O follow up seguiu-se à 

conclusão do curso e encontra-se no décimo ano de realização. Em conjunto, o projeto 

de investigação-ação e o follow up constituíram-se como um estudo de caso intrínseco 

(Stake, 1995). 

Assumimos o paradigma interpretativo (Denzin, 2002), em que, através de um design de 

investigação flexível, a professora/investigadora agiu como agente de inovação curricular 

(Sebarroja, 2001). Esta investigação encontra-se ancorada num cenário, o que a torna histórico-

culturalmente situada (Hamido & César, 2009; Kumpulainen et al., 2009). Apresenta inspiração 

etnográfica, com trabalho de campo prolongado (Courela, 2007), com o intuito de aceder aos 

sentidos (Bakhtin, 1929/1981) que os estudantes e, em particular a Daniela, atribuem à sua 

participação no curso.  
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Os principais instrumentos de recolha de dados foram a observação participante, as 

entrevistas semiestruturadas, as conversas informais, o questionário de dados pessoais 

(QDP) e os documentos, como o denominado Livro de Curso da Turma CA2, elaborado 

pelos estudantes da turma.  

Os dados foram alvo de tratamento e análise, que incluíram a sua codificação rigorosa. 

Por exemplo, os excertos das entrevistas (E) identificam-se pela letra E, seguida da 

indicação do contexto de realização (no curso ou no follow up) e do nome do 

participante. A análise de conteúdo teve uma natureza narrativa (Clandinin & Connelly, 

1998), que possibilitou o emergir das trajetórias de participação ao longo da vida de 

cada participante (César, 2009, 2013b).  

As questões de investigação em que nos centramos são as seguintes: (1) Que sentidos a 

Daniela atribui à sua participação no curso de Auxiliar de Laboratório/Técnico 

Bibliotecário? (2) Como é que este percurso formativo continua a configurar as trajetórias de 

participação ao longo da vida da Daniela? 

  

 

Apresentação, análise e discussão de resultados 

(1) Que sentidos a Daniela atribui à sua participação no curso de Auxiliar de 

Laboratório/Técnico Bibliotecário?  

A Daniela nasceu em Angola, em 1955, numa família numerosa da classe média. Estudou até ao 

atualmente designado 9.º ano de escolaridade, após o que fez o curso de professora da instrução 

primária, tendo lecionado durante 10 anos. Ao ficar viúva, abandonou a profissão, por motivos 

económicos, como nos relata: 

 

(…) comecei aos 18 anos e entretanto, depois tive necessidade de deixar o emprego, não é? 

porque… infelizmente, fiquei viúva e então houve o problema nas minhas economias e eu… 

tive que mudar de emprego porque ganhava mais, nesse caso, e tinha o abastecimento… 

alimentício. E, portanto, tinha que sustentar os meus filhos, não é? Que são três (…). E 

entretanto trabalhei num outro organismo que era…humm…uma empresa responsável pelos 

hotéis de luxo de Angola. Todos os hotéis de luxo de Angola, que era a Angotel. (…) Abriu-se 

um concurso e eu concorri. Entretanto tive nota para entrar e entrei. E depois trabalhei durante 
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quatro anos e… e tais, quase cinco. E entretanto, vim a Portugal de férias, e fiquei por aqui. (E 

3.º ano de follow up, Daniela) 

 

Habitualmente, a Daniela não se manifesta acerca desta fase da sua vida, talvez porque 

abandonar Angola correspondeu a uma perda que teve de superar. Quando decidiu ficar em 

Portugal, aos 33 anos de idade, dirigiu-se ao Ministério da Educação para tentar retomar a sua 

atividade como professora do 1.º ciclo, como declara: “Então quando eu cá cheguei, a primeira 

coisa que eu fiz foi ir ao Ministério da Educação (…) mas, infelizmente, já tinham cancelado a 

entrada dos professores das ex-colónias há dois anos atrás. E, por isso, não me foi possível. 

Fiquei triste mas… olhe conformei-me” (E 3.º ano de follow up, Daniela). 

Posteriormente, a Daniela trabalhou em diversos locais, em confeção de senhora e 

restauração. Em 1996 foi prestar provas para aceder a funções como auxiliar da ação 

educativa (como então se designava o cargo de assistente operacional), tendo siso 

selecionada para uma escola. Posteriormente, foi morar para o concelho do Seixal, 

sendo transferida para a escola onde se encontra desde 1997. A Daniela é lutadora e, 

apesar das dificuldades, mantém a serenidade. Refere as suas ocupações preferidas: 

“Pintar, ler romances, ouvir música (canções românticas) e passear” (D, Livro de Curso 

da Turma CA2, p. 19).  

A inscrição no currículo em alternativa foi precedida de uma tentativa para retomar os 

estudos, no 3.º ciclo do ensino básico recorrente segundo o SEUC, no ano letivo de 

1997/98, tendo capitalizado treze unidades. Uma oportunidade de trabalho levou-a a 

interromper os estudos, que viria a retomar, no ano letivo de 2000/01, no curso de 

Auxiliar de Laboratório/Técnico Bibliotecário (Courela, 2007) pois, como relata, por 

motivos profissionais, necessitava de habilitações literárias equivalentes ao 9.º ano de 

escolaridade, tendo-se matriculado para: “(…) adquirir um certificado de habilitações, 

porque em Angola não o encontram e também para efetuar outra função” (QDP, 

Daniela).  

Durante o curso, a postura e as competências da Daniela eram reconhecidas pelos vários 

professores, como pretendemos ilustrar com o seguinte excerto: “A Daniela ah... a 

Daniela é uma pessoa que se esforça por aprender e põe as dúvidas todas que tem. É 

muito positivo. E ah... deseja tirar boas notas também. Vê-se” (E, Professora de 

Matemática, 3.º ano do curso). As qualidades da Daniela também eram reconhecidas 
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pelos colegas, uma vez que a elegeram como delegada de turma, logo no 1.º ano do 

curso e, como observámos frequentemente, recorriam à Daniela para pedir 

apontamentos, esclarecer dúvidas e até para lhes guardar algum material.  

A Daniela teve média final de 16,1 no 1.º ano e de 17,1 nos dois anos seguintes 

(Courela, 2007). A disciplina em que apresenta uma classificação mais baixa é inglês, 

disciplina que não estudou em Angola, mas relativamente à qual apresenta bastante 

interesse, pois afirma: “(…) sinto prazer em falar e escrever uma língua estrangeira, 

apesar de ainda não saber” (QDP, Daniela).  

A Daniela prefere a área vocacional de biblioteca, pois gostaria de exercer a profissão 

de “(…) bibliotecária [porque] gosto de trabalhos com literatura” (QDP, Daniela); 

acrescenta que gostaria de “(…) não só, saber fazer a catalogação, não é? Mas também 

ter conhecimento da literatura, dos escritores, isso tudo, a informática, isso tudo é muito 

bom para hoje em dia no nosso dia-a-dia. (E 2.º ano do curso, Daniela). Enquanto 

frequentou o curso, averiguou as possibilidades de ir trabalhar para uma biblioteca, 

como nos conta, um ano após a conclusão do curso:  

 

(…) eu tinha um objetivo, que era ir trabalhar para a Gulbenkian [biblioteca da 

Fundação Calouste Gulbenkian], mas como não foi possível, depois tentei através da 

UNIVA [Unidade de Inserção na Vida Ativa] informações e soube que tinha que se ter o 

12.º ano, depois ter mais uma especialidade acho eu sobre a biblioteca e só depois 

disso é que então... se podia entrar para lá. Se... [tivesse vaga] (...) Como isto hoje tudo 

‘tá difícil! Eu, por isso, fiquei por aqui. [Risos] (E 1.º ano de follow up, Daniela) 

  

Durante o curso foi percebendo que este não daria acesso ao concurso para a 

administração pública ou para fundações, em nenhuma das áreas vocacionais, pois em 

termos de escolaridade, correspondia apenas ao 9.º ano de escolaridade. Apesar de 

alguma tristeza que sentia, por não poder aceder a concursos na área profissional que 

mais lhe agrada, a Daniela não desistiu de procurar desenvolver-se e manteve uma 

postura interessada em relação ao seu desenvolvimento profissional, como narra: 

 

(…) eu há pouco tempo ‘tive no Ministério da Educação... (…) eu ‘tive a fazer 

perguntas, portanto, em relação a nós, não é? Funcionários em geral e depois eles... 
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uma das perguntas foi, falámos do curso e a senhora também aconselhou-nos em nós, 

durante o período de trabalho, nós exercermos, por exemplo, uma atividade como 

lidar com os computadores, por exemplo, não é? E ela diz que isso é muito útil, no caso 

de nós querermos mudar (…) devemos ter uma atividade específica, por exemplo, se 

eu ‘tiver bem preparada em relação à informática, eu é fácil eu fazer parte lá do 

Ministério da Educação. (…) a informática é uma área que eu sempre gostei e que nós 

aprendemos muito (…).  E isso também, pelo que a senhora da educação disse, deu-me 

mais prazer e vontade de aprender ainda mais, n’é? E é o que eu vou tentar fazer. (…) 

E eu anoto sempre tudo, mesmo que a professora não escreva no quadro eu procuro 

anotar tudo, para depois eu em casa tentar fazer aquilo que fizemos na aula que é 

para eu fixar, n’é? (E final do curso, Daniela) 

 

A disposição da Daniela para realizar atividades desafiadoras, no seu local de trabalho, 

investindo na apropriação de novos conhecimentos e na mobilização/desenvolvimento 

de competências para ultrapassar situações difíceis e inesperadas, evidenciam o 

desenvolvimento de mecanismos de intra-empowerment (César, 2013a), que lhe 

permitem ter a confiança necessária para persistir nas novas aprendizagens e progredir 

profissionalmente (Perret-Clermont & Perret, 2006).  

 

(2) Como é que este percurso formativo continua a configurar as trajetórias de participação ao longo da 

vida da Daniela? 

 

Na entrevista realizada no final do ano letivo de 2003/04, quando questionamos a 

Daniela acerca da influência deste curso na sua vida, começa por referir-se aos aspetos 

profissionais, relatando: 

 

Bom, é assim, em termos, em termos práticos, quase ou nada teve influência porque eu 

infelizmente não estou a exercer a função relacionada com o curso, não é? Embora tivesse no 

fim o diploma viesse, ou o certificado que viesse os dois cursos, mas eu não estou a exercer 

funções nem dum, nem doutro, não é? Mas como não há possibilidades vou aguardando. (E 1.º 

ano de follow up, Daniela) 
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A Daniela aceita a situação, e dispõe-se a aguardar por uma oportunidade, evidenciando a 

resiliência decorrente dos mecanismos de intra-empowerment (César, 2013a) considerando que 

a conclusão do curso foi positiva, do ponto de vista profissional, pois permitiu-lhe reunir as 

condições para poder ser integrada na carreira de auxiliar da ação educativa, o que a leva a 

frequentar ações de formação profissional e, sobre uma delas relata:  

 

(…) na formação o professor já me disse mais que duas vezes, que eu estou a perder tempo, n’é? 

Que eu devia continuar a estudar e perguntou-me... duas vezes, que escolaridade é que eu tinha 

e eu disse que era o 9.º e ele disse só?!? E eu perguntei-lhe porquê e ele disse que achava que eu 

tinha mais desenvolvimento para ter só o 9.º. E que eu deveria continuar a estudar. E que depois 

uma outra vez, ele chegou, viu os trabalhos que tinha feito e entretanto ele disse: “ viu, é o que 

eu digo, a senhora tem que continuar a estudar! Está a perder tempo! Está parada, está a perder 

tempo! (E 1.º ano de follow up, Daniela) 

 

Este episódio contribuiu para aumentar a sua autoestima positiva, geral e académica; 

porém, afirma não dispor de tempo para estudar. Além de diversas ações de formação, 

no final do ano letivo de 2003/04, começou a frequentar um curso de pintura e refere 

que “(...) eu agora estou a fazer umas encomendas de uns quadros que me pediram” 

(E 1.º ano de follow up, Daniela). A propósito do inglês, relata: “(...) ouço uma palavra 

em inglês, ou vejo escrita, tento ler e depois recordo-me o significado e tal...” (E 1.º 

ano de follow up, Daniela), iluminando a persistência que continua a caracterizar a 

postura da Daniela perante a aprendizagem desta língua. Na entrevista do ano 

seguinte, a Daniela refere progressos na situação profissional, quando questionada 

acerca das influências do currículo em alternativa na sua vida: 

 

Bom… eu acho que teve… uma influência um pouco significativa porque a prova de que deu-

me a oportunidade que era p’ra, p’ra eu (...) para eu transitar de secção. Que eu fui fazer… 

houve um concurso aqui na escola. E entretanto eu também concorri, não é? E fiquei em 

primeiro lugar que era para mudar para a biblioteca e eu senti-me satisfeita com a nota que tive. 

Isso tudo derivado com o que aprendi durante os currículos alternativos. (E 2.º ano de follow up, 

Daniela) 
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A Daniela ficou muito satisfeita com a mudança para a biblioteca da escola, o que também a 

parece ter incentivado a colocar a hipótese de retomar os estudos, pois relata:  

 

[Risos] ‘Tou a ver se me aperfeiçoo-o. Quero ver se aprendo mais e mais inglês, porque eu 

gostaria de continuar a estudar. Pelo menos fazer o 12º. Mas, não tenho tempo de ir p’ra a escola 

e como vai abrir esses cursos de… que fazem durante três meses… [refere-se ao processo de 

RVCC para o ensino secundário] (...) E eu, então ando a ver se aprendo mais o inglês que se 

quando abrir, eu ter possibilidades de participar, não é? (E 2.º ano de follow up, Daniela) 

 

Este relato evidencia a persistência da Daniela e a sua capacidade para gerir a sua vontade de 

estudar e progredir, a par das dificuldades com que se confronta, o que ilumina o 

desenvolvimento de mecanismos de intra-empowerment (César, 2013a) que configuram a sua 

trajetória de participação ao longo da vida (César, 2013b). Acrescenta, ainda que, no ano letivo 

de 2004/05, frequentou uma ação de formação profissional e que não fez mais porque é cada 

vez mais difícil conseguir frequentá-las, como afirma: “Também agora o governo ‘tá a restringir 

as formações e nós temos… agora poucas possibilidades de participar nas formações” (E 2.º ano 

de follow up, Daniela). Na entrevista que realizámos, no final do 3.º ano de follow up, a Daniela 

já se encontrava a trabalhar na biblioteca da escola (desde novembro de 2005), considerando 

que o currículo em alternativa:  

 

Ah! Foi, foi útil porque eu embora eu tivesse aprendido muitas coisas, recordei de outras, não é? 

E depois teve um impacto profissional porque, tirei o curso de bibliotecária e, felizmente, 

consegui entrar para a biblioteca, n’é? Com concurso, mas consegui entrar e o trabalho que eu 

‘tou a fazer, que é muito trabalhoso. Uma pessoa tem, aqui tem sempre… é como as donas de 

casa. Tem sempre trabalho p’a fazer e aqui também há sempre… mas eu gosto imenso de ‘tar 

aqui. (E 3.º ano de follow up,  Daniela) 

 

Na biblioteca, a Daniela encontra-se muito satisfeita, mobilizando competências que 

desenvolveu durante o currículo em alternativa e desenvolvendo novas competências. 

Não se ficou pela revisão dos conhecimentos que tinha apropriado mas, no dia em que 

foi selecionada, telefonou ao professor de técnicas de organização e classificação de 
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documentos em biblioteca (TOCDB), que desempenha funções como técnico superior 

numa biblioteca pública, dando-lhe a notícia. Como nos relata:  

 

(…) depois ele disse que era p’a eu ir lá ter com ele ao serviço. E depois eu no dia seguinte fui 

lá, à hora em que ele tinha dito, não é? Que estava disponível. ‘Teve lá a conversar comigo. 

Deu-me mais um bocadinho de coragem. Então… eu vim. [Risos] (E 3.º ano de follow up,  

Daniela) 

 

A comunicação que a Daniela fez ao professor e o encontro que se seguiu ilustram, não 

só a existência de laços afetivos entre ambos, como o reconhecimento da importância 

que a estudante atribui aos conhecimentos que apropriou e às competências que 

desenvolveu na área vocacional do curso e a sua aspiração em efetuar a transição 

(Zittoun, 2006) para o novo cenário de exercício profissional (Courela & César, 2010). 

Mantém a vontade de se desenvolver do ponto de vista académico e frequentou com 

aproveitamento dois módulos, de 50 horas cada, de um curso de Educação e Formação 

de Adultos (EFA) de inglês, no ano letivo de 2005/2006. A propósito dessa experiência 

e dos seus projetos para o futuro, afirma: 

 

Eu, por acaso, até gostaria de continuar a estudar. Mas eu tenho tantas coisas p’a fazer que, que 

o tempo torna-se curto para as atividades todas. Embora, o que me preocupa muito é o inglês 

que eu o ano passado [ano letivo de 2005/2006) ‘tive num curso e fiz duas… dois módulos. O 1º 

e 2º nível. No primeiro tive uma nota… razo… boa. Tive… assim um 16, mas no segundo já 

baixei para 12. Também a matéria já era mais difícil, não é? (E 3.º ano de follow up, Daniela) 

 

Não frequentou o 3.º e último nível por razões de saúde. No entanto, como afirma, não 

se importaria de repetir o curso desde o início, para poder aprender mais. A Daniela 

inscreveu-se num centro novas oportunidades (CNO), tendo obtido a certificação de 

competências ao nível do ensino secundário, no ano letivo de 2009/10.  

Dez anos após ter terminado o curso de Auxiliar de Laboratório/Técnico Bibliotecário, 

no final do ano letivo de 2012/13, relata, a propósito desta experiência:  
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Realmente foi muito importante para mim, embora logo assim que acabei o curso não fui 

executar nenhuma das… ou nenhum dos cursos que tinha tirado mas, um pouco depois … 

esperei cerca de dois anos, fui trabalhar na biblioteca [da escola], que foi muito útil, foi um 

trabalho que eu gostei imenso de fazer e durante esse tempo consegui pôr em prática as coisas 

que eu aprendi, que eu ia às cábulas ou aos apontamentos relembrar algumas matérias e durante 

o tempo que tive lá a trabalhar eu realmente pus em prática e fiquei com muita pena depois de 

quatro anos de lá estar, já estava habituada, já conhecia os livros e fazer a catalogação e todo o 

resto do trabalho. Tive que sair, n’é?! Por motivos de serviço, falta de pessoal na escola e então 

houve necessidade de eu ter saído da biblioteca para ocupar o local onde me encontro agora. (E 

10.º ano de follow up, Daniela) 

 

A Daniela reforça a importância da frequência do curso na sua trajetória de participação ao 

longo da vida (César, 2013b), evidenciando como foi capaz de efetuar transições (Zittoun, 2006) 

entre as aprendizagens realizadas no curso e as situações quotidianas de trabalho técnico numa 

biblioteca. Neste novo cenário, como tivemos oportunidade de observar muitas vezes, a Daniela 

encontrava respostas para as situações novas e, não só executava procedimentos específicos, 

como a catalogação, como sugeria e discutia com a colega e a professora responsável pela 

biblioteca, algumas alterações, o que proporcionava o seu desenvolvimento pessoal e 

profissional (Perret- Clermont & Perret, 2006) e o reconhecimento dos pares. Nesta entrevista, 

clarifica o rumo que gostaria de imprimir na sua trajetória de participação ao longo da vida 

(César, 2013b), pois refere ainda que: “Eu gostaria era de… tirar o curso superior de biblioteca. 

(…) Sei que há em Almada (…) mas só que tenho que pagar e entretanto, por causa disso, não 

devo ir” (E 10.º ano de follow up, Daniela). Face a esta narrativa, referimos-lhe a possibilidade 

de realizar a licenciatura no ensino público, em elearning, possibilidade que ainda não tinha 

considerado. Menciona ainda: “Tou um bocadinho triste porque devia ter continuado, aceite ou 

seguido o conselho que a professora me deu de ter continuado a estudar logo na altura, mas 

agora, como disse, nunca é tarde” (E 10.º ano de follow up, Daniela). Apesar de constatar que 

não investiu atempadamente no seu projeto de continuação dos estudos, mantém o acento de 

esperança, tão característico da Daniela, o que evidencia a presença de mecanismos de intra-

empowerment (César, 2013a) e nos leva a supor que continuará a investir numa trajetória de 

participação ao longo da vida (César, 2003 b) com a tónica na procura da realização pessoal e 

profissional. 

Sobre o curso que terminou há dez anos, recorda como bastante significativos os trabalhos de 

projeto colaborativos realizados na área curricular de educação ambiental, como relata: 
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Dos trabalhos práticos que nós fazíamos, daquelas apresentações sobre diversas coisas que nós 

fazíamos sobre as campanhas em relação, por exemplo, aos cães, aos dejetos dos cães (…) 

tínhamos as aulas para fazer o material todo: os fantoches, os cartazes sobre o “cão limpinho” e 

todas as outras atividades. E as fotografias que nós tirávamos, que ainda as tenho… Foi giro. ” 

(E 10.º ano de follow up, Daniela). 

 

Neste relato a Daniela recorda diversos trabalhos de projeto colaborativos, desenvolvidos 

(Courela & César, 2004, 2005, 2006a, 2006b, 2007a, 2007b) enquanto empreendimentos 

conjuntos de uma comunidade de aprendizagem (Lave & Wenger, 1991; Wenger, 1998) 

dedicada à sensibilização/educação ambiental da comunidade escolar em que se inseria. Como 

acontece com os outros estudantes da turma, esta participação, além de ser estruturante para o 

desenvolvimento de mecanismos de empowerment, pode constituir-se como um recurso pessoal 

cuja importância se mantém na trajetória de participação ao longo da vida dos participantes 

(Courela & César, 2010). 

 

Considerações finais 

A participação no curso de Auxiliar de Laboratório/Técnico Bibliotecário, um curso 

adaptado às necessidades, características e interesses dos estudantes e, em particular da 

Daniela, constituiu uma via para o desenvolvimento de mecanismos de inter e intra-

empowerment (César, 2013a)  que se evidenciam na qualidade da trajetória de 

participação ao longo  da vida (César, 20013b) que a Daniela foi construindo e onde o 

prosseguimento de estudos e a melhoria da situação profissional continuam presentes. 

Para que o curso possa assumir esta função estruturante no desenvolvimento pessoal e 

profissional da Daniela, foi fundamental a existência de práticas pedagógicas assentes 

no trabalho de projeto colaborativo, possibilitador da ocorrência de interações sociais 

ricas e enriquecedoras, assentes na autonomia e na possibilidade de cada um 

desenvolver a sua autoestima geral e académica positiva.    
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Resumo: Os ideais da educação inclusiva podem ser efetivados por meio de atitudes sociais favoráveis à 

inclusão, uma vez que estas podem reorganizar crenças e cognições sobre as diferenças, direcionar a 

afetividade de modo a ser favorável com relação às diferenças e, principalmente, direcionar a ação para a 

aceitação das diferenças. A partir dessa perspectiva, o presente estudo tem por objetivo comparar as 

atitudes sociais em relação à inclusão, mantidas pelos mesmos participantes no início e no final do 

processo formativo do curso de Pedagogia da Faculdade de Filosofia e Ciências da UNESP. Neste estudo 

participaram 59 estudantes do curso de Pedagogia. Os participantes foram separados em dois grupos: o 

grupo dos participantes no início da formação e o grupo dos participantes no último ano de formação. Os 

dados foram coletados por meio da Escala Likert de Atitudes Sociais em relação à Inclusão [ELASI], que 

é um instrumento construído e validado para a mensuração de atitudes sociais em relação à inclusão. Os 

escores de atitudes sociais desses participantes foram comparados por meio da prova Wilcoxon. A 

diferença é altamente significante (p<0,0001), indicando terem ocorrido mudanças expressivas nas 

atitudes sociais desses estudantes em relação à inclusão, tornando-se mais favoráveis no final do curso, 

comparativamente ao início da formação. Uma das possíveis variáveis para a mudança de atitudes sociais 

pode ter sido a estrutura curricular do curso, uma vez que constam no processo de formação duas 

disciplinas obrigatórias sobre a temática. As atitudes se desenvolvem por meio de vários fatores e através 

da experiência e da aprendizagem e pensamos que isto foi proporcionado aos participantes ao longo do 

curso. 

 

Introdução 

A educação inclusiva é uma educação de qualidade direcionada a todos os alunos da 

comunidade escolar. Admite-se que, ao conviver com a diversidade, todos os 

integrantes da comunidade escolar têm mais benefícios do que perdas, desde que 
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estejam amparados por recursos materiais e humanos de qualidade. Com um sistema 

educacional munido de recursos qualificados, as pessoas com deficiência ou diferenças 

expressivas não são apenas inseridas nas escolas, mas fazem parte de uma comunidade 

escolar que pode contribuir para a inclusão social. Para a implementação da educação 

inclusiva, são necessários administradores preocupados com a reforma, com a 

reestruturação e com a renovação de suas unidades de ensino. Cabe ainda a esta unidade 

a formação continuada do seu corpo docente em metodologias de ensino que 

privilegiem uma abordagem de ensino progressista (Mittler, 2003) e que incluam 

estratégias para a mudança de atitudes sociais, bem como recursos materiais e outros 

profissionais de apoio. Com esses passos, podemos estar próximos de uma educação 

inclusiva, cujo resultado pode ser um sistema educacional fortalecido e eficiente no qual 

todas as crianças teriam acesso e permanência garantida, com a oferta de oportunidades 

que lhes assegurem um aproveitamento máximo, conforme as condições de cada aluno. 

Salientamos que essa perspectiva não difere das metas traçadas por todos aqueles que 

visam a uma educação democrática de qualidade, gratuita e laica, desde o Manifesto dos 

Pioneiros de 1932 ou mesmo o Manifesto dos Educadores Mais Uma Vez Convocados 

de 1959
74

. 

Omote (2004a) argumenta que a busca pela inclusão sempre fez parte da história da 

humanidade. As sociedades humanas vêm tornando-se progressivamente inclusivas nos 

mais variados aspectos, ainda que muito lentamente. Nos anos 90, a construção da 

sociedade inclusiva transformou-se “em um imperativo moral” (p. 299), intensificado 

                                                           
74 O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932 foi um documento que partiu de um grupo de 22 jovens 

intelectuais que procuram levantar idéias pedagógicas da história e da filosofia da educação brasileira. O redator do 

Manifesto foi Fernando Azevedo, cujos ideais educacionais pautavam-se nas idéias de John Dewey e de Émile 

Durkhein. Nesse documento existem discussões teórica, filosófica, histórica, política e formulações pedagógicas 

didáticas sobre a educação. Para seus signatários as reformas econômicas não deveriam estas dissociadas das 

reformas educacionais. Os problemas educacionais eram advindos da falta de uma filosofia da educação e da falta 

de uma visão científica dos problemas educacionais. Para eles a Filosofia da educação deveria adequar a escola à 

modernidade. Eles se posicionavam contra uma educação dual e uma escola tradicionalista. Defendiam a escola 

socializada, a Educação como dever do Estado, uma escola comum, única para todos,  laica, gratuita, obrigatória, 

co-educação dos sexos. Os signatários do Manifesto dos Pioneiros foram os seguintes personagens históricos: 

Fernando Azevedo, Roldão Lopes de Barros, Hermes Lima, Paschoal Lemme, Edgard Sussekind de Mendonça, Júlio 

de Mesquita Filho, Armanda Álvaro Alberto, Raul Briquet, Mário Casassata, Atílio Vivacqua, Francisco Venancio 

Filho, Afrânio Peixoto, Antônio Sampaio Dória, Roquete Pinto, Frota Pessoa, Noemy Silveira, Garcia de Resende, 

Almeida Júnior, J. P. Fontanelle, Paulo Maranhão, Cecília Meirelles, Nóbrega Da Cunha, Raul Rodrigues, Anísio 

Teixeira e Lourenço Filho. (Arruda, 2000; Azevedo, 1932; 1959; Ghiraldelli Jr, 2003; Xavier, Ribeiro & Noronha, 

1994). 
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pelos crescentes debates sobre os direitos humanos. Para esse autor, ao se pensar em 

uma comunidade escolar inclusiva, reflexo de tal imperativo, deve-se contar não apenas 

com soluções didático-pedagógicas, mas também com: 

Outras medidas e arranjos, cientificamente fundamentados, que possibilitem o convívio e a co-ação, por 

parte das pessoas com as mais variadas diferenças, em principais situações e atividades da vida diária, de 

modo que favoreçam a realização e o desenvolvimento de todos que delas participam (Omote, 2004a, p. 

302).  

 

De acordo com Omote, essa escola já está começando a ser construída e alguns casos de 

inclusão de crianças com deficiências têm sido relatados. Entretanto, sugere-se que 

sejam criadas medidas avaliativas solidamente fundamentadas para a verificação dos 

processos de educação inclusiva, uma vez que a análise de algumas práticas 

pedagógicas sobre a inclusão sugere a ocorrência de: 

(1) uma mera inserção do aluno deficiente em classes comuns a título de inclusão, (2) a migração de 

deficientes no sentido inverso do que ocorria no passado recente, (3) a institucionalização da 

normificação e (4) o desvirtuamento de objetivos precípuos da educação escolar (Omote, 2004b, p. 05).  

 

 

Uma alternativa de avaliação da educação inclusiva pode envolver a questão das 

atitudes sociais em relação à inclusão. Uma pessoa, em interação com o ambiente social, 

forma impressões sobre as outras pessoas e essas impressões direcionam o seu 

comportamento. As atitudes são formadas como conseqüência da ação direta da pessoa 

com a tomada de conhecimento do meio social. Assim, podemos dizer que nossas 

atitudes são formadas durante nosso processo de socialização.  

Para Rodrigues, Assmar e Jablonski (2007, pp. 97-98), os elementos característicos das 

atitudes sociais são “a) uma organização duradoura de crenças e cognições em geral; b) 

uma carga afetiva pró ou contra; c) uma predisposição à ação; d) uma direção a um 

objeto social”. 

A importância do estudo das atitudes sociais não está apenas na sua associação com o 

comportamento, mas também porque indicam as definições do problema, mantidas 

pelos membros de uma coletividade, e servem de quadro de referência dentro do qual 

ocorrem comportamentos direcionados ao objeto atitudinal (Altman, 1981). 

As atitudes sociais favoráveis à inclusão são certamente uma das condições para 

efetivação da sociedade inclusiva, uma vez que organizam ou reorganizam crenças e 

cognições sobre as diferenças, direcionam a afetividade de modo a ser favorável com 

relação às diferenças e principalmente direcionam a ação para a aceitação das 

diferenças. Nesse sentido, esse “novo homem inclusivo” pode ser formado por 



 

PARTE II  | Pág. 315  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

intermédio da escola, uma escola que invista na construção de atitudes genuinamente 

inclusivas. Do contrário, técnicas, recursos e capacitações poderão servir até para 

excluir ou justificar a exclusão ou ainda para justificar a dificuldade da inclusão. 

Nas discussões atuais acerca da educação inclusiva, tem sido dada especial ênfase às 

atitudes sociais de toda a comunidade escolar e principalmente às do professor. A partir 

da compreensão das atitudes sociais dos professores em relação à inclusão, é possível 

ter alguma idéia das condutas que eles adotam em suas salas de aula. Um professor com 

atitudes sociais desfavoráveis em relação à inclusão dificilmente consegue enfrentar o 

desafio de promover ensino de qualidade para os alunos que apresentam diferenças 

expressivas em relação ao aluno comum. Bender, Scott e Vail (1995) evidenciaram que 

os professores do ensino comum com atitudes negativas em relação à inclusão 

utilizavam estratégias de ensino inclusivas menos frequentemente que os professores 

com atitudes positivas.  

As atitudes sociais, assim como outras variáveis não imediatamente visíveis, tais como 

as crenças, os valores e as concepções de ensino e aprendizagem, podem determinar a 

qualidade da relação interpessoal entre o professor e o aluno, podendo comprometer o 

processo inclusivo de ensino e aprendizagem. Destaque-se que: 

os professores são agentes importantes na construção da educação inclusiva, pois depende essencialmente 

deles a criação de um clima acolhedor para todos os alunos na sala de aula. As suas ações docentes e 

sociais na sala de aula se constituem como elementos críticos para o ensino inclusivo. Para tanto, além da 

capacitação didático-pedagógica para lidar com a diversidade de características e necessidades 

educacionais de seus alunos, precisam desenvolver atitudes genuinamente favoráveis em relação aos 

princípios e práticas da inclusão (Omote, 2003, p.1). 

 

Como parte da preocupação em implementar a educação inclusiva, as atitudes sociais 

dos professores em relação à inclusão vêm sendo investigadas nos últimos anos. O 

gênero, a idade cronológica, o tempo de experiência docente no ensino comum, o nível 

de escolaridade e a experiência no ensino do aluno com deficiência são algumas das 

variáveis do professor, que podem estar criticamente relacionadas às suas atitudes 

sociais em relação à inclusão, embora seus efeitos específicos não estejam cabalmente 

esclarecidos.  

Foi evidenciado que os professores da Educação Infantil e os estudantes do CEFAM e 

de Pedagogia apresentavam atitudes sociais em relação à inclusão mais favoráveis que 

os professores do Ensino Fundamental, Ciclos I e II, e os do Ensino Médio (Omote et 

al., 2003; 2005). Os autores aventaram uma possível explicação baseada na relação 
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desses estudantes e professores com a situação de uma classe da qual participa algum 

aluno com deficiência.  

Os estudantes do CEFAM e de Pedagogia não enfrentavam situações concretas de lidar 

com a presença de aluno deficiente em sala de aula, razão por que a adesão à posição 

considerada politicamente correta poderia ter ocorrido com maior facilidade. Os 

professores da Educação Infantil também poderiam demonstrar atitudes amplamente 

favoráveis à inclusão, em vista da sua situação profissional de lidar com classes pouco 

numerosas e com atividades que não colocavam especial exigência em termos de 

aprendizagem escolar. Já os professores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio 

enfrentavam situações de tal natureza na sala de aula  classe numerosa e atividades 

escolares que exigiam demonstração de competência intelectual  que poderiam mais 

facilmente visualizar a dificuldade que enfrentariam com a presença de algum aluno 

com necessidades especiais, como aquele que não se comunica oralmente ou aquele que 

não enxerga. 

Embora existam resultados contraditórios, de modo geral pode-se sugerir que as atitudes 

sociais positivas em relação à inclusão são apresentadas por professores do gênero 

feminino (Pearman et al., 1992), mais jovens (Balboni & Pedrabissi, 2000; Rizzo, 1985; 

Rizzo & Wright, 1988; Rizzo & Vispoel, 1991), com experiência docente no ensino 

comum (Fonseca-Janes, 2010), com menos tempo de experiência docente no ensino 

comum (Bennett, Deluca & Bruns, 1997; Hastings & Oakford, 2003; Marston & Leslie, 

1983), com nível mais baixo de escolaridade (Jobe, Rust & Brissie, 1996), na percepção 

no tipo de deficiência e no seu grau de comprometimento (Baleotti, 2006; Rizzo & 

Vispoel, 1991), formação (Rizzo & Vispoel, 1992), competência docente (Rizzo & 

Wright, 1988) e com experiência no ensino de alunos deficientes (Avramidis & Kayva, 

2007; Avramidis & Norwich, 2002; Balboni & Pedrabissi, 2000; Baleotti, 2006; Olson, 

2008; Omote, 2010; Omote, 2005; Rommi & Leyser, 2006; Van Reusen, Shoho & 

Barker, 2000; Parasuram, 2006).  

Elliott (2008) ao estudar as atitudes sociais de professores de educação física em relação 

à inclusão de crianças com deficiência mental moderada e física em ambientes escolares 

verificou que existe uma relação direta entre as atitudes dos professores e a sua eficácia. 

Os professores com atitudes positivas para a inclusão fornecem estratégias de ensino de 

maneira que os alunos obtenham mais sucesso.  
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Estudos sobre as atitudes sociais em relação à inclusão apontam ainda que para 

oferecimento de estratégias de ensino mais favoráveis pelo professor para com a 

inclusão de alunos com deficiência, inúmeras variáveis estão envolvidas na eficácia do 

processo de inclusão, tais como: alunos com menor grau de deficiência (Minner & 

Knutson, 1982; Rizzo, 1984) e as crianças com deficiências menos graves (Rizzo, 1984; 

Rizzo & Vispoel, 1991; Rizzo & Wright, 1987; Tripp, 1988).  

Pesquisas sobre as atitudes sociais em relação à inclusão também encontraram 

associação entre a autopercepção da competência, preparação profissional e experiência 

com pessoa deficiência (Avramidis & Kalyva, 2007; Avramidis & Norwich, 2002; 

Baleotti, 2006; Elliott, 2008; Omote, 2005; Romi & Leyser, 2006; Parasuram, 2006; 

Rizzo & Vispoel, 1992). Rizzo e Vispoel (1991) e Rizzo e Wright (1988) argumentam 

que se os professores se percebem como competentes tendem a desenvolver atitudes 

mais favoráveis em relação à inclusão. Rizzo (1985), Baleotti (2006), Carvalho (2008), 

Hsien (2007), Pereira Jr (2009) e Silva (2008) apontam que professores com preparação 

profissional para atuar com pessoas deficientes tendem a ter atitudes mais favoráveis. 

Professores com mais experiência com alunos deficientes também tendem a desenvolver 

atitudes sociais mais favoráveis em relação à inclusão (Marston & Leslie, 1983; Rizzo 

& Vispoel, 1991). 

Ressaltamos que embora alguns estudos apontem que pessoas do gênero feminino 

tendam a ter atitudes sociais mais favoráveis em relação à inclusão (Avramidis, Bayliss 

& Burden, 2000; Omote et al., 2005; Pearman et al., 1992; Tinos, Orlando & Denari, 

2008), os estudos de Patrick (1987), Rizzo e Vispoel (1991), Rizzo e Wright (1988), 

Fonseca-Janes (2010) indicam que não existe essa diferença de gênero nas atitudes de 

professores no ensino de pessoas com deficiência.  

Nas várias discussões acerca da inclusão, tem sido constantemente lembrada a 

necessidade de uma profunda mudança nas atitudes por parte de todas as pessoas 

envolvidas. Diferentemente do modelo de integração, no qual a ênfase recaía sobre a 

capacitação do próprio deficiente para fazer face às demandas do meio ao qual viria a 

ser integrado, na nova perspectiva da inclusão, é de extrema importância a compreensão 

das atitudes e opiniões de todas as pessoas envolvidas na educação que pretende ser 

inclusiva.  

Os estudos realizados por Martins (1999), com os alunos do ensino fundamental, sobre 

a perspectiva de estudar na mesma classe com algum aluno com deficiência, e por 
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Artioli (1999), com os professores do ensino comum e os do ensino especial, sobre a 

perspectiva de alunos deficientes estudarem em classes comuns, revelaram pontos de 

vista relativamente favoráveis por parte desses membros da comunidade escolar. Num 

outro estudo, com os pais de alunos deficientes que estudavam em classes comuns e 

com os pais de alunos normais em cujas classes estavam presentes alunos deficientes, 

foi evidenciado que esses pais também apresentavam pontos de vista favoráveis à 

colocação de alunos com deficiência em classes de ensino comum (Boselli, 2001).  

No Brasil, há carência de estudos de campo acerca das atitudes sociais em relação à 

inclusão. Quando, em algum estudo, o autor se refere às atitudes em relação à inclusão, 

frequentemente o faz de modo vago e superficial, a partir do que pode ser inferido 

grosseiramente nos relatos verbais de seus entrevistados, talvez por não haver tradição 

de se utilizarem instrumentos padronizados de mensuração de fenômenos dessa 

natureza. 

Deste modo, com a finalidade de contribuir para o desenvolvimento de pesquisas acerca 

das atitudes sociais em relação à educação inclusiva, foi realizado um estudo sobre a 

temática, envolvendo estudantes dos Cursos de Pedagogia da Universidade Estadual 

Paulista – UNESP (Fonseca-Janes, 2010). A presente comunicação trata de parte do 

estudo desenvolvido em continuidade ao anterior (Fonseca-Janes, 2013). 

 

 

Método  

Objetivo 

O presente relato tem por objetivo comparar as atitudes sociais em relação à inclusão, 

mantidas pelos mesmos participantes no primeiro e no quarto ano de Pedagogia da 

Faculdade de Filosofia e Ciências [FFC] da Universidade Estadual Paulista “Júlio de 

Mesquita Filho” [UNESP], Campus de Marília. 

 

Amostra 

Participaram deste estudo 59 estudantes que cursavam o curso de Pedagogia da 

Faculdade de Filosofia e Ciências da UNESP. A coleta de dados foi realizada com os 

mesmos participantes em dois momentos distintos: no primeiro e no quarto ano do 

curso. A idade dos participantes na segunda coleta variou de 21 a 53 anos, com a média 
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de 25,44 e o desvio padrão de 6,91, sendo 57 do gênero feminino e 02 do gênero 

masculino. 

 

Instrumento 

Para a coleta de dados, foi utilizada a Escala Likert de Atitudes Sociais em relação à 

Inclusão (ELASI), que é um instrumento construído e validado pelo grupo de pesquisa 

Diferença, Desvio e Estigma (Omote, 2005). Esse instrumento possui 35 itens, cada um 

constituído por um enunciado seguido de cinco alternativas que indicam a extensão em 

que o respondente concorda com o seu conteúdo ou dele discorda. As alternativas para a 

resposta são (a) concordo inteiramente, (b) concordo mais ou menos, (c) nem concordo 

nem discordo, (d) discordo mais ou menos e (e) discordo inteiramente. Desses 35 itens, 

30 medem as atitudes sociais e cinco correspondem à escala de mentira. Dos itens 

relativos às atitudes sociais, 15 apresentam enunciados positivos, isto é, a concordância 

com o seu conteúdo corresponde à expressão de atitudes sociais favoráveis à inclusão; 

outros 15 itens apresentam enunciados negativos, isto é, a concordância com o seu 

conteúdo corresponde à expressão de atitudes sociais desfavoráveis à inclusão. A escala 

de mentira foi incluída na ELASI, como um dispositivo para assegurar a confiabilidade 

das respostas fornecidas pelos participantes, já que, conforme estudos prévios, as 

respostas a esses cinco itens são inteiramente previsíveis. A ELASI possui duas formas 

equivalentes, mas no presente estudo foi utilizada apenas a forma A. 

 

Procedimentos 

Os dados foram armazenados em um banco de dados especifico também criado pelo 

grupo de pesquisa Diferença, Desvio e Estigma. Cada uma das respostas dadas por 

nossos participantes recebeu uma nota específica. Para os itens positivos, foi atribuída a 

nota 5 à alternativa (a) de concordância plena, 4 à alternativa (b) e assim por diante até a 

nota 1 à alternativa (e). Para os itens negativos, o sentido de atribuição de notas foi 

invertido, já que, diante deles, a concordância plena com o conteúdo expressa as 

atitudes mais desfavoráveis. O escore total de cada participante é dado pela soma das 

notas obtidas nos 30 itens e pode variar de 30 a 150, sendo que quanto maior for o  

escore mais favoráveis são as atitudes sociais em relação à inclusão. 

A escala de mentira recebeu outra pontuação: se a resposta fornecida a um item fosse 

aquela que é esperada, era atribuída a nota 0; caso contrário, o item recebia a nota 1. 
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Assim, os escores da escala de mentira podem variar de 0 a 5, sendo que o valor 0 ou 

próximo dele indica maior confiabilidade dos dados.  

 

 

Resultados e discussão 

Preliminarmente, foram analisadas as respostas aos itens da escala de mentira. Todos os 

estudantes obtiveram escore 0 ou 1. Esse resultado sugere que os participantes de um 

modo geral responderam ao instrumento com a devida seriedade, sugerindo que os 

dados assim coletados têm a confiabilidade necessária. 

A tabela 1 apresenta os parâmetros relativos aos escores da ELASI obtidos por 

participantes no início do processo de formação e no último ano do curso. São 

apresentadas a medida de variação, representada pelo menor e maior escore, a medida 

de tendência central, representada pela mediana, e a medida de dispersão, representada 

pelo quartil 1 e quartil 3. 

 

 

Tabela 1 – Síntese de escores da ELASI obtidos por participantes no início e no último ano de 

formação no curso de Pedagogia 

 Variação 

(Min. – Máx.) 

Mediana Dispersão 

(Q1 - Q3) 

 

Início da formação  

 

Último ano de formação  

 

95 – 148 

 

126 – 150 

 

131 

 

139 

 

122 – 135 

 

135 –142 

 

Os parâmetros apresentados na tabela 1 sugerem que, no último ano de formação, os 

estudantes de Pedagogia apresentaram escores superiores àqueles obtidos no início da 

formação. Os escores das atitudes sociais em relação à inclusão, obtidos em dois 

momentos distintos da trajetória escolar dos participantes, com um intervalo de três 

anos, foram comparados por meio da prova de Wilcoxon. A diferença é altamente 

significante (p<0,0001), indicando terem ocorrido mudanças expressivas nas atitudes 

sociais desses estudantes em relação à inclusão, tornando-se mais favoráveis no final do 

curso, comparativamente ao início da formação. As mudanças de atitudes desses 

participantes podem ser resultantes de diversas estratégias adotadas para a formação de 

recursos humanos especializados para o ensino de alunos com deficiência nesta unidade 

de ensino. 
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O curso de Pedagogia de Marília tem uma história de longa data com a Educação 

Especial, pois a formação de professores especialista para o ensino de alunos deficientes 

é oferecida desde 1977. Inicialmente, eram oferecidas Habilitações nas áreas de 

deficiência intelectual e deficiência visual; em 1980, iniciou-se uma nova área, a de 

deficiência auditiva e, em 1989, a de deficiência física. Assim, o curso passou a oferecer 

a formação nas quatro áreas de deficiência. Esta formação se manteve até 2006, quando, 

com a publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia 

(Brasil, 2006), a qual propõe a extinção das habilitações, a formação ofertada por 

Marília também se extingue, formando sua última turma em 2010. 

Mesmo com a extinção das habilitações, o curso de Pedagogia da Faculdade de 

Filosofia e Ciências manteve em sua matriz curricular, na formação básica de seus 

estudantes, disciplinas que contemplam a temática da Educação Especial. Dentre os 

cursos de Pedagogia da UNESP, o de Marília foi o único a manter um de seus 

aprofundamentos voltados para a Educação Especial. 

A matriz curricular deste curso é composta pelas seguintes disciplinas: 1) Disciplinas 

Obrigatórias de Formação Básica, 2) Disciplinas Obrigatórias de Aprofundamento em 

Educação Especial, em Educação Infantil e em Gestão Educacional, 3) Disciplinas 

optativas, 4) Prática como Componente Curricular (Projetos Integradores), 5) 

Atividades Acadêmico-científico-culturais e 6) Estágios supervisionados. Estas 

disciplinas, atividades e estágios são computados por créditos que totalizam uma carga 

mínima de 224 créditos (3360 horas), sendo que 07 créditos (105 horas) são 

direcionados às disciplinas optativas, 20 créditos (300 horas) são direcionados às 

disciplinas de Aprofundamento na área da Educação Infantil, na Educação Especial e na 

Gestão Educacional. As atividades Acadêmico-científico-culturais totalizam 07 créditos 

(105 horas). Os estágios supervisionados totalizam 27 créditos (405 horas). Esses 27 

créditos destinados aos estágios são distribuídos da seguinte forma: 09 créditos (135 

horas) são destinados à Gestão Educacional, 09 créditos (135 horas) são destinados à 

Educação Infantil e 09 créditos (135 horas) são destinados aos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental.  

Ressaltemos que nas distribuições das horas destinadas aos estágios supervisionados em 

relação às disciplinas que compõem a matriz curricular do curso de Pedagogia desta 

unidade não é destinada carga horária de estágio no núcleo de aprofundamento em 

Educação Especial, uma vez que não está presente nas Diretrizes Curriculares Nacionais 
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para o Curso de Pedagogia (Brasil, 2006) carga horária para formação nesta área 

específica de formação. A Educação Especial é percebida como formação especializada 

devendo ser oferecida nos cursos de especialização. 

O curso de Pedagogia da Faculdade de Filosofia e Ciências possui 9 disciplinas 

relacionadas com a área específica da Educação Especial, sendo que 4 disciplinas fazem 

parte do núcleo de formação básica e 5 disciplinas fazem parte do núcleo de 

Aprofundamento em Educação Especial. 

Oliveira (2009b), ao analisar a formação do professor em Educação Especial, 

especificamente no curso de Pedagogia desta faculdade, argumenta que o intuito da 

constituição do curso de Pedagogia, após as Diretrizes Curriculares Nacionais, foi o de 

formar professores “em uma perspectiva inclusiva e estar preparados para identificar e 

receber, em suas salas, alunos com necessidades educacionais especiais” (p. 07, grifos 

da autora). O curso de Pedagogia da Faculdade de Filosofia e Ciências está em 

consonância com a proposição de Oliveira, uma vez que dentre as seis unidades 

universitárias, esta Faculdade ser a única com 4 disciplinas específicas para a formação 

em Educação Especial e 1 para a formação em Educação Inclusiva, no núcleo de 

formação básica dos estudantes do curso de Pedagogia, além de mais 5 disciplinas 

específicas em Educação Especial no aprofundamento. 

Apontamos também que esta é a única unidade da UNESP que possui um departamento 

de Educação Especial e uma linha de pesquisa em Educação Especial no Brasil, no 

Programa de Pós-Graduação em Educação. Além disso, o Departamento de Educação 

Especial é promotor de evento científico na área da Educação Especial, a Jornada de 

Educação Especial, já na sua décima primeira edição, realizada em 2012. Mesmo com a 

extinção da Habilitação em Educação Especial, a solidez na formação docente para a 

Educação Especial não se arrefeceu, pois foram criadas outras estratégias para a 

formação dos profissionais especializados: o Centro de Formação, Extensão e Pesquisa 

em Inclusão – CEFEPI e o curso de especialização em Educação Especial, com 600 

horas/aula sendo 200 de estágio supervisionado, que é oferecido em caráter regular e 

gratuito. 

As estratégias adotadas para a formação de professores especializados numa perspectiva 

inclusiva desta unidade de ensino proporcionaram inúmeras formas de os participantes 

terem contato com as variáveis que podem ter produzido mudanças de atitudes sociais 

em relação à inclusão, uma vez que é possível verificar a existências de subsídios 
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teóricos e práticos para a aceitação, sensibilização e vivências com grupos minoritários, 

em especial com alunos deficientes, em diversificados momento da formação acadêmica 

dos participantes. 

Rizzo e Vispoel (1992), Baleotti (2006), Carvalho (2008), Hsien (2007), Pereira-Jr 

(2009) e Silva (2008) apontam ser a formação uma das variáveis para mudança de 

atitudes em relação à inclusão. A variável competência docente (Rizzo & Wright, 1988) 

também pode ser um dos motivos para essa mudança, uma vez que os participantes 

estão em fase de conclusão de curso de graduação. 

Essa mudança de atitudes sociais em relação à inclusão dos participantes, futuros 

educadores, pode ser uma possibilidade para que, no exercício do magistério, criem 

técnicas e recursos que promovam a acolhida de alunos com necessidades especiais e a 

provisão de ensino de qualidade para todos os alunos. 

 

 

Conclusão 

A efetivação dos ideais da educação inclusiva pode ocorrer por meio da construção de 

atitudes sociais favoráveis à inclusão, uma vez que estas podem organizar ou re-

organizar crenças e cognições sobre as diferenças, direcionar a afetividade de modo a 

ser favorável com relação às diferenças e, principalmente, direcionar a ação para a 

aceitação das diferenças. Assim, as atitudes sociais se constituem como bons preditores 

das ações que são direcionadas ao objeto atitudinal. 

O presente estudo evidencia que os participantes, após quatro anos de formação no 

curso de Pedagogia, apresentam atitudes sociais mais favoráveis em relação à inclusão. 

O resultado sugere que uma das possíveis variáveis para a mudança de atitudes sociais 

pode ter sido proporcionada pela estrutura curricular do curso, uma vez que constam no 

processo de formação duas disciplinas obrigatórias sobre a temática.  

Apenas a inserção de disciplinas não é garantia de que as atitudes sociais podem se 

modificar, mas uma pessoa em interação com o ambiente social forma impressões sobre 

as outras pessoas e estas impressões podem direcionar o seu comportamento. Como as 

atitudes são consequências da ação das pessoas sobre o conhecimento do meio social, 

estes participantes tiveram a oportunidade de uma formação permeada pelas vivências 

com pessoas com deficiência nos estágios supervisionados, além do conhecimento 

teórico. 
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Os participantes desta unidade de ensino se beneficiaram da longa tradição do 

envolvimento com professores atuantes na área da Educação Especial, o que repercutiu 

na formação destes participantes. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta resultados parciais de uma pesquisa de mestrado realizada 

em duas escolas com projeto diferenciados de educação bilíngue para surdos. As escolas 

localizam-se na região metropolitana da cidade de São Paulo, sendo que uma escola 

constitui-se em uma escola comum com projeto de educação inclusiva bilíngüe  e a 

segunda caracteriza-se por ser uma escola especial que atende somente a alunos surdos. 

A pesquisa foi realizada com uma amostra composta por 36 professores (n=36), sendo 

21 respondentes pertencentes à escola comum (G1) e 15 respondentes pertencentes à 

escola especial (G2). O objetivo da pesquisa era verificar se existe correlação entre 

concepções mais favoráveis ao bilingüismo e atitudes mais favoráveis à inclusão. Para 

tanto, foram aplicados aos grupos de professores dois instrumentos: a) questionário 

fechado elaborado para a presente pesquisa; b)  Escala Likert de Atitudes Sociais em 

Relação à Inclusão. O tratamento estatístico dos dados demonstrou que não houve 

diferença estatisticamente significante em relação às atitudes sociais dos professores de 

G1 e G2, porém foi encontrada significância entre o grau de concordância dos 

professores da escola comum e especial em relação a aspectos da filosofia bilíngüe, 

principalmente nas categorias “Libras” e “Currículo”.   
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ABSTRACT 

 

This paper sets out to present partial results of research carried out for a Master’s degree 

in two schools which have different projects for the bilingual education of the deaf. The 

schools are located in the São Paulo metropolitan area, one of them being a regular 

school with a bilingual inclusive education project and the other, a special school for 

deaf students only. The study sample was comprised of 36 teachers (n=36) divided into 

2 groups: 21 teachers from the regular school (G1) and 15 teachers from the special 

school (G2). The goal of the study was to verify if there is any correlation between 

conceptions in favor of bilingualism and attitudes in favor of inclusion. To this end, two 

instruments were applied to both groups of teachers: (1) closed questionnaire designed 

for this research; and (2) Likert scale of social attitudes toward inclusion. Statistical 

analysis showed there was no statistically significant difference in social attitudes 

between G1 and G2 teachers; however, there was significant closeness of agreement 

between the regular and the special school teachers in terms of aspects of bilingual 

philosophy, especially in the “Libras” and “Curriculum” categories.   
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Contextualização teórica 

 

O presente estudo constitui-se em um levantamento sobre o grau de concordância ou 

discordância em relação a aspectos da filosofia educacional bilíngue e as atitudes sociais 

em relação à inclusão de professores que exercem atividade em duas escolas com 

proposição bilíngue: uma escola inclusiva e uma escola bilíngue para surdos. 

Nossa preocupação em levantar dados de tal natureza relaciona-se com a tentativa de 

identificar indicadores que sejam capazes de melhor definir os espaços nos quais os 

discursos de educação bilíngue para surdos. Dado que ambas as escolas investigadas 

passam por um processo recente de reestruturação em vista das demandas do discurso 

da educação inclusiva,o presente estudo adquire a função de colaborar para uma 

compreensão dos determinantes que se entrecruzam nas realidades investigadas, tendo 

sempre em mente a historicidade dos processos e sujeitos que delas fizeram parte no 

momento da pesquisa. 

Assumindo novos parâmetros, os referenciais legais e o conjunto de políticas públicas 

promulgados nas duas últimas décadas buscaram consolidar a ideia de uma escola que 

possa atender a diversidade em sua amplitude, considerando as diferenças como parte 

integrante da vida educacional (BALEOTTI; DEL-MASSO, 2008). Segundo Oliveira 

(2008, p. 130), esse movimento de transformação da escola em direção à construção de 

um sistema educacional inclusivo pressupõe uma reorganização do cotidiano escolar em 

termos de concepções e práticas pedagógicas, para que seja possível garantir a 

aprendizagem efetiva dos alunos com deficiência na sala de aula comum. “Trata-se de 

criar condições favoráveis para o acolhimento e permanência de todos os alunos, 

lidando, inclusive, com as dificuldades da própria escola (...)”. 

Ferreira e Ferreira (2007) colocam que as modificações nos sistemas de ensino 

relacionadas à perspectiva da inclusão fazem parte de uma nova realidade social que 

carrega inúmeros desafios, e revelam a complexidade desse contexto. Assim, de acordo 

com os autores, as questões relacionadas ao atendimento educacional de alunos com 

deficiência passam não só pela discussão sobre o acesso e a permanência dessas 

crianças nos estabelecimentos de ensino comum como também pela interpretação da 

legislação presente nos documentos oficiais. Nesse sentido, Góes (2007, 72) afirma que, 
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nos últimos anos, as determinações e orientações oficiais relativas aos alunos com 

deficiência ou necessidades educacionais especiais, desde o âmbito da LDB                                        

9394/96, “sugerem ou propõem formas flexíveis desse atendimento educacional 

insistindo na adequação de recursos e procedimentos de ensino (...) Alertam para o risco 

de se implementar a inclusão por meio, simplesmente, da matrícula na classe comum 

(...)”.  

Nos dias atuais, contudo, a realidade do cotidiano escolar tem revelado a complexidade 

do processo de construção do sistema educacional inclusivo, que deve garantir que os 

alunos com deficiência inseridos nas escolas comuns acessem efetivamente o currículo, 

evitando que a presença deles seja meramente acessória. Segundo Ferreira e Ferreira 

(2007), pesquisas educacionais sobre o cotidiano das escolas regulares que contam com 

a presença de alunos com deficiência tem mostrado ser comum estes sujeitos 

vivenciarem uma experiência acadêmica precária ou insuficiente. Com respeito à 

inclusão de alunos com surdez, essa problemática se torna ainda mais complexa, devido 

à condição lingüística do surdo, que acaba sendo prejudicado por não compartilhar a 

mesma língua que os demais pares da sala de aula ou até mesmo da instituição escolar. 

“No caso da proposta da educação inclusiva, poucas vezes há usuários da língua de 

sinais na sala de aula regular, salvo o próprio aluno surdo” (SOARES; LACERDA; 

2007, p. 128). 

Martins e Giroto (2008) apontam que muitos surdos matriculados em classes comuns 

não tem acesso aos conhecimentos veiculados pela escola por não terem se apropriado 

de um sistema lingüístico, fato que dificulta a permanência desses alunos na escola 

regular. Segundo as autoras citadas, as dificuldades (ou até mesmo a ausência) de 

interações linguísticas entre interlocutores surdos e ouvintes em sala de aula denotam 

um processo de escolarização marcado por práticas pedagógicas subsidiadas pela 

linguagem oral, responsabilizando-os pelo seu insucesso escolar.  Essa forma de 

inclusão apresenta uma contradição primária em termos de oferta educativa, pois, 

segundo Martins e Giroto (2008, p. 200), “acaba, no caso específico dos alunos surdos, 

por segregá-los ainda mais, ao salientar diferenças que, muitas vezes, não decorrem 

diretamente da deficiência em si, porém das condições sociais e educacionais em que 

vem sendo desconsiderada”. Importante ressaltar que, de acordo com Soares e Lacerda 

(2007), as necessidades educativas dos surdos vão além do aspecto lingüístico, 
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abrangendo também a forma visual de apreensão da realidade (característica que 

também não é contemplada no atendimento a essas crianças). 

Diante de quadro intenso de mudança de paradigmas, entendemos que os professores 

que exercem atividade nas escolas estudadas estão em um processo intenso e constante 

de elaboração e reelaboração ativa de sentidos e significados que põem em movimento a 

realidade na qual se constituem e são constituídos. Segundo Vigotski (2000/1930, p. 

75), “as funções e os significados são criados, a princípio, por uma situação objetiva 

(...)”.  

Ambas as escolas investigadas tem passado por um processo de reestruturação recente, 

causado pela política da inclusão escolar. Assim, no que diz respeito à escola inclusiva 

com proposição bilíngue, esta historicamente se constitui como uma escola-pólo no 

atendimento a alunos surdos em seu município, desde finais da década de 1960. Nos 

últimos anos, diante da nova realidade educacional, a maior parte das salas especiais 

para surdos foram fechadas. Os alunos surdos das salas especiais foram paulatinamente 

inseridos nas salas de aula comum, os alunos surdos do 1º. ano do Ensino Fundamental 

começaram a ser matriculados diretamente na classe comum  e os professores 

especialistas que ministravam aula nas salas especiais foram realocados na sala de aula 

comum desempenhando a função de intérprete de Libras. Além dessa reorganização, 

instrutores surdos e outros intérpretes passaram a ser contratados pelos sistemas 

públicos de ensino para atender ao programa educacional bilíngue. 

A escola bilíngue para surdos também passa por um processo de reestruturação e 

redefinição de identidade. Tradicionalmente, a escola bilíngue se organizava desde 

finais da década de 1980 para o atendimento a alunos com surdez com ou sem outras 

deficiências associadas, constituindo-se como uma escola especial para surdos. Nos 

últimos anos, com o aumento dos debates sobre a educação bilíngue, a escola vem 

buscando se reformular, passado por modificações, que envolvem a contratação de 

instrutores surdos por parte do município, formação de professores em nível de 

especialização lato sensu, entre outros aspectos.  
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Contextualização Metodológica 

 

Do Objetivo 

O objetivo do estudo ora apresentado é levantar o grau de concordância de professores 

sobre aspectos da filosofia educacional bilíngue e suas atitudes em relação à inclusão. 

 

Dos Participantes 

 

Para o levantamento dos conhecimentos dos professores acerca de aspectos da filosofia 

bilíngue e suas atitudes sociais em relação à inclusão, constituíram-se como 

participantes um total de 36 professores (n=36), sendo: 

 

a) Escola inclusiva: 21 professores; 

b) Escola bilíngue para surdos: 15 professores; 

 

Dos Instrumentos 

Com vistas investigar os conhecimentos dos professores em relação aos princípios 

gerais que regem a filosofia educacional bilíngüe para surdos, foi construído um 

questionário fechado. Tal instrumento caracterizou-se pelo levantamento de 

informações que problematizassem o grau de concordância ou discordância dos 

respondentes sobre os seguintes temas: presença e valorização da Libras na 

escolarização dos surdos; o papel dos intérpretes e instrutores  nas instituições escolares, 

em relação às atribuições do exercício de cada função neste campo profissional; 

organização do ensino e processos de aprendizagem, que considera as características 

lingüísticas e pedagógicas diferenciadas surdos;  e por fim, identificar a concepção de 

surdez que converge com os princípios da filosofia bilíngue. 

O questionário foi elaborado com base no cumprimento das etapas previstas propostas 

por Bunchaft e Cavas (2002). A determinação dos tipos de itens que constituiriam o 

instrumento foram definidos em função do objeto de investigação do questionário e a 

população à qual ele se destinaria.   

Assim posto, o instrumento utilizado nesse estudo constitui-se por 31 itens favoráveis 

ou desfavoráveis a diferentes aspectos que constituem a filosofia educacional bilíngue, 

numa escala de cinco alternativas: concordo inteiramente, concordo mais ou menos, 
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não concordo nem discordo, discordo mais ou menos e discordo inteiramente. O nível 

de mensuração determinado foi do tipo escala Likert. 

A ELASI  - Escala de Atitudes Sociais em relação à Inclusão é um instrumento 

padronizado, elaborado pelo grupo “Diferença, Desvio e Estigma”, liderado pelo Prof. 

Dr. Sadao Omote. De largo uso no meio acadêmico, essa escala é composta por 35 

enunciados que procuram mensurar o grau de concordância ou discordância dos 

respondentes em relação à inclusão, formas A e B equivalentes. Cada enunciado é 

composto por cinco alternativas, conforme segue: concordo inteiramente, concordo 

mais ou menos, não concordo nem discordo, discordo mais ou menos e discordo 

inteiramente.  

Metodologicamente, a ELASI foi empregada com o objetivo de atribuir maior 

confiabilidade ao questionário fechado elaborado para a presente pesquisa, uma vez que 

a referida escala constitui-se como um instrumento cuja validade já foi comprovada e 

tem ampla aceitação no meio acadêmico.  

 

 

Da Coleta 

 

A coleta de dados referente à investigação sobre o conhecimento de professores sobre 

aspectos da filosofia educacional bilíngue exigiu a utilização de instrumentos 

apropriados à pesquisa quantitativa. Além do questionário fechado foi incluído nesse 

processo de levantamento de dados um instrumento a mais, a ELASI – Escala Likert de 

Atitudes Sociais em relação à Inclusão.  

A aplicação dos instrumentos junto aos participantes dos dois grupos foi realizada em 

momentos distintos durante o mês de março de 2013.  A coleta foi realizada em 

situações de reunião e teve duração de aproximadamente 30 minutos. A ordem de 

aplicação dos instrumentos foi definida previamente pela pesquisadora, conforme segue: 

questionário fechado e ELASI. 

 

Das Hipóteses 

 

O questionário fechado foi aplicado ao grupo de professores da escola inclusiva com 

proposição bilíngue e da escola bilíngue para surdos com o objetivo de levantar o 
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conhecimento desses profissionais acerca de aspectos da filosofia educacional bilíngue 

para surdos. Além disso, diante da problemática relacionada à discussão sobre a melhor 

configuração da oferta de educação bilíngue para essa população, a Escala Likert de 

Atitudes Sociais – ELASI, foi utilizada para levantar as atitudes dos professores dessas 

escolas frente à proposta da inclusão. 

Uma pergunta central originou o estabelecimento de hipóteses para a produção de 

resultados para análise no presente estudo: um grau maior de concordância em relação a 

aspectos do bilinguismo para surdos e atitudes sociais mais favoráveis à inclusão estão 

relacionadas com a forma com a qual a instituição de ensino se organiza?  

Para tentar responder à pergunta, duas hipóteses foram levantadas para orientar os testes 

aplicados junto à amostra. Além das hipóteses estabelecidas, também havia interesse em 

verificar se existia correlação entre as concepções e as atitudes dos professores 

participantes do estudo, por meio de uma análise de correlação entre conhecimentos e 

atitudes intra e inter grupos: 

a) Professores que trabalham em uma escola bilíngue para surdos tem concepções mais 

favoráveis ao bilingüismo, quando comparadas às concepções de professores que 

trabalham em uma escola de educação inclusiva, com projeto de educação bilíngue para 

surdos; 

b) Professores que trabalham em uma escola inclusiva com proposição bilíngue tem 

atitudes sociais em relação à inclusão mais favoráveis do que professores que trabalham 

em uma escola especializada para surdos; 

Para efeito de apresentação e discussão dos dados o grupo de professores da escola 

comum será referido como G1 e o grupo de professores da escola de surdos será tratado 

como G2. 

 

Do Tratamento dos Dados 

 

Após o procedimento de coleta, os dados obtidos foram submetidos a um tratamento 

estatístico para verificação do comportamento dos instrumentos em cada um dos grupos. 

Com o objetivo de atender a um rigor metodológico, inicialmente os dados foram 

lançados em banco no formato de planilhas do programa Excel e a eles foi atribuída 

pontuação para mensuração e análise dos resultados.  
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Tanto o questionário fechado quanto a ELASI possuem um nível de mensuração ordinal 

que apresenta um grau de variação em uma escala de cinco pontos. Assim, os itens mais 

favoráveis à inclusão ou à filosofia educacional bilíngue para surdos recebem pontuação 

mais alta. 

 

Dos Testes Estatísticos 

 

O tratamento dos dados brutos dos dois instrumentos levou à obtenção de escores 

individuais referentes a cada participante. Para comparação dos escores e verificação de 

possíveis correlações entre as escalas, foram realizados testes estatísticos de acordo com 

as hipóteses estabelecidas pela pesquisadora. O software Instat foi o recurso adotado 

para a realização dos testes de hipóteses. 

A análise estatística dos dados do questionário e da ELASI, nas comparações entre os 

grupos foi realizada por meio do teste U de Mann-Whitney, sendo que os resultados 

foram considerados estatisticamente significantes quando p<0,05 (DELGADO-

PINHEIRO, OMOTE, 2010; SIEGEL, CASTELLAN, 2006). 

 

Apresentação, análise e discussão dos resultados 

 

Perfil dos Participantes do Estudo B 

 

Constituiu amostra do Estudo B o total de 36 professores (n=36), sendo que 21 

professores pertenciam à escola inclusiva com proposição bilíngue e 15 profissionais de 

ensino (13 professores e 2 instrutores surdos) pertenciam à escola para surdos.  

Consideramos como informações relevantes para levantamento do perfil profissional da 

amostra questões relacionadas a: gênero; idade; tipo de instituição na qual exerce 

atividade (comum ou especializada); tempo de docência; formação acadêmica; 

especialização em educação especial; tempo de experiência com alunos surdos em sala 

de aula. 

A análise do perfil dos participantes revelou que, em relação ao gênero, a amostra 

investigada é composta por 90,5% dos participantes do G1 e 80% dos participantes do 

G2 como pertencentes ao gênero feminino. A média de idade encontrada para os 

participantes do G1 foi de 47 anos, com desvio padrão de 11,9, e de 43,2 anos, com 
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desvio padrão de 9. Os dados permitem concluir que trata-se de um grupo maduro e 

predominantemente feminino. 

Em relação ao tempo de trabalho na educação, 40% dos participantes do G1 afirmaram 

ter entre 10 e 19 anos e 45% afirmaram possuir 20 ou mais anos de experiência 

profissional na educação. Apenas 15% dos respondentes do G1 declararam possuir 

menos de 10 anos de trabalho na educação. No que diz respeito aos professores do G2, 

26,7% possuem menos de 10 anos de experiência profissional, igualmente aos que 

declararam ter entre 10 e 19 anos de trabalho; 46,7% dos participantes do G2 afirmaram 

possuir mais de 20 anos de trabalho na educação. Os dados permitem concluir que trata-

se de uma amostra experiente, com expressivo tempo de atividade profissional na 

educação. 

 

  Gráfico 1: Tempo de atividade dos professores de G1 e G2 na Educação em valores percentuais  

 

 

Os dados em relação à formação acadêmica revelam que, no G1, 38,1% dos professores 

apresenta formação até o nível de graduação, e 57,1% realizou algum tipo de 

especialização lato sensu. Desse total de 57,1% de professores especialistas, 28,5% 

concluíram especialização em Educação Especial. Em relação aos participantes do G2, 

86,6% afirmaram possuir especialização, 100% em Educação Especial. Apenas 13,3% 

apresenta formação até o nível de estudos de graduação.  
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Dos professores especialistas em Educação Especial do G1, 33,3% concluíram suas 

especializações na década de 1980; 50% na década de 1990; e 33,3% se tornaram 

especialistas a partir do ano 2000. Com referência aos professores especialistas do G2, 

7,7% concluíram especialização com habilitação específica na área da surdez em 1970; 

38,5% na década de 1980; 15,4% na década de 1990 e 38,5% a partir no ano 2000. Os 

dados permitem inferir que o G2 é constituído predominantemente por professores 

especialistas nas questões relacionadas à surdez.  

O período de conclusão da especialização dos professores de G1 e G2 é um dado 

interessante a ser observado. A década de 1980 aparenta ter sido um momento 

expressivo de interesse de professores de G1 e G2 pela habilitação específica na área da 

surdez ou Educação Especial, com, respectivamente, 33,3% e 38,5% dos participantes 

incluídos neste grupo. Especificamente na área da surdez, a década de 1990 mostra um 

declínio de interesse dos professores (G2, 15,4%) e a década de 2000 aparenta ter sido 

um período de novo impulso por estudos específicos nessa área, com 16,6% dos 

professores de G1 e 38,5% dos professores do G2 tendo concluído seus estudos nesse 

período. 

 

 

Gráfico 2: Nível de formação acadêmica dos professores de G1 e G2, em valores percentuais 
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Gráfico 3: Década de conclusão da especialização dos professores especialistas de G1 e G2, em valores 

percentuais 

 

 

Por fim, em relação à experiência com alunos surdos, 57,1% dos participantes do G1 

declararam já ter trabalhado com alunos surdos em sala, enquanto 38,1% declararam 

nunca ter tido experiência com alunos surdos. No G2, a experiência dos profissionais é 

plena, com o total de 100% de experiência com alunos surdos.  

Com relação ao tempo de experiência com alunos surdos, dos 57,1% de professores que 

já tiveram ou tem experiência com alunos surdos do G1, 23,8% tem menos de cinco 

anos; 9,5% entre seis e dez anos; e 23,8% mais de dez anos de tempo de trabalho com 

alunos surdos em sala de aula. Entre  os professores do G2, 46,7% tem menos de cinco 

anos de trabalho com surdos, 33,3% mais de dez e 20% mais de vinte anos. 
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  Gráfico 4: Tempo de experiência dos professores de G1 e G2 com alunos Surdos, em valores percentuais 

 

Resumidamente, a descrição do perfil dos participantes mostra que a amostra 

investigada na presente pesquisa é representada por um grupo composto predominante 

pelo gênero feminino, com tempo significativo de experiência na educação. Em relação 

à formação acadêmica dos participantes, podemos afirmar ser representativo o número 

de professores com nível de formação acadêmica em especialização (G1 = 57,1 E G2 = 

86,6%). Esse dado pode ser melhor compreendido se considerado que a habilitação 

específica na área da surdez é exigência obrigatória para os professores que atuam nas 

escolas bilíngues para surdos (G2) poderem nela ingressar.  

O tempo de experiência com alunos surdos dos professores de G1 e G2 pode ser 

indicadores que possibilitem uma melhor compreensão do processo pelo qual ambas as 

escolas investigadas tem passado. Na análise do gráfico 4, o aumento verificado entre as  

categorias “entre 6 e 10 anos” e “menos de cinco anos” aponta que o processo de 

inclusão de surdos nas salas de aula das escolas inclusivas tem sido crescente, apesar de 

cerca de 40% dos participantes do G1 terem declarado nunca terem trabalhado com 

alunos surdos em sala de aula. Na escola bilíngue para surdos, os dados apontam que os 

professores tem uma longa experiência de trabalho com alunos surdos, com um 

decréscimo na categoria “entre seis e dez anos”. A parcela de professores que 
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declararam possuir menos de cinco anos de experiência com alunos surdos (46,7%) 

pode estar relacionada, mais uma vez, com um renovado interesse pela educação de 

surdos, assim como a parcela de 20% dos professores do G2 que possuem mais de 20 

anos de experiência apresentou interesse por esta área há pelo menos duas décadas. 

 

Resultados 

 

A análise estatística dos escores totais do questionário fechado de G1 e G2 foi realizada 

com o teste U de Mann Whitney, que indicou haver diferença significante entre G1 e G2 

(p=0, 0108). A distribuição dos escores totais de cada grupo encontra-se apresentada na 

tabela abaixo: 

 

Tabela 1: Distribuição dos escores totais dos professores de G1 e G2 na aplicação do questionário 

fechado 

 

Os resultados obtidos indicam que os professores que exercem atividade docente na 

escola bilíngue para surdos (G2) possuem um grau de concordância maior em relação 

aos aspectos da filosofia educacional bilíngue para surdos, quando comparados aos 

professores da escola comum com projeto bilíngue. 

Na análise estatística dos escores totais da ELASI de G1 e G2, os dados mostraram não 

haver diferença estatisticamente significante entre os grupos investigados (p=0,1430). A 

distribuição dos escores totais dos grupos 1 e 2 está representada no quadro abaixo: 

Tabela 2: Distribuição dos escores totais dos professores de G1 e G2 na aplicação da ELASI. 

 

Os resultados obtidos sugerem que, independentemente da configuração da instituição 

na qual os professores exercem atividade (escola comum ou especializada) não há 

diferença em relação à aceitação do processo de inclusão. Esse resultado pode sugerir 

  

N 

VARIAÇÃO 

(MIN. – MAX.) 

 

MEDIANA 

DISPERSÃO 

(Q1 – Q3) 

 

G1 

 

21 

 

94  -  125 

 

106 

 

98  -  112 

 

G2 

 

15 

 

90  -  134 

 

121 

 

110  -  124,5 

  

N 

VARIAÇÃO 

(MIN. – MAX.) 

 

MEDIANA 

DISPERSÃO 

(Q1 – Q3) 

 

G1 

 

21 

 

63 – 143 

 

120 

 

111 - 129 

 

G2 

 

15 

 

89 – 134 

 

109,5 

 

100 – 122, 75 
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que, independentemente do tempo de experiência com alunos surdos e/ou com 

deficiências, a aceitação do processo de inclusão como um todo não está relacionada (no 

caso dessa amostra) com o tipo de instituição na qual os professores de G1 e G2 

exercem atividade. 

 

Análise de Variáveis 

 

Além do levantamento e descrição do perfil dos participantes, da verificação do 

comportamento dos instrumentos entre os grupos, os dados coletados foram submetidos 

também a uma análise de variáveis. O uso desse procedimento possibilitou produzir 

algumas inferências que pudessem orientar na discussão dos resultados. Diante disso, 

submetemos os dados a análises estatísticas de correlação que pudessem refinar um 

pouco mais nosso olhar para a amostra investigada. 

Tendo como referência os escores totais por participante do questionário e da ELASI, 

agrupamos os participantes de G1 e G2 em dois subgrupos, dividindo-os a partir das 

médias de idade, tempo de atuação no magistério, tempo de experiência com alunos 

surdos. Assim, organizamos dois subgrupos com participantes que se encontravam 

acima e abaixo das médias referidas acima, assim como também dois subgrupos de 

professores que se encontravam acima e abaixo da mediana dos escores da ELASI e do 

questionário. Feito isso, aplicamos o teste Wilcoxon para a prova de correlação simples, 

tendo encontrado os resultados que serão apresentados a seguir.  

 

Descrição dos resultados do G1 – Escola inclusiva com proposição bilíngue 

 

 ESCORES ACIMA DA MEDIANA DO 

QUESTIONÁRIO 

ESCORES ABAIXO DA MEDIANA DO 

QUESTIONÁRIO 

 

VARIÁVEIS 

 

n 

 

Valor de p 

Coeficiente de 

correlação 

 

n 

 

Valor de p 

Coeficiente de 

correlação 

 

IDADE 
 

9 

 

p = 0.0039 

 

(r) = 0.004219 

 

 

10 

 

p = 0.0078 

 

(r) = -0.4970 

 

TEMPO DE 

TRABALHO 

NA EDUCAÇÃO 

 

9 

 

p = 0.0039 

 

(r) = 0.2137 

 

9 

 

p = 0.0078 

 

(r) = -0.1056 

 

 

TEMPO DE 

EXPERIÊNCIA COM 

SURDOS 

 

7 

 

p = 0.0156 

 

 

(r) = 0.01802 

 

12 

 

p =  0.0078 

 

(r) = 0.8531 
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Tabela 3: Apresentação dos resultados encontrados nos testes de correlação entre variáveis  

 

A tabela acima apresenta os coeficientes de correlação realizados entre os escores que 

do questionário e as variáveis idade, tempo de trabalho na educação e tempo de 

experiência com alunos surdos que se localizavam acima e abaixo de suas respectivas 

medianas. 

Os dados abaixo que se encontravam abaixo da média do tempo de experiência com 

surdos dos participantes do G1 com os escores da abaixo da mediana do questionário, 

quando correlacionados, nos permitiram inferir que existe uma forte correlação entre as 

variáveis  ( (r) = 0,8531), ou seja, um tempo menor de experiência com surdos pode 

estar relacionado a uma menor de concordância em relação a aspectos do discurso 

bilíngue para surdos.  

Os coeficientes de correlação encontrados para a ELASI encontram-se apresentados na 

tabela que segue: 

 VALORES ACIMA DA MEDIANA DA ELASI VALORES ABAIXO DA MEDIANA 

DA ELASI 

  

N 

 

Valor de p 

Coeficiente de 

correlação 

 

n 

 

Valor de p 

Coeficiente de 

correlação 

 

IDADE 
 

9 

 

p = 0.0039 

 

(r) = 0.06009 

 

10 

 

p = 0.0020 

 

(r) = 0.1914 

 
 

TEMPO DE 

TRABALHO 

NA EDUCAÇÃO 

 

 

9 

 

 

p = 0.0039 

 

 

(r) = -0.6348 

 

 

9 

 

 

p = 0.0039 

 

 

 

(r) = 0.4894 

 

TEMPO DE 

EXPERIÊNCIA COM 

SURDOS 

 

 

7 

 

 

p = < 0.0001 

 

 

(r) = 0.5383 

 

 

 

12 

 

 

p = 0.0020 

 

 

(r) = 0.3953 

Tabela 4: Apresentação dos resultados encontrados nos testes de correlação entre variáveis  

 

Dada a configuração acima, podemos perceber que os escores acima da mediana da 

ELASI quando correlacionados com os dados  que se localizam acima da média de 

tempo de trabalho na educação dos participantes do G1, apresenta correlação inversa 

entre as variáveis, ou seja, participantes do G1 que tem mais tempo de trabalho na 

educação na educação, podem ter uma a tendência a apresentar atitudes menos 

favoráveis em relação à inclusão. 

Comparando os escores acima da média de tempo de experiência com surdos dos 

participantes do G1 com os escores da acima da mediana da ELASI, foi possível 
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perceber que existe uma correlação moderada entre as variáveis ( (r) = 0,5383), ou seja, 

um tempo maior de experiência com surdos pode estar relacionado com uma tendência 

a atitudes mais favoráveis em relação à inclusão.  

 

Descrição dos resultados do G2 – Escola bilíngue para surdos 

 

A tabela a seguir apresenta os coeficientes de correlação entre as dados das variáveis e 

os escores do questionário referentes ao G2. 

 

 VALORES ACIMA DA MEDIANA VALORES ABAIXO DA MEDIANA 

  

n 

 

Valor de p 

Coeficiente de 

correlação 

 

n 

 

Valor de p 

Coeficiente de 

correlação 

 

IDADE 
 

9 

 

p = 0.0078 

 

(r) = 0.2771 

 

7 

 

p = 0.0156 

 

(r) = 0.07274 

 
 

TEMPO DE 

TRABALHO 

NA EDUCAÇÃO 

 

9 

 

p = 0.0078 

 

(r) = 0.5879 

 

6 

 

p = 0.0313 

 

(r) = -0.2319 

 

 

TEMPO DE 

EXPERIÊNCIA COM 

SURDOS 

 

7 

 

P = 0.0078 

 

 

(r) = 0.6747 

 

12 

 

P = 0.0078 

 

(r) = 0.3586 

Tabela 5: Apresentação dos resultados encontrados nos testes de correlação entre variáveis 

 

Na análise dos coeficientes de correlação entre as variáveis relacionadas aos 

participantes do G2, os resultados obtidos nos possibilitaram a elaboração de algumas 

inferências relevantes para o presente estudo. 

Na correlação dos dados que se localizavam acima da média de tempo de trabalho dos 

participantes do G2 com os escores acima da mediana do questionário, foi possível 

inferir que existe correlação moderada entre as variáveis, ou seja, um tempo maior de 

atividade no magistério pode estar relacionado a um grau maior de concordância em 

relação a aspectos do discurso bilíngue. 

Os dados acima da média do tempo de experiência com surdos dos participantes do G2 

com os escores da acima da mediana do questionário, quando comparados, 

apresentaram correlação entre as variáveis ( (r) = 0,6747), ou seja, um tempo maior de 

experiência com surdos pode estar relacionado a um grau maior de concordância dos 

participantes em relação a aspectos do discurso bilíngue para surdos. 
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Juntando o total de participantes do G1 e G2 e aplicando o teste Spearman de correlação 

entre os dados acima da média do tempo de experiência com surdos dos participantes 

com os escores da acima da mediana do questionário, foi encontrada correlação, ou seja, 

unindo-se todos os participantes acima das médias e medianas (n = 15) e comparando-se 

os escores, temos que um tempo maior de experiência com surdos pode estar 

relacionado a um grau maior de concordância dos participantes em relação a aspectos 

do discurso bilíngue para surdos, independente da escola à qual os participantes 

pertencem. 

A tabela a seguir mostra os coeficientes de correlação encontrados entre os escores 

acima e abaixo da mediana da ELASI e as médias da variáveis idade, tempo de trabalho 

na educação e tempo de experiência com alunos surdos. 

 

Tabela 6: Apresentação dos resultados encontrados nos testes de correlação entre variáveis 
 

Na comparação dos dados que se encontram abaixo da média de idade com os valores 

abaixo da mediana da ELASI foi possível observar correlação inversa entre as variáveis. 

Ou seja, professores mais jovens do G2 tem uma tendência a atitudes mais favoráveis 

em relação à inclusão. 

 

Análise de categorias do questionário fechado 

 

O questionário fechado foi elaborado de forma que o conteúdo dos itens expressassem 

as seguintes categorias que pertencem à filosofia educacional bilíngue para surdos: 

Libras, Intérprete, Instrutor Surdo, Organização do Ensino e Processos de 

Aprendizagem e Concepção de Surdez. As categorias “Libras” e “Currículo” 

apresentaram diferença estatisticamente significante (respectivamente, p=0,0017 e 

 VALORES ACIMA DA MEDIANA  VALORES ABAIXO DA MEDIANA 

  

n 

 

Valor de p 

Coeficiente de 

correlação 

 

n 

 

Valor de p 

Coeficiente de 

correlação 

 

IDADE 
 

8 

 

p = 0.0156  

 

(r) = 0.07143 

 

 

7 

 

p = 0.0156  

 

(r) = -0.6547 

 

TEMPO DE 

TRABALHO 

NA EDUCAÇÃO 

 

9 

 

p = 0.0156  

 

 

(r) = -0.3604 

 

6 

 

p = 0.0313  

 

(r) = -0.4058 

 

TEMPO DE 

EXPERIÊNCIA COM 

SURDOS 

 

8 

 

p = 0.0156 

 

(r) = -0.03571 

 

7 

 

p = 0.0156  

 

(r) = -0.3785 
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p=0,0401) e consideramos que as categorias  “Intérprete” e “Concepção de Surdez” 

também possam ser analisadas dado o valor muito aproximado a p<0,05: na categoria 

“Intérprete” o valor encontrado para p foi igual a 0,0646 e na categoria “Concepção de 

Surdez” o valor foi de p=0,0636. A categoria “Instrutor Surdo” continha apenas dois 

itens passíveis de resposta e, assim, não foi submetido à análise estatística.  

 

Libras 

A Libras é o aspecto central dos debates atuais sobre educação bilíngue para surdos no 

Brasil. Dependendo da concepção que se tem de língua e da importância que a Libras 

assume na construção de conhecimentos sobre o surdos, se propõem modificações nos 

processos educativos, estratégias pedagógicas, requerem-se profissionais e mobilizam-

se programas de formação. Um total de oito itens constituíam a categoria “Libras”, e 

apresentamos a distribuição total dos escores na tabela abaixo: 

Tabela 7: Distribuição total dos escores entre G1 e G2 na categoria “Libras”. 

 

Os escores totais de G1 e G2 foram submetidos ao Teste Mann-Whitney, o qual apontou 

uma diferença estatisticamente significante (p= 0, 0017). Esse dado mostra que os 

grupos diferem entre si em relação à categoria “Libras”. Podemos inferir que os 

participantes de G2 tendem a uma concordância maior em relação ao entendimento da 

categoria “Libras” nos pressupostos da educação bilíngue para surdos. 

 

Intérprete de Libras 

 

No interior da amostra estudada, a categoria “Intérprete” foi um fator relevante, uma 

vez que o grau de concordância sobre seu lugar e papel na sala de aula junto ao 

professor e aluno surdo pode apontar para aspectos organizacionais do ensino do surdo 

nas escolas, assim como da importância da mediação linguística no processo de 

  

N 

VARIAÇÃO 

(MIN. – MAX.) 

 

MEDIANA 

DISPERSÃO 

(Q1 – Q3) 

 

ESCOLA INCLUSIVA BILÍNGUE 

(G1) 

 

 

21 

 

23  -  38  

 

32 

 

29 -  34 

 

 

ESCOLA BILÍNGUE PARA 

SURDOS (G2) 

 

 

15 

 

28  -  40 

 

38 

 

34  -  39  
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aprendizagem para esse alunado. Segue a seguir a distribuição dos escores totais da 

categoria “Intérprete”. 

 

Tabela 8: Distribuição total dos escores entre G1 e G2 na categoria “Intérprete de Libras”. 

 

A aplicação do Teste Mann-Whitney nos escores totais da categoria “Intérprete” 

apresentou um valor de p = 0,0646, o que representa uma significância que pode ser 

considerada, dado que o valor de p é considerado estatisticamente significante quando p 

= <0,05. Porém, acreditamos que o valor de p = 0,0646 pode indicar diferença entre os 

grupos em relação à categoria “Intérprete”. 

 

Organização do ensino e processos de aprendizagem 

 

A categoria “Organização do ensino e processos de aprendizagem” compreendeu itens 

que tratam sobre questões relativas a processos de aprendizagem do aluno surdo.  

Segue a seguir a distribuição dos escores totais da categoria “Organização do ensino e 

processos de aprendizagem”. 

 

Tabela 9: Distribuição total dos escores entre G1 e G2 na categoria “Organização do ensino e processos 

de aprendizagem”. 

 

A aplicação do Teste Mann-Whitney nos escores totais da categoria indicou diferença 

estatisticamente significante, dado que p= 0, 0401. O resultado encontrado permite 

afirmar que os grupos diferem entre si, sendo que a análise dos escores mostra que os 

  

N 

VARIAÇÃO 

(MIN. – MAX.) 

 

MEDIANA 

DISPERSÃO 

(Q1 – Q3) 

 

ESCOLA INCLUSIVA BILÍNGUE 

(G1) 

 

 

21 

 

10  -  22 

 

17 

 

       14   -  18 

 

 

ESCOLA BILÍNGUE PARA SURDOS 

(G2) 

 

 

15 

 

14  -  25  

 

18 

 

       15  -  20,5  

  

N 

VARIAÇÃO 

(MIN. – MAX.) 

 

MEDIANA 

DISPERSÃO 

(Q1 – Q3) 

 

ESCOLA INCLUSIVA 

BILÍNGUE (G1) 

 

 

21 

 

 

11 – 18 

 

 

13 

 

 

12  -15   

 

 

ESCOLA BILÍNGUE PARA 

SURDOS (G2) 

 

15 

 

7 -  19 

 

15 

 

14  - 18  
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professores do G2 demonstraram possuir um grau de concordância maior em relação ao 

processo de aprendizagem do aluno surdo na perspectiva da filosofia bilíngue. 

 

Concepção de surdez 

 

A categoria “Concepção de surdez” é parte integrante do questionário dada sua 

importância no que diz respeito à relação que o professor estabelece com o aluno surdo 

a partir das concepções de  surdez que ele carrega. A tabela a seguir mostra os escores 

encontrados para a categoria “Concepção de surdez”. 

Tabela 10: Distribuição total dos escores entre G1 e G2 na categoria “Concepção de Surdez”. 

 

A partir do Teste Mann-Whitney, encontramos um valor de p= 0,0636. Ainda assim, a 

diferença entre as medianas pode nos levar a inferir que os professores de G2 tem um 

grau de concordância ligeiramente mais favorável ao bilinguismo quando comparados 

aos professores de G1. 

 

Considerações Finais 

  

 Os resultados encontrados mostram, a partir dos testes estatísticos, que 

professores de G1 e G2 apresentam grau de concordância distintos em relação a 

aspectos importantes da filosofia educacional bilíngue para surdos, como Libras e 

Concepção de Surdez. Em relação às atitudes sociais, não foi encontrada diferença 

estatisticamente significante entre os grupos, porém a análise da posição da mediana 

aponta que professores da escola inclusiva com proposição bilíngue tem uma tendência 

a atitudes mais favoráveis á inclusão do que professores pertencentes à escola bilíngue 

para surdos. 

 Na análise de variáveis, os resultados obtidos permitem a elaboração de uma 

importante inferência no que tange à filosofia da educação inclusiva: professores que 

  

N 

VARIAÇÃO 

(MIN. – MAX.) 

 

MEDIANA 

DISPERSÃO 

(Q1 – Q3) 

 

ESCOLA INCLUSIVA BILÍNGUE 

(G1) 

 

 

21 

 

29 - 42 

 

 

37 

 

35-39 

 

ESCOLA BILÍNGUE PARA SURDOS (G2) 

 

 

15 

 

29 – 44  

 

40 

 

37  -  41,5 
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tem mais tempo de experiência com alunos surdos tem atitudes mais favoráveis à 

inclusão e um grau de concordância maior à aspectos da filosofia educacional bilíngue. 
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RESUMO 

O presente  trabalho apresenta  resultados  parciais  de  uma  pesquisa  que  tem por 

objetivo analisar como ocorrem as práticas discursivas e pedagógicas em duas  salas  de  

aula  de  5º.  ano  do  Ensino Fundamental de  uma  escola  de  ensino  comum  com 

proposta de educação bilíngue inclusiva e uma escola bilíngue para surdos da região 

metropolitana de São Paulo. As discussões e os resultados apresentados são parte de um 

processo de pesquisa em nível de mestrado na área da educação de surdos, a partir do 

qual procuramos realizar um exercício de crítica em relação ao fenômeno da inclusão 

escolar. Tal posicionamento deve-se à necessidade de desnaturalizar os fenômenos, no 

sentido de que entendemos que a inclusão escolar é um discurso ideológico que, ao ser 

instituído no interior do sistema educacional assume formas institucionalizadas 

reconhecidamente legítimas. A partir dos pressupostos do bilinguismo para a educação 

de surdos, este trabalho entende a língua de sinais  como primeira  língua  da  criança  

surda e assim  concebe o surdo  como  um  sujeito  que  se  constitui  na/pela  

linguagem.  Acreditamos que as condições de produção determinam em grande em 

parte o posicionamento dos sujeitos nas situações discursivas. Dessa forma, o 

referencial  teórico  adotado  parte  das  contribuições  da  psicologia  histórico-cultural 

e do princípio dialógico de Bakhtin. A metodologia utilizada para a coleta de dados  

foram  a  observações e filmagens. Os resultados iniciais mostram indícios de que 

somente a reorganização do espaço de forma a garantir a presença e o domínio da língua 

de  sinais  não  é  suficiente  para  contemplar  a  formação  educativa  do  aluno surdo, 

uma vez que a configuração discursiva é um determinante importante no 

posicionamento dos sujeitos em interação (professor, aluno ouvinte, aluno surdo, 

intérprete). 

 

Palavras-chave: surdez; língua de sinais; educação escolar; bilinguismo. 

 

ABSTRACT 

The present paper sets out to present partial results of a research whose main goal is to 

analyze pedagogical and discursive practices in two 5
th

 grade classrooms from a regular 
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school with a bilingual inclusive education project and a bilingual school for the deaf in 

the São Paulo metropolitan area. The discussions and results being presented are part of 

a Master’s degree research in education for the deaf, in which we attempt to analyze 

critically the inclusive education phenomenon. Such a critical stance is necessary in 

order to denature phenomena in the sense that we perceive inclusive education as an 

ideological discourse that when established in the educational system takes on 

admittedly legitimate institutionalized forms. Based on the theoretical assumptions of 

bilingualism for the education of the deaf, in this study, sign language is considered the 

child’s first language; therefore, the deaf is a subject at once constituted by and 

constitutive of language. We believe that the positioning of the subjects in discourse is 

largely determined by the conditions of production. Thus, the theoretical framework for 

this study comes from the contributions of cultural-historical psychology and Bakhtin’s 

dialogical principle. Data was collected through observations and filming. Initial results 

indicate that the reorganization of the space in order to guarantee the presence and 

mastery of sign language by itself is not enough for the education of the deaf since 

discursive configuration is a determining factor in the positioning of subjects during an 

interaction (teacher, listener, deaf, and interpreter). 

 

Key-Words: deafness; sign language; school education; bilingualism. 

 

Contextualização teórica 

 

As discussões e os resultados apresentados neste trabalho são parte de um processo de 

pesquisa em nível de mestrado na área da educação de surdos, a partir do qual 

procuramos realizar um exercício de crítica em relação ao fenômeno da inclusão 

escolar. Tal posicionamento deve-se à necessidade de, de acordo com Kahhale e Rosa 

(2009), desnaturalizar os fenômenos, colocando a crítica como modo de apreensão, 

compreensão e interpretação da realidade. 

A implementação de políticas públicas relacionadas à inclusão escolar no Brasil é de 

certa forma um processo ainda recente, que se formalizou de forma mais intensa em 

termos de  documentações oficiais na década de 2000. Após a LDB 9394/96, uma série 

de documentos relacionados a esse processo foram publicados, tais como o Decreto 

3298/99, as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (2001), 

o Plano Nacional de Educação (2001), a lei 10436/02, o Decreto 5626/05, a Política 

Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (2008), as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (2010) e o Decreto 7611/11, 

por exemplo. O conjunto de leis, decretos e diretrizes nacionais relacionados acima 

tiveram a finalidade de demarcar e circunscrever as ideias e os princípios da inclusão 
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escolar, traduzindo para a realidade dos estados e municípios brasileiros o novo caráter 

ético e filosófico presente na Declaração Mundial de Educação para Todos (1990).   

Basicamente, os documentos referentes à Educação sistematizados ao longo da última 

década caminharam no sentido de se criar e estabelecer dispositivos que tem a igualdade 

de oportunidades em relação à aprendizagem de todos os alunos nas instituições 

educacionais um elemento fundante. Assim, nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais para a Educação Básica (2010) conceitua-se como um dos princípios do projeto 

nacional de educação um ensino baseado na igualdade de condições para o acesso, 

inclusão, permanência e sucesso na escola.  O pleno acesso e a efetiva participação dos 

estudantes com deficiência no ensino regular aparecem, então, mencionados como 

orientação fundamental na organização da Educação Especial nos sistemas de ensino 

nas instâncias federal, estadual e/ou municipal (BRASIL, 2010). 

Nesse sentido, o delineamento específico da inclusão escolar em termos de conteúdo e 

forma estabeleceu-se a partir de ações políticas que, segundo Mendes (2006), tem se 

pautado pelo princípio da “inclusão total”. É inegável que os princípios morais que 

constituem o caráter do discurso da inclusão mobilizam valores individuais que, em 

nível pessoal, se tornam impassíveis de questionamento, dada a relação intrínseca da 

gênese desse discurso no interior da sociedade democrática. Assim, argumentos como o 

direito inalienável em relação à igualdade de acesso e à igualdade de oportunidades  de 

alunos com deficiência em atividades comuns a todas as crianças, se constituem em 

elementos que constrangem moralmente a comunidade educacional, contribuindo para 

uma adesão muitas vezes otimista e quase incondicional ao discurso da inclusão. 

Segundo Omote (2008) “(...) em alguns meios, como o da Educação, os princípios 

contidos naquele documento [Declaração de Salamanca] foram prontamente 

incorporados e muitos vocábulos passaram a fazer parte do repertório dos educadores 

(...)” (2008, p. 27).  

Acreditamos que o princípio da igualdade de oportunidades a partir do reconhecimento 

e do respeito às diferenças rege a racionalidade que ordena a dimensão da realidade 

discursiva relacionada à educação de alunos com deficiência. Porém, o reconhecimento 

desse princípio nos coloca diante da consideração de sua lógica: a da exclusão. Laplane 

(2006), tratando sobre a dinâmica da inclusão e da exclusão na sociedade moderna e na 

modernidade tardia, retoma a estruturação da sociedade moderna em diferentes grupos 

sociais que, organizados pelo princípio da igualdade de oportunidades, refletem a dinâmica 
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social da desigualdade pois “individualizam a desigualdade: se o jogo é aberto e todo 

mundo pode competir e ser classificado por mérito, o fracasso é imputável ao próprio 

indivíduo. Por isso, as desigualdades são vividas não apenas como injustiças, senão, como 

situações traumatizantes”  (2006, p. 693, grifo da autora).  

Entre o modelo ideal de educação inclusiva e a escola real que incorpora as demandas 

do discurso da inclusão escolar, a dimensão humana que deveria reger os processos 

educacionais que envolvem sujeitos concretos, com motivações, necessidades e sentidos 

individuais e coletivos cotidianos desapareceu. A institucionalização da inclusão escolar 

exige que professores e alunos com ou sem deficiência se tornem objetos políticos e 

econômicos, mediados por um discurso com forte carga moral e ética que esconde a 

face perversa de sua desigualdade constituinte (CHAUÍ, 1978). Nesse sentido, Mendes 

(2006) afirma enfaticamente que o debate sobre inclusão escolar no Brasil é um 

“fenômeno da retórica”, no qual, entre outros aspectos levantados pela autora, o cerne 

da discussão está deslocado da qualidade da educação brasileira para a questão do 

melhor lugar no qual os alunos com deficiência devem estudar. 

A proposição em tentar estudar dois contextos de educação bilíngue para surdos neste 

trabalho - escola para surdos e escola inclusiva – encontra a primeira sua justificativa na 

percepção inicial sobre a polêmica que existe atualmente sobre qual seria o melhor 

espaço de ensino formal para a inserção do aluno com surdez. De um lado, escolas 

comuns que procuram se organizar para atender a esse aluno a partir da proposição 

inclusiva (oferta de intérpretes de Libras, instrutor surdo, salas de recursos); de outro, 

escolas bilíngues para surdos (ou, em alguns casos, escolas especiais), que atendem 

somente a alunos surdos e tem como critério professores bilíngues com especialização 

na área da surdez. Diante do Decreto 5626/05 e da institucionalização da educação 

bilíngue para surdos no Brasil, defensores das duas posições tensionam a discussão, 

criando um campo de forças que se distende vertical (nível federal, estadual e 

municipal) e horizontalmente (surdos e seus familiares, professores, intérpretes, 

instrutores etc.). 

Uma década após a promulgação da Lei 10.436/02 que reconheceu a Libras como um 

sistema lingüístico da comunidade surda brasileira, a educação bilíngue para surdos 

passou a ser recomendada por meio do decreto 5626/05, que regulamentou as leis 
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10.098/94
75

 e 10.436/02. Segundo Fernandes e Moreira (2009, p. 226), “o tema passa a 

ser incorporado na agenda das políticas públicas apenas na última década, decorrente da 

pressão dos movimentos sociais [e] das contribuições de pesquisas nas áreas da 

lingüística e educação [...]”. Para Lacerda e Gurgel (2011), os desdobramentos político-

pedagógicos da abordagem bilíngue no campo educacional são bastante recentes. “De 

2005 pra cá, os termos do decreto estão sendo discutidos e compreendidos para sua 

efetiva implementação pelos órgãos e instituições competentes” (LACERDA, 2009, p. 

24).  

A materialização das providências que compõem a proposição bilíngue para educação 

de surdos ainda encontra entraves e impasses nas escolas - da mesma forma que no 

quadro geral da inclusão de alunos com deficiência no sistema regular de ensino. Sobre 

essa realidade, Lacerda (2009, p. 27) acrescenta que a transformação das práticas 

educacionais não ocorre por meio de publicação de um decreto: “(...) a legislação pode 

induzir ações, mas elas só serão eficazes se de fato a condição linguística especial do 

surdo for compreendida e ações para a criação de uma efetiva escola bilíngue forem 

implementadas”. Em relação à situação internacional, Knoors e Marschark (2012) 

afirmam que a educação bilíngue para surdos existe em vários países há de mais de 

vinte e cinco anos, e, na perspectiva dos autores o contexto no qual as crianças surdas 

tem sido e educadas vem mudando consideravelmente desde a década de 1990 (2012, p. 

294).  

O bilinguismo é um fenômeno que pertence à realidade sociocultural, e segundo Megale 

(2005) é multidimensional, compreendendo aspectos individuais, sociais e históricos. 

Assim, de acordo com a autora, o bilinguismo deve ser analisado a partir de seis 

dimensões: competência relativa; organização cognitiva; idade de aquisição; presença 

ou não de indivíduos falantes da L2; status das duas línguas em questão e identidade 

cultural. “Concepções multidimensionais não apenas são embasadas nas teorias de 

comportamento linguístico, como também levam em consideração noções oriundas de 

diversas disciplinas: psicologia, sociolingüística, sociologia e linguística” (MEGALE, 

2005, p. 7). 

                                                           
75

 Lacerda refere que a lei 10.098/94 dispõe sobre a importância da língua de sinais como meio de 

comunicação dos surdos, mas que, devido às suas necessidades particulares de comunicação, a educação 

das pessoas surdas ou cegas reconhecidamente poderia ser realizada em escolas especiais ou classes com 

recursos especiais em escolas regulares (2009, p. 24). 
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De acordo com a perspectiva teórica adotada neste trabalho, a língua carrega signos 

culturais, sociais e históricos comuns que permitem que as pessoas possam instaurar 

uma situação de comunicação específica e se reconhecer como sujeitos constituídos e 

constituintes pela/da realidade social. No caso dos surdos, que vivem imersos em um 

mundo mediado por textos escritos em Língua Portuguesa, esse processo de 

reconhecimento de si a partir do outro como um sujeito constituinte do mundo, se faz 

duplamente importante, pois o acesso à substância do mundo social se realiza por meio 

de processos cognitivos e representacionais que possuem matrizes linguísticas 

radicalmente diferenciadas. Dito de outra forma, pode-se referir que os surdos são 

afetados pelo universo de signos e significações que constituem a substância de seu 

cotidiano. Assim, o domínio pleno e efetivo da língua de sinais, como a compreensão 

das diferenças linguísticas entre a Língua Portuguesa e a Libras, pode contribuir para o 

trânsito consciente e deliberado de uma língua para outra, não restrito apenas em termos 

de funcionalidade, mas de consciência sobre as situações de uso e função, aspectos 

fundamentais que colaboram para definir a identidade de um sujeito bilíngue. Segundo 

Koors e Marschark (2012), indivíduos bilíngues apresentam maior consciência 

metalinguística do que pares monolíngües, apesar de alguns domínios serem um pouco 

mais difíceis no caso dos  surdos, devido à forma diferenciada de organização e 

estruturação das línguas, que possuem naturezas distintas (visual, no caso da Libras e 

oral, no caso da Língua Portuguesa). 

A escolarização desempenha um papel fundamental na constituição do indivíduo, e 

acreditamos que existe uma íntima relação entre a qualidade do trabalho desenvolvido 

no contexto escolar e o impacto no desenvolvimento dos processos psicossociais ao 

longo da vida dos sujeitos (REGO, 2002). Para a presente pesquisa tal entendimento 

tem um valor substancial, uma vez que, no caso da educação bilíngue de crianças 

surdas, a escola tem se tornado o lugar de contato inicial com a língua, tanto no que é 

considerado sua primeira língua (Libras), quanto no que é considerado sua segunda 

língua (Língua Portuguesa), dada a situação de carência de interações verbais 

significativas nos primeiros anos da infância com pais, pares ou adultos surdos. Assim, 

para o surdo, a questão da língua não deve se resumir apenas à sua presença na escola e 

ao seu uso instrumental, uma vez que, de acordo com Quadros (2010, p. 31), 

“possibilitar a aquisição de linguagem das crianças surdas implicará um 

desenvolvimento mais consistente de seu processo escolar”. Fernandes e Moreira, 
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porém, não deixam de lembrar que “crianças surdas apropriam-se de sua primeira língua 

de forma artificial e planejada didaticamente no espaço escolar, na esteira metodológica 

equivocada das propostas utilizadas para o ensino de crianças que tem o português 

como língua materna” (2009, p. 229). 

Percebe-se dessa forma que, para além da questão da matrícula na escola comum ou na 

escola especializada, o elemento fundamental que está em jogo no processo de 

organização da educação de surdos, na perspectiva bilíngue e inclusiva, deve direcionar-

se para a qualidade das interações lingüísticas e da apropriação do conhecimento 

culturalmente veiculado no espaço escolar.  

Diante dessas considerações, defendemos que os objetivos de um programa de educação 

bilíngue para minorias devem estar muito bem estabelecidos para que se defina a forma 

que este assumirá no processo de escolarização dos alunos. Em relação à educação 

bilíngue para surdos, os objetivos devem ser potencialmente elevados, uma vez que 

fatores extremamente importantes relacionados à condição de surdez concorrem com 

entre si, dando origem à complexidade desse fenômeno. Esses fatores são: o número de 

alunos surdos que compartilham a Libras na escola; o domínio dessa língua pelos 

profissionais da instituição; a forma de ensino da Língua Portuguesa empregada com 

esses alunos; a qualificação dos intérpretes de Libras; a presença de temas relacionados 

à diversidade no projeto da escola, entre outros. Essas variadas interfaces do mesmo 

problema, por sua vez, pertencem a uma dimensão mais ampla, que se relaciona a 

noções sobre aquisição de línguas, à natureza da língua de sinais, à concepções sobre 

desenvolvimento e aprendizagem, por exemplo. 

 

Contextualização Metodológica 

 

Objetivos 

 

Parte da presente pesquisa apresentada neste trabalho teve como objetivo descrever e 

analisar a prática discursiva em uma escola inclusiva com proposição bilíngue e em uma 

escola bilíngue para surdos. 

 

Dos participantes e locais da pesquisa 
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 A pesquisa foi realizada em uma escola inclusiva com proposição bilíngue e 

uma escola bilíngue para surdos da região metropolitana de São Paulo. Participaram da 

pesquisa: 

 

a) Escola inclusiva: 34 alunos do 5º. ano do Ensino Fundamental, sendo três alunas 

surdas, a professora regente e a intérprete de Libras; 

b) Escola bilíngue para surdos: 12 alunos surdos 5º. ano do Ensino Fundamental, mais a 

professora regente. 

 

Procedimentos Metodológicos 

 

O levantamento de dados relativos às práticas discursivas em dois contextos 

diferenciados de educação bilíngue exigiu o emprego de diferentes instrumentos, como 

observação e videogravações. O levantamento dos dados ocorreu no período de março 

de 2012 a março de 2013.  

Na tentativa de descrever o funcionamento discursivo em duas salas de aula que se 

configuram a partir de projetos de educação bilíngue para surdos, estabelecemos como o 

referencial metodológico que possibilitaria o levantamento de dados para uma análise 

da dinâmica das interlocuções ocorridas em sala de aula com base na tradição de 

pesquisas que tinham os processos interativos e interlocutivos como objeto e assumiam 

uma orientação discursivo-enunciativa (GÓES, 2002; SMOLKA; NOGUEIRA, 2002; 

LACERDA, 2000; BRAGA, 2000; GÓES, 1997; SMOLKA, 1992; SMOLKA, 1991), 

entre outros. Os trabalhos referenciados acima tem a centralidade dos processos 

dialógicos como fio condutor das análises e buscam, por meio da ênfase na dimensão 

semiótica e intersubjetiva dos acontecimentos, a valorização do estudo de situações 

singulares. Adotamos assim, a análise microgenética, descrita por Góes (2000). 

 

Apresentação, análise e discussão dos resultados 

 

Partimos do pressuposto de que a linguagem é constitutiva do sujeito e de que os signos 

formam a “consciência individual” em processos de interação social (BRAGA, 2000). 

Diante disso, com o objetivo de analisar as práticas discursivas de dois contextos 

educativos que se organizam a partir da proposta de educação bilíngue para surdos, as 



 

PARTE II  | Pág. 357  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

contribuições da vertente francesa da Análise do Discurso foram também adotadas 

como dispositivo de análise, tendo em vista que essa perspectiva “[...] considera os 

processos e as condições de produção de linguagem, pela análise da relação estabelecida 

pela língua com os sujeitos que a falam e as situações em que se produz o dizer.” 

(ORLANDI, 2009, p.15-16). 

Discurso, nesta pesquisa, foi entendido como uma prática social, um lugar onde língua e 

ideologia se relacionam, produzindo efeitos de sentido carregados de conflitos e 

confrontos ideológicos. Em contraposição à concepção de fala como um ato de 

comunicação individual, o discurso é concebido como mediador entre o homem e a 

realidade social e natural, no qual a língua se constitui como a condição de possibilidade 

dos processos discursivos. Assim, na perspectiva enunciativa, a língua deixa de ser 

apenas um código, um sistema linguístico de normas abstratas, para assumir uma 

materialidade atravessada pelo social e pelo histórico. Para Bakhtin (1992, p.113), toda 

palavra é ideológica e “a própria realização deste signo social na enunciação concreta é 

inteiramente determinada pelas relações sociais”. 

A reflexão sobre os fragmentos realizada à luz do referencial teórico apresentado, 

possibilitou elencar três linhas de leitura e interpretação dos dados: 1) o papel do outro 

no funcionamento discursivo; 2) a Libras como constitutiva do aluno com surdez; e 3) 

políticas de educação para surdos. Tais eixos de leitura são constituintes dos fragmentos 

que serão apresentados a seguir, entrecruzando-se de diferentes maneiras no processo de 

enunciação. 

 

Fragmento 1 

 

[A aula continua com o datashow ligado.  A versão 

digital do caderno do aluno de Língua Portuguesa do 

5º. Ano está projetada na tela. A professora projeta o 

poema “A namorada”, que eles estão lendo] 

P: ATENÇÃO, ATENÇÃO! OLHAR [Aponta para o 

poema projetado. Vai apontando para os versos já 

lidos e sinaliza] JÁ LER, JÁ LER. [digita] M-U-R-O, 

JÁ. [aponta para a expressão ‘A GENTE’, na lousa e 

pergunta] O QUE É? G-E-N-T-E? O QUE É? 

F: EU ACHAR MAGRO... [digita] G-E-N-T-E.  

[A aula continua com o data show ligado. A versão 

digital do caderno do aluno de Língua Portuguesa do 5º. 

Ano está projetada na tela. A professora projeta o 

]poema “A namorada”, que eles estão lendo} 

              P: ATENÇÃO, ATENÇÃO! OLHEM AQUI 

[Aponta para o poema projetado. Vai apontando para os 

versos já lidos e sinaliza] JÁ LEMOS, JÁ LEMOS. 

[digita] M-U-R-O, JÁ. [aponta para a expressão ‘A 

GENTE’, na lousa e pergunta] O QUE É? G-E-N-T-E? 

O QUE É? 
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[Lucas olha para Fernanda com atenção] 

[A professora apontando para a palavra]  

P: “AMARRAVA”. O QUE? 

L: EU ACHAR ANIMAL, PARECER ANIMAL 

[A professora APONTA PARA  a frase “O BILHETE 

NUMA PEDRA”] 

P: “O BILHETE NUMA PEDRA”. O QUE? 

B: JOGAR PEDRA. 

P: AMARRAR B-I-L-H-E-T-E  

F: JOGAR ACERTAR CABEÇA. 

P: COMBINAR?  

E: PEDRA! 

T: AMARRAR, PEDRA JOGAR! 

F: LINHA AMARRAR PEDRA JOGAR 

P: LINHA AMARRAR PEDRA JOGAR, OK, MAS 

PEDRA, PORQUE PEDRA JOGAR?  

F: MULHER, CHAMAR MULHER [chamando 

professora] EU ACHO MULHER CHAMAR, 

MULHER JOGAR 

O: PAPEL PEDRA AMARRAR, JOGAR... 

P [rindo, apontando para Olívia]: ISSO, PAPEL 

ESCREVER, DOBRAR, [faz um coração com as 

mãos e suspira], ESCREVER PAPEL, PEDRA 

AMARRAR, JOGAR... [olhando para Olívia] MUITO 

BOM...  

F: EU ACHO QUE É MAGRO... [digita] G-E-N-T-E.  

[Lucas olha para Fernanda com atenção] 

 [A professora apontando para a palavra]  

P: “AMARRAVA”. O QUE É? 

L: EU ACHO QUE É ANIMAL, PARECE ANIMAL 

[A professora aponta para a frase “O BILHETE NUMA 

PEDRA”] 

P: “O BILHETE NUMA PEDRA”. O QUE É? 

B: JOGOU A PEDRA. 

P: AMARROU O B-I-L-H-E-T-E  

F: JOGOU E  ACERTOU A CABEÇA. 

P: COMBINA?  

E: PEDRA! 

T: AMARROU E JOGOU A PEDRA! 

F: AMARROU UMA LINHA E JOGOU A PEDRA 

P: AMARROU UMA LINHA E JOGOU A PEDRA, 

OK, MAS A PEDRA, PORQUE JOGOU A PEDRA?  

F: A MULHER, PRA CHAMAR A MULHER 

[chamando professora] EU ACHO QUE É PRA 

CHAMAR A MULHER, JOGOU NA MULHER 

 O: AMARROU O PAPEL NA PEDRA E JOGOU... 

P [rindo, apontando para Olívia]: ISSO, ESCREVEU 

NO PAPEL, DOBROU, [faz um coração com as mãos 

e suspira], ESCREVEU NO PAPEL, AMARROU NA 

PEDRA E JOGOU...[olhando para Olívia] MUITO 

BOM...  

Quadro 1 – Fragmento 1 – Escola bilíngue para surdos 

 

O fragmento 1 refere-se a um recorte de um outro momento do processo de leitura do 

poema “A namorada”, presente no material didático de Língua Portuguesa do 5º. ano do 

Ensino Fundamental. Nesse episódio, é possível verificar alguns movimentos 

interessantes da leitura em Libras, de um texto escrito em Língua Portuguesa pelos 

alunos surdos e pela professora bilíngue. 

A professora instaura o processo de interpretação perguntando aos alunos o significado 

do trecho da frase “O bilhete numa pedra”, escrito em Língua Portuguesa. A pergunta 

estabelece a direção a partir da qual os enunciados proferidos darão materialidade a uma 

multiplicidade de sentidos, por vezes convergentes, por vezes contraditórios. 
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Dessa maneira, a enunciação descrita no fragmento realiza-se como prática discursiva 

significativa por meio das relações entre os sujeitos que em seu interior estão em 

constante processo de interação. Esses sujeitos (professora e alunos) são afetados pelo 

material da língua e pelos condicionantes históricos e culturais que nela atuam com 

grande intensidade. A Libras como primeira língua é a mediadora das relações 

intersubjetivas que ali se estabeleceram diariamente, sendo um elemento que atribui 

identidade e historicidade ao contexto e aos sujeitos investigados.  

 

Fragmento 2 

 

A professora escreve na lousa duas “Situações problema”: 

1. Saímos de uma cidade para a outra, sendo a distância de 582 km. Já percorremos 397km. Quantos 

metros faltam ainda? 

2. Em uma corrida automobilística, já foram completadas 8 voltas de um percurso de 280km. Sabendo-se 

que cada volta tem 25km, quantos metros faltam para percorrer? 

      Ao terminar de passar as perguntas na lousa, com os alunos ainda copiando, a professora pergunta 

para Matheus como se resolve o exercício 02. Diretamente de sua carteira, Matheus responde: faz 25 

vezes 8 e, depois conta de menos do resultado com 280. A professora responde da frente da sala que a 

resposta está correta, e pergunta pra ele: “Mas a pergunta é pra passar pra metros... Como faz depois?”. 

Eduardo, que está sentado na carteira da frente, responde: “É só multiplicar o resultado por 1000. 

     Ao mesmo tempo em que a professora e os alunos ouvintes dialogam, a intérprete ouve atentamente a 

fala de Matheus, Eduardo e da professora e interpreta para Leila, Maíra e Clarissa em Libras: “faz 25 

vezes 8 e depois menos 280”. Depois de falar isso, pede para as meninas continuarem copiando. 

      Quando começam a tentar resolver, a intérprete auxilia Leila e Maíra, e Clarissa faz sozinha. Olha, 

corrige, e explica para Leila e Maíra. 

      A professora está passando nas mesas, olhando os cadernos dos alunos. Olha o caderno de Clarissa e 

nesse momento a intérprete sinaliza para Clarissa: “Falta fazer vezes 1000...”. A professora olha para 

Clarissa e fala pra ela: “Olha, ta faltando...”. Clarissa olha para a professora. Leila chama a intérprete para 

explicar o exercício para ela. A professora olha o caderno de Clarissa e vê que algo está errado. Olha para 

Clarissa e fala que a conta de menos está errada. A professora pega a borracha, apaga no caderno, pega o 

lápis de Clarissa e corrige o exercício no caderno dela, sem falar mais nada. Clarissa fica olhando para a 

professora.  
Quadro 2: Fragmento 2 – Escola inclusiva com proposição bilíngue 

 

A interpretação da cena descrita acima permite verificar diferentes movimentos dos 

sujeitos em uma escola bilíngue com proposição inclusiva. Da mesma forma que na 

escola bilíngue para surdos, as relações se dão por meio da interação e processos de 

interlocução, porém, poderíamos talvez dizer que as  significações produzidas em um 

espaço com este possuam uma carga maior de complexidade (e por que não de 

dramaticidade). Lacerda (2009) afirma que a entrada do intérprete de Libras, no espaço 

escolar, implica em uma nova configuração para este lugar, tradicionalmente restrito à 

relação professor-aluno. “Com a entrada do ILS no espaço educacional, acrescenta-se 

um terceiro elemento que estará lá não só para interpretar da Libras, para o português e 
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do português para a Libras, mas também para mediar os processos discursivos entre 

professor e aluno (...)” (2009, p. 39). 

Na cena analisada, é possível reconstituir um jogo de posições que se dão por meio de 

movimentos constantes, os quais, aparentemente, não tem efeito significante: a 

intérprete que traduz; a professora que corrige a aluna; a intérprete que ensina; a 

professora que não explica às alunas surdas; a aluna que solicita auxílio para a 

intérprete; a professora que apaga o caderno da aluna surda; a intérprete que não 

conversa a com professora; a aluna surda que olha atentamente para a professora. 

Porém, analisando com mais cuidado, observa-se que, nesses movimentos, o dito e o 

não-dito estão em jogo, num processo não-simétrico.  

O dito é o traduzido pela intérprete para as alunas surdas, refere-se ao diálogo entre 

Matheus, Eduardo e a professora. Dessa maneira, o dito localiza-se na intersecção entre 

o domínio dos processos enunciativos feitos em Língua Portuguesa e em Libras. 

Pertence a ambos os domínios. Os efeitos de sentido, porém, não pertencem nesse 

fragmento ao universo do dito, mas às formas de materialização do não-dito: a aluna 

que pede auxílio para a intérprete, a intérprete que corrige os cadernos, a professora que 

resolve o exercício no caderno da aluna.  

O silêncio de Clarissa é a marca de seu enunciado nessa enunciação. O olhar atento para 

a professora apagando e resolvendo a questão em seu caderno poderia nos levar a 

interpretar: “por que você não me ensina a fazer?”. Segundo Orlandi (2007, p. 14), o 

funcionamento do silêncio atesta o movimento do discurso: “Silêncio que atravessa as 

palavras, que existe entre elas, ou que indica que o sentido pode sempre ser outro, ou 

ainda que aquilo que é mais importante nunca se diz (...) o silêncio é fundante”. 

 

Discussão 

 

Os fragmentos apresentados anteriormente constituem o objeto de nossa tentativa de 

descrever e analisar dois contextos diferenciados de educação bilíngue para surdos. 

Cada espaço educacional se organiza de modo singular e guarda suas especificidades, 

de acordo com a demanda à qual procura responder. Procuramos entender, assim, os 

fragmentos apresentados a partir de sua dinâmica interna (no interior da sala de aula, 

entre os sujeitos em suas trocas interativas cotidianas) e também a partir de sua  relação 

de exterioridade (discurso da inclusão escolar). Segundo Orlandi,                                “a 
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ideologia se produz justamente no ponto de encontro entre a materialidade da língua 

com a materialidade da história. Como o discurso é o lugar desse encontro, é no 

discurso que melhor podemos observar esse ponto de articulação” (2007, p. 20). 

A proposição que subsidia o estudo sobre as práticas discursivas em uma escola 

inclusiva com proposição bilíngue e uma escola bilíngue para surdos passa a ser  

relacionado, então,  com a preocupação em desvelar os fatores que determinam a tensão 

existente no debate sobre a forma que os programas de educação bilíngue para surdos 

devem assumir nos sistemas municipais e estaduais de ensino. Para Orlandi (2009, 

p.40), “[...] as condições de produção implicam o que é material (a língua sujeita a 

equívoco e a historicidade), o que é institucional (a formação social, em sua ordem) e o 

mecanismo imaginário”. Dessa forma, partindo da concepção de que os indivíduos são 

substancialmente afetados pelas significações que emergem nas relações com o outro, 

acreditamos que uma investigação sobre as práticas discursivas podem colaborar para 

uma melhor compreensão sobre os efeitos do discurso da inclusão escolar na educação 

de surdos a partir de sua dimensão concreta, materializada na/pela língua. 

 No fragmento 1, temos uma situação discursiva da qual participam uma 

professora ouvinte bilíngue e um grupo de alunos constituído por doze alunos surdos.  

No episódio descrito, podemos afirmar que a Libras é a língua de instrução dos alunos, 

pois todas as enunciações são realizadas nesta língua. Apesar de aula ser de Língua 

Portuguesa e o objetivo desta ser a leitura de um poema, todo o processo de 

compreensão dos sentidos das metáforas, expressões, palavras em Língua Portuguesa é 

conduzido pela professora na primeira língua dos alunos surdos – Libras. Acreditamos 

que os dados nos permitem afirmar a ocorrência de uma prática de ensino significativa, 

dada a circulação de sentidos e a emergência de significados efetivamente 

compartilhados entre os alunos e a professora bilíngue.  

O Fragmento 2 se constitui em uma situação pertencente ao contexto de uma sala de aula de 

escola inclusiva, da qual participaram a professora ouvinte, 31 alunos ouvintes, uma 

intérprete de Libras e três alunas surdas. Conforme descrito na apresentação dos dados, a 

situação apresentada permite relatarmos a presença da Língua Portuguesa e da Libras entre 

os participantes da aula. A organização e o funcionamento da sala de aula da escola 

inclusiva possuem características distintas das observadas na escola bilíngue para surdos, 

fato que apontou para uma maior complexidade quando se trata de buscar a dinâmica do 

“jogo das posições sociais” (SMOLKA, 2000) entre os sujeitos em interação. Assim, vimos 
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que, ainda que a Libras esteja garantida como língua de instrução para as alunas surdas 

matriculadas na escola inclusiva por meio da presença da intérprete, a prática discursiva é 

marcada pelo não-dito (porém implícito) e pelo silêncio, o qual, segundo Orlandi (2007), é 

fundante. 

 

Considerações Finais 

 

A análise dos fragmentos, à luz da teoria, nos possibilitou tecer até o momento algumas 

considerações. Dessa maneira, seria razoável afirmar que o Fragmento 2, referente a um 

episódio da escola inclusiva com proposição bilíngue, carrega elementos que podemos 

relacionar com o todo do fenômeno da inclusão escolar. Uma análise mais detalhada 

pode nos levar a ultrapassar a aparência de eficiência da adequação de serviços para o 

atendimento educacional do aluno surdo e constatarmos a presença de um “desconforto” 

revelado pelo não-dito e o silêncio existente na relação estabelecida entre a professora, a 

intérprete e as alunas surdas. Duas línguas estão presentes, mas o silêncio se faz 

contundente. “(...) o silêncio é garantia do movimento dos sentidos. Sempre se diz a 

partir do silêncio” (ORLANDI, 2007, p. 23). Dessa forma, consideramos pertinente 

afirmar que a prática discursiva captada nas relações entre professora regente, 

intérprete, alunas surdas e alunos ouvintes se materializa como parte do discurso de 

afirmação da inclusão escolar corrigindo no plano real as falhas que a ideologia da 

igualdade de oportunidades oculta por meio da projeção de uma imagem otimista do 

respeito às diferenças.  

Como práticas discursivas, ambas contém historicidade, e, portanto, carregam 

contradições que lhes são próprias. Porém, os dados nos permitiram ponderar que tanto 

o discurso que sustenta a política de inclusão do surdo na escola de ensino comum 

quanto o discurso que defende a escola bilíngue para surdos tem como elemento 

fundante o mesmo princípio: a Libras. A disputa de forças entre esses discursos pela 

legitimidade desse princípio mediador é o que atribui identidade ao discurso da 

afirmação de um lado e ao discurso da negação de outro, fazendo com que eles nos 

pareçam tão diferentes em sua forma e conteúdo. Frente à produção e aos debates 

acadêmicos realizados até o momento, temos que essa constatação não apresenta caráter 

de novidade, porém, na argumentação do presente trabalho ela é fundamental, pois 

defendemos, e os dados nos permitiram verificar que o modo como o qual os sujeitos se 
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relacionam com a língua altera as posições que estes ocupam nas formações discursivas. 

Ou seja: o modo como a língua se materializa determina a inscrição dos sujeitos na 

realidade, sendo um elemento fundamental na constituição de sua imagem de si através 

do outro, de sua subjetividade. 
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Resumo 

 

Os alunos que precisam de apoios educativos especializados deparam-se com barreiras 

no percurso académico, sendo necessário promover uma educação inclusiva (Rodrigues, 

2003, 2013). Os surdos são um grupo particularmente afectado, com pouca 

representação na Universidade de Lisboa (Almeida, 2009), o que ilumina a diferença 

entre os discursos sobre inclusão (ME, 2008; UNESCO, 1994) e as práticas (Borges, 

2009; Melro, 2003). Há barreiras comunicacionais, entre surdos e ouvintes, sobretudo 

para surdos severos e profundos. A língua gestual portuguesa (LGP) constitui-se como 

instrumento que promove a equidade. É particularmente importante o recurso a 

mecanismos de inter-empowerment (César, 2013a), dando voz e poder a esta população, 

evitando a exclusão escolar e social. Assumimos um paradigma interpretativo (Denzin 

& Lincoln, 1998) e desenvolvemos um estudo de caso exploratório e intrínseco (Stake, 

1995). O caso refere-se a uma estudante surda, acompanhando a trajectória de 

participação ao longo da vida (César, 2013a). Centramo-nos no percurso escolar. 

Diversos exemplos realçam a importância da voz e do poder para o processo de 

inclusão. 

 

Palavras-chave: Inclusão, equidade, Surdos, voz, poder. 

 

Abstract 

 

Students who need specialised educational supports face several barriers in their 

academic path. Thus, an inclusive education is needed (Rodrigues, 2003, 2013). Deaf 

people are a particularly affected group, with low representation in the university of 

Lisbon (Almeida, 2009), which illuminates the difference between the inclusive 

discourses (ME, 2008; UNESCO, 1994) and the practices (Borges, 2009; Melro, 2003). 

There are communicational barriers between Deaf and hearing people, mainly for 

severeand profound Deaf. Portuguese sign language is an instrument that promotes 

equity. Using inter-empowerment mechanisms (César, 2013a), giving voice and power 

to this population, avoiding school and social exclusion, is particularly important. 

Assuming an interpretative paradigm (Denzin & Lincoln, 1998), we develop an 

exploratory and intrinsic case study (Stake, 1995). This case refers to a Deaf student, 

following her life trajectory of participation (César, 2013a). We focus in her school 

path. Several examples enhance the importance of voice and power for the inclusion 

process. 
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Introdução 

Os alunos que precisam de apoios educativos especializados deparam-se com barreiras 

nos respectivos percursos académicos (César, 2012; César & Ainscow, 2006). 

Rodrigues (2003) assume que a Escola “não tem em consideração as diferenças dos seus 

alunos, uma vez que esta se tem organizado com base numa «indiferença às 

diferenças»” (p. 91, aspas no original). Para além disso, o conceito de inclusão tem sido 

utilizado com significados diferentes (Ainscow & César, 2006), iluminando a 

necessidade de uma clarificação conceptual. Assumimos a educação inclusiva enquanto 

educação para todos, ou seja, no sentido mais lato, que vai para além de a considerar 

apenas necessária para os alunos que precisam de apoios educativos especializados, em 

contextos de educação formal. Nesse sentido, a educação inclusiva extravasa o contexto 

escolar e tem repercussões na sociedade, em geral, abrangendo também a educação não-

formal e informal, evitando as diversas formas de exclusão escolar, social e cultural. 

César (2012) salienta que “as barreiras ao acesso ao sucesso escolar e social são 

configuradas pelas características e pelas formas de funcionamento dos próprios 

sistemas (…) e, por isso mesmo, são os sistemas que precisam de se adaptar aos 

diversos indivíduos” (p. 72). Assim sendo, para que exista uma educação inclusiva, é 

necessário garantir a equidade, entendida como o respeito pelas características de cada 

indivíduo, proporcionando igualdade de oportunidades a cada pessoa, 

independentemente das barreiras que necessita ultrapassar (César, 2012; Rodrigues, 

2013). Isto significa que a organização escolar – e social! – jogam um papel 

fundamental no acesso a uma educação e sociedade inclusivas. 

Os surdos são um grupo particularmente afectado por diversas formas de exclusão 

escolar e social, com pouca representação na Universidade de Lisboa (Almeida, 2009), 

o que ilumina a diferença entre os discursos sobre inclusão (ME, 2008; UNESCO, 

1994) e as práticas (Borges, 2009; Melro, 2003; Melro & César, 2010, 2012). Há 

barreiras comunicacionais, entre surdos e ouvintes, sobretudo para surdos severos e 

profundos. A língua gestual portuguesa (LGP) constitui-se como instrumento que 

promove a equidade, por ser adaptada às características sensoriais dos surdos. A surdez 

pode ser classificada quanto ao grau, isto é, quanto à “menor ou maior capacidade para 

ouvir os sons” (Borges, 2009, p. 5), medida em decibéis (dB): ligeira, moderada, severa 
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e profunda. Para além disso, é designada de pré-lingual, quando os surdos são 

“congénitos e ficaram surdos muito cedo, não [tendo tido] acesso a ouvir linguagem 

comum [dificultando] (...) a apreensão da linguagem dominante” (Coelho, 2005, p. 

180). Quando o indivíduo já fala, ou seja, já apropriou a língua oral da comunidade em 

que participa, e fica, depois, surdo, denomina-se de surdez pós-lingual (Borges, 2009).  

Segundo Coelho (2005), existem duas concepções dominantes sobre a surdez: a  

clínico-terapêutica e a sócio-antropológica. De acordo com Borges (2009),  “encaram a 

surdez de maneira diferente e, como tal, têm actuações díspares perante a mesma” (p. 

9). Contudo, Coelho (2005) revela que ambas são de extrema importância, devido à 

“influência das mesmas no desenvolvimento (...) e na formação” das pessoas surdas, 

pois o seu contraponto constitui “um contributo para a tomada de posição consciente e 

informada dos pais e educadores aquando da definição de metas de sucesso” (pp. 81-

82). Na perspectiva clínica-terapêutica concebe-se “a surdez (...) como uma doença ou 

deficiência” (Coelho, 2005, p. 81). Neste sentido, “ser surdo” remete para um indivíduo 

“deficiente auditivo, com um défice sensorial, dando-se primazia à detecção precoce de 

surdez, por forma a reabilitar o paciente e torná-lo ouvinte” (Coelho, 2005, p. 82). 

Quanto à perspectiva sócio-antropológica, concebe o surdo como “membro de uma 

comunidade linguística minoritária, na medida em que usa uma língua diferente daquela 

que é usada pela maioria ouvinte” (Coelho, 2005, p. 84). Esta perspectiva pretende 

“garantir o acesso dos surdos à língua gestual – a sua língua natural” (Coelho, 2005, p. 

2). Assume que o surdo deve ser bilingue e bi-cultural, o que “valoriza o insubstituível 

papel da sua língua natural na construção da identidade, no seu desenvolvimento, no 

processo comunicativo (...) e na aquisição [que preferimos designar por apropriação] da 

segunda língua” (Coelho, 2005, pp. 85-86). Inclui o reconhecimento de uma cultura 

surda, concebendo cultura enquanto “padrões comuns de entendimento que os 

indivíduos (…) usam para interpretar o que ocorre à sua volta” (Remedios & Clarke, 

2009, p. 302). Assumimos uma perspectiva socio-antropológica mas optámos por 

escrever surdo e não Surdo por ser mais coerente com a língua portuguesa e para evitar 

discriminações negativas de outras minorias culturais vulneráveis, socialmente pouco 

valorizadas, como a etnia cigana, que também se designa com minúscula. 

Os constructos de inter- e intra-empowerment foram cunhados por César (2013a), 

considerando-se que “os mecanismos de empowerment são numa primeira fase 
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utilizados no domínio social (inter), antes de serem internalizados (intra)” (César, 

2013a, p. 162), num processo semelhante ao que Vygotsky (1932/1964) descreve para a 

apropriação de conhecimentos. Os mecanismos de inter-empowerment são directamente 

observáveis, antecedendo os mecanismos de intra-empowerment, que ficam acessíveis 

após a internalização dos primeiros e são inferidos, por exemplo, através da observação 

da mudança de atitudes e/ou do aumento da expressão da voz do indivíduo, nas 

diferentes situações. Os mecanismos de inter-empowerment constituem uma atribuição 

de poder que é distribuído pelos que o detêm. O recurso a mecanismos de intra-

empowerment ilumina que já assumo uma voz e o inerente poder como meu. Assim, 

estes mecanismos apresentam-se como instrumentos que facilitam a inclusão, uma vez 

que esta passa pela distribuição do poder, pela equidade e participação (Apple, 1995; 

César, 2012, 2013a, 2013b), nomeadamente a participação legítima, em que se assume 

uma voz, valorizada socialmente (César, 2013a, 2013b; Lave & Wenger, 1991). Nesse 

sentido, são essenciais para a trajectória de participação ao longo da vida de qualquer 

indivíduo (César, 2013a), permitindo-lhe ganhar voz e poder, investindo numa 

trajectória própria, que se estende no tempo, ao longo da vida, e lhe permite assumir-se 

como participante legítimo em diversas comunidades (César, 2013a, 2013b; Lave & 

Wenger, 1991). Uma vez que os estudantes surdos se encontram entre os que são 

socialmente desvalorizados, na Escola e profissionalmente, é particularmente 

importante o recurso a mecanismos de inter-empowerment (César, 2013a), dando voz e 

poder a este grupo. Estes mecanismos começam por ser usados em contexto familiar, 

embora nem sempre de forma intencional, expandindo-se depois a sua utilização a 

outros contextos, como o contexto escolar.  

Em minorias culturais vulneráveis, socialmente desvalorizadas e que vivenciam diversas 

formas de exclusão, César (2013b) salienta a importância de promover dinâmicas 

regulatórias Escola/Família, que contribuem para que estas expressem voz(es), 

nomeadamente em contexto escolar, facilitando o acesso ao sucesso escolar por parte 

dos alunos que nelas participam. Bakhtin (1929/1981) refere que “uma voz tem sempre 

uma vontade ou um desejo por trás dela, tem o seu próprio timbre e ultrapassa o 

discurso de uma voz única” (p. 434). Hermans e Dimaggio (2007) salientam que, “no 

acto de falar existem duas vozes: a voz da pessoa que fala e a voz da língua social” (p. 

10), enquanto Wertsch (1991) acrescenta que “não existe tal coisa como uma voz em 
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total isolamento de outras vozes” (p. 52). Daí a importância do diálogo intercultural, da 

mediação e das dinâmicas regulatórias, que permitem evitar mal-entendidos e conflitos 

de natureza cultural, como as que tantas vezes afectam os alunos surdos. 

Na perspectiva de César (2003a), o poder social ou de dominância “(...) é uma 

característica intrínseca a qualquer processo dialógico” (p. 127). Hermans (1996) 

relaciona o poder com a voz, ao considerar a possibilidade de uma voz ser dominante. 

Apple (1979/2002) esclarece que “a distribuição de culturas está relacionada com a 

presença ou ausência do poder social nos grupos” (p. 16). O conhecimento decidido 

como válido, para ser apropriado pelas futuras gerações, é definido por quem tem mais 

poder na sociedade, enquanto os conhecimentos de outras culturas são esquecidos e/ou 

desvalorizados (Apple, 1979/2002). A importância de dar voz, através de mecanismos 

de inter- e intra-empowerment, torna-se relevante, para permitir que os participantes 

periféricos passem a legítimos (César, 2013a, 2013b; Lave & Wenger, 1991). 

Apresentamos uma investigação que analisa uma trajectória de participação ao longo da 

vida (César, 2013a), de uma estudante surda. Analisamos a influência dos mecanismos 

de inter- e intra-empowerment (César, 2013a), nomeadamente na promoção da(s) 

voz(es) e na atribuição de sentidos a determinados acontecimentos (Bakhtin, 

1929/1981), por parte desta estudante. Iluminamos como estes mecanismos permitem 

ultrapassar barreiras no que se refere à comunicação e ao acesso às ferramentas 

culturais, na escola e na sociedade (Borges, 2009; Borges & César, 2011; Borges, César, 

& Matos, 2012).  

 

Metodologia 

O problema que originou este estudo são as diversas formas de exclusão vivenciadas 

pelas pessoas surdas. Sendo um problema vasto e complexo, decidimos forcar-nos na 

trajectória de participação ao longo da vida de uma estudante surda, dando especial 

ênfase aos mecanismos de inter- e intra-empowerment e às relações entre voz e poder 

(Apple, 1995; César, 20013a, 2013b). As questões de investigação que abordamos são: 

(1) Como se define a trajectória de participação ao longo da vida desta estudante, 

nomeadamente em contexto escolar?; e (2) Que impactes têm os mecanismos de inter- e 
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intra-empowerment nessa mesma trajectória e nas vozes que lhe são atribuídas e que ela 

assume? 

Este trabalho foi desenvolvido no âmbito de um Mestrado em Ciências da Educação, 

tendo uma limitação temporal de um semestre. Daí tratar-se de um estudo de caso 

exploratório. Actualmente, este caso está a ser acompanhado longitudinalmente, para 

ser complementado, recorrendo a mais fontes (informantes) e outros instrumentos. É 

importante salientar que os dados já recolhidos permitiram uma análise de diversos 

aspectos relevantes para a construção do conhecimento em Ciências da Educação. 

Assumimos um paradigma interpretativo (Denzin, 1998). Pretendemos dar voz aos 

participantes e confrontar as interpretações dos investigadores (triangulação de 

investigadores, segundo Guba & Lincoln, 1997). Quanto ao design de investigação, 

desenvolvemos um estudo de caso exploratório e intrínseco (Stake, 1995), referente a 

uma estudante surda, que designamos por Raquel. A selecção deste caso deveu-se às 

suas características, que tornam o seu estudo interessante (Stake, 1995). Este design 

encontra-se adaptado a domínios onde existe pouca investigação 

Os participantes são a Raquel, pais, amigos e outros significativos. Os nomes utilizados 

são fictícios, de forma a proteger o anonimato. A diversidade dos informantes permite a 

triangulação das fontes, o que constitui outro critério de qualidade da investigação 

interpretativa (Guba & Lincoln, 1997). Raquel apresenta uma surdez neuro-sensorial, 

profunda, bilateral, cuja origem é desconhecida e que foi detectada aos 18 meses de 

idade. Concluiu o 12.º ano de escolaridade na idade esperada, com uma classificação 

final elevada. Comunica com ouvintes através da leitura labial e da oralização da língua 

portuguesa. Tanto ela como os pais são fluentes em LGP. Os pais, ouvintes, iniciaram a 

aprendizagem desta língua assim que foi detectada a surdez da Raquel, tal como ela 

própria, que é fluente nas duas línguas, considerando-se bilingue. 

Os dados foram recolhidos através de observação participante de diversos episódios da 

trajectória de participação ao longo da vida da Raquel (registada em diário de bordo do 

investigadore – O, DB), conversas informais com ela, com a mãe e amigos, que 

decorreram em diversos contextos (CI), também registadas no DB, e recolha 

documental - D (como relatórios médicos e documentos escolares). A diversidade de 
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instrumentos permitiu a triangulação dos instrumentos de recolha de dados, outro 

critério de qualidade da investigação (Guba & Lincoln, 1997).  

Os dados foram tratados e analisados recorrendo a uma análise de conteúdo de índole 

narrativa (Clandinin & Connelly, 1998), sucessiva e aprofundada, de onde emergiram 

categorias indutivas de análise (César, 2009). Começámos por efectuar uma leitura 

flutuante dos dados registados no DB, seguida de leituras mais aprofundadas, em que se 

identificava cada categoria indutiva com uma cor e as subcategorias com tons 

diferentes. Isso permitiu construir ficheiros electrónicos, para cada categoria, com as 

citações que dela faziam parte. Posteriormente, estas foram organizadas de forma a 

permitir traçar a trajectória de participação ao longo da vida da Raquel. 

Resultados  

Esta estudante surda profunda, tem uma surdez de tipo condutivo, em ambos os ouvidos 

(D, relatório médico, 1995, p. 1; relatório médico, 2012, p. 1). Assim, não ouve a sua 

própria fala através da audição, nem a dos outros, apesar de sentir vibrações. A surdez 

foi-lhe diagnosticada quando tinha 18 meses de idade, tendo sido apontada uma origem 

desconhecida (D, relatório médico, 1995, p. 1; relatório médico, 2012, p. 1). Este 

documento e as conversas informais, com a mãe, revelam que a Raquel ficou surda 

antes de apropriar a língua oral portuguesa, tendo sido precisamente a ausência de um 

discurso oral, acompanhada de um desenvolvimento sensório-motor de acordo com o 

esperado, que alertaram os pais para a necessidade de fazer um diagnóstico que 

explicasse o que a levava a não falar. Como nos afirmou a mãe, quando ela tinha três 

anos, por conselho médico, os pais procuraram recorrer à utilização de um aparelho 

auditivo, a fim de lhe proporcionar uma melhor qualidade de vida (CI, DB, p. 2). 

Todavia, a Raquel recusava-se a utilizá-lo, devido ao desconforto que sentia (CI, DB, p. 

2). Como tal, os pais deixaram de insistir, dando primazia ao bem-estar da filha. 

Quando confrontados com a evidência de que têm uma filha surda, pais ouvintes podem 

deparar-se com uma série de barreiras que dificultam a comunicação familiar e, por 

isso, o desenvolvimento daquela criança. No caso de Raquel, apesar do “abalo inicial 

devido à surpresa da notícia” (CI, DB, p. 1), como relata a mãe, os pais investiram na 

sua própria formação, aprendendo Língua Gestual Portuguesa (LGP) e começando, 

desde cedo, a ensiná-la também à filha (quando esta tinha dois anos de idade). 



 

PARTE II  | Pág. 372  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

Simultaneamente, como relatou a Raquel, o pai começou a ensinar-lhe as letras, assim 

como a posição que os lábios assumiam ao pronunciar algumas palavras e ditongos (CI, 

DB, p. 1). Assim, quando ela iniciou o 1.º ano de escolaridade do ensino básico, numa 

escola privada, já sabia escrever, falar fluentemente a língua materna (LGP), bem como 

efectuar leitura labial e compreender língua oral portuguesa (CI, CB, p. 2).  

O ser bilingue e ter pais fluentes em LGP, que conseguiam comunicar com ela de forma 

adequada às suas características de surda profunda, pôs em acção mecanismos de inter-

empowerment, pois a Raquel não se sentiu isolada, nem rejeitada, socialmente, uma vez 

que tanto conseguia comunicar com surdos como com ouvintes, sendo alegre e bem-

disposta, gostando de interagir tanto com pares como com pessoas mais velhas. O 

acesso de Raquel a estes mecanismos de inter-empowerment, usados pelos pais, e, 

depois, internalizados por ela, permitiram-lhe, desde muito nova, iniciar uma 

socialização alargada, com surdos e ouvintes. Os mecanismos de inter-empowerment 

facilitaram-lhe as aprendizagens e proporcionaram o desenvolvimento necessários para 

garantir a equidade dela numa Escola pouco preparada para lidar com a diferença 

(César, 2012; Rodrigues, 2003). Aprendizagens como a leitura labial, a fluência em 

LGP e em Língua Portuguesa escrita, bem como a compreensão da língua oral 

portuguesa, possibilitaram-lhe ter acesso ao sucesso escolar no ensino regular, apesar 

das barreiras que os alunos que necessitam de apoios educativos especializados tantas 

vezes vivenciam (César, 2012). Também a frequência, promovida pelos pais, de 

diversas actividades extra-curriculares, como aulas de dança e natação (CI, DB, p. 2), 

propiciaram à Raquel a participação em contextos culturais diversificados, nos quais 

contactou com surdos e ouvintes, o que corrobora o impacte dos mecanismos de inter-

empowerment na promoção de uma socialização alargada e no desenvolvimento da 

resiliência.  

Mais tarde, como ela relata, já “com oito anos começou a aprender a língua oral 

portuguesa, colocando as mãos sobre as cordas vocais de ouvintes, enquanto estes 

falavam”, tendo demorado apenas um ano a dominar, razoavelmente, esta língua (CI, 

DB, p. 2). A capacidade de oralização que desenvolveu facilitou a socialização com 

ouvintes, permitindo-lhe falar com eles de forma muito mais autónoma. Assim, anos 

mais tarde, tinha Raquel 16 anos, ocorreu um episódio que ilumina a relação directa 

entre os mecanismos de inter- e intra-empowerment e o desenvolvimento de 
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competências sociais que permitem uma socialização alargada, facilitando a 

participação legítima de Raquel (César, 2013a, 2013b; Lave & Wenger, 1991), quer na 

socialização com surdos quer com ouvintes. Durante uma festa de aniversário, onde 

estavam presentes surdos e ouvintes, incluindo um dos investigadores, dois amigos da 

Raquel, o Ricardo e o Filipe, mostraram desconforto ao aperceber-se de que se 

encontravam presentes ouvintes, uma vez que apresentavam dificuldades na oralização 

– por exemplo, não conjugavam os tempos dos verbos (O, DB, p. 4) – e, 

consequentemente, na socialização com ouvintes. Na Raquel não se observava nenhuma 

destas inibições, pois ela sentia-se confortável na comunicação oral com amigos 

ouvintes, mas também lhes ensinou alguns rudimentos de LGP, que eles aprenderam. 

Porém, nenhum dos dois amigos surdos teve acesso aos mecanismos de inter-

empowerment que caracterizam o desenvolvimento dela, tais como a aprendizagem da 

LGP (pais dela e ela), ou da língua portuguesa e a respectiva oralização, para comunicar 

com os ouvintes. Nenhum deles se assume como bilingue, como ela, nem como bi-

cultural. Assim, eles apenas se sentem confortáveis entre surdos, manifestando mesmo 

alguma relutância em conviver com ouvintes, enquanto ela se sente uma participante 

legítima tanto na comunidade surda como na ouvinte.  

Em 2010/2011, a Raquel tomou conhecimento, por um amigo ouvinte, de que não era 

permitida a candidatura de estudantes surdos ao curso de medicina, que ela 

ambicionava. Embora esta notícia a impossibilitasse de concretizar o seu sonho (tornar-

se “médica missionária”) e fosse expectável uma reacção negativa, ela teve uma reacção 

surpreendente, tendo dito que havia de arranjar uma solução e que não ia desistir, 

conforme relata este amigo (CI, DB, pp. 2-3). Esta reacção revela claramente a 

internalização de mecanismos de intra-empowerment, que consegue mobilizar quando 

se confronta com adversidades, que fariam muitos ouvintes desistir da trajectória de 

participação ao longo da vida que esperavam traçar. É de realçar que a Raquel concluiu 

o 12.º ano de escolaridade no tempo esperado, com a classificação média de 18,3 

valores, nas classificações atribuídas pelos professores e 17 valores após realização das 

provas de aferição externa, vulgo exames nacionais (D, certificado, 2012, p. 1). 

Também já obteve a carta de condução (CI, DB, p. 6), o que mais uma vez ilustra a 

existência de mecanismos de intra-empowerment e de resiliência. 
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Após a conclusão do ensino secundário, em 2012/13, ingressou num curso do ensino 

superior, numa universidade pública, dado que, assim, seria possível prosseguir o seu 

sonho, fazendo investigação (CI, DB, p. 5). Todavia, apesar de ter tido um 

aproveitamento médio de 14,5 valores nas unidades curriculares do 1.º semestre do 1.º 

ano do curso que conseguiu completar, ou seja, quatro unidades curriculares, em seis 

(D, Fevereiro, 2013), a Raquel desistiu deste curso, pois pretende mudar para um outro, 

que lhe agrade mais. Assim, como relatou, vai recomeçar a frequentar as sessões de 

terapia da fala, para voltar a praticar a língua oral portuguesa, uma vez que estas 

permitirão aperfeiçoar a oralização, tornando-a ainda mais perceptível para os ouvintes, 

aspecto que ela percebe ser essencial para estudar no ensino superior e vir, depois, a 

exercer uma profissão. Pelo que foi dito, ela mostra compreender as exigências de 

ambas as culturas – surda e ouvinte – e continua a querer ser participante legítima em 

qualquer uma delas, ou seja, a assumir-se como bi-cultural. Por isso, afirma que, sendo 

a LGP a língua materna dela, tem de se esforçar para aprender a língua oral portuguesa, 

que ela percebe bem, escrita, mas que quer falar melhor. 

Em diário de bordo do investigador que recolheu as observações participantes são 

descritos episódios que iluminam a voz da Raquel, em determinados contextos, cenários 

e situações. Estas vozes relacionam-se directamente com os mecanismos de inter-

empowerment utilizados pelos pais e que, posteriormente, após serem internalizados por 

ela, se tornaram mecanismos de intra-empowerment, que ela consegue usar noutros 

contextos, cenários e situações, de uma forma autónoma. Numa conversa entre a 

Raquel, uma amiga dela, que acabou há pouco tempo o curso de intérprete de LGP, e 

um dos investigadores, elas dialogavam sobre um tema que o investigador, ouvinte que 

mobiliza poucos conhecimentos de LGP, seguia com alguma dificuldade (O, DB, p. 4). 

Com o prosseguimento da conversa, foi compreendendo partes do que estava a ser dito, 

gestualmente, num esforço que é semelhante ao que Raquel fez quando aprendeu língua 

oral portuguesa pois, pelas características de cada um deles, a LGP é mais adequada a 

ela e a língua oral ao investigador. Este episódio evidencia a voz de Raquel, ouvida e 

compreendida pela intérprete de LGP, ou seja, a capacidade de ambas actuarem 

enquanto participantes legítimas (César, 2013a; Lave & Wenger, 1991), enquanto o 

investigador, que assistia à conversa, mas não era fluente em LGP, actuava como 

participante periférico. Assim, em situações diferentes, quem actua como participante 
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legítimo e periférico muda, em função das características de cada um, bem como das 

capacidades e competências que consegue mobilizar. A Raquel, com um domínio 

aprofundado da sua língua materna, era capaz de se fazer ouvir e compreender perante a 

intérprete, iluminando uma participação legítima na cultura surda.  

Na festa já referida, na qual um ouvinte festejava o aniversário, Raquel não mostrou o 

desconforto que Ricardo e Filipe, seus amigos surdos, mostraram, pelos motivos já 

indicados. Importa acrescentar que a sua voz lhe permitiu socializar-se de forma 

alargada, neste cenário onde interactuavam surdos e ouvintes, assumindo-se, assim, 

como uma voz interna que é capaz de encontrar maneiras de se tornar audível 

externamente, para os demais. A voz de Raquel, expressa não só na cultura surda mas 

também na cultura ouvinte, permitiu-lhe incluir-se em várias situações, em que outros 

surdos, que não vivenciaram e internalizaram os mecanismos de inter-empowerment a 

que a Raquel teve acesso, são marginalizados, ou se auto-marginalizam, porque não se 

sentem à-vontade, acabando eles próprios por se afastar. Assim, assumir-se como 

participante legítima nesta duas culturas, surda e ouvinte, trouxe-lhe possibilidades, em 

termos de trajectória de participação ao longo da vida, que não conseguiria vivenciar se 

apenas se considerasse participante legítima numa destas duas culturas. 

Considerações finais 

As dinâmicas subjacentes à voz e ao poder são indissociáveis e jogam um papel 

essencial nas trajectórias de participação ao longo da vida dos indivíduos, como César 

(2013a, 2013b) ilustrou, quando analisava outras minorias culturais vulneráveis, 

socialmente pouco valorizadas. Ao concedermos a um indivíduo o acesso a mecanismos 

de inter-empowerment (César, 2013a), estamos a permitir-lhe construir ferramentas 

mentais (Vygotsky, 1934/1962)  que promovem a equidade, possibilitando que a sua 

voz se torne mais activa nesse contexto, cenário ou situação. À medida que esses 

mecanismos vão sendo internalizados, transformam-se em mecanismos de intra-

empowerment (César, 2013a) e o indivíduo é capaz de realizar, de forma autónoma, 

tarefas que antes lhe pareciam impossíveis, por falta de poder. A sua voz também se vai 

tornar mais segura e actuante, fazendo com que este passe de um participante periférico 

a um participante legítimo (César, 2013a, 2013b; Lave & Wenger, 1991). A mudança da 

forma de participação promove a inclusão, pois as diferenças de cada indivíduo vão ser 
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respeitadas e valorizadas, ou seja, assiste-se ao que Armstrong, Armstrong e Barton 

(2000) designam por celebrar a diferença. 

A promoção da equidade e de uma educação intercultural são essenciais para se atingir a 

inclusão (César, 2009, 2012), ou seja, o recurso a mecanismos de inter-empowerment 

(César, 2013a, 2013b), especialmente em grupos mais susceptíveis de vivenciarem 

exclusão escolar e social, torna-se fundamental. Enquanto subsistirem práticas, nos 

estabelecimentos de ensino básico, secundário e superior, em Portugal, que excluem e 

discriminam a diferença, a educação inclusiva é um ideal – de alguns! – mas não uma 

prática vivenciada por todos. Tal como a Raquel, muitos são aqueles que, por serem 

diferentes, vêem negados os direitos básicos, como o direito a uma educação de 

qualidade e com igualdade de oportunidades. Por isso mesmo, é necessário criar-se 

legislação para o ensino superior, que assegure, tal como no ensino básico e secundário, 

os direitos de todos os alunos à educação, tal como proclamado na Declaração de 

Salamanca (UNESCO, 1994). Mas, mais que a sua criação, é necessário garantir a sua 

aplicação e exequibilidade e, ainda, a formação dos docentes do ensino superior para 

saberem trabalhar com a diferença, valorizando-a, celebrando-a, em vez de a evitarem. 
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RESUMO 

Atualmente, a inclusão de estudantes surdos e surdas já é parte integrante da educação, 

o que exige dos profissionais da educação, uma preparação e um aperfeiçoamento 

constante. Por isso, da necessidade da interação entre docente e estudante e da 

relevância do cuidado de todos. A presente pesquisa tem por objetivo investigar a 

relevância do afeto na educação de estudantes adolescentes surdos e surdas, visando 

promover uma educação integral e inclusiva no espaço escolar. A metodologia tem uma 

abordagem qualitativa, tendo por método uma pesquisa de campo, com aplicação de 

questionários. A pesquisa foi realizada com sete estudantes surdos (surdas) e oito 

docentes, pertencentes a uma escola pública de ensino fundamental e médio da cidade 

de Ariquemes, Estado de Rondônia. Portanto, ainda é objeto de estudo o levantamento 

dos dados pesquisados na unidade escolar, mas, como resultados preliminares, 

verificou-se que a interação entre docente e estudantes não se é percebida. Contudo, 

percebe-se que há a existência de aspectos afetivos que contribuem na autoestima e 

motivação da aprendizagem. 

  

Palavras-chave: Surdez. Afeto. Inclusão.  

 

ABSTRACT 

Currently, the inclusion of deaf and deaf students is already an integral part of 

education, which requires of education professionals a preparation and a constant 

improvement. Therefore, the need for interaction between teacher and student and the 

relevance of all care. This research aims to investigate the relevance of affection in 

education of deaf and deaf teenage students, aiming to promote a full and inclusive 

education in the school space. The methodology has a qualitative approach, resulting in 

a field research method, with application of questionnaires. The survey was conducted 

with seven deaf (deaf) students and eight teachers, belonging to a public school 

elementary and high of the city of Ariquemes, in Rondônia. Therefore, it is still an 

object of study the survey of data searched in the school unit, but, as preliminary results, 

it was found that the interaction between faculty and students is not perceived. 

However, there is the existence of affective aspects that contribute to the self-esteem 

and motivation of learning. 

Keywords: Deafness. Affection. Inclusion. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Um dos valores que aproxima as pessoas é o afeto. Mas, falar em afeto não é 

algo fácil, ainda mais quando está associada à surdez. Pois, o que se observa é que as 

pessoas têm se demonstrado mais racionais que afetivas. E a interação sócio-afetiva é 

fundamental na educação, mas, na prática, não é o que ocorre.  

Nós, educadores, somos plenos conhecedores de que o afeto na educação 

aproxima e integra o professorado aos estudantes facilitando o processo de ensino-

aprendizagem. Desta forma, a transmissão do conhecimento envolve uma interação 

entre as pessoas, pois em qualquer relação o afeto possibilita a socialização, o 

entrosamento e a humanização.  

Atualmente, a inclusão de estudantes surdos e surdas já é parte integrante da 

educação, o que exige dos profissionais da educação uma preparação e um 

aperfeiçoamento constante na área de atuação. Este trabalho é parte integrante de uma 

pesquisa de mestrado iniciada no ano de 2012 e com término previsto para o corrente 

ano. Portanto, os resultados são, parcialmente, apresentados. 

O objetivo da pesquisa é investigar a relevância do afeto na educação de 

estudantes adolescentes surdos e surdas, visando promover uma educação integral e 

inclusiva no espaço escolar. Como também, compreender a importância da interação 

docente e estudante viabilizada por aspectos da educação inclusiva da pessoa surda no 

contexto educacional. 

O tema se propõe a investigar se há a presença ou não do afeto na educação de 

adolescentes surdos e surdas. Assim, a questão que fundamenta o tema é: Na inclusão 

há interação afetiva entre docente-estudante no contexto da sala de aula? 

A metodologia centraliza-se numa abordagem qualitativa e quantitativa, tendo 

por método a pesquisa de campo, com aplicação de questionários de cunho fechado e 

aberto. A pesquisa foi realizada com sete estudantes surdos/ surdas, e oito docentes da 

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Heitor Villa-Lobos, da cidade de 

Ariquemes, Estado de Rondônia.  

O aporte teórico embasou-se em diversos autores, entre os quais: Boff; 

Vygotsky; a Lei n.º 10.436, de 24 de abril de 2002 que dispõe sobre a Língua Brasileira 
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de Sinais (Libras); e, o Decreto-Lei n.º 5.626, de 22 de dezembro de 2005 que 

regulamentou a Lei nº 10.436. 

Portanto, o trabalho está estruturado em três partes, constando na primeira uma 

contextualização teórica, na segunda uma contextualização metodológica da pesquisa de 

campo e, por fim, a terceira apresenta as análises e discussão dos resultados. 

 

1 CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA  

 

1.1 Conceitos de adolescência  

 

O período da adolescência se constitui numa fase única da trajetória da vida 

humana, marcada por inúmeras transformações biopsicossociais e que, para muitos, 

passa a ser considerada como o início da juventude. É um período de desenvolvimento 

individual entre a infância e a maturidade, apresentando características, 

comportamentos, tarefas específicas e próprias e, por isso, torna-se um período de vida 

claramente diferente das outras idades
 
(DAUNIS, 2000, p.53). 

É um período da vida humana entre a infância e o estado adulto. Um período 

que varia de acordo com o contexto social, podendo ser curto ou mais extenso, 

dependendo da realidade de cada cultura. 

Osório (1992, p.10) atribui à seguinte definição: 

 

A adolescência é uma etapa evolutiva peculiar ao ser humano. Nela culmina 

todo o processo maturativo biopsicossocial do indivíduo. Por isso, não 

podemos compreender a adolescência estudando separadamente os aspectos 

(...). Eles são indissociáveis e é justamente o conjunto de suas características 

que confere unidade ao fenômeno da adolescência. 

 

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente: “Considera-se adolescente 

aquela pessoa entre doze e dezoito anos de idade”
 
(BRASIL, 1990). Porém, devido às 

questões socioculturais atuais, os limites se ampliaram e, podemos dizer que, o período 

é compreendido entre doze e vinte e um ano de idade, podendo no caso de os rapazes, 

irem até os vinte e cinco anos
 
(PILETTI, 1999, p.262). 

A adolescência é mais abrangente que a puberdade ou puberscência, pois esta é 

a denominação de mudanças biológicas e fisiológicas ligadas à maturação sexual e as 

funções reprodutivas
 
(PILETTI, 1999, p.261). Ou seja, é quando o indivíduo atinge a 

fase genital, objeto de estudo de Freud, em que sente prazer nas relações sexuais e 
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torna-se capaz de procriar. Já a adolescência inclui além dessas mudanças, as de 

alterações psíquicas. E se já é difícil aos adolescentes aceitar as mudanças típicas da 

puberdade, no caso do estudante adolescente surdo (surda), a tarefa é mais árdua, pois 

precisam dar conta da falta de audição ou da dificuldade de falar
 
(REVISTA DE 

PSICOLOGIA, CIÊNCIA E PROFISSÃO, 2008, p. 276). 

No entanto, a adolescência no contexto da surdez é um fator de diferenciação 

nesse processo. Tal como o momento da descoberta da surdez e os primeiros anos de 

vida, a adolescência é um momento de tensão, pois, nesse período, a surdez é 

novamente percebida em seus limites
 
(REVISTA DE PSICOLOGIA, CIÊNCIA E 

PROFISSÃO, 2008, p. 276). 

 

1.2 Definição de afeto  

 

O afeto é um dos sentimentos que move as ações do ser humano, podendo ter 

uma influência positiva ou negativa nas atitudes. Mas, o que vem a ser o afeto? A 

afetividade tem a mesma conotação de emoção? Pode existir uma relação entre afeto, 

emoção ou paixão? 

Há muitas definições que delimitam o termo, mas, concretamente, é difusa a 

compreensão desta temática, tendo abordagens e conceituações diferenciadas. Nos mais 

diversos campos e áreas do conhecimento, a afetividade é tratada de maneira simples a 

complexa, onde autores como Wallon, Vygotsky e Piaget buscam exteriorizar suas 

teorias, de acordo com o comportamento humano.  

Conforme Vygotsky (2003, p.84), na psicologia, os afetos se classificam em 

positivos e negativos. Os afetos estão relacionados às emoções positivas de alta energia, 

como o entusiasmo e a excitação; e, de baixa energia, como a calma e a tranquilidade. 

Os afetos negativos, por sua vez, estão ligados às emoções negativas, como a ansiedade, 

a raiva, a culpa e a tristeza. 

No contexto atual, há algumas proposições que são destacadas para definir a 

afetividade. De acordo com Sisto, Oliveira e Fini (2000, p. 75): “A afetividade seria um 

termo genérico que dá qualidade ao que é afetivo, que dá significado ao conjunto de 

afetos que sentimos em relação a nós mesmos e aos demais, à vida, à natureza etc.”. 

Já no verbete do Dicionário Aurélio (2001), a afetividade está definida como: 

“Psicol. Conjunto de fenômenos psíquicos que se manifestam sob a forma de emoções, 
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sentimentos e paixões, acompanhados sempre da impressão de dor ou prazer, de 

satisfação ou insatisfação, de agrado ou desagrado, de alegria ou tristeza”. 

Segundo Cabral e Nick (1999): 

Afetividade é um termo utilizado para designar e resumir não só os afetos em 

sua acepção mais estrita, mas também os sentimentos ligeiros ou matizes de 

sentimentais de agrado ou desagrado, enquanto o afeto é definido como 

qualquer espécie de sentimento e (ou) emoção associada a ideias ou os 

complexos de ideias. 

 

Boff (2003, p. 30) dimensionou o afeto como a fonte originária da ética, para 

isso, simplificou o conceito numa só expressão, “sinto, logo existo”, sendo a raiz de 

tudo que está na paixão (pathos), isto é, afeto, emoção, paixão é um sentir profundo. É 

um entrar em comunhão, sem distância, com tudo o que nos cerca.  

Portanto, o afeto tem um papel fundamental nas relações psicossomáticas 

básicas, além de ter significativa influência na percepção, na memória, no pensamento, 

nas emoções e nas ações, sendo um componente essencial na harmonia e no equilíbrio 

da personalidade humana. 

 

1.2.1 A dimensão afetiva nas teorias de Piaget, Vygotsky e Wallon 

 

O desenvolvimento humano não ocorre dissociado dos demais elementos de 

evolução do ser humano, por esta razão, é preciso considerar a necessidade de 

integralização deste com a afetividade e os demais âmbitos da natureza humana, em 

especial, o cognitivo. 

Essa tendência de integração foi particularmente delimitada através de três 

teorias do desenvolvimento: na de Piaget, na de Vygotsky e na de Wallon. As quais 

contribuíram na dimensão afetiva e cognitiva, favorecendo o professorado quanto à 

necessidade de atenção nessa dimensão e na relação que estabelece com os/as 

estudantes, principalmente, com a pessoa surda. 

Na teoria de Piaget, a dimensão afetiva é caracterizada como o instrumento 

propulsor das ações, estando a razão ao seu serviço. Sobre este ponto, Taille, Dantas e 

Oliveira (1992, p. 66) explicam que, para Piaget: “A afetividade seria a energia, o que 

move a ação; enquanto, a razão seria o que possibilitaria ao sujeito identificar desejos, 

sentimentos variados e obter êxitos nas ações”. 
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Vygotsky (1998, p. 70) busca compreender a origem dos processos 

psicológicos ao considerar a individualidade de cada pessoa e procurar aplicar suas 

teorias nos processos educacionais, enfatizando sempre o papel do educador na 

construção do homem.  

De acordo com Vygotsky (1998 apud Arantes, 2003, p.18-19): “Quem separa o 

pensamento do afeto nega de antemão a possibilidade de estudar a influência inversa do 

pensamento no plano afetivo. [...] A vida emocional está conectada a outros processos 

psicológicos e ao desenvolvimento da consciência de um modo geral”.  

Na teoria de Wallon, a dimensão afetiva constitui um domínio funcional tão 

importante quanto o da inteligência, desempenhando um papel fundamental na 

constituição e funcionamento desta última, determinando os interesses e necessidades 

individuais. Para este, a afetividade tem um papel imprescindível no desenvolvimento 

da personalidade e esta, por sua vez, se constitui sob a alternância dos domínios 

funcionais (ALMEIDA, 1999, p. 42). 

Em outras palavras, Wallon defende a dimensão afetiva como um domínio 

funcional de todo ser humano, e é por meio dos domínios orgânicos mais elementares 

que se chega aos mais aprimorado dos sentimentos. Portanto, enquanto as primeiras 

manifestações de tonalidade afetiva são reações generalizadas, mal diferenciadas; as 

emoções, por sua vez, constituem-se em reações instantâneas e efêmeras que se 

diferenciam em alegria, tristeza, cólera e medo. 

 

1.3 A Educação inclusiva 

 

A inclusão é um processo que veio para transpor barreiras e quebrar 

paradigmas, expandindo-se progressivamente em todas as esferas – cultural, social e 

educacional. Esta última, é um diferencial na transposição destes paradigmas e na 

conscientização da relevância da integralização entre todos os seres humanos. 

A inclusão é a capacidade de entender, reconhecer o outro, interagir e 

compartilhar com pessoas diferentes (FELTRIN, 2004). Pois, segundo Feltrin (2004, p. 

45): “Na natureza convive-se com a diferença e na sociedade também”. Assim, 

enfatizado por Freire (2004, p. 3): “Não há educação fora da sociedade humana e não há 

homem no vazio”. 
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A inclusão, como destacou Rosa e Delou (2008, p. 29), veio para derrubar a 

visão preconceituosa de que o alunado fora dos padrões normais, não é capaz de 

construir sozinhos seus conhecimentos de mundo. O processo de aprendizagem na 

inclusão se funde na interação, partindo do desenvolvimento de uma forma humana 

mais significativa de perceber o meio. 

A educação inclusiva difere da educação especial, pois implica em transformar 

a educação comum num conjunto. E, assim, poder transformar a educação especial, para 

que contribua de maneira significativa ao desenvolvimento das escolas de qualidade, 

acolhendo todas as pessoas, sem exceção. 

Conforme Gil (2008, p. 14): “Este é um sistema de educação e ensino em que 

todos os e as alunas com necessidades educacionais especiais e com deficiência 

frequentam as escolas comuns, da rede pública ou privada, com colegas sem 

deficiência”. E, ainda acrescenta Rosa e Delou (2008, p.23), que este é um “novo 

paradigma que desafia o cotidiano escolar brasileiro”.  

Isso significa que as escolas devem está preparadas para acolher e educar a 

todos os alunos e as alunas e, não somente aos considerados “educáveis”. Por isso, a 

inclusão assume que a convivência e a aprendizagem em grupo são as melhores formas 

de beneficiar a todos
 
(FELTRIN, 2004, p. 45). 

 

1.3.1 Conceito de pessoa surda 

 

Segundo Moura (2008, p. 15): “Chama-se pessoa surda (ou surdo) àquela que é 

portadora de surdez e que possui uma identidade, uma cultura, uma história e uma 

língua própria”. Já o Decreto-Lei nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que 

regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002 e o Art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 

de dezembro de 2000, caracteriza que: 

 

Art.2º. Para os fins desse Decreto considera-se Pessoa Surda àquela que, por 

ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de 

experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da 

Língua Brasileira de Sinais – Libras. 

 

De acordo com o decreto e as leis que nortearam o conceito, a pessoa surda é a 

que tem perda auditiva, conseguindo compreender e interagir através de experiências 

visuais expressas, principalmente, através da Língua Brasileira de Sinais – Libras. A 

Língua Brasileira de Sinais é a língua reconhecida oficialmente no Brasil à Comunidade 
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Surda como o sistema linguístico visual-motor e com transmissão própria das ideias e 

fatos oriundos das pessoas surdas
 
(BRASIL, 2008, p.42). A qual foi outorgada pela Lei 

n.º 10.436, de 24 de abril de 2002, estipulando no seu Art. 1º, parágrafo único, que: 

 
Art. 1º. É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua 

Brasileira Sinais – Libras e outros recursos de expressão a ela associados. 

Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais – Libras a 

forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza 

visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema 

linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de 

pessoas surdas do Brasil. 

 

O conceito difere de pessoas com deficiência auditiva, pois estas pressupõem 

que o/a deficiente auditivo/a tem perdas auditivas que podem ser bilaterais, parciais ou 

totais, podendo fazer uso ou não da Língua Brasileira de Sinais, sendo complementado, 

no parágrafo único do artigo acima: “Considera-se deficiência auditiva as perdas 

bilaterais, parciais ou totais, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por 

audiograma nas frequências de 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz”
 
(BRASIL, 

2008, p. 101). 

Num contexto amplo, proposto por Silva (2003, p. 36): 

 
Uma Pessoa Surda é aquela que vivencia um déficit de audição que a impede 

de adquirir, de modo natural, a língua oral/auditiva; que constrói sua 

identidade calcada principalmente nesta diferença; utilizando-se de 

estratégias cognitivas e de manifestações diferente apenas por que não ouve, 

mas também porque desenvolve potencialidades psicoculturais diferentes das 

dos ouvintes. 

 

Em outras palavras, de acordo com Silva, a pessoa surda é a que tem um déficit 

de audição não conseguindo se expressar naturalmente pela língua oral, sendo esta a sua 

principal diferença, mas que recorre a outras formas cognitivas para desenvolver suas 

potencialidades sociais e de comunicação. Todavia, apesar dos avanços observados nas 

discussões teóricas, ainda se percebe que a sociedade tem dificuldades em mudar seus 

valores e assimilar novos conceitos. 

 

1.3.2 A inclusão da pessoa surda na educação 

 

A educação das pessoas surdas, por muito tempo, desenvolveu-se de maneira 

preconceituosa, prevalecendo até certo tempo, a desigualdade social. Estas pessoas eram 
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destacadas por possuírem características divergentes daquelas instituídas pela 

sociedade, sendo comum e aceitável usar o termo excepcional para explicar as 

diferenças existentes de uma pessoa para com a outra.  

Na antiguidade, acreditava-se que as pessoas surdas não podiam ser educadas, 

e, por vários períodos, foram rotuladas de incapazes e deixadas à margem da sociedade, 

não tendo direito a testamentos, à escolarização e a frequentar os mesmos lugares que os 

ouvintes. Até o século XII os surdos e as surdas eram privados, até mesmo, de se 

casarem
 
(HONORA, 2009, p. 19). 

O processo de mudança na educação da pessoa surda iniciou-se a partir do 

século XVIII, com o educador francês Charles Michel de L’Epée, que defendeu o uso 

da Língua de Sinais para a aprendizagem da pessoa surda e, que, por isso, ficou 

conhecido como o “Pai dos Surdos”. 

Com a introdução de Leis, como a Declaração Mundial de Educação para 

Todos (1990); a Declaração de Salamanca (1994); a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (1996); e, a Convenção Interamericana para Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação contra a Pessoa Portadora de Deficiência (1999); as políticas 

de diretrizes da educação começaram a mudar e passaram a ter subsídios na proposta da 

inclusão, permitindo e garantindo a permanência dos estudantes surdos e surdas no 

sistema regular de ensino, onde considerou, que “o surdo deve ser inserido de fato, para 

que possa ter sua cidadania respeitada” (BRASIL, 2008, p. 22). Com isso, a Declaração 

permitiu o respeito a pessoa surda, a sua diversidade e da aquisição de políticas efetivas. 

No Brasil, a educação da pessoa surda teve início durante o Segundo Império, 

com a chegada do educador francês Hernest Huet, que trouxe o alfabeto manual francês 

e a Língua Francesa de Sinais, tendo como uma de suas grandes conquistas à fundação 

do Instituto Imperial dos Surdos-Mudos no Rio de Janeiro, do qual foi professor e 

diretor, cujo grande diferencial deste educador foi que também era surdo.  

Nos idos de 1970 foi expandida a filosofia da comunicação total, que defendia 

a utilização de qualquer recurso linguístico, seja a Língua de Sinais, a linguagem oral ou 

códigos manuais, para facilitar a comunicação. De acordo com Goldfeld (2002, p.40), 

ela propõe uma maneira diferente de perceber a Pessoa Surda, ou seja, como um 

indivíduo diferente, não deficiente. E a denominação “deficiente auditivo”, usada pelos 

oralistas, foi substituída por outra, “Surdo”. 
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A partir, da década seguinte, através das pesquisas da linguística Lucinda 

Ferreira Brito sobre a Língua Brasileira de Sinais e de Eulália Fernandes, sobre a 

educação dos surdos, o bilinguismo passou a ser difundido. O bilinguismo é uma 

situação linguística em que duas línguas coexistem na mesma comunidade, ou seja, a 

pessoa surda usa como língua materna a Língua Brasileira de Sinais e como segunda 

língua, a Língua Portuguesa escrita
 
(GOLDFELD, 2002, p.41). 

A educação bilíngue é considerada a melhor para o desenvolvimento da pessoa 

surda, estabelecendo o acesso ao ensino oral e possibilitando consequências positivas na 

aprendizagem entre ouvinte e não ouvinte. Como consequência de todas essas 

transformações, na educação da pessoa surda, foi oficialmente reconhecida a Língua 

Brasileira de Sinais (Libras) em 2005. Como forma de expressão e comunicação da 

Comunidade Surda, respeitando à aprendizagem e a cultura desta comunidade.  

 

2 CONTEXTUALIZAÇÃO METODOLÓGICA  

 

Trata-se de um estudo qualitativo, realizado no segundo semestre do ano de 

dois mil e doze, com docentes e estudantes adolescentes surdos (surdas), matriculados 

na Escola Pública Estadual de Ensino Fundamental e Médio Heitor Villa-Lobos, da 

cidade de Ariquemes, Estado de Rondônia.  

Para a elaboração dos dados foi recorrido à pesquisa de campo, tendo por 

método de coleta de dados a aplicação de questionários com indagações de cunho 

fechado e aberto. O aporte teórico embasou-se em diversos autores, entre os quais: Boff, 

Vygotsky; a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002 que dispõe sobre a Língua Brasileira 

de Sinais (Libras); e, o Decreto-Lei n.º 5.626, de 22 de dezembro de 2005 que 

regulamentou a Lei nº 10.436. 

A pesquisa foi realizada com oito docentes, sendo seis professoras e dois 

professores; e, sete estudantes surdos, destes cinco eram do sexo masculino (surdos) e 

duas do sexo feminino (surdas). Para inclusão nesta pesquisa, os participantes, no caso 

dos docentes tinham que está lecionando na referida escola e ter estudantes surdos 

(surdas) na sala de aula. Já em relação aos estudantes, como critério de inclusão 

precisava estar matriculado e na faixa etária dos catorze aos dezoito anos.  

A aplicação do questionário ao professorado ocorreu voluntariamente, sendo 

entregue em mãos, um envelope contendo o questionário e o termo de consentimento 
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livre e esclarecido. E para o recolhimento do material foi antes combinado, entre 

pesquisadora e docente o momento mais oportuno. Cujo horário foi fora do período de 

trabalho do profissional. 

Já a aplicação do questionário aos estudantes surdos (surdas) ocorreu nas 

dependências da escola, precisamente, na sala de recurso, com o apoio da professora 

intérprete em Libras. A pesquisadora esteve in loco, observando à parte e, estando à 

disposição quanto a possíveis dúvidas que emergissem, com a ajuda da intérprete. 

Foram os próprios estudantes que preencheram o questionário, entretanto, houve 

momentos que necessitou da intervenção da intérprete. Nestes momentos, ela procurou 

traduzir o enunciado ao estudante, de forma clara e sucinta, interpretando a língua 

portuguesa para a Libras e sem intervir nas respostas. 

Posteriormente, as respostas foram tabuladas e apresentadas em gráficos e 

tabelas. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdades 

EST/RS, sob o Parecer n.º 017/2012. Convém ressaltar que a participação ocorreu 

voluntariamente, e os responsáveis pelos estudantes envolvidos no estudo assinaram o 

termo de consentimento livre e esclarecido após anuência. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Ao todo participaram desta pesquisa quinze participantes, destes oito foram 

docentes, cinco do sexo feminino e dois do sexo masculino e, sete estudantes surdos, 

dois do sexo feminino e cinco do sexo masculino. Em relação aos estudantes, três 

tinham perda auditiva de grau moderado e quatro tinham perda auditiva de grau severo. 

As questões abaixo foram direcionadas a estudantes e docentes, sendo de 

cunho fechado e estando referente à forma de comunicação, a relevância do afeto no 

processo de aprendizagem, a afetividade na sala de aula, o afeto para a formação da 

personalidade e a inclusão no espaço escolar.  

Quando questionados sobre as formas usuais de comunicação para com uma 

pessoa surda e vice-versa. Obteve-se o seguinte resultado entre docentes e estudantes: 
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Gráfico 1 – Formas usuais de comunicação 

Respostas dos Docentes    Respostas dos Estudantes 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo. 

 

Legenda: 
 

A – A Libras, em todas as situações.               B – A Libras, na maioria das situações. 

C – A Libras, em poucas situações.               D – Por gestos, mímicas ou leitura labial. 

E – Não consigo me comunicar com um estudante surdo. 

No gráfico 1, demonstra-se que 50% do professorado se comunica através de 

gestos, mímica ou fazem a leitura labial; já para 38%, afirma que não conseguem se 

comunicar com o estudante surdo (surda); e, 12% informam que usam a Libras, em 

todas as situações para se comunicar com a pessoa surda.  

Em relação aos estudantes, o resultado apresentado, foi que para 43% dos 

estudantes surdos e surdas, a Libras é usado na maioria das situações; já para 28% 

informam que a Libras é usada em todas as situações; e, o mesmo percentual de 28% 

afirma que faz uso de gestos, mímicas ou leitura labial para se comunicar com as 

pessoas ouvintes. 

Convém mencionar que: “A ausência de comunicação entre o professor e os 

alunos, e deste com os colegas, traz vários problemas e o maior deles é a falta de 

interação. Está aí a importância da Língua de Sinais, que deve ser dominada não só pelo 

professor, como também, se possível, com os demais colegas” (REVISTA 

ELETRÔNICA LATO SENSU, 2008, p. 5).  

Quando indagados sobre a importância do afeto na relação entre docente e 

estudante e se este contribui no interesse do processo de ensino-aprendizagem. Na 

visão dos 75% dos docentes, o vínculo afetivo é um importante fator que contribui no 

interesse do estudante e na inter-relação, em todas as situações; enquanto para 25% do 

professorado isso é visível na maioria das situações. Fato corroborado no parecer dos 

86% dos estudantes que enfatizaram que o afeto é importante na relação entre docente-
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estudante para todas as situações; e, já para 14% afirmaram que é importante na maioria 

das situações. 

 Quanto à percepção de ser afetivo no contexto da sala de aula com o 

estudante surdo (surda), para 50% do professorado é possível ser afetivo em todas as 

situações; e, outros 50% considera-se que este fato ocorre na maioria das situações.  

Quanto à percepção em relação ao respeito de atenção e afeto por parte do 

professorado. Observou-se que para 72% dos estudantes há atenção e afeto em todas as 

situações, por parte do professorado. Mas, para 14% afirma que esta atenção é percebida 

na maioria das situações; e, já para os outros 14% afirma que é notado em poucas 

situações.  

Nota-se que é diretamente no desenvolvimento emocional e afetivo, na 

socialização, nas interações humanas que é possível receber, dar atenção e ser afetivo no 

contexto da sala de aula, isto porque, “a afetividade implica, sobretudo, na 

aprendizagem”
 
(REVISTA DE DIVULDAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA DO ICPG, 

2006, p. 12). 

Quando questionados se o afeto no espaço escolar contribui na formação da 

personalidade do adolescente surdo e surda, possibilitando que estes tenham os 

mesmos potenciais de aprendizagem que os ouvintes. Para 75% do professorado este 

é um mecanismo que contribui na formação da personalidade para todas as situações; 

enquanto para 25% afirmam que este mecanismo contribui na maioria das situações. Já 

para 72% dos estudantes considera que o afeto ajuda a minimizar as dificuldades na 

maioria das situações; enquanto para 28% afirma que o afeto potencializa a inteligência 

e minimiza as dificuldades em todas as situações. 

Segundo Silva (2001, p.45): 

A surdez não é empecilho para a aprendizagem da linguagem escrita, a partir 

do momento que sejam utilizadas metodologias que potencializem outras vias 

disponíveis para os sujeitos surdos. Neste caso, deve ocorrer o 

estabelecimento de todas as dimensões da linguagem humana e não 

simplesmente da linguagem oral. 

 

Foi questionado a docentes e estudantes se a inclusão no espaço escolar 

trouxe mudanças no sistema que influenciou no atendimento a este grupo. Para 

38% dos docentes as mudanças contribuíram em todas as situações. O mesmo 

percentual de 38% informou que houve mudanças na maioria das situações. Já para os 

outros 12% sentiram que as mudanças contribuíram, mas, em poucas situações. E para 
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um restante de 12% registram que as mudanças não contribuíram ao atendimento da 

inclusão de pessoas surdas. Já para os estudantes 72% registraram que as mudanças 

foram favoráveis. Enquanto na visão de 28% registram que as mudanças favoreceram 

em todas as situações. 

A última questão foi de natureza aberta e, portanto, alguns recortes serão 

transcritos nas tabelas 1 e 2 abaixo. Nesta questão, foi indagado a docentes e estudantes 

um exemplo do que poderia contribuir na melhoria da interação entre docente e 

estudante no espaço escolar. Para preservar o anonimato os docentes foram 

decodificados por D-1, D-2 e os estudantes por E-1 e E-2 e, assim por adiante. 

 
Tabela 1 – Opiniões recolhidas dos docentes. 

 

Docentes Opiniões colhidas 

D-1 Se o professor soubesse libras para a maior interação com os alunos. 

D-2 Qualificação profissional para criar condições para essa interação. 

D-3 [...] faz necessário maior investimento em cursos para preparar o 

profissional no geral para melhor atendê-los. 

D-4 Acesso dos professores/funcionários/alunos ao curso de Libras.  

D-5 A inclusão aconteceu, mas não fomos preparados [...] teríamos que 

fazer um curso para melhorar a comunicação. 

D-6 Inserção de alunos surdos em todas as fases da vida escolar, preparando 

não só os professores, mas todos os envolvidos na educação. 

D-7  Que reconheçamos que o aluno surdo nos auxilia a ensinar os demais. 

D-8 Promover espaços de sensibilização de toda a escola. 

Fonte: Questionário de pesquisa. 

 

Conforme as opiniões expressas pelos docentes, no Art. 62, § 1º da Lei n.º 

9.394/96 menciona que “a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em 

regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a 

capacitação dos profissionais de magistério”
 
(BRASIL, 2010). 

Além disso, no Art. 3º do Decreto-Lei n.º 5.626/05, expõe que a Libras já é um 

componente curricular obrigatório nos cursos de formação de professores a nível médio 

e superior. De acordo com Zych (2003, p. 123): 

A instituição escolar e a comunidade, em geral, precisam, com urgência, 

aprender a Libras para poder interagir com os surdos. Ela permite aos 

educandos não ouvintes, além da assimilação do contexto, compreender o 
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que lhes for ensinado, pensar, tomar decisões inéditas, praticar ações capazes 

de surpreender pela criatividade, inovação e construção de novos saberes
87

. 

 

 
Tabela 2 – Opiniões recolhidas dos estudantes surdos e surdas. 

 

Estudante Opiniões colhidas 

E-1 O professor deve aprender a libras para se comunicar com a gente. 

E-2 É preciso conhecimento de libras que ajudaria a interagir. 

E-3 Professor aprender libras. 

E-4 Os professores devem fazer explicações mais objetivas e com uso maior 

de imagens para que possamos entender melhor.  

E-5 O professor precisa aprender libras. 

E-6 Orientações em todas as situações, [...] enfim, mais comunicação. 

E-7 Professor precisa conhecer libras e alguns respeitar o espaço visual do 

surdo.  

Fonte: Questionário de pesquisa. 

Segundo Skliar (1999, p. 57): “A surdez faz os surdos como são: pessoas 

diferentes com formas próprias de assimilar e expressar o mundo. Com identidade 

própria singular, de cada um, cuja identidade se constrói dentro de uma cultura visual”. 

Por isso, que estes têm uma forma especial de aprendizagem e, para tanto, é essencial a 

interação docente e estudante, cujos resultados serão melhores. 

E, quanto a Libras, Lopes e Leite (2011, p. 23) argumentam que: “O 

aprendizado em Libras possibilita aos alunos surdos uma autoafirmação, possibilitando 

a todos uma maneira melhor de interagir com as demais pessoas a sua volta, como 

também a se sentirem integrantes da sociedade”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa demonstra que a inclusão está muito distante daquilo que se propõe 

nas Leis e Decretos, as bases legais que regem o nosso sistema de ensino. As mudanças 

no sistema, principalmente, na relação pedagógica são mínimas, em vista da 

“montanha” de documentos que subsidiam a educação inclusiva.   

Como ainda é objeto de estudo o levantamento dos dados pesquisados na 

unidade escolar, nota-se que o corpo docente sente-se frustrado com a presença da 
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pessoa surda na sala de aula. Pois consideram que estão despreparados e 

desqualificados, para o atendimento deste público. E, quanto aos estudantes, se frustram 

por não ter uma interação efetiva, pois a Libra não é praticada. 

Portanto, como resultados preliminares, verificou-se que a interação entre 

docente e estudantes não se é percebida, devido à ausência de comunicação (Libras) 

entre ambos. Contudo, percebe-se que há a existência de aspectos afetivos que 

contribuem na autoestima e motivação da aprendizagem. 
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NA ESCOLA, A CRIANÇA COM AUTISMO 

 

Emilene Coco dos Santos 

Universidade Federal do Espírito Santo/PMV 

 

Resumo 

 

A matrícula de crianças com diagnóstico de autismo no ensino comum tem possibilitado 

uma visibilidade maior da condição desses sujeitos nos processos de ensino e de 

aprendizado e das peculiaridades de seu desenvolvimento cultural. Na escola, o 

momento da alfabetização tem se colocado como um desafio para esses sujeitos, cujos 

processos interativos e de desenvolvimento da linguagem se distanciam do que é 

considerado normal nesse espaço. Na busca de contribuir para essa discussão, este 

trabalho teve como objetivo relatar passagens do processo inicial de desenvolvimento 

da leitura e da escrita de uma criança com autismo na educação infantil e nos anos 

iniciais do ensino fundamental. Detêm-se, particularmente, nos percursos de 

simbolização, enfocando o gesto, o desenho e significações construídas em torno da 

leitura e da escrita. Utiliza uma metodologia qualitativa, que se desenvolveu por meio 

de um estudo de caso do tipo etnográfico, que se desenvolveu em um trabalho 

colaborativo, à luz do aporte teórico e metodológico da perspectiva histórico-cultural. 

Para a coleta de dados, recorreu-se à observação participante, registros em diários de 

campo, filmagens, fotografias e entrevistas com os sujeitos envolvidos na pesquisa. 

Além disso, analisa os registros arquivados na escola, relatórios e laudos do sujeito com 

autismo foco do estudo. Toma o paradigma indiciário como base para a análise dos 

documentos e dos eventos observados e fundamenta a análise dos dados nos 

pressupostos da Psicologia Histórico-Cultural de Vigotski e colaboradores, 

especificamente, nas elaborações construídas sobre o papel do outro e da linguagem na 

constituição do sujeito. A análise dos dados permitiu a compreensão de que o caminho 

percorrido pela criança, em relação à apropriação da linguagem escrita, teve momentos 

de avanços e retrocessos em um movimento não linear. Os dados indicam ainda que as 

interações verbais e a mediação pedagógica nas atividades de leitura e escrita 

contribuíram para avanços no desenvolvimento mental da criança com autismo, 

principalmente em relação à atenção voluntária e o desenvolvimento da percepção, e na 

apropriação da leitura e da escrita. Aprender a ler e a escrever implica uma capacidade 

mais refinada de atuar no plano do simbólico e uma relação mais estreita entre o 

pensamento e a linguagem, o que produz questionamentos sobre a maneira como esse 

processo ocorre em crianças com diagnóstico de autismo. 

 

Palavras-chave: Educação Inclusiva; criança com autismo; linguagem escrita. 
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Abstract 

The enrollment of children diagnosed with autism in regular school has favored a better 

visibility of their teaching and learning process, and of the peculiarities of their cultural 

development. At school, the moment of the literacy studies has been a challenge for 

them as their interactive processes and language development is distanced from what is 

considered normal in that space.  In an attempt to contribute to the discussion, this work 

has the objective of reporting passages on the development of the reading and writing 

process of an autistic child in elementary school and the first years of middle school. It 

focuses, particularly, the gesture, the drawing, and the meanings formed around reading 

and writing. It uses a qualitative methodology, which was developed by means of an 

ethnographic case study, which, in its turn, was developed in a collaborative work, 

following the historical-cultural methodology. In order to collect the data, it used the 

participative observation, field diaries, filming, photography and interviews with the 

subjects of the research. Besides, it analyses school records, reports and medical reports 

of the subjects. It takes the evidential paradigm as the base for the analysis of the 

documents and events observed and supports the analysis of the data on Vygotsky’s 

Cultural-Historical Psychology, specifically the elaborations on the role of the other and 

of language in the constitution of the subject.  The analysis of the data allowed the 

understanding that the path followed by the child in relation to the acquisition of written 

language had moments of progress and setbacks, in a nonlinear movement. The data 

also indicate that the verbal interactions and the pedagogical mediation in the reading 

and writing activities contributed for the advances of the mental development of the 

autistic child, especially with regard to voluntary attention and development of 

perception and the learning of reading and writing. To learn how to read and write 

demands a more refined capacity to perform in a symbolic level and a narrower relation 

between thought and language, which raises questions about the way the process occurs 

in children diagnosed with autism.     

Key words: Inclusive education; autistic child; written language. 
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O momento atual da matrícula da criança com autismo no ensino comum 

 

Por muito tempo perdurou o entendimento, entre os responsáveis pela produção e 

implementação de políticas educacionais e educadores, de que a Educação Especial, 

organizada de forma paralela ao ensino comum, seria mais apropriada à aprendizagem 

de alunos com necessidades educativas especiais, por deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento ou altas habilidades e superdotação. Essa concepção exerceu impacto 

duradouro na história da Educação Especial, resultando, entre outros aspectos, em 

práticas que enfatizavam componentes relacionados com a deficiência, como a repetição 

mecânica de uma ação para a aprendizagem de atividade da vida diária, em 

contraposição à dimensão pedagógica e social. 

O avanço dos estudos no campo da educação e a defesa dos direitos humanos vêm 

modificando conceitos, legislações, práticas pedagógicas e de gestão, promovendo a 

reestruturação do ensino comum e especial. Isso pode ser observado, principalmente, no 

final do século XX. Nesse período, a discussão na educação brasileira girava em torno 

de que o processo de Educação Especial pode ser feito na perspectiva da integração, em 

que o acesso de alunos com deficiência no ensino comum é admitido aos que podem 

acompanhar as atividades curriculares programadas no mesmo ritmo que os ditos 

“normais”, ou na perspectiva da inclusão, em que os sistemas de ensino devem 

organizar condições de acesso a espaços, recursos pedagógicos e comunicação 

possibilitadores de aprendizagem e valorização das diferenças, de forma a atender às 

necessidades educacionais de todos os alunos.  

Para tanto, o poder público deve assegurar que crianças e pessoas com deficiência, em 

igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem, sejam 

incluídas no sistema educacional de qualidade, gratuito e obrigatório, compatível com a 

meta de inclusão plena, adotando medidas individualizadas (quando necessário) de 

apoio em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social e 

promovendo adequações no ambiente, no currículo e em metodologias de ensino de 

acordo com as necessidades de cada um.  
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Em relação às pessoas com autismo, na busca pelo direito à escolarização, encontramos 

dúvidas, angústias, receio que se estabelecem dentro do espaço escolar, quando 

discutimos sobre inclusão desses sujeitos. A respeito do próprio autismo, ainda não 

temos maior clareza quanto à sua causa. 

É relevante considerar que existe uma heterogeneidade de comportamentos e atitudes 

entre as pessoas com autismo. Nem todas se comunicam mediante verbalização. 

Algumas aceitam o toque, enquanto outras rejeitam. Alguns comportamentos 

estereotipados podem estar presentes ou ausentes. Essas situações tornam os indivíduos 

únicos e distantes do olhar congelado sobre o autismo que perdura em alguns espaços.  

Assim, para além de discutir as causas do autismo, torna-se necessário avançar o debate 

das possibilidades de ações educativas que favoreçam o desenvolvimento desses 

sujeitos. Assim, neste trabalho, propomo-nos a discutir aspectos da escolarização de 

uma criança com autismo. A escola é o espaço para a criança ser criança (VASQUES, 

2003), e ser criança envolve aprender com o outro no meio social, não importa quão 

atípico seja o seu desenvolvimento (VIGOTSKI, 1997). 

No âmbito legal, a Política Nacional de Educação Especial de 1994, apontava os alunos 

com autismo como portadores (termo utilizado na época) de condutas típicas. O referido 

documento não esclarece quais são os tipos de atrasos observados no desenvolvimento 

humano.  Como atendimento educacional, essa política indicava ingresso em turmas de 

ensino regular sempre que possível, organização de ambiente educacional o menos 

restritivo possível e possibilidade de atendimento educacional especializado em caráter 

substitutivo. Porém, com a Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva de 2008,
76

 esses alunos passam a ser enquadrados entre aqueles com 

transtorno global do desenvolvimento, juntamente com os que apresentam “[...] 

síndromes do espectro do autismo e psicose infantil [...]” (p.15).  

Para Vasques (2011, p.8), esses marcos legais representam “[...] um ‘nascimento 

simbólico’ para estas crianças e adolescentes no campo da legislação educacional”. Essa 

                                                           
76  A partir da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), é definido 

que os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação se 

configuram na população de estudantes com apoio da Educação Especial nos processos de ensino. 
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mesma autora chama a atenção para a repercussão do aumento da matrícula dessas 

crianças na escola, afirmando que isso favoreceu a discussão a respeito de quem são 

essas crianças, como aprendem, quais as práticas pedagógicas são adotadas, 

questionamentos que “[...] nascem da insatisfação, da instabilidade, do encontro e 

desassossego frente às tais crianças com autismo” (VASQUES, 2011, p. 9). 

Estudos têm apontado (VASQUES, 2003, 2008; MARTINS, 2009; CRUZ, 2009; 

CHIOTE, 2011) que o investimento feito pelas administrações públicas no que se refere 

a condições de acessibilidade e formação de profissionais da educação ainda é muito 

restrito; a prática educativa desenvolvida nas escolas é precária, o que dificulta a 

incorporação das necessidades de aprendizagem desses estudantes nas atividades 

vivenciadas pelo grupo de uma sala regular, prevalece ainda uma visão clínica 

projetando a ideia de que esses estudantes necessitam de intervenções “curativas” às 

suas “deficiências” em detrimento do acesso ao conhecimento comum trabalhado no 

coletivo da turma.  

Atualmente, os alunos com deficiência não estão mais só nas instituições especializadas; 

estão matriculados no ensino comum. Mas somente esse acesso não é suficiente para 

pensar na educação inclusiva; é preciso organizar a sua permanência no espaço escolar 

com qualidade de ensino tanto para os alunos com autismo como para os outros; é 

necessário fornecer condições apropriadas aos profissionais que atuarão com esses 

alunos nos diferentes espaços. 

Diante disso, este texto busca contribuir com essa reflexão enfocando os processos de 

ensino e de aprendizado da criança com autismo no ensino comum, tomando como foco 

a apropriação da linguagem escrita. Estudos têm mostrado (CORREIA, 2012, SANTOS, 

2012) que as crianças com autismo apresentam percursos diferenciados e singulares de 

apropriação da escrita e é importante que os profissionais da escola tenham condições 

de se apropriar dessas discussões, de forma a ampliar a compreensão das possibilidades 

de aprendizado desses alunos e da participação do trabalho do professor nesse processo. 

Na escola, o momento da alfabetização tem se colocado como um desafio para esses 

sujeitos, cujos processos interativos e de desenvolvimento da linguagem se distanciam 

do que é considerado normal nesse espaço. Aprender a ler e a escrever implica uma 
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capacidade mais refinada de atuar no plano do simbólico e uma relação mais estreita 

entre o pensamento e a linguagem, o que produz questionamentos sobre a maneira como 

esse processo ocorre em crianças com diagnóstico de autismo. Na busca de contribuir 

para essa discussão, este trabalho relata passagens do processo inicial de 

desenvolvimento da leitura e da escrita de uma criança com autismo na educação 

infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, considerando os desafios encontrados 

para o desenvolvimento do trabalho pedagógico, as condições de acesso ao currículo e a 

dificuldade encontrada para o envolvimento dos profissionais que trabalhavam na 

escola. Detêm-se, particularmente, nos percursos de simbolização, enfocando o gesto, o 

desenho e significações construídas em torno da leitura e da escrita. 

 

A escola e o lugar de aluno  

Para avançarmos na discussão sobre a escolarização da criança com autismo no que se 

refere à apropriação da linguagem escrita, consideramos o caso de Rafael,
77

 observando 

passagens do período em que freqüentou a educação infantil e os anos iniciais do ensino 

fundamental, a partir de relatórios, atividades e registros no período de 2005 a 2011.
78

  

A educação infantil foi vivenciada em um Centro Municipal de Educação Infantil 

(Cmei) e o ensino fundamental em uma Escola Municipal de Ensino Fundamental 

(Emef) na cidade de Vitória-ES. Ambos os espaços contavam com profissionais da 

educação especial, pedagogos, estagiárias, professores regulares e coordenadores. Na 

EMEF havia também o trabalho da bibliotecária, do professor de educação física, do 

professor de informática e da professora de arte.  

As principais ações educativas observadas em relação ao aluno no transcorrer dos anos 

foram: os planejamentos sistemáticos, os registros freqüentes sobre o trabalho 

pedagógico e o desenvolvimento da criança, o reconhecimento da importância da 

formação continuada em serviço, os materiais construídos para a aula em adequação aos 

interesses do aluno e ao conteúdo trabalhado com a turma. 

                                                           
77  Nome fictício. 

78  SANTOS, E. C. (2012). Entre linhas e letras de Rafael: estudo sobre a escolarização de uma criança com 

autismo no ensino comum. 2012. 191 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em 
Educação, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória. 
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A escola é uma instituição marcada por relações e práticas sociais específicas. Rafael 

estava se inserindo nesse contexto a partir do lugar de aluno e sua inclusão nesse espaço 

demandava um trabalho pedagógico diferenciado por parte da escola. Para a inserção 

dele na escola, assim como para qualquer outra criança, havia necessidade de 

reconhecimento desse espaço como um local composto por espaços diferenciados, 

tempos definidos para as atividades realizadas e formas próprias de comportamento. 

Diante disso, era importante que Rafael conhecesse esses diferentes espaços, que 

compreendesse as normas instituídas e se apropriasse delas para que as condições 

propícias ao aprendizado pudessem se configurar. Paralelamente a isso, era necessário 

que ele se apropriasse também do que é ser aluno na escola, para que pudesse se inserir 

no grupo e nas atividades realizadas. Mas, temos clareza que a escola também precisava 

perceber que estava recebendo um aluno que necessitava de momentos e recursos 

diferenciados e que não bastava tentar fazer com que Rafael permanecesse em um local 

sem atribuir um sentido ao que se estava fazendo. Nesse período percebemos que a 

escola estava realizando um trabalho pedagógico precário para a inclusão do aluno, pois 

foi valorizado os espaços que o aluno permanecia sem “incomodar” os outros, como no 

período em que ficava na brinquedoteca quase a tarde toda. 

De acordo com Bridi (2006, p. 63), “[...] incluir o aluno autista no ensino regular suscita 

uma série de adaptações e recursos para viabilizar o processo, devendo ser realizado de 

forma criteriosa e bem orientada, variando de acordo com as possibilidades do sujeito”. 

Para Baptista & Bosa (2002, p.131), essas adaptações e recursos se caracterizam como 

“[...] dispositivos que delimitam e viabilizam a experiência [...]”, constituindo-se como 

garantia para efetivação do processo inclusivo.  

Concordamos com Baptista & Bosa (2002, p. 133) sobre os fatores básicos para dar 

respostas ao confronto que se estabelece na sala de aula, na presença do aluno com 

autismo entre outros com aparente desvantagem, ou seja, “[...] a confiança na 

capacidade do aluno e a prática pedagógica baseada na construção compartilhada de 

regras”. 

Durante o período em que frequentou o Cmei, a criança manteve-se a maioria do tempo 

distante do grupo, porém havia um investimento por parte dos professores e assistentes 
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para que o aluno tivesse acesso à linguagem escrita por meio de desenhos, músicas, 

massa de modelar entre outras atividades. Mas nem sempre ele participava das 

atividades no grupo.  

Nesse contexto, um grande desafio da escola, ao matricular Rafael no 1º ano do ensino 

fundamental, era construir vínculos sociais que possibilitassem a mediação que passa, 

necessariamente, pelos processos de comunicação e de interação, justamente a 

peculiaridade do aluno.  

Outro desafio observado era a comunicação do aluno com os seus pares e os 

profissionais envolvidos em sua inclusão, por exemplo, de acordo com a pedagoga, 

quando o aluno queria usar o balanço no horário do recreio, e outro aluno estava 

balançando, ele ficava na frente do balanço ou segurava as correntes, não deixando o 

colega balançar e acabava cedendo o balanço para Rafael. Em relação à sua 

comunicação com os profissionais, quando ele não queria desenvolver um jogo, batia na 

própria cabeça ou se mordia como indício de que não queria aquela atividade, e os 

profissionais não conseguiam antecipar esse fato.  

De acordo com Bosa (2002), a ausência de respostas das crianças autistas deve-se, 

muitas vezes, à falta de compreensão do que está sendo exigido dela, ao invés de uma 

atitude de isolamento e recusa proposital. Nesse sentido, julgar que a criança é alheia ao 

que acontece ao seu redor restringe a motivação para investir na sua potencialidade para 

interagir. 

Para que Rafael não ficasse pelos corredores, entrando e saindo das outras salas de aula, 

a equipe pedagógica organizou a brinquedoteca
79

 da escola para que fossem realizadas 

algumas atividades de seu interesse. No entanto, a maior parte do tempo a criança ficava 

nessa sala desenvolvendo atividades repetitivas de seu interesse. Aos poucos o grupo de 

professores e do serviço de apoio pedagógico da escola percebeu que somente deixar 

Rafael na sala não era suficiente para a sua inclusão no ensino comum. Foi preciso levá-

lo para a sala de aula, para o convívio com os outros alunos, pensar em objetivos e os 

                                                           
79  Era uma sala com armários de jogos, brinquedos, computador, som, uma mesa grande e comprida, seis 

cadeiras e colchão com almofadas.  
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conteúdos que seriam trabalhados com ele. Isso demandou tempo e dedicação por parte 

dos professores que inicialmente não sabiam por onde começar. 

Encontramos pistas da constituição de Rafael como aluno a partir da interação com o 

grupo, mas tudo do seu modo, às vezes participando diretamente com o grupo na 

atividade ou ficando às margens, compartilhando o momento de outra forma. Aos 

poucos, ele foi compreendendo os diferentes tempos e espaços na escola, com avanços 

consideráveis dentro de um percurso complexo para o nosso sujeito. Mas essa 

complexidade não existia apenas no desenvolvimento do aluno. O trabalho educativo 

também foi lento, complexo, com idas e vindas na direção do fazer/conhecer, 

procurando envolver grande parte da equipe, que, apesar de todas as dúvidas, acreditava 

na potencialidade da criança. 

 

Processo inicial de desenvolvimento da leitura e da escrita de uma criança com 

autismo 

Visando contribuir para a discussão sobre a escolarização da criança com autismo no 

que se refere à apropriação da linguagem escrita, relatamos passagens do processo 

inicial de desenvolvimento da leitura e da escrita de Rafael. Analisaremos 

particularmente, os percursos de simbolização, enfocando o gesto, o desenho e 

significações construídas em torno da leitura e da escrita.   

Aprender a ler e a escrever implica uma capacidade mais refinada de atuar no plano do 

simbólico, que, por sua vez, implica ainda uma relação mais estreita entre o pensamento 

e a linguagem. 

No caso das crianças com autismo, a escassez de estudos sobre a maneira como se 

articulam pensamento e linguagem na constituição desses sujeitos traz desafios para 

pesquisas que buscam compreender o processo de desenvolvimento da leitura e da 

escrita por essas crianças. Quais os percursos de simbolização delas? Como interagem 

com as situações de brincadeira de faz de conta, com a produção e a significação de 

desenhos e de escrita? De que maneira a prática educativa pode se organizar para 

possibilitar avanços no desenvolvimento da leitura e da escrita desses sujeitos?  
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Consideramos interessante discutir a forma como Rafael foi notando e utilizando-se do 

gesto para se comunicar, principalmente a partir de um brinquedo de massa de modelar 

com fôrmas de diversos tipos: letras, animais e alimentos. Ao interagir com o material, 

as modelagens construídas com as fôrmas eram desmanchadas em seguida por Rafael. 

Não conseguíamos fazer a leitura do que era o objeto. Isso aconteceu por dias, fazíamos 

as modelagens e ele desmanchava. Até que um dia ele atendeu ao pedido de não 

desfazer a modelagem, deixamos no canto da mesa e colocamos outra. E colocamos 

rapidamente outra modelagem do mesmo objeto (sorvete) e fizemos o gesto com a mão 

e o barulho com a boca como se estivesse tomando um sorvete. Ele olhou e pegou a 

nossa mão para que repetíssemos o gesto. Fizemos novamente e mais outras vezes, e 

quanto mais repetíamos o gesto, mais ele pedia para repetir, pegando nossa mão para 

que fizéssemos o gesto.  

Trabalhamos semanas com esse material, e a modelagem mais pedida por ele era o 

sorvete, apontando o molde e colocando a massa. Em seguida, pegava nossa mão para 

que fizéssemos o gesto de tomar sorvete. 

Tempos depois, sua mãe nos informou o que ocorreu quanto ela estava caminhando em 

seu bairro para levar um bolo, que seria vendido como doação, em uma feira na praça. 

Ela estava fazendo tentativas de deixar Rafael mais sozinho para andar na rua, sem 

segurar as suas mãos o tempo todo. Aproveitando que o bairro estava tranquilo, seguiu 

com ele pela calçada. Em um determinado local, ele parou e chamou sua mãe para 

entrar em um centro comercial, segurando o seu braço e puxando-a. Como estavam 

atrasados, ela não entrou e seguiu o seu caminho em direção à praça. Na volta, ele, 

novamente, ao passar em frente ao centro comercial, puxou o braço da sua mãe. Numa 

tentativa de entender o que ele queira, perguntou: “O que você quer aí, Rafael? Não vou 

entrar”. Ele começou a chorar e resmungar... até que sua mãe novamente perguntou: “O 

que você quer?”. Rafael fechou a mão e a levou em direção à boca, colocou a língua 

para fora e fez o gesto de tomar um sorvete. 

Sua mãe o via usar o gesto para comunicar uma situação distinta. Em seu relato, ainda 

emocionada, desabafa que deu um nó na garganta diante do pedido de Rafael, que, a 

partir daquele dia, começou a usar gradualmente outras formas de comunicação, além 

auto-agressões, meios mais utilizados anteriormente.  
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Ficamos emocionada quando ouvimos esse depoimento da mãe de Rafael! Esse 

momento marcou muito o nosso trabalho na escola, pois sabíamos que esse uso do gesto 

havia se intensificado com o trabalho com a massa de modelar, e o aluno estava 

demonstrando que havia compreendido o significado do gesto. Seriam indícios de 

gestos significativos? Estaria ele usando o gesto como linguagem? 

A própria família começou a investir mais no uso de gestos, ensinando-o a (re) produzir 

sons e gestos tentando imitar o som dos animais, carros, objetos ou, simplesmente, para 

construir uma forma de comunicação com Rafael. Os gestos, assim como as palavras, 

então exercem funções sociais que acompanham as atuações da criança, servindo como 

apoio/auxílio no planejamento de ações e na solução de problemas (VIGOTSKI, 2007).  

Na escola, conversamos sobre a ênfase na construção da linguagem gestual no 

planejamento e decidimos fazer fichas com os nomes e imagens das figuras que mais 

chamavam a sua atenção, como: macaco, sorvete, pinguim, coração, estrela e flor. Nessa 

atividade, só chamaram a atenção dele as imagens. As fichas com os nomes ele não 

pegava, nem para comparar um com o outro. Então, escrevemos nas fichas os nomes 

dos objetos e ele passou a manusear sempre que estávamos fazendo atividade com a 

massa de modelar. A estagiária não levava esse material para a sala para não chamar a 

atenção dos outros alunos. Talvez esse fosse um momento interessante para envolver 

outros alunos nas atividades com Rafael. 

Em relação ao desenho, podemos dizer que foi preciso ensinar a criança a desenhar e em 

qualquer espaço, no chão do pátio enquanto estava no balanço ou na mesa do refeitório 

enquanto lanchava, embora não fosse o espaço mais apropriado para desenhar. Mas, se 

era ali que ele parava e parecia estar disposto a ouvir, ver os desenhos e, às vezes, 

participar no traçado do desenho, então era ali que fazia os desenhos e a escrita. Aos 

poucos Rafael foi demonstrando que queria participar do desenho, completar a forma 

desenhada (pessoa, sol, casa, árvore, por exemplo) e indicando que já sabia do que 

estávamos falando quando ouvia: “vamos desenhar?”. 

Ensinar o aluno a desenhar passou pelo processo de fazer o desenho para ele ver, fazer o 

desenho com ele e, por fim, deixar ele fazer o desenho sozinho. Não foi um percurso 

linear, pois, mesmo quando solicitado que desenhasse sozinho, nem sempre ele fazia. 
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Esse fato de não fazer o desenho não significava que não soubesse desenhar, mas 

poderia ser uma falta de vontade ou de compreensão de para que fazer o desenho. 

Atribuir significado ao desenho de Rafael foi importante para ele avançar no 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Precisávamos saber se ele 

conseguiria representar a história por meio de desenho e, inicialmente, percebemos que 

ele só desenhava o que queria e já conhecia. Não se arriscava muito no desenho. 

A esse respeito, Vigotski (2007, p. 135) diz: "O desenho é uma linguagem gráfica que 

surge tendo por base a linguagem verbal". É ele considerado, portanto, um estágio 

preliminar no desenvolvimento da linguagem escrita. 

Se o desenho tem como base a linguagem falada, como houve avanços no desenho de 

Rafael, se ele raramente verbalizava? Em nossa reflexão sobre a relação entre o 

pensamento e a linguagem no caso de Rafael, entendemos que a palavra do adulto 

mediando sua relação com o desenho teve um papel muito importante: a linguagem 

verbal do adulto orientava e atribuía sentidos aos traços que Rafael fez na folha, 

indicando que era a representação do desenho observado no livro. 

A escrita também ativa as funções psicológicas superiores, constituindo outra forma de 

manifestação da linguagem. Luria (1986, p.145) define a escrita como  

[...] uma função que se realiza, culturalmente, por mediação. O escrever 

pressupõe [...] a habilidade para usar alguma insinuação (por exemplo, uma 

linha, uma mancha, um ponto) como signo funcional auxiliar, sem qualquer 

sentido ou significado em si mesmo, mas apenas como uma operação 

auxiliar. 

Assim, por último, descreveremos passagens dos primórdios do desenvolvimento da 

leitura e da escrita encontrados nos documentos, nas entrevistas e em alguns momentos 

da observação participante. 

Retornamos aos documentos do CMEI e encontramos vestígios apresentados no 

relatório de 2005, indicando que o aluno tinha contato com a linguagem escrita por 

meio de revistas e letras do alfabeto e que demonstrava prazer em folhear revistas 

buscando imagens de seu interesse. Com apenas três anos de idade, utilizava tesoura e 

fazia colagem nas atividades realizadas com esse fim. Os minutos em que a criança 
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fazia alguma atividade eram indicados como avanço, pois nem sempre conseguia 

permanecer por muito tempo atento às atividades propostas. 

Em relação ao traçado das letras, no relatório de 2007, consta o reconhecimento da letra 

inicial do seu nome em situações diferentes. Nesse período, percebeu-se que ele já 

conseguia traçar algumas letras do seu nome, em alguns momentos com o auxílio de 

nossas mãos e em outros, consegue sozinho. 

No segundo semestre de 2007, encontramos que Rafael queria “[...] escrever o seu nome 

em todos os momentos, principalmente no quadro com giz”. Percebemos que era 

desenvolvido um trabalho com o nome do aluno com diferentes materiais. A professora 

regente registra ter trabalhado o nome com massinha, com recorte e colagem das letras 

em revistas ou mesmo das letras escritas por nós. Podemos registrar avanços no 

simbolismo, com o aparecimento da escrita. 

Esses eram indícios do processo de apropriação da leitura e da escrita. Na verdade, o 

percurso do aluno nessa direção teve um caminho longo e importante, iniciado nas 

experiências anteriores à educação infantil.  

No ano de 2008, momento em que a criança foi matriculada na EMEF, não encontramos 

registros de tentativas de escrita pelo aluno, devido: à sua resistência em permanecer na 

sala regular, o desafio da equipe em tentar registrar as atividades e à não aceitação em 

pegar no lápis (mesmo com ajuda). 

Em 2009, foi feito o Livro do nome, em 2010 o Caderno do alfabeto ilustrado e, em 

2011 foram encaminhadas atividades para casa duas vezes por semana em folhas 

xerocadas, na maioria das vezes para serem realizada com o apoio da família. Uma 

grande participação da família era enviar, em uma caixa, objetos com as letras indicadas 

para a confecção do Livro do nome do aluno e, depois, para a confecção do Caderno do 

alfabeto ilustrado. Essa atividade era feita com uma letra de cada vez. Eram coladas 

pelo aluno figuras que começavam com a letra, e os objetos enviados pela família cujo 

nome se iniciava com a letra eram trabalhados naquela semana. Assim, o aluno levava a 

caixa no final de semana, a família separava os objetos junto com ele e, na segunda-

feira, era entregue à professora regente e à estagiária para explorar juntamente com a 

colagem das figuras na folha que iria compor o seu nome no livro ou a letra no caderno. 
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Isso ajudou o aluno a colar distribuindo as figuras e fazer a leitura das imagens com 

ajuda. 

A apropriação da linguagem escrita por Rafael se deu a partir da interação do outro pela 

linguagem e de signos utilizados para atribuir sentido à leitura e à escrita oferecidos ao 

aluno ou apresentados quando ele demonstrava interesse. Nas relações sociais 

vivenciadas na escola, ele foi se percebendo como parte do grupo, participando das 

atividades desenvolvidas com os demais alunos em ambientes dentro e fora da escola 

(esse processo envolveu momentos de aproximação e afastamento do grupo). Na 

maioria das vezes, estava junto com o grupo.  

Pelo outro, Rafael foi demonstrando o que queria realizar de leitura, compartilhando o 

sentido atribuído por esse outro. Passa a acompanhar a leitura do adulto, muitas vezes 

com atenção voluntária, como nos momentos de leitura no pátio. Em relação à escrita, 

observamos avanços significativos do aluno que mal pegava no lápis, que gostava muito 

de escrever colando as letras e que, por fim, copiava palavras em diferentes contextos e 

chegou a escrever espontaneamente seu primeiro nome, RAFAEL, sem faltar nenhuma 

letra. 

 

 

Entre linhas e letras de Rafael: algumas considerações 

Ao escrever sobre o trabalho desenvolvido para a inclusão de Rafael, observarmos as 

minúcias, os detalhes e os sinais que a criança foi dando das conexões estabelecidas 

entre suas linhas e letras, nos ajuda a compreender a relevância desse tema no contexto 

da educação para todos. Algumas ações precisaram ser pensadas e executadas para que 

o acesso ao currículo fosse assegurado no caso de Rafael.  

Dessa forma, as estratégias pedagógicas identificadas que foram desenvolvidas em sala 

de aula para garantir ao aluno o acesso ao currículo envolveram: ter uma estagiária por 

perto com a turma; trabalhar imagens e temas do cotidiano em situações do dia a dia; 

explicar os comportamentos sociais que são adequados ou inadequados de acordo com 

cada contexto, entre outras. Essas estratégias foram importantes para que o grupo 

conhecesse melhor a criança. Rafael, aos poucos, foi participando por um tempo maior 
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das atividades, principalmente das que envolviam jogos e imagens coloridas. Além 

disso, a estratégia de ter a estagiária para o aluno e a turma ajudou Rafael a construir seu 

tempo e espaço na escola. Inicialmente, ele era guiado continuamente pela mão do 

adulto, em seguida, isso ocorria somente em alguns momentos e, por fim, ele circulava 

pela escola e outros espaços “sozinho”, acompanhando o grupo. Rafael, assim como 

outras crianças, precisava ser orientado inicialmente pelo adulto para realizar as 

atividades.  

No nosso caso, ficou claro que, quando contextualizadas as atividades de acordo com as 

que eram realizadas pela turma, o aluno demonstrava mais interesse em participar, do 

seu modo, ainda que inicialmente com pouca atenção. Foram apresentados indícios do 

desenvolvimento da atenção voluntária de Rafael, principalmente quando a palavra do 

adulto ou de outra criança orientava sua atenção para participar na atividade, 

contribuindo para a construção de suas funções superiores. 

Consideramos também que o planejamento, coletivo e individual, foi essencial para 

afinar os objetivos que a escola pretendia que o aluno alcançasse. Foi um momento 

usado para refletir sobre as ações e pensar em outras ações a partir do que foi avaliado 

pelo grupo sobre o desenvolvimento do aluno. Contudo, nem sempre esse planejamento 

conseguiu unir todos os profissionais em um mesmo momento. A utilização do caderno 

para registro das propostas e análises de participação do aluno nas atividades 

potencializou a articulação do grupo de professores e compôs as informações sobre o 

desenvolvimento de Rafael para quem chegasse à escola. Além disso, esse momentos 

eram utilizados para a produção de materiais para serem usados na sala regular ou em 

outros espaços. 

As mediações pedagógicas (por meio da linguagem e do outro) possibilitam o processo 

de ensino e aprendizagem na sala de aula regular e em outros espaços do ensino formal, 

reconhecendo o potencial da criança. A interação observada nos diferentes anos de 

escolarização de Rafael, entre professor e aluno, aluno e aluno e professor e alunos, foi 

muito importante para que ele se percebesse no grupo e parte dele. Professoras, 

estagiária e aluno se comunicavam, inicialmente, com certas restrições, mas de uma 

forma que abria espaços para a atuação coletiva na zona de desenvolvimento proximal 

do aluno com autismo. Percebemos isso quando Rafael compartilhou os sentidos 
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atribuídos à atividade com a massa de modelar, utilizando o gesto de “tomar um 

sorvete” para se comunicar com sua mãe.   

Reconhecemos que cada indivíduo é singular na sua forma de apropriação da linguagem 

escrita e da cultura. Ainda temos muito a estudar sobre o processo de inclusão das 

crianças com autismo, mas, deixamos nosso incentivo para que avancemos nas 

pesquisas sobre as linhas e letras de outros sujeitos com autismo a fim de contribuir para 

o debate da escolarização dessas pessoas no ensino comum. 
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Resumo 

O Grupo de Estudos sobre Autismo (Gesa) foi instituído em agosto de 2011 e integra-se 

às atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pelo Núcleo de Estudo, 

Pesquisa e Extensão em Educação Especial, do Centro de Educação da Universidade 

Federal do Espírito Santo. Este grupo tem como objetivo geral ampliar os espaços de 

estudos e discussão sobre a inclusão do aluno com autismo no ensino comum, com vista 

à promoção de condições educativas que efetivamente contribuam para avanços em seu 

desenvolvimento e apropriação de conhecimentos trabalhados na escola. A metodologia 

de trabalho do grupo organiza-se em dois eixos centrais. O primeiro abarca os estudos e 

produção de conhecimento sobre autismo em âmbito nacional e internacional. O 

segundo está voltado para a promoção de minicursos, palestras e oficinas para 

profissionais que atuam com sujeitos com autismo. O Gesa tem um caráter permanente, 

cuja prática consiste em encontros quinzenais para organização de estudos sobre a 

temática e elaboração de projetos de formação, levando em consideração principalmente 

os textos produzidos à luz da abordagem teórica histórico-cultural predominantemente, 

mas que, face à diversidade das linhas teóricas dos componentes do grupo, dialoga com 

outras abordagens, como a pós-moderna de oposição e a fenomenológica. Atualmente, o 

grupo é formado por uma professora Doutora da linha de Diversidade e Práticas 

Educacionais Inclusivas, por alunos dos cursos de Mestrado e Doutorado do Programa 

de Pós-Graduação em Educação/Ufes, duas professoras Mestres em Educação, que 

discutem em seus projetos de pesquisa o tema autismo, além de professores 

colaboradores da linha de Diversidade e Práticas Educacionais Inclusivas do Programa 

de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo. Os 

resultados congregam ações como: discussão de pesquisas provenientes do curso de 

mestrado e doutorado realizadas pelos membros do grupo de estudo; divulgação de 
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conhecimentos e experiências produzidos no âmbito do grupo por meio de participação 

em eventos científicos e publicação de trabalhos em eventos e periódicos da área 

educacional; e o evento “Dia de estudo sobre autismo na perspectiva da educação 

inclusiva”, em colaboração com as unidades, redes e sistemas de ensino, público e 

privado, para profissionais da educação que atuam na educação básica. 

Palavras-chave: Autismo. Escolarização. Inclusão Escolar. Formação. 

Abstract 

The Study Group on Autism (GESA) was created in August 2011, and is integrated to 

the activities of teaching, research and extension developed by the Study, Research and 

Extension Nucleus of the Education Center of the Federal University of Espirito Santo. 

This group has as general objective the expansion of study and discussion about the 

inclusion of autistic students in regular classes, with the objective of promoting the 

educational conditions that can effectively contribute to the advance of their 

development, as well as the appropriation of the knowledge worked in schools. The 

methodology of the work group is organized into two main axes. The first comprises the 

study and production of knowledge about autism at national and international levels. 

The second focuses on the promotion of mini courses, lectures and workshops for the 

professionals who work with autistic subjects. The GESA is permanent and they hold 

meetings every fifteen days in order to organize the studies about the theme. They also 

elaborate development projects, giving especial attention to the texts that predominantly 

follow the historical-cultural approach, but which, in face of the variety of   theoretical 

baggage of the group members, establish a dialogue with other approaches, such as the 

post-modern in opposition to the phenomelogical. At present, the group is composed by 

a PhD professor who works with Inclusive Educational Practice and Diversity, and by 

students from the Master and Doctorate Program in Education in the Federal University 

of Espírito Santo. The results bring together actions such as discussions on researches 

done by members of the Program. Besides, they communicate the knowledge and 

experiments in scientific events, in presentation of papers in seminars, and publications 

in journals of the area. There is also the “Day of Study about Autism under the 

Perspective of Inclusion”, with the participation of the units, the web and system of 

education, public and private, and professionals who work with basic education. 

 

Key words: Autism; Schooling; School Inclusion; Formation  

 

 

Introdução 

O Grupo de Estudos sobre Autismo (Gesa) integra-se às atividades desenvolvidas pelo 

Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Educação Especial (NEESP) da 

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Brasil. Foi criado em 2011 a partir da 

demanda tanto acadêmicas quanto da prática educativa de professores da educação 



 

PARTE II  | Pág. 416  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

básica, alunos do Programa de Pós-Graduação, cujo foco de estudo são temáticas 

relacionada ao autismo. Atualmente este grupo é coordenado por uma professora do 

Programa de Pós-Graduação (PPGE/Ufes) e tem como colaboradores professores da 

linha de Diversidade e Práticas Educacionais Inclusivas do mesmo Programa de Pós-

Graduação. 

Desde a criação das Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, 

em 2001, que determina a matrícula de sujeitos com deficiência e condutas típicas na 

escola regular, crianças e jovens com autismo, que antes tinham sua escolarização 

restrita às escolas especiais, têm sido matriculados de forma sistemática e progressiva 

na escola comum, produzindo uma série de demandas, tanto em termos de 

aprofundamento teórico-conceitual e de metodologias de ensino, como de organização 

da escola para acolher e instruir esses alunos.  

Muitas questões têm perpassado as discussões de profissionais da escola e 

pesquisadores a respeito do trabalho educativo com esses sujeitos.  Quem é o aluno com 

autismo? Quais seus percursos de aprendizado e de desenvolvimento? Em quais 

princípios e procedimentos a prática educativa na escola comum deve se basear para 

atuar junto a crianças e jovens com autismo? Como a escola deve se organizar para 

atuar com esses alunos? De quais profissionais necessitam e qual formação esses 

profissionais devem ter? Muitas são as questões que fomentam a discussão do Gesa, 

entretanto neste trabalho não se tem a pretensão de respondê-las, pois neste texto o 

objetivo é relatar algumas experiências realizadas pelo Gesa.  

Assim posto, o Gesa tem como objetivo geral ampliar os espaços de estudos e discussão 

sobre a inclusão do aluno com autismo no ensino comum, com vista à promoção de 

condições educativas que efetivamente contribuam para avanços em seu 

desenvolvimento e apropriação de conhecimentos trabalhados na escola. Tem, ainda, 

como objetivos específicos: produzir e socializar os conhecimentos sobre a 

escolarização da pessoa com autismo em fóruns permanentes e palestras com 

profissionais em formação; promover intercâmbio com profissionais e/ou Grupos de 

Estudos sobre autismo de outras universidades; ampliar os espaços de discussão sobre o 

autismo e a escolarização de pessoas com autismo para a comunidade universitária em 
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geral; promover cursos, em colaboração com as unidades, redes e sistemas de ensino 

para profissionais da educação que atuam na educação básica. 

É de se considerar que a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva, em 2008, insere o autismo na ampla categoria de transtornos 

globais do desenvolvimento. Se o acesso da criança e do jovem com autismo na escola 

regular está garantido nas políticas e legislações educacionais e reflete diretamente no 

aumento das matrículas, por sua vez, a escolarização desses sujeitos ainda é um campo 

de pesquisa em construção (VASQUES, 2008). 

No Brasil, de acordo com um levantamento realizado no Banco de Teses da Capes
80

, 

referente às produções acadêmicas (dissertações e teses) no período de 2008 a 2012, 

tendo como busca a palavra autismo, encontramos 248 produções, desse total, 49 

estudos são de Programas de Pós-Graduação em Educação. Os estudos em educação 

apresentam temáticas diversas como: a comunicação alternativa e ampliada, os métodos 

educacionais, a intervenção precoce, a aplicação de escalas de avaliação, a educação 

especial, o processo de inclusão, as práticas pedagógicas, etc.. Pode-se constatar que a 

maioria dos estudos ainda apresenta um olhar clínico para o autismo, focado nos 

sintomas e comportamentos do sujeito. Na área da educação, a complexidade da 

temática também se manifesta com múltiplas interpretações e pluralidade de 

perspectivas sobre a educabilidade do sujeito com autismo (VASQUES, 2008). 

 

Contextualização Teórica 

No Gesa temos múltiplos olhares para as pessoas com autismo. Apesar de utilizarmos 

predominantemente a abordagem teórica histórico-cultural (VIGOTSKI, 1983, 1997, 

2000, 2007) para nossos estudos, face à diversidade das linhas teóricas dos componentes 

do grupo, dialogamos com outras abordagens, como a pós-moderna de oposição 

(SANTOS, 2007, 2008) e a fenomenológica (HEIDEGGER, 2008). Neste caso, o 

diálogo assume a forma de uma hermenêutica diatópica com vista a identificar 
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preocupações semelhantes e as diferentes respostas que fornecem para a compreensão 

do aprendizado em sua relação com a inclusão escolar.  

As abordagens aqui apresentadas fundamentam, individualmente, os estudos sobre 

autismo e escolarização dos membros do grupo. A abordagem histórico-cultural é a base 

teórica de dois estudos de mestrado concluídos e um em andamento, a abordagem pós-

moderna de oposição é fundamentação teórica de um estudo de doutorado em 

andamento e a fenomenológica é o referencial de outro estudo de mestrado em 

andamento. Dessa forma, apresentaremos a seguir como cada teoria tem nos 

possibilitado olhar para a criança com autismo e seu processo de escolarização. 

 A abordagem histórico-cultural, referenciada pelos estudos de Vigotski (1983, 1997, 

2000), considera a natureza social do desenvolvimento humano, enfatizando os 

processos mediados que inserem a criança na cultura e a cultura nela, destacando o 

papel do outro e da linguagem na inserção e desenvolvimento cultural da criança.  

Portanto, o sujeito se constitui e se desenvolve nas condições concretas de vida, a partir 

das relações e interações que lhes são possibilitadas nos processos mediados.  

Dessa forma, o desenvolvimento ocorre do plano social para o individual, seguindo um 

processo de apropriação cultural, num movimento dialético que envolve a ação do outro 

e do sujeito. Para Vigotski (1997) as leis que regem o desenvolvimento da criança com 

alguma deficiência são as mesmas que regulam o desenvolvimento da criança normal, 

porém é preciso considerar que essas mesmas leis se realizam num conjunto de 

condições completamente distinto com manifestações qualitativamente peculiares e 

específicas, pois toda a cultura humana, ou seja, instrumentos, técnicas, signos e 

símbolos foram elaborados a partir de um modelo ideal de sujeito.   

Na relação entre o social e o individual, a educação da criança “anormal”, como indica 

Vigotski (1997), precisa superar uma prática educacional baseada no déficit, nas 

impossibilidades e limitações em relação ao que ela não pode ou não consegue realizar 

sozinha. Observa-se que as possibilidades educativas da criança com autismo são muitas 

vezes reduzidas ao autismo, restringindo as práticas à reabilitação e adequação social da 

criança.  
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Estudos recentes, pautados na abordagem histórico-cultural (CRUZ, 2009; MARTINS, 

2009; CHIOTE, 2011; SANTOS, 2012) visam lançar um novo olhar para o sujeito com 

autismo e seu processo de desenvolvimento dando relevância ao modo como essas 

crianças são inseridas nas práticas culturais a partir dos outros mediadores.  

Diante dessa perspectiva, devemos situar a criança com autismo no meio social, a partir 

de como ela é significada e constituída pelo outro sem desconsiderar suas 

especificidades, mas levando em consideração essa criança como um sujeito que pensa, 

deseja, sente e representa o mundo de uma maneira peculiar, interagindo com ele de 

outra forma. 

Os estudos de Vigotski (1997) sobre o desenvolvimento atípico contribuem na reflexão 

sobre o autismo, ao considerar a constituição do sujeito simbólico a partir das suas 

especificidades na interação e, em como os processos de mediação podem favorecer (ou 

não) a significação de modo que a criança com autismo se aproprie e domine a cultura 

de maneira a regular suas próprias ações. 

Havendo reflexões sobre este modo de conceber a criança com autismo, por certo que 

haverá transformações de ordem pedagógica, mas também, em nível organizacional em 

toda a escola. Considerando que o bebê se torna humano a partir do acesso à cultura, em 

nossa sociedade, a escola é um espaço social fundamental para garantir avanços 

significativos no desenvolvimento infantil, justamente por desenvolver um trabalho 

pedagógico de caráter intencional e sistemático diante de seus alunos. Entretanto, essa 

instituição educativa necessita se preparar para atender às peculiaridades das crianças e 

jovens que nela ingressam, inclusive aqueles que demandam maior apoio no processo 

educacional.  

Outro autor que nos auxilia na reflexão e em proposições para o trabalho educativo na 

escola em uma perspectiva inclusiva é Santos (2008), sobretudo a partir da compreensão 

da tradução do sofrimento
81

. Por meio da abordagem pós-moderna de oposição, na 

medida em que o ser humano é feito e se constitui culturalmente, questões históricas e 

                                                           
81

 Santos (2008) indica o Trabalho de Tradução para a atuação em relação ao sofrimento do Sul, ou seja, 

experiências nas quais a relação do sujeito como objeto é mais intensa.  Assim considerando, Santos 

fornece pistas para uma prática em relação ao autismo na medida em que encoraja a pensar alternativas 

credíveis nas quais os que experimentam o autismo possam vivenciar a comunicação e relação social 

como requisito de libertação.  
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políticas perpassam a complexidade da compreensão do autismo e por assim entender 

amplia-se a pedagogia dialógica para além do plano biológico e funcional tão acentuado 

por outras abordagens. Desse modo “[...] não há uma natureza humana porque toda a 

natureza é humana” (SANTOS, 2008, p. 89).  

É pelo plano epistemológico que Santos, (2008) defende a concepção pós-moderna de 

oposição para reinventar a emancipação social. Esta concepção prima pelas diferentes 

experiências sociais, pois serve de pistas, de indicativos. Todavia, a multiplicação e a 

diversificação das experiências disponíveis e possíveis levantam dois problemas 

complexos, conforme alerta Santos (2008): o problema da atomização e o problema da 

impossibilidade de transferir sentido à transformação social. Estes problemas, 

usualmente são resolvidos pelo conceito de totalidade e de uma história linear. 

Entretanto, ambas as soluções desacreditam da experiência. A proposta para 

compreensão do autismo, portanto, à luz da abordagem pós-moderna de oposição é de 

novas formas de pensar as totalidades e os sentidos da história de modo a realizar 

convergências éticas e políticas.  

Face a este princípio, citamos a questão formulada por Santos (2008, p. 123): “[...] 

como dar conta teoricamente da diversidade inesgotável do mundo?” E a resposta 

indicada pelo autor é de que como se trata de um fenômeno complexo, o diálogo requer 

um Trabalho de Tradução, pois todas as teorias são incompletas e, portanto, podem ser 

enriquecidas pelo confronto com outros conhecimentos. O Trabalho da Tradução é um 

dos procedimentos metassociológicos indicado pelo uso da razão cosmopolita. Os 

outros procedimentos são a Sociologia das Ausências, a das Emergências (SANTOS, 

2008). 

Frente às situações de autismo, o Trabalho de Tradução não fornece fórmulas prontas, 

didáticas gerais. O que motiva o uso desta teoria é exatamente a sensação de carência e 

de incompletude.  Não há certezas, modelos teóricos de transformação da realidade do 

autismo como foi feito em relação a outros desafios no passado. 

Por sua vez, a emancipação ocorre por meio de significações partilhadas, portanto a 

relação objeto-sujeito dá-se no continuum (SANTOS, 2000). Constrói-se um senso 

comum solidário a partir das representações mais inacabadas da modernidade. Dentre 



 

PARTE II  | Pág. 421  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

estas representações consta o princípio da comunidade pelas dimensões de solidariedade 

e participação e a racionalidade estético-expressiva por meio da marca estética do 

prazer, da autoria e a artefactualidade discursiva. Cada sujeito é único e é o sujeito 

objeto da intervenção pedagógica que dá o tom, a direção, que faz a marcação do tempo 

inclusive de uma pausa.  

 O conhecimento-emancipação privilegia o próximo como o real. Mesmo diante de uma 

proximidade nova e desconhecida sempre que se depara o estranhamento é que se pode 

conduzir ao reencantamento do mundo (SANTOS, 2000, p. 115). A proximidade, então 

não negligencia o prazer, a paixão, a emoção, a retórica, o estilo, e a biografia. 

Dentre os textos que se inscrevem nesta lógica emancipatória de proximidade e não 

indolência pelo desperdício da experiência constam trabalhos que relatam situações 

reais existentes em espaços escolares. Pode-se mencionar, por exemplo: a história de 

integração/inclusão na Itália narrada por Baptista (2002) frente à personagem Carlo; Sá 

(2010) que trata das mediações de Joana em relação à Miguel e Mateus; Tezzari e 

Baptista (2002) apresentam e a descrição do crescimento de Giovani. Por meio da 

abordagem histórico-cultural, destacam-se os estudos de Chiote (2011) quando realiza o 

trabalho colaborativo entre educadores e o menino Daniel, assim como de Santos (2012) 

com o estudo feito em uma escola municipal, o qual envolvia Rafael.  

A partir de um diálogo entre a Filosofia Fenomenológica e a Educação, destacamos 

também uma perspectiva que busca lançar um olhar para o sujeito com autismo e sua 

educabilidade partindo da analítica existencial heideggeriana sobre o Ser, contribuição 

que se torna potente para o campo educacional, pois, o ponto de partida da investigação 

em Heidegger, em sua obra Ser e tempo, é desmistificar a suposta separação entre 

homem e mundo preconizada pela tradição filosófica da metafísica.  

Refletir acerca do modo de ser do homem, denominado pelo filósofo por Dasein, 

literalmente ser-aí, significa considerar o homem enquanto ser-no-mundo. Ora, tal 

questão é potente por nos possibilitar pensar a pre sença dos sujeitos com autismo no 

espaço da escola atualmente. Ao destacar o modo de ser do homem como Dasein (ser-

aí), Heidegger (2008) coloca-o na dimensão da mundaneidade. O ser-aí é ser-no-

mundo. Ele existe junto-a. Nesta perspectiva, homem e mundo não estão dissociados e 
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mundo não é uma propriedade a qual o homem pode ou não apresentar, ou algo exterior 

a ele com o qual pode escolher se relacionar ou não: o mundo constitui o modo de ser 

do homem, “[...] todo ‘eu’ só é junto ao mundo” (LYRA, 2008, p 269 grifo nosso).  

Se na analítica heideggeriana homem e mundo estão indissociados, um não é sem o 

outro, logo, desmistifica-se a falácia sobre o ‘mundo do autista’, como um espaço 

místico apenas habitado por esse sujeito, concepção esta que, muita das vezes, contribui 

para estigmatização desse sujeito, bem como para a assunção de uma atitude 

parcimoniosa nas relações travadas com o mesmo. 

Em sua análise ontológica, Heidegger (2008) coloca o ser-aí como ente privilegiado, o 

único capaz de questionar-se a si mesmo, porque existir é interpretar-se e interpretar 

significa questionar a si mesmo. O autor insiste em ressaltar que este ente que nós 

somos, em virtude de seu próprio ser, tem a singular capacidade de colocar questões, o 

que ocorre exatamente neste ponto, da abertura do Ser, enquanto ente possibilitado de 

questionar-se a si mesmo, que se configura o ponto de ligação entre a analítica 

existencial heideggeriana e a educação inclusiva, tema tão caro a nós.  

O fato de o Dasein ser um ente que coloca em jogo seu próprio Ser remete à questão do 

ser-aí em sua existência no mundo. Andrade (2008), em sua análise da obra 

heideggeriana, nos diz que ao adentrarmos nesse mundo já encontramos um 

preenchimento de sentido: espécie de conhecimentos que estão aí, desde antes de 

nascermos. Nossa relação com o mundo se encontra já antecipada e, graças a isso, nos 

familiarizamos com o que está a nossa volta. 

Heidegger (2008) considera esse sentido como algo importante para o ser-aí, enquanto 

uma compreensão prévia e orientação para o Ser, denominando-o de impessoal, um 

modo de ser impróprio, que se perde na medianidade das opiniões do senso comum, o 

qual responde às questões do cotidiano sem convocar o Ser a questionar o que lhe é 

próprio. Neste sentido, a compreensão atua como um modo de ser pelo qual nos 

situamos no mundo e nele vivemos intensamente a ponto de parecer atemático para nós 

(HERMANN, 2002). 

O impessoal colocado pelo filósofo se encontra presente, ainda que implicitamente, nas 

opiniões de educadores que exercem práticas educativas com sujeitos com autismo, ao 
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reafirmarem o discurso acerca da ineducabilidade dos mesmos bem como o olhar 

apenas para o que supostamente é visto como falta ou déficit. Nesta esteira, o impessoal 

seria um invisível consenso capaz de definir “[...] costumes e induzir sua aceitação 

como padrão de bom senso, para, em seguida, criar identidades e distinções; 

agrupamentos e segregações, valorações e hierarquias” (KAHLMEYER-MERTENS, 

2008, p. 32). Deste modo, ao estar entregue à impessoalidade o homem afasta-se assim, 

de sua tarefa mais própria, que é cuidar de si mesmo. 

Relacionar a educação e a impessoalidade tomada por Heidegger torna potente a nossa 

intenção em contribuir para a construção de uma proposta de educação inclusiva, 

voltada para a singularização do sujeito, em colaborar para a educabilidade do sujeito 

para uma existência autêntica.  

Para Heidegger, o ser das coisas está no lidar dos homens com elas e no falar, numa 

trama de significações que os homens vão tecendo entre si, e através da qual lidam com 

as coisas ao redor. Assim, os significados não estão nas coisas, e sim na compreensão 

do Dasein (ser-aí), sendo possível a este atribuir novos significados ao mundo que o 

rodeia (SODELLI, 2008). 

Na perspectiva ontológica, o homem é lançado no mundo e entregue a responsabilidade 

de si mesmo, assim, ao dar-se conta de sua própria existência, o homem tem de cuidar 

de ser. Para Heidegger, cuidar de ser significa tomar a seu cuidado as coisas 

pertencentes à existência: os outros, o mundo, as coisas do mundo e si mesmo. Ser-no-

mundo, portanto, é cuidar. 

Neste sentido, uma proposta de educação inclusiva sob a perspectiva do cuidado 

contribui de forma decisiva para pensarmos a educabilidade do sujeito com autismo, por 

questionar como a escola pode contribuir para transformação dos educandos para o 

modo de ser autêntico, que confronte o sujeito levando-o a questionar o que lhe é mais 

próprio, o seu Ser. Uma educação inclusiva dentro da perspectiva do cuidado chama-nos 

a promover a busca pela autonomia, bem como uma atribuição de sentido do processo 

de ensino e aprendizagem dos educandos, trilhando por um caminho que visibiliza as 

possibilidades engendradas no processo educativo, contra discursos impessoalizantes, 

que desconsideram esses sujeitos em seus diferentes modos de ser-e-estar-no-mundo. A 
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busca por uma proposta educativa pela autenticidade dos educandos faz toda diferença, 

porque possibilita a prática do cuidar de si a estes sujeitos, fazer suas escolhas, refletir, 

enfim, dar conta de sua própria existência (SODELLI, 2008). 

A compreensão das situações envolvendo autismo em interface com as abordagens 

histórico-cultural, pós-moderna de oposição e fenomenológica embora apresentem 

singularidades, confluem na visão de que os fatores históricos, sociais e culturais 

influem na relação de “cuidado de si”. Não existe o sujeito desconectado do mundo, 

mergulhado em seu próprio “eu”. O “eu” é parte de “si” que envolve tudo o que 

constitui um sujeito mediado pela linguagem. Portanto, o sujeito com autismo não é 

concebido como alguém que vive em sua própria concha ou quem não assimila uma 

cultura.  

 

Metodologia 

O Gesa tem um caráter permanente realizando encontros para estudo e planejamento de 

atividades de formação quinzenalmente. A metodologia de trabalho do grupo organiza-

se em dois eixos: 

1º - Estudos e produção de conhecimento sobre autismo. 

Esse eixo congrega ações como: discussão de pesquisas provenientes do curso de 

mestrado e doutorado realizadas pelos membros do grupo de estudo; intercâmbio com 

os outros grupos de estudos e encontros com pesquisadores de outras instituições de 

ensino superior para trocas de experiências e debates sobre a temática; divulgação de 

conhecimentos e experiências produzidos no âmbito do grupo por meio de participação 

em eventos científicos e publicação de trabalhos em eventos e periódicos da área 

educacional. 

Como já foi comentado anteriormente, a maior parte dos estudos produzidos sobre 

autismo, que enfoca questões educacionais, apresenta uma perspectiva clínica, 

considerando, sobretudo o quadro sintomático do autismo, sendo o desenvolvimento 

compreendido como um percurso restrito às funções elementares e a prática educativa 
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como um processo centrado unicamente no sujeito, priorizando o treino de habilidades e 

comportamentos. 

Em uma perspectiva diferenciada, nosso desafio é o de compreender esse sujeito para 

além do transtorno e das características que apresenta num dado momento de sua vida. 

Concebemos o autismo como uma condição de um sujeito em constituição com 

peculiaridades que não encerra sua trajetória de vida como sujeito a partir do transtorno, 

como algo pronto e acabado. Antes, compreendemos o desenvolvimento do sujeito 

como um processo que ocorre na relação com o outro, num determinado contexto 

histórico e cultural e, portanto, tendo seus rumos definidos por esse contexto. 

Entendemos que a educação escolar deve propiciar aos alunos condições para o 

desenvolvimento de formas superiores de pensamento e para a apropriação do 

patrimônio cultural, científico, artístico e tecnológico de uma dada sociedade, em 

contextos coletivos, permitindo-lhes assumir um papel ativo em seu aprendizado e 

constituir-se como parte de uma coletividade.  

Diante disso, para avançar em nossos estudos, buscamos um intercâmbio com 

pesquisadores de diferentes instituições de ensino superior, cujo olhar para a 

escolarização de sujeitos com transtornos globais do desenvolvimento esteja em 

consonância com nossas reflexões, permitindo-nos, assim, avanços nos estudos sobre o 

autismo.  

2º) Promoção de mini-cursos, palestras e oficinas para profissionais que atuam com 

sujeitos com autismo. 

No estado do Espírito Santo, de acordo com os dados do Censo Escolar, em 2012, dos 

14.837 alunos da educação especial (em todas as modalidades, etapas e níveis de ensino 

da educação básica), 1.314 são alunos com autismo ou Asperger, o que representa 

8,85% dos alunos da educação especial. Do total de alunos com autismo ou Asperger, 

17 estão matriculados na educação de jovens e adultos – EJA, 514 frequentam apenas a 

educação especial e 783 estão matriculados na escola regular na educação básica sendo: 

196 na educação infantil; 431 nas séries iniciais do ensino fundamental; 134 nas séries 

finais do ensino fundamental; e 22 no ensino médio. 
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Dessa maneira, a demanda por formação continuada para os profissionais dos sistemas 

públicos de ensino que atuam com sujeitos com autismo se torna mais premente devido 

ao fato de os cursos de formação inicial, de modo geral, abordarem de forma superficial 

a escolarização desses sujeitos.  

A partir de 2006, com a instituição da Resolução CNE/CP Nº 1, de 15/05/2006, que 

institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, 

Licenciatura, cessaram as possibilidades de configuração do curso de Pedagogia por 

meio de Habilitações, que permitiriam um aprofundamento maior em determinado nível 

ou modalidade de ensino. Forma-se o profissional generalista, capaz de atuar em 

diferentes espaços educativos e com diferentes sujeitos. Ainda que o artigo 5º, inciso X, 

da referida Resolução destaque que o futuro profissional deve estar apto a “demonstrar 

consciência da diversidade, respeitando as diferenças de natureza ambiental-ecológica, 

étnico-racial, de gêneros, faixas geracionais, classes sociais, religiões, necessidades 

especiais, escolhas sexuais, entre outras;” (RESOLUÇÃO DO CNE/CP Nº 1, 2006), as 

possibilidades de configuração de um currículo que atenda às demandas de formação 

para a área de Educação Especial são muito restritas.  

Discorrendo sobre a formação de professores e a Educação Especial, Caiado, Campos e 

Vilaronga (2011) chamam a atenção para alguns aspectos que interferem nas 

possibilidades de uma formação inicial consistente desses profissionais, como a carga 

horária restrita de cursos de formação de professores para abordar questões específicas 

da Educação Especial e a presença do modelo médico-psicológico na literatura 

abordada, entre outros. 

Diante desses dados, propomos avanços no diálogo com as redes de ensino e com seus 

gestores, por meio mini-cursos, palestras e oficinas para profissionais que atuam com 

sujeitos com autismo, no intuito de oportunizar momentos de formação continuada 

como possibilidades de estudos sobre a escolarização desses sujeitos no ensino comum. 

É imprescindível acompanhar a realidade e as experiências desses professores nas redes 

quanto ao processo de ensino e aprendizagem dos alunos a fim de intervir nessa 

realidade, contribuindo no percurso educacional dos sujeitos com autismo. 
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Apresentação, análise e discussão dos resultados 

Nesta parte do texto apresentamos os principais resultados das pesquisas desenvolvidas 

pelos membros do Gesa, buscando uma análise dos dados em conformidade com cada 

abordagem teórica adotada por cada membro. Também abordaremos as ações realizadas 

pelo grupo na formação continuada dos profissionais da educação básica em parceria 

com as redes de ensino. 

No estudo de Chiote (2011),  A MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA NA INCLUSÃO DA 

CRIANÇA COM AUTISMO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, a pesquisadora analisou 

papel da mediação pedagógica na inclusão da criança com autismo na educação infantil. 

Sob a luz do aporte teórico da abordagem histórico-cultural, a partir do trabalho 

colaborativo, a pesquisadora interviu em conjunto com as professoras, na busca de 

mediações que favorecessem à criança se reconhecer como parte de sua turma. A autora 

indica que no início do estudo a atuação das professoras estava vinculada a 

incapacidade e limitação da criança com autismo. No trabalho colaborativo com as 

professoras foram planejadas e tecidas as mediações pedagógicas num processo de 

orientar a criança com autismo para o que era esperado dela (e das demais crianças) nas 

diversas situações, num fazer para/com ela. O investimento do adulto na participação 

dessa criança, como sujeito das/nas práticas escolares, rompeu com o isolamento da 

mesma e possibilitou, por parte das professoras e demais crianças, a construção de uma 

nova imagem para a criança com autismo, a de quem pode aprender com o outro. 

As análises da autora indicam que a mudança de olhar das professoras para a criança 

com autismo, percebendo-a como sujeito, bem como suas formas de se perceberem 

como professoras de uma criança com autismo na educação infantil foram se 

constituindo na medida em que era realizado o movimento de inserir essa criança em 

seu grupo para que ela se percebesse e se organizasse a partir da vivência coletiva nos 

diferentes tempos e espaços do CMEI
82

. Os resultados apontam que a mediação 

pedagógica, quando assumida em sua intencionalidade, pode favorecer o 

desenvolvimento da criança com autismo, permitindo a ela apropriações e 

compartilhamento de sentidos mais amplos e complexos em relação ao meio físico e 

social e a si própria no contexto escolar.  

                                                           
82 Centro Municipal de Educação Infantil. O estudo foi realizado no município de Cariacica-ES. 
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Santos (2012), em sua dissertação de mestrado, ENTRE LINHAS E LETRAS DE 

RAFAEL: ESTUDO SOBRE A ESCOLARIZAÇÃO DE UMA CRIANÇA COM 

AUTISMO NO ENSINO COMUM objetivou analisar como ocorre o desenvolvimento 

da leitura e da escrita de uma criança com autismo no ensino comum. Utilizou uma 

metodologia qualitativa, realizada por meio de um estudo de caso do tipo etnográfico, 

que se desenvolveu em um trabalho colaborativo, à luz do aporte teórico e metodológico 

da perspectiva histórico-cultural de Vigotski e colaboradores (VIGOTSKI, 1993, 1997, 

2007), especificamente, nas elaborações construídas sobre o papel do outro e da 

linguagem na constituição do sujeito e para análise dos dados considerou os princípios 

do paradigma indiciário. 

A análise dos dados permitiu a compreensão de que os modos de inserção da criança 

com autismo nos diferentes tempos e espaços da escola e a constituição de si como 

aluno foram se estabelecendo com o passar dos anos; e que os profissionais e o trabalho 

educativo, a partir do planejamento coletivo e das ações pedagógicas, contribuíram para 

o percurso de simbolização da criança com autismo. O caminho percorrido pela criança, 

em relação à apropriação da linguagem escrita, teve momentos de avanços e retrocessos 

em um movimento não linear. Os dados indicam ainda que as interações verbais e a 

mediação pedagógica nas atividades de leitura e de escrita contribuíram para avanços no 

desenvolvimento mental da criança com autismo, principalmente em relação à atenção 

voluntária e ao desenvolvimento da percepção, e na apropriação da leitura e da escrita. 

Vilmara Mendes Gonring em seu estudo de mestrado investiga o processo inclusivo dos 

sujeitos com Síndrome de Asperger em um CMEI do município de Vitória- ES, sob a 

ótica dos desafios e possibilidades que devem ser levados em consideração por toda a 

comunidade escolar. A pesquisa busca ampliar o debate sobre as práticas pedagógicas 

destinadas a crianças com Síndrome de Asperger em diálogo com o movimento da 

educação inclusiva, considera a escassez de estudos sobre esse tema.  

Preliminarmente, a análise dos dados realizada até o momento tem mostrado que é de 

fundamental importância que profissionais da educação compreendam as 

especificidades cognitivas e comportamentais do sujeito com Síndrome de Asperger 

para que possam de fato desenvolver ações e propostas planejadas de interação social e 

afetiva, minimizando, assim, possíveis problemas psicossociais apresentados por essa 
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população no ambiente escolar e na interação com os outros sujeitos do contexto 

educacional, como colegas de sala, professores e demais profissionais da instituição 

educacional. 

Fernanda Ferreyro Monticelli, doutoranda em fase de conclusão do texto para defesa da 

tese, analisa algumas das muitas histórias das práticas discursivas na área da educação 

em relação às crianças consideradas corrigíveis no período da Primeira República no 

Estado do Espírito Santo. Dentre as fontes de informação para construção do 

conhecimento utiliza documentos e mensagens de governo disponíveis no Arquivo 

Público do Estado do Espírito Santo, livros (manuais didáticos) dos anos 20 preservados 

pela Biblioteca Central da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Sustenta-se 

nos estudos de Santos (2008) para fazer a relação do presente com o passado, ou seja, 

das propostas atuais de inclusão com as práticas de segregação fora ou dentro das 

escolas, no início do século XX. O estudo tem apontado para uma compreensão em 

relação aos movimentos realizados pelos seres humanos, diante do ainda-não, mas que 

concomitantemente se imbuem no firme propósito de construção de uma sociedade mais 

justa e com mais possibilidades de igualdade. 

Sulamyta Silva Pinto, em sua análise preliminar, discorre sobre as práticas pedagógicas 

realizadas junto a um sujeito com autismo no âmbito do ensino comum. Seu estudo 

ainda buscou identificar quais as concepções que os educadores que atuavam com o 

educando possuíam acerca da temática do autismo e da educação inclusiva, bem como 

observou as relações estabelecidas entre educadores e educando e os aspectos da 

socialização do sujeito com os demais colegas de turma e professores. O estudo se 

desenvolveu a partir de uma abordagem qualitativa, cuja metodologia se baseou no 

estudo de caso fenomenológico, a partir das contribuições do campo da educação 

inclusiva e da Filosofia Fenomenológica de Martin Heidegger e Maurice Merleau-

Ponty. 

Como resultados, o estudo apontou para os desafios colocados pela proposta de 

educação inclusiva e o desconhecimento a respeito do autismo, produzindo uma visão 

estereotipada do sujeito por parte dos educadores, bem como um baixo investimento nas 

relações com o educando nos momentos lúdicos. Os resultados também sinalizam a 

necessidade de uma prática pedagógica sistemática e contextualizada direcionada ao 
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educando com autismo, possibilitada pela observação e o registro rigoroso do cotidiano 

vivido no contexto escolar, a fim de conhecer as necessidades do sujeito. Para tal, urge 

considerar o planejamento do professor como lugar de sistematização da prática 

educativa.  

Os estudos supracitados apresentam em comum o olhar diferenciado para o sujeito com 

autismo, buscando reconhecer as suas potencialidades, mesmo com a sua forma peculiar 

de desenvolvimento e participação social. Encontramos indícios de que, um ambiente 

cheio de interações, oportunidades de acesso ao conhecimento e, sobretudo, que 

considera os sujeitos em constituição, contribui para que as pessoas com autismo 

possam se apropriar de diferentes maneiras da nossa cultura, seja pela brincadeira, 

apropriação da linguagem escrita, entre outras, a partir de suas vivências na escola 

comum. 

Além dos estudos individuais dos membros do grupo, o Gesa promoveu em 2011 o 

primeiro “Dia de estudo sobre autismo” em parceria com as redes públicas de ensino, 

com palestra e oficinas para os professores que trabalham na educação especial. Em 

2012, foram ofertados dois mini-cursos no II Seminário Nacional de Educação Especial 

e XIII Seminário Capixaba de Educação Inclusiva, com os seguintes temas: 

“Transtornos Globais do Desenvolvimento: aspectos da escolarização no ensino 

comum” e “Sujeitos com autismo no ensino comum: desafios e possibilidades”. Os 

membros do grupo, a convite das secretarias de educação, participam como palestrantes 

em formações específicas nas redes públicas de ensino. 

 

Considerações finais 

Consideramos que o Gesa tem se constituído um importante canal de diálogo entre a 

universidade e as redes de ensino, pois, tem como objetivo geral ampliar os espaços de 

estudos e discussão sobre a inclusão do aluno com autismo no ensino comum, com vista 

à promoção de condições educativas que efetivamente contribuam para avanços em seu 

desenvolvimento e apropriação de conhecimentos trabalhados na escola.  
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As diferentes abordagens teóricas que constituem o grupo possibilitam variadas formas 

de compreender o desenvolvimento do sujeito com autismo, pois o que os membros se 

propõem é um diálogo para a construção do novo olhar para a pessoa com autismo. 

A provocação do grupo para um novo olhar para o autismo, sobrepondo um sujeito que 

aprende e se desenvolve a partir do lhe é proporcionado no meio social e focando no 

papel do outro como mediador da interação desse sujeito com o meio e o conhecimento, 

tem proporcionado novos questionamentos a respeito da prática educativa com crianças 

e jovens com autismo, rompendo com a ideia de que a escola regular tem pouco a 

oferecer para o desenvolvimento desses alunos. Diante dos pontos discutidos neste 

artigo, nosso desejo é ampliar o olhar para o desenvolvimento da criança com autismo 

considerando suas potencialidades.  
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O SOFRIMENTO INFANTIL: OUVINDO CRIANÇAS NO SERVIÇO DE 

SAÚDE 

Emilia Helena da Silva Frizzera
1
 

 

Resumo 

 

Este trabalho parte, desde 1997, da observação de uma equipe multiprofissional no 

Ambulatório de Pediatria do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes 

(Hucam). Observa o número crescente de crianças consideradas com dificuldades de 

aprendizagens e com depressão encaminhadas para atendimento clínico, questionando 

quem é a criança com diagnóstico de depressão, como se relaciona com a própria 

família e com a escola, como compreende os acontecimentos que a envolvem. Diante 

disso, esta pesquisa tem como objetivo analisar como a criança com diagnóstico de 

depressão compreende e elabora os acontecimentos que vão compondo sua vida em 

diferentes espaços pelos quais circula, sobretudo no ambiente escolar. Parte de uma 

visão que entende o homem em uma perspectiva de totalidade, inserido em um dado 

contexto histórico e cultural e sendo constituído por esse contexto. O estudo busca 

afastar-se de um modelo medicalizante, que trabalha prioritariamente com fatores 

biofisiológicos, minimizando a influência de aspectos sociais e históricos na saúde e 

bem-estar da criança. Para esta pesquisa foi realizado estudo de casos de crianças com 

diagnóstico de transtorno depressivo, que foram encaminhadas ao Serviço de Saúde pela 

escola ou por suas famílias. Os sujeitos da pesquisa foram duas crianças com 

diagnóstico de depressão, na faixa etária de 10 a 12 anos, período próximo à 

adolescência e considerado de risco em relação à eclosão de transtornos mentais, em 

algumas teorias. Na análise dos dados dos dois sujeitos, constatou-se a presença de 

modos de ser complexos, constituições subjetivas marcadas por múltiplos 

acontecimentos e pela participação de outras pessoas. Compõem a vida dessas crianças 

aspectos, como: ser filho adotivo, ter sofrido doenças e perdas no ambiente familiar, 

maus-tratos no ambiente familiar, ter vivenciado nascimento de um irmão mais novo e 

ter limitação em relação às possibilidades de fazer as próprias escolhas. Embora se 

possam estabelecer relações com o espaço escolar, nesse contexto, sobressai o ambiente 
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familiar, com suas contradições e também possibilidades no desenvolvimento e 

expansão na vida dessas crianças. Ressalta-se, neste trabalho, a importância do 

intercâmbio entre educação e saúde para responder às demandas de garantia de vida e 

saúde da criança em processo de sofrimento psíquico. 

Palavras-Chave: Depressão em crianças. Escolas. Saúde escolar. Serviços de saúde 

infantil. 

ABSTRACT 

 

The paper is based on the observation of a multi professional team in the pediatrics 

ambulatory, of the University Hospital Cassiano Antonio de Moraes- Hucam, since 

1997. We could see the growing number of children considered to have difficulties 

regarding learning and with depression and who were forwarded to clinics, what 

questioned us  about who is the child with depression diagnosis, how does the child 

relate with family and school?, how does the child realize the events he/she is involved? 

Before that, the research aims at analyzing how the children with depression diagnosis 

realize and elaborate the events that compose their lives in the different space they 

circulate, especially, in the school environment. From a point of view that sees the man 

in a perspective of totality, inserted in a certain historical and cultural context and 

constituted by that context, the study intended to be away of a medicalized model, 

which works priority with bio physiological factors, minimizing the influence of social 

and historical aspects in the child’s health and welfare. For the research, a study case 

was done with children with depressive disorder diagnosis, who have been forwarded to 

be assisted by health services by the school or their own families. The research subjects 

were two children with depression diagnosis, 10 and 12 years old, period near teenage 

and considered to be risky in relation to outbreak and mental disorders, in some 

theories. When analyzing both subjects data, it was found the presence of complex ways 

of being, subjective constitutions marked by multiple events and by other people’s 

participation. The life of these children is composed by aspects, such as: to be an 

adopted child, illnesses and losses in the family environment, mistreating suffered in the 

family environment, the birth of a younger sibling and the limitation regarding the 

possibilities of making their own options. Although it is possible to establish relations 
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with the school space, in this context, the family environment stands out along with its 

contradictions and possibilities in the development and expansion as well, in the life of 

these children. The paper highlights the importance of an interchange between 

education and health in order to respond the demands of life and health guarantee of the 

child in process of psychic suffering. 

Keywords: Depression in children. School.  Health.  Chidren’s health services. 

 

INTRODUÇÃO 

Fazendo parte de uma equipe multiprofissional no Ambulatório de Pediatria do Hucam, 

desde 1997, observei o número crescente de crianças consideradas com dificuldades de 

aprendizagem e com diagnóstico de depressão encaminhadas para atendimento clínico. 

As famílias queriam saber sobre fatores biofisiológicos que explicassem o fracasso 

escolar dessas crianças. Quando esses fatores não eram encontrados, podia-se observar a 

decepção das famílias diante do olhar alegre da criança.  

Entretanto, a escassez de estudos sobre depressão infantil e suas repercussões na escola 

dificulta uma compreensão maior sobre as possibilidades de atuação com essas crianças. 

Por outro lado, Ribeiro et al. (2007) nos chamam a atenção para o crescente aumento 

dos casos de depressão na infância. Em nossa prática também observamos que muitos 

casos com diagnóstico de déficit de atenção na escola apresentavam bastantes 

componentes psíquicos ligados ao diagnóstico do transtorno depressivo, como conflito 

familiar, isolamento, tristeza e baixa autoestima. Porem, este estudo problematiza o 

conceito de depressão na infância, não o colocando como conceito fechado mas sim 

como uma das hipóteses diagnostica envolvida nas alterações apresentadas pelas 

crianças em seu comportamento na família e na escola.  
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OBJETIVOS 

Este estudo tem como objetivo geral entender como a criança com diagnóstico de 

depressão compreende e elabora os acontecimentos que vão compondo sua vida em 

diferentes espaços pelos quais circula, sobretudo no ambiente escolar. 

Como desdobramento desse objetivo maior, destacam-se alguns objetivos específicos: 

a) conhecer alguns fatores que contribuem para um quadro de sofrimento psíquico em 

crianças; 

b) refletir sobre possibilidades de contribuição do sistema de saúde para a promoção do 

bem-estar e saúde da criança com um quadro de sofrimento psíquico. 

 

O CONCEITO DE DEPRESSÃO 

Estudos mais sistemáticos sobre o tema depressão na infância tiveram início a partir da 

década de 1970. Para Calderaro e Carvalho (2005), o interesse pelo assunto surgiu 

principalmente devido ao fato de 

[...] que essa patologia traz comprometimentos importantes nas 

funções sociais, emocionais e cognitivas, interferindo no 

desenvolvimento infantil, de maneira a afetar não só a criança, 

mas também sua família e o grupo com o qual se relaciona. (p. 

181). 

 

Os autores citados neste estudo utilizam como referência os sintomas dos adultos e 

também as alterações comportamentais para discutir a depressão em crianças, de acordo 

com a faixa etária e de acordo com a Classificação Estatística Internacional de Doenças 

e Problemas Relacionados à Saúde – CID-10 (Organização Mundial de Saúde, 1993).  

 

O DIAGNÓSTICO DA DEPRESSÃO 
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Atualmente, a depressão pode ser abordada como doença, síndrome e sintoma (Lima, 

2004). Como doença, era assim denominada a psicose maníaco-depressiva, que 

atualmente se chama transtorno bipolar. Como síndrome, a depressão faz parte de um 

conjunto de sinais e sintomas que compõem um determinado quadro nosológico e, 

como sintoma, ou melhor, conjunto de sintomas, como nominada nos manuais 

classificatórios: CID-10 e DSM-IV. 

É importante ressaltar que este trabalho aborda a depressão infantil como sintoma. 

Nosso nível atual de conhecimento nos permite entendê-la como expressão de situações 

familiares, ou seja, reflexo de interações intrafamiliares não saudáveis com reflexos na 

vida escolar das crianças, sob a forma de baixos rendimentos e desempenhos escolares, 

aquém do esperado pelos professores, além de tristeza e isolamento. 

Para Lima (2004), a CID-10 apresenta algumas distinções no diagnóstico de crianças e 

adultos. Os fatores predisponentes podem ser “[...] multifatoriais: genéticos, 

sociológicos e antecedentes psicológicos. A depressão na criança pode ser precipitada 

por problemas adversos de longa duração, problemas familiares e fatores de 

personalidade” (p. 515-516). 

 

ASPECTOS SOCIAIS E HISTÓRICOS DA SAÚDE HUMANA  

Em diferentes áreas da clínica médica, encontramos estudos que defendem um modo de 

olhar a doença e a saúde que se distanciam de uma visão mecanicista e organicista.  

González Rey (2011) discute sobre concepções de saúde e de doença presentes na área 

clínica e chama a atenção para a desconsideração de aspectos subjetivos, culturais e 

sociais da doença. O autor ressalta a visão organicista que sustenta essas concepções, a 

qual tende a desconsiderar fenômenos que não possuem uma base orgânica.   

Para González Rey (2011) “esse modelo biomédico não proporciona à pessoa a 

possibilidade de um papel mais ativo diante da própria doença” (p. 26).  

Outro ponto a ser abordado, em relação às concepções de saúde e de doença que levem 

em conta aspectos sociais e históricos, refere-se ao diagnóstico que se assenta em 
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processos que se fundamentam prioritariamente em dados quantitativos no caso de 

transtornos mentais. 

Os estudos de Canguilhem (2010) sobre o normal e o patológico em saúde – sobre as 

fronteiras difusas da normalidade – nos fazem refletir sobre algo que escapa às 

medições, algo que Canguilhem chamou de corpo subjetivo, levando-nos à reflexão de 

como medir o transtorno depressivo infantil no âmbito escolar.  

O autor faz questionamentos acerca de abordagens quantitativas que tomam como 

referência o estado normal para chegar ao patológico e às ciências do patológico e do 

normal. Assim, sua crítica se estende aos inventários e às escalas utilizadas para 

mensurar níveis de sofrimento psíquico. 

Portanto, ao questionar a normalização da ciência e da Medicina positivista, 

Canguilhem (2010) aponta para a não linearidade dos fenômenos ligados ao 

adoecimento físico e mental.  

Segundo esse autor, o que estabelece o estado de doença não são as medições 

normativas ou os desvios padrão, mas sim o sofrimento. Abordar a saúde implica tratar 

de prazer e dor e, diante disso, estamos sutilmente introduzindo algo que escapa às 

medições, o que Canguilhem (2010) chamou de corpo subjetivo. 

Os estudos desses autores nos permitem pensar o diagnóstico do transtorno depressivo 

infantil com ênfase na história clínica e na relação médico-paciente com uma visão “não 

compartimentalizada”, qualitativa dos transtornos mentais, muito mais que uma visão 

quantitativa das ciências positivistas e lineares. 

O presente estudo trata de um fenômeno contemporâneo, que são os transtornos 

depressivos na sociedade, e todos os passos dessa investigação visam também a refletir 

sobre os modelos medicalizante e psicologizante da educação que trabalham com 

fatores biofisiológicos, além de também abordar variantes sócio-históricas e as 

diferenças e particularidades, buscando mostrar que, muitas vezes, a “diferença” de que 

se trata é a diferença de oportunidades. 
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O CONTEXTO HISTÓRICO E SOCIAL E A SINGULARIDADE DA CRIANÇA EM 

PROCESSO DE SOFRIMENTO PSÍQUICO 

Vigotski (1998b) busca compreender o homem em uma perspectiva de totalidade, o que 

o leva a considerar as inter-relações não apenas entre os aspectos biológico e cultural, 

como também entre o cognitivo e o afetivo, o individual e o social. Esse autor defende 

ainda que não é possível compreender o desenvolvimento infantil sem um olhar que 

integre esses variados aspectos, o que nos auxilia a observar a criança em processo de 

sofrimento psíquico, considerando os múltiplos acontecimentos que atravessam sua 

existência e a maneira como esses acontecimentos a afetam como um todo.   

O Vigostski (2000) apresenta uma lei básica para o desenvolvimento: “[...] qualquer 

função no desenvolvimento cultural da criança aparece em cena duas vezes, em dois 

planos – primeiro no social, depois no psicológico, primeiro entre as pessoas como 

categoria interpsicológica, depois, dentro da criança” (p. 26). 

Nessa acepção, o desenvolvimento mental humano não é dado, não é imutável e 

universal, não é passivo, nem independente do desenvolvimento histórico e das formas 

sociais de vida humana.  

No transcorrer da vida, na relação com os outros em diferentes espaços, nós nos 

apropriamos de modos de ser, de pensar e de sentir. Aprendemos a ser filhos/filhas, 

pais/mães, aluno/aluna; apropriamo-nos de comportamentos e sentimentos que, no 

transcorrer da história, foram sendo sedimentados como próprios ou esperados, 

considerando-se os diferentes lugares que ocupamos (Oliveira, 2007).  

Para um desenvolvimento sadio, Dolto (1988a) chama a atenção para a necessidade de 

um ambiente que acolha e proteja a criança, oferecendo-lhe segurança e a sensação de 

que é aceita e amada. A autora indica que quando ocorrem dificuldades afetivas nos 

primeiros anos de vida, associadas ou não aos distúrbios orgânicos, poderão ocorrer, na 

vida escolar, inibições sociais e/ou motoras. Dolto (1988) acrescenta que “[...] tudo que 

a criança vive aí inscrever-se-á nela” (p. 255).  

 

  



 

PARTE II  | Pág. 441  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 METODOLOGIA 

A fim de atender às questões do estudo, a metodologia escolhida foi de natureza 

qualitativa. Para Ludke; André, (1986) essa abordagem permite construir um retrato rico 

e detalhado da vida humana, a partir da maneira como os sujeitos veem determinado 

fenômeno da realidade, pois tomam como base a ideia de que “[...] a realidade pode ser 

vista sob diferentes perspectivas, não havendo uma única que seja a mais verdadeira” 

(p. 20).  

Ressaltamos ainda o envolvimento do pesquisador com a pesquisa, que é tratado nessa 

abordagem para além de uma visão de neutralidade, considerando-se a impossibilidade 

de o pesquisador manter-se neutro, sem interferir de alguma forma no processo de 

pesquisa. Acrescentamos a isso a sua escuta sensível e a atitude compreensiva em 

relação aos sujeitos investigados. 

No contexto da abordagem qualitativa de pesquisa, foi escolhido o estudo de caso como 

metodologia para o estudo de crianças com diagnóstico de depressão infantil. 

 

Os sujeitos da pesquisa foram duas crianças: José e Gabriela. O critério para a definição 

dessas crianças está associado ao diagnóstico de quadro depressivo, feito por 

profissional da área da saúde que encaminhou as crianças para acompanhamento e 

orientação. De acordo com o encaminhamento do profissional, as crianças apresentam 

sintomatologia depressiva e dificuldades na aprendizagem. 

A escolha por crianças dessa faixa etária (10 a 12 anos) teve como critério o fato de 

estarem próximas ao período da adolescência. 

 Nas sessões lúdicas, foram utilizados jogos e brinquedos com escolha da criança 

envolvida e também da pesquisadora, de acordo com aceitação e autorização das 

pessoas envolvidas. 

As últimas sessões lúdicas foram feitas com intencionalidade, solicitando-se às crianças, 

em um primeiro momento, que lessem livros de história infantis de acordo com o tema 

que mais havia se destacado nas primeiras sessões da pesquisa e também com a 

solicitação de desenhos dos principais sentimentos envolvidos nas primeiras sessões. 
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Também foram realizadas entrevistas com pais, pedagoga da escola e professores das 

crianças sujeitos da pesquisa. Tratou-se de entrevista semiestruturada, com pequenos 

roteiros definidos previamente.  

As entrevistas com o pedagogo e os professores foram feitas na escola. Somente 

tivemos autorização para entrevistar os profissionais da escola de uma das crianças 

investigadas. As entrevistas, também semiestruturadas tiveram como objetivo identificar 

aspectos da vida escolar das crianças.  

O registro das informações colhidas durante as entrevistas foi feito por meio de 

gravação em áudio das entrevistas, tomando os devidos cuidados para evitar 

identificações e exposições das crianças pesquisadas. 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

Para a organização e análise dos dados, todas as entrevistas foram transcritas. 

Juntamente com os dados registrados em diário de campo, as transcrições foram 

analisadas com base no referencial adotado. Para a análise dos dados, este estudo 

inspirou-se na análise de conteúdo (Bardim, 1997). 

No processo de análise, observamos a pertinência de organizar a reflexão a partir de 

dois eixos: “A vida de José” e “A vida de Gabriela”. 

SOFRIMENTO PSÍQUICO NA INFÂNCIA: HISTÓRIAS DE JOSÉ E DE 

GABRIELA  

 

A VIDA DE JOSÉ  

José é um menino de 12 anos que está cursando a 6
a
 série, que, na atual legislação de 

educação, corresponde ao 7º ano. É uma criança que foi adotada quando recém-nascida 

por pais com mais idade, ou seja, após os 40 anos. O pai tem filhos já adultos de um 

primeiro casamento e a mãe também. Os dois filhos do primeiro casamento da mãe e 

uma filha moram com a família, que reside em um bairro nobre da região metropolitana 

de Vitória.  
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Até o momento da pesquisa, José havia estudado em duas escolas privadas. Com seis 

anos de idade, começou estudar no Colégio 1 e lá permaneceu até os dez anos. Há cerca 

de um ano estuda no Colégio 2. Por ter ficado reprovado no ano de 2011, atualmente 

estuda em seu terceiro colégio particular. 

José foi encaminhado para consultas psíquicas por suas dificuldades em aprender as 

primeiras letras, por sua relutância em fazer os deveres escolares sozinho, pelo desejo 

de brincar durante essas atividades, por sua atenção reduzida e por não aceitar 

alimentação que não fosse a de sua casa (o que deixava os pais constrangidos quando 

viajavam a passeio e ficavam hospedados em pousadas). 

Ao final do ano, José foi reprovado nessa escola. Diante disso, “[...] fez ameaças de 

jogar uma bomba” na escola, segundo relato dos pais. Quanto aos comentários dos 

professores de José, não foi possível incluí-los neste texto, devido ao fato de não 

obtermos autorização para conversar com eles, com a justificativa de que a escola estava 

com todos os horários ocupados em sua tarefa de ensino e por ser norma da escola. 

José afirma não gostar da escola, mas, quando indagado, não apresenta justificativa para 

isso. Em uma das sessões lúdicas na brinquedoteca, após a leitura do livro “O menino 

maluquinho”, a pesquisadora conversa com José sobre sua escola:  

 

Pesquisadora: Você tem retrato de colégio? 

José: Não gosto de retrato de colégio. Não gosto de colégio! 

[...] 

Pesquisadora: Você diz que não gosta de escola? 

José: Nunca gostei. 

Pesquisadora: Por quê? 

José: Odeio a escola e não sei por quê. 

 

No diálogo sobre a vida escolar de José, ele expressa sofrimento e ódio, embora não 

conseguisse olhar o que estaria movimentando esse sentimento, mesmo com insistência 

da pesquisadora. Apesar de tentarmos buscar, nas relações escolares com professores e 

colegas, um entendimento para justificar esse sentir, não foi possível avançar nessa 

tarefa. 
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Por outro lado, nas entrevistas semiestruturadas realizadas com seus pais, eles 

informaram que José apresentava “fácil relacionamento” com eles e com as crianças da 

vizinhança. Também aceitava a frequência cotidiana ao ambiente escolar com 

tranquilidade.  

Acontecimento I: A briga na escola 

Na sessão lúdica de 23-5-2012, durante a realização da atividade de leitura do livro 

“Menino Maluquinho”, ocorreu um diálogo sobre a reprovação de José na escola 

anterior. José explicava que perdera a prova, porque o pai não o levara para a escola. 

 

 [...] 

Pesquisadora: O que aconteceu? 

José: Estava na aula de Filosofia e eu tive uma briga com meu colega, bati a cabeça dele 

no quadro, ele puxou meu pé e eu dei um chute na barriga dele. 

 

A partir de uma pergunta da pesquisadora se ele, José, teria falado em jogar uma bomba 

na escola, como seus pais haviam comentado nas entrevistas, a criança passa a falar 

sobre o que faz quando está “com raiva”: “Quando eu estou com raiva, eu sempre falo 

que vou acabar com a pessoa”; “É só mexer com os sentimentos das pessoas. Quando 

estou com raiva eu faço isto”.  

As elaborações de José podem ser observadas na continuidade do diálogo com a 

pesquisadora: “Eu quero é ser lutador. [...] Meu professor luta. A faculdade que ele fez 

eu não sei”. Esse desejo expresso por José nos leva a indagar se, em seu mundo, tornar-

se um lutador como o professor não seria para ele uma forma de ser respeitado e aceito, 

sentimentos não presentes em sua vida escolar, expressos na briga em que se sente 

ofendido quando o colega “zoa” dele pela nota inferior. José, que foi rejeitado pela mãe 

biológica, parece tentar se afirmar como forte e capaz por meio da agressão aos outros. 

Acontecimento II: A adoção 

José foi adotado ainda recém-nascido, e seus pais adotivos o foram buscar no hospital. 

Tiveram fácil acesso para se cadastrar para adoção por não manifestarem nenhuma 

preferência sobre idade e sexo. 
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A condição de criança adotada era de conhecimento de José e foi esclarecida pela 

família desde o primeiro encontro, mas não verbalizada por ele nas primeiras sessões 

lúdicas.  

Na entrevista com a mãe de José, ela fez um comentário que traz elementos 

interessantes para compreendermos como ele vê sua situação de filho adotado. Relata a 

mãe que, anteriormente, José costumava falar muito sobre sua mãe biológica. Em vários 

momentos de sua vida, perguntava por ela, sofria, pedia para conhecê-la.  

Mas a mãe informa que, desde que José começou a usar o medicamento Cloridrato de 

Fluoxetina, por volta dos 12 anos, que ela própria dera e que era de seu uso, parou de 

perguntar sobre a mãe biológica e ainda deixou claro que, quando ele quisesse conhecê-

la ele falaria.  

O encontro com a mãe biológica pedido e adiado em vários momentos, segundo a 

família, foi relatado por Jose em 22-05-2012.  Podemos pensar nesse momento como de 

integração, de fio condutor e de ampliação da percepção de seu comportamento. A 

emergência de uma percepção de que sua família é maior, mais ampla, embora os laços 

sejam mais próximos com o pai e a mãe adotivos e os irmãos e a irmã adotiva do que 

com sua mãe biológica e seus irmãos biológicos. Em maio de 2012, a vivência das 

experiências do abandono da mãe, da adoção e do reencontro com a mãe biológica 

parece se integrar em uma nova configuração que possibilita a José ultrapassar, se 

perceber de outra forma, como filho adotivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARTE II  | Pág. 446  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 

 

Figura 1 —
 
Eu tenho a força! 

 

Em seu desenho realizado em 22-5-2012, ao representar o sentimento de força, potência 

de vida, ele retrata a família que o adotou e sua família biológica. Incluiu-se com sua 

representação de braços levantados nesse desenho (Figura 1). 

Acontecimento III: A morte do cachorro de estimação 

José, em um trecho de sua fala, durante uma sessão, relata um tempo vivido com seus 

animaizinhos de estimação. Essas lembranças relatadas por José representam os 

primeiros indícios de perdas relacionadas com seus animaizinhos de estimação por fuga, 

porque os pais doaram para outro membro da família, ou por morte, de acordo com sua 

imaginação. Os pais, em suas entrevistas, não confirmaram morte dos animais como a 

criança imagina ter ocorrido na época.  
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Acontecimento IV: A doença do pai e da mãe 

Referindo-se aos pais, José relata: que ao ver o pai caído no chão, devido ao início de 

um enfarte do coração, ficou em um estado emocional alterado: “Estou morrendo por 

causa do meu pai...”. O mesmo ocorre em relação à mãe em outro momento, por causa 

de um câncer na tireoide. Na linha do tempo emocional de José, esses dois momentos 

estão unidos na expressão: “estou morrendo”, o que dimensiona sua dor em frente a 

esses acontecimentos: doença e possibilidade de morte.  

As experiências com perdas e doenças colocam José em contato com a possibilidade de 

fim da vida. Com a pesquisadora, devido à confiança estabelecida, permite-se partilhar 

esses momentos e retomar a esperança de que seus pais vão viver muitos anos.  

Acontecimento V: A morte do avô e de alguns tios 

Nesse acontecimento, José relata sobre a morte do avô, dos tios e do primo e, ao mesmo 

tempo em que relata, comenta sobre o sofrimento que esses acontecimentos lhe causam. 

Os enunciados de José trazem indícios para compreendermos o modo como o tema da 

morte foi organizado no seu pensamento e na sua fala. 

O que a criança diz sobre si própria 

A análise dos dados indica que a condição de José como criança com diagnóstico de 

depressão parece ser atravessada pelas possibilidades que se apresentam a ele de 

elaborar acontecimentos angustiantes, relacionados principalmente com a adoção, as 

doenças dos pais e perdas de familiares e animais de estimação. 

Brincando de “embaixadinhas” com a bola, no dia 21-10-2011, José conversa, derruba 

alguns brinquedos que estão próximos, como em uma reação ao que está sendo falado, e 

continua a brincar com a bola.  

José expressa suas habilidades com a bola ao mesmo tempo em que comenta sobre as 

“[...] coisas impossíveis que ninguém nunca imaginou”, sobre as coisas por que já 

passou. Nesse momento, revela um modo de ver a si próprio como alguém capaz de 

enfrentar os desafios que a vida lhe colocou, como as perdas e doenças.  
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Como já foi comentado, nos diferentes encontros realizados, emerge, no caso de José, 

uma constituição subjetiva complexa. Essa constituição complexa se delineia em um 

contexto de vida também complexo.  

Esses “muitos Josés” se revelam nos diferentes acontecimentos da vida dessa criança, 

como o abandono pela mãe biológica, a perda de animais de estimação, a morte do avô 

e as doenças de seus pais e  as brigas no colégio. 

Entretanto, os diálogos estabelecidos nas sessões lúdicas apontam também comentários 

de José que indicam, em alguns momentos, potência emocional psíquica em seu 

desenvolvimento e sentimento de esperança no viver, melhora de autoestima, 

autoconfiança. José revela essa potência em suas tentativas de compreensão de seu 

mundo familiar. 

 A VIDA DE GABRIELA  

Apresentamos agora outra criança, a menina Gabriela de dez anos, moradora de um 

bairro mais afastado de outro município que compõe a região metropolitana, porém 

também estudante de uma escola particular, com pais jovens e trabalhadores à época do 

atendimento e com a mãe grávida de um menino e bastante ansiosa com o 

comportamento de Gabriela. 

Gabriela foi levada ao ambulatório por estar fugindo de casa, nervosa, chorando muito. 

Os pais reclamavam das notas baixas na escola. Relataram que trabalhavam muito e que 

Gabriela ligava para eles no trabalho para voltarem para casa mais cedo, dizendo que 

algo de grave havia acontecido com ela. Tudo alarme falso. 

Gabriela estudava em escola particular e cursava o 6º ano. No ano anterior, estudara em 

escola pública. Nas primeiras sessões lúdicas, ela reclamava que a mãe não tinha 

paciência, brigava e batia nela.  

No que se refere à escola, foi possível obter um relatório descritivo de seu 

desenvolvimento estudantil e comportamental. Inicialmente, o relatório trata de seus 

primeiros meses na Escola (2011):  

O ano de 2011 foi o primeiro ano da aluna em nossa 

escola. Ela veio de uma escola pública, já tendo algumas 
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dificuldades na aprendizagem, conforme conversa com sua 

mãe. No início do ano apresentou ser uma aluna muito 

tímida, com reservadas amizades e pouca socialização. 

Não tirava dúvidas com os professores, mantendo suas 

dificuldades quanto à resolução de conteúdos. Após as 

primeiras avaliações, Gabriela apresentou notas muito 

baixas, sendo então necessário convidar seus pais para 

virem à escola (p. 1). 

 

Ao compreender toda essa situação vivenciada por Gabriela, a escola procurou 

promover ações para integrá-la ao ambiente escolar.  

Os primeiros contatos com Gabriela, também no mesmo consultório do atendimento de 

José, foram positivos devido à facilidade de expressão da criança. Gabriela relatou suas 

queixas sobre sua família, seu desejo de ser tratada com acolhimento e respeito. Nesse 

período, sua mãe estava gestante de seu irmãozinho. A criança não estava tímida e sim 

com uma aparência de revolta em seu comportamento. Nesses primeiros contatos, a mãe 

de Gabriela nada revelou sobre sua própria adoção quando bebê, fato desconhecido pela 

pesquisadora. 

Na brinquedoteca, durante as sessões lúdicas, Gabriela teve curiosidade de ver os 

brinquedos e jogos, de escolher e de tocar o pianinho, demonstrando seu gosto musical, 

de representar com os fantoches, de criar histórias e se divertir, manifestando um modo 

de ser criança também marcado por potência emocional e expectativas diante da vida. 

Acontecimento I: Conflitos com a mãe 

Em um dos recortes de sua fala, na brinquedoteca, Gabriela dá indícios das dificuldades 

no relacionamento com sua mãe: “Mamãe fica brava”, quando tenta escolher sua roupa 

e a mãe não concorda: 

Gabriela: O papai está trabalhando. A mamãe fica brava porque eu vesti essa roupa. Ela 

queria que eu colocasse outra roupa. 
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A criança relata passagem de sofrimento ao vivenciar emoções de raiva na relação com 

a mãe. O relato indica que seu desejo de autonomia e decisão está sendo impedido na 

relação com a mãe, gerando frustrações e dor.  

Na sessão lúdica realizada no dia 25-5-12, a pesquisadora solicita a ela que desenhe o 

sentimento da falta de liberdade de escolha. Gabriela diz que vai desenhar duas pessoas 

fazendo compras e só uma escolhe, o que para ela era um tipo de sentimento ruim 

(Figura 1). 

Figura 1 — Como é ruim não poder escolher!  

 

Gabriela desenha uma menina com uma expressão de desapontamento, lamentando-se 

por “não pode escolher”. Gabriela desenha só uma figura, mas havia falado em desenhar 

duas. 

Entretanto, nesse contexto conturbado, Gabriela diz que se entender com a mãe é o que 

“ela mais queria”. 

Diante disso, levantamos algumas indagações: o que estaria por trás dessas atitudes da 

mãe?  
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Em uma sessão, a menina relata o segredo da família, segundo ela, contado pela 

amiguinha: a adoção de sua mãe quando bebê por seus avós.   

A mãe de Gabriela confirma a sua adoção desde quando bem pequenininha, o que não 

era do conhecimento da pesquisadora. Sua adoção parece representar um “peso” 

emocional na sua vida, o que é expresso sob a forma de choro durante o seu relato. 

Comentando sobre sua própria vida, a mãe de Gabriela conta que foi adotada quando 

bebê e que nunca quis conhecer sua mãe biológica.  

Seus sonhos de ser professora foram interrompidos com o nascimento de Gabriela. Mais 

tarde, quando pensou novamente em retomar seus estudos, ficou novamente grávida do 

irmãozinho de Gabriela. 

Ao ser indagada se apanhou de seus pais adotivos quando criança, a mãe de Gabriela 

comenta que não. Diz que eles eram bem carinhosos com ela, mas com Gabriela ela 

perde o controle.    

Constatamos que o diálogo esclarecedor entre mãe e filha não está podendo acontecer 

devido ao tumulto emocional entre ambas.  

Acontecimento II: O nascimento do irmão caçula 

Em outro momento do encontro, Gabriela expressa os sentimentos de ciúmes com o 

nascimento do irmãozinho:  

Gabriela: Eu tive ciúmes, mas antes já tinha brigas, tem muito tempo, muito tempo... 

Sua fala indica que o nascimento do irmãozinho aumentou os conflitos já existentes 

com a mãe. Durante muitos anos, Gabriela foi o centro das atenções dos pais e agora 

mudanças nessas relações estavam ocorrendo. O sentimento de ciúmes revela-se como 

outro indício das dificuldades no relacionamento com os pais e também com a avó. 

Diante desses acontecimentos, Gabriela fica com ciúmes da avó, o que é expresso em 

sua fala: “Ela só dá atenção para ele” (28-10-2011). 

Acontecimento III: A escolha das músicas que Gabriela deve cantar 

Embora a relação de Gabriela com o pai seja menos tensa e conflituosa, em entrevista, 

ele relatou que percebe que ela sofre com os limites que ele tenta lhe impor.  
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O pai quer que ela cante música religiosa e não as músicas populares que tocam em 

rádios ou nos programas de televisão. 

Acontecimento IV: As fugas de casa 

Nesse contexto de vida conturbado, as elaborações de Gabriela envolvem a 

desobediência, o emprego da mentira e o desejo de fugir de casa. 

O que a criança diz sobre si própria 

Nos comentários a respeito de si própria, expressos em diferentes momentos, Gabriela 

revela perceber-se “grande’, querendo ser ouvida e respeitada como ser humano. 

Quando isso não acontece, fica com raiva e expressa esse sentimento com palavras e em 

seu comportamento. 

Por outro lado, seus comentários apontam também o gosto pela música, o desejo de 

fazer ginástica rítmica, de trabalhar e ajudar os pais economicamente. 

Algumas vezes sua mãe a deixa escolher a roupa, mas não diz aonde elas vão e depois 

critica a escolha com surpresa da inadequação da escolha.  

Na relação conflituosa com a mãe, Gabriela diz que a mãe quer que ela obedeça, mas 

ela a desafia: “Eu não obedeço, tem hora que eu me irrito. Só que eu tenho que obedecer 

a eles, mas eles têm que me respeitar. Eu sou um ser humano”. 

Mesmo diante dos conflitos com a mãe, Gabriela revela uma potência emocional 

geradora de novas expectativas e buscas em relação à mãe, numa tentativa de superar a 

condição que lhe traz sofrimento psíquico. 

Os diálogos com Gabriela durante as atividades lúdicas revelam um constituição 

subjetiva complexa, caracterizada pelas “Gabrielas” que se delineiam nos diferentes 

acontecimentos de conflito com a mãe, no nascimento do irmão, na escolha pelo pai das 

músicas que deve cantar, em suas fugas de casa, no enfrentamento e autoafirmação 

diante da mãe. 

De forma semelhante a José, chamamos a atenção para a pertinência da não 

cristalização da constituição subjetiva de Gabriela como depressiva.  
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 Como aponta Vigotski (2000), ao tratar da constituição do sujeito, a “personalidade” 

diz respeito ao agregado de relações sociais transferidas internamente; aos papéis e 

funções sociais desempenhados pelo indivíduo [...]”(p. 36).   

 

Considerações finais: Família, escola e sistema de saúde  

 Ao receber o diagnóstico de depressão da criança, os pais frequentemente apresentam-

se envergonhados pela situação do filho e, muitas vezes, tendem a culpabilizar a criança 

por seu comportamento e emoções, pelo que sente em seu corpo e também por seu 

fracasso escolar e seu estado emocional depressivo, desejando ou tendo a expectativa de 

que ela melhore por si mesma. 

Nesse momento, a articulação entre sistema de saúde, família e educação é um ponto a 

ser ressaltado, já que os profissionais da escola devem acompanhar, por intermédio da 

família, o tratamento clínico-terapêutico a que o aluno está submetido, de forma a 

promover o seu desenvolvimento social, afetivo e cognitivo. 

 Entretanto, no momento, parece evidenciar-se, nas relações entre o sistema escolar e o 

sistema de saúde, um descompasso causado pela falta de intercâmbio entre esses dois 

setores. Tanto a saúde quanto educação em suas práticas ainda se encontram diante de 

demandas não atendidas com relação à educação, à clínica terapêutica e à inclusão. 

Entendemos que a escola assim como a unidade médica precisam redimensionar seus 

olhares para as crianças/alunos com diagnóstico de depressão, tendo a família como 

uma aliada na reflexão sobre essa alteração mental.  

Para Gonzalez Rey (2011), “[...] a transformação das condições de vida deve ser 

acompanhada da educação da pessoa, única forma de garantir que as pessoas se tornem 

sujeitos dessas novas condições de vida, as transformem e sejam capazes de novos 

níveis de desenvolvimento” (p. 44). 

Diante disso, esta pesquisa teve como objetivo analisar como a criança com diagnóstico 

de depressão percebe e elabora os acontecimentos que vão compondo sua vida em 

diferentes espaços pelos quais circula, sobretudo no ambiente escolar. Apoiando-nos em 

uma perspectiva que busca ver o homem em sua totalidade, inserido em um dado 
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contexto histórico e cultural e constituído por esse contexto, o estudo procurou 

distanciar-se de um modelo medicalizante, que se centra em fatores biofisiológicos e 

minimiza a influência de aspectos sociais e históricos na saúde e bem-estar da criança.  

Entendendo que as doenças, Gonzalez Rey (2011), “[...] nunca anulam os processos de 

produção da saúde [...]” (p. 71). O autor coloca em foco as possibilidades do sujeito em 

relação a sua própria condição e, de certa forma, faz uma aposta em suas possibilidades 

de ter uma atuação mais ativa e potencializadora em relação à própria doença.   

 Na análise dos dados dos dois sujeitos, pudemos constatar a presença de modos de ser 

que indicam, por um lado, medo, insegurança, raiva, revolta e, por outro lado, a busca 

de afirmação de si próprios como agente de sua história de vida. Enfim, modos de ser 

marcados por múltiplos acontecimentos e pela participação de outras pessoas.  

Compõem a vida dessas crianças aspectos, como: o fato de ser filho adotivo, doenças e 

perdas no ambiente familiar, maus-tratos sofridos pela criança no ambiente familiar, o 

nascimento de um irmão mais novo e limitação em relação às possibilidades de fazer as 

próprias escolhas. Nesse contexto, sobressai o ambiente familiar, com suas contradições 

e também possibilidades no desenvolvimento e expansão na vida dessas crianças. 
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Resumo 

Com uma crescente preocupação acerca da inclusão de deficientes no ensino 

regular e em vista da falta de materiais que possam auxiliar estes alunos a compreender 

a matemática, foram desenvolvidos materiais através de um projeto de extensão do 

IFRS, a fim de possibilitar um maior entendimento acerca de determinados conteúdos 

matemáticos. Além disso, o projeto promoveu aos licenciandos em matemática a 

oportunidade de conhecer a temática da inclusão de deficientes visuais no ensino 

regular. 

Um dos materiais desenvolvidos foi um kit de figuras inscritas ao círculo, feitas 

com diferentes materiais, pensado para que alunos “normais” e alunos com deficiência 

visual pudessem juntos manipular a fim de compreender as relações matemáticas 

existentes entre lado, raio, e apótema das figuras regulares inscritas ao círculo. Também, 

foram construídas réguas com vincos de graduação 1 em 1cm, raiz quadrada de 3 em 

raiz quadrada de 3 cm e raiz quadrada de 2 em raiz quadrada de 2 cm, a fim de tornar 

táteis as medidas comensuráveis e incomensuráveis. 

A atividade baseou-se num roteiro de modo que os alunos deveriam explorar as 

figuras e responder aos questionamentos feitos pelos monitores, usando de cálculos e 

medições a fim de que cheguem nas relações. 

Firmamos uma parceria com o Instituto Audiovisão – INAV para aplicarmos 

nossa atividade e termos a confirmação ou não de nossas premissas sobre o mesmo. Um 
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mesmo teste foi aplicado a uma turma de 2° ano do ensino médio técnico em Química, 

na qual a coordenadora do projeto leciona. 

Através da aplicação foi possível notar que além de abordar um conteúdo 

específico de matemática, foram revisados conceitos básicos, como equações, 

operações, além do teorema de Pitágoras. O fato de as figuras serem em relevo e feitas 

com diferentes materiais, facilitou a percepção de cada elemento, tanto por parte dos 

cegos, que necessitavam percorrer a mesma tateando, quanto por parte do aluno 

surdocego, pois as figuras eram em maior dimensão. Com as aplicações concluímos que 

esta atividade é inclusiva, pois, diferentes alunos de diferentes níveis de ensino, com 

deficiência ou não, puderam realizá-la, além propiciar a aproximação do licenciando 

com sua futura prática docente. 

 

Palavras-chave: deficiência visual; inscrição; tatear. 

 

Abstract: 

There is a growing concern about the inclusion of disabled people in a standard 

elementary, middle and high school, due the lack of specific material that can help them 

to understand mathematics. Having it in mind, an extension project of IFRS developed 

some options that can offer them a better understanding about certain mathematical 

content. In addition, this project promoted for the graduates in mathematics the 

opportunity to know the inclusion process of people at regular school. 

One of the developed materials was some different geometric models engraved 

in a circle. Those were fabricated using different materials, thinking to allow the 

visually impaired students and others to handle those together in order to understand the 

mathematical relationships between edge, radius and apothem. Also, raised mark rulers 

were fabricated with different scale, for example: 1cm, square root of 3cm, square root 

of 2, in order to facilitate the concept of commensurate and incommensurate measures 

through touch. 

The activity was based on a script so that students could explore the models and 

answer the questions presented on the monitors, using calculations and measurements in 

order to get the relations between those. 

To confirm our assumptions about this theme and check the developed activities 
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applicability, we have entered into a partnership with the Institute Audiovision – INAV. 

The same test was applied to a group of students on second year at Chemistry Technical 

High School, in which the Project Coordinator teaches. 

Through the application was possible to note that in addition to addressing a 

specific content in mathematics, were reviewed basic concepts such as equations, 

operations, and the Pythagorean Theorem. The fact that were used models with relief 

and made with different types of materials, it facilitated the perception of each element, 

either by the blind students, who needed to go groping those, as by the deaf blind 

student, because the large model’s dimension. With this project, it’s possible to conclude 

that this activity getting the students involved on this inclusion process, cause different 

students of different levels of education, disabled or not, they could participate on that, 

and it provide some experience on the teaching process. 

 

1.Introdução 

 Ao ser lançado o Plano de Desenvolvimento de Educação – PDE (2007), as 

metas se direcionaram para ações inclusivas, ou seja, a inclusão de todos os alunos com 

deficiência nas salas comuns de ensino das redes públicas, em regime de colaboração 

com os entes federativos. No que diz respeito à Educação Especial, é estabelecida a 

diretriz de “garantir o acesso e permanência das pessoas com necessidades educacionais 

especiais nas classes comuns do ensino regular, fortalecendo a inclusão educacional nas 

escolas públicas”. Em reflexo disso, segundo o Censo Escolar, entre 2005 e 2011, as 

matrículas de crianças e jovens com algum tipo de necessidade especial (intelectual, 

visual, motora e auditiva) em escolas regulares cresceu 112% e chegou a 558 mil. 

Frente a esta nova “clientela”, professores, coordenadores, diretores e comunidade 

escolar se veem desamparados, sem um embasamento teórico/prático necessário para 

atendimento e educação deste público. Esta realidade pode ser percebida ao se 

conversar com gestores, visitando escolas que possuem em seu projeto pedagógico o 

caráter inclusivo, como também quando se busca literatura referente ao assunto 

inclusão, ou de como trabalhar com as diferenças, entre outros. 

Também é notória a dificuldade com relação aos materiais didático-pedagógicos, 

sendo assim, é necessário buscar meios de facilitar, aproximar, envolver, atrair e 

propiciar uma melhor aprendizagem do público em geral. Também se percebe certa 
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carência de materiais que se possa utilizar em uma sala regular, sendo possível 

encontrar alguns materiais restritos a alguma deficiência. De acordo com esta realidade, 

as licenciaturas veem buscando modificar seus currículos a fim de abordar temáticas 

como a inclusão. O governo federal brasileiro por meio da Coordenadoria de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, possui uma ação intitulada 

Programa de Consolidação das Licenciaturas – Prodocência, cuja finalidade é o 

fomento à inovação e a elevação da qualidade dos cursos de formação para o magistério 

da educação básica, na perspectiva de valorização da carreira docente. O Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS - Câmpus 

Caxias do Sul, diante da temática inclusão, promove a aproximação de seus educandos 

a esta realidade por meio de diferentes ações, uma delas é a criação de um Laboratório 

de Matemática com Ações Inclusivas que é um projeto de extensão de fomento interno 

iniciado em 2010 custeado inicialmente pelo Prodocência. O objetivo principal era 

desenvolver materiais alternativos para o aprendizado de conteúdos de matemática, 

possibilitando a interação entre aluno deficiente e aluno não deficiente. Neste trabalho, 

que é vinculado ao projeto de extensão Laboratório de Matemática com Ações 

Inclusivas, é apresentado uma atividade que vem ao encontro da dificuldade de 

demonstrar conceitos de inscrição de figuras regulares ao círculo. A partir da construção 

de figuras geométricas palpáveis é possível que os próprios alunos, tanto ditos 

“normais” quanto deficientes visuais, possam investigar e assim construir conceitos 

relacionados.  

Segundo Ponte, Brocardo e Oliveira (2009), o trabalho efetuado através da 

investigação de determinado conteúdo matemático, pode ser produtivo a tal ponto que o 

professor já não vê a necessidade de voltar a trabalhá-lo, podendo seguir adiante com os 

conteúdos. Mesmo sem escolas especiais que atendam cegos ou deficientes visuais, 

existem associações de apoio, que oferecem oportunidade de educação, habilitação e 

reabilitação visando à inclusão social de pessoas surdocegas, cegas e com baixa visão 

associadas ou não a outras deficiências, um exemplo é o Instituto da Audiovisão – 

INAV, que foi uma instituição parceira deste trabalho propiciando uma troca de 

conhecimento e experiências. 
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2.Contextualização teórica 

 

2.1. Educação Especial: 

É relevante salientar que um conceito de Educação Inclusiva depende muito do 

contexto visto e que há muitos pensadores que concordam e discordam sobre tal tema. 

Pode-se dizer que o nascimento do conceito e da proposta de educação inclusiva foi por 

volta dos anos 90 do século passado, tendo como movimentos importantes a 

Conferência Mundial de Educação para Todos, que ocorreu em Jomtiem – Tailândia, 

1990 – e a Conferência Mundial de Educação Especial, realizada em Salamanca – 

Espanha, 1994 – onde se originou a Declaração de Salamanca. 

 A Declaração de Salamanca reuniu alguns representantes mundiais para 

reafirmarem o compromisso para a Educação para Todos, veja o trecho a seguir retirado 

da Declaração de Salamanca (1997): 

Nós, os delegados da Conferência Mundial de Educação Especial, 

representando 88 governos e 25 organizações internacionais em assembleia 

aqui em Salamanca, Espanha, entre 7 e 10 de junho de 1994, reafirmamos o 

nosso compromisso para com a Educação para Todos, reconhecendo a 

necessidade e urgência do providenciamento de educação para as crianças, 

jovens e adultos com necessidades educacionais especiais dentro do sistema 

regular de ensino e reendossamos a Estrutura de Ação em Educação Especial, 

em que, pelo espírito de cujas provisões e recomendações governo e 

organizações sejam guiados. 

Também na Declaração de Salamanca (1997), encontra-se o seguinte trecho, 

(...) as diferenças humanas são normais e a aprendizagem deve se adaptar às 

necessidades da criança, ao invés de se adaptar a criança assunções 

preconcebidas a respeito do ritmo e da natureza do processo de aprendizagem 

(...) 

 Fora todo o carácter político por trás da Conferência Mundial de Educação para 

Todos, pode-se observar com o trecho acima que há um avanço muito importante no 

que diz em relação a estrutura escolar, curricular e no atendimento em um âmbito geral. 

Além disso, para conseguirmos realizar uma adaptação das necessidades da criança fica 

claro que o uso de materiais adaptados na aprendizagem dos alunos é essencial para 

uma melhor adaptação da criança. 

 Segundo Mittler (2006), 

O movimento "Educação para Todos" visa à inclusão de todas as crianças 
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que, de alguma maneira, estão excluídas dos benefícios da escolarização: 

aquelas que não estão frequentando a escola por alguma razão (meninos de 

rua, crianças trabalhadoras, desistentes totais ou parciais), bem como crianças 

com deficiência que nunca frequentaram a escola ou que têm sido excluídas 

como inaptas. 

 Ainda segundo Mittler, 

O princípio é de que a educação inclusiva começa com uma radical reforma 

da escola, mudando-se o sistema existente e repensando-se inteiramente o 

currículo, a fim de que se alcancem as necessidades de todas as crianças. 

Significa também a ideia de educação numa sala de aula comum, numa 

escola da vizinhança que uma criança normalmente frequentaria, com o apoio 

requerido pelo tratamento individual (..)  

Para que isso aconteça é necessário que este professor e este aluno (deficiente) 

tenha apoio para que o processo de ensinagem e aprendizagem aconteça. O professor 

tendo capacitação e momentos de discussões sobre o ensino inclusivo e o aluno com 

apoio pedagógico para realização das atividades proposta. É claro, que o professor deve 

ser atuante neste processo, pois ele terá que utilizar diversas estratégias de ensino para 

conseguir o seu objetivo principal: educar. 

 

2.2 Materiais Adaptados: 

 

 A inclusão escolar além de requerer mudanças na estruturação escolar, também 

demanda que as práticas de ensino sejam repensadas e adaptadas, a fim de suprirem as 

necessidades de alunos deficientes, em busca de uma aprendizagem cada vez mais 

eficaz. 

 Segundo Mendanha (2011), “Quando falta visão o sujeito tem que reaprender a 

se comportar, perceber, entender o mundo, para isso é necessário a utilização dos outros 

sentidos de forma mais eficaz.” Em vista disso, podemos acordar que existe uma 

necessidade de que sejam oportunizadas experiências, onde o aluno deficiente visual 

explore através de seus outros sentidos, como a audição e tato, objetos que desenvolvam 

um conhecimento mais amplo, assim como afirma Castro et al. (2003): 

O processo educacional deve se organizar de modo a permitir que as pessoas 

tenham oportunidade de mostrar seu valor e suas realizações. Somente um 

ambiente escolar rico em experiências e estimulador de aprendizagens 

diversificadas permitirá o desenvolvimento de todos. 
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 Pensando em metodologias diferenciadas, onde o aluno pode vivenciar e 

manusear o objeto, na prática ele consegue fazer construções de conceitos que até então 

podem ser abstratos. Segundo Mantoan (2006) “os diferentes significados que os alunos 

atribuem a um dado objeto de estudo e suas representações vão se expandindo e se 

relacionando e revelam, pouco a pouco, uma construção original de ideias, que integra 

as contribuições de cada um”. 

 Através da aplicação de atividades com materiais adaptados em uma sala de aula 

regular com alunos inclusos, além de enriquecer o ensino desses alunos considerados o 

foco da inclusão, pode-se beneficiar a aprendizagem dos demais. Essa metodologia 

também estabelece uma dinâmica inclusiva válida. Pode-se dizer assim, que ao objetivar 

um ensino que atinja esses alunos com dificuldades, todo grupo escolar se beneficia, 

segundo Mantoan (2006) “a inclusão implica uma mudança de perspectiva educacional, 

porque não atinge apenas os alunos com deficiência e os que apresentam dificuldades de 

aprender, mas todos os demais em geral”. 

 

2.3. Formação de professores 

 A ideia de uma escola plural que receba e atenda alunos com diferentes 

deficiências ou não, por vezes pode parecer utópica, mas, a cada dia escolas e 

instituições buscam alcançar este objetivo. Beyer (2010) afirma que existe uma 

responsabilidade conjugada que envolve os alunos, as famílias, os professores, as 

equipes diretivas e pedagógicas, os funcionários, e, finalmente, os gestores do projeto 

político-pedagógico. Em específico sobre os professores, vê-se a necessidade de uma 

busca mais profunda na formação, nas estratégias de ensinagem e de como adaptar-se a 

novas situações, já que até então estes alunos “inclusos” eram destinados a escolas 

especiais, ou mesmo a salas especiais. Mantoan (2011) acredita que o professor tem que 

se tornar um mediador, levando em consideração as diferenças dos alunos, a 

organização deste para que possibilite interações de diversos níveis. 

 Nesses novos objetivos e competências os professores veem-se expostos a 

situações para as quais não foram “preparados”, não tiveram durante sua formação e 

momentos de reflexão para esta realidade. Na Resolução do Conselho Nacional de 

Educação n° 2 (2001), no seu artigo 8°, prevê que os professores da rede regular de 

ensino devem ser capacitados e especializados para o atendimento às necessidades 

educacionais dos alunos. Na teoria, o projeto de educação inclusiva foi gerado por 
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gestores do governo, mas faz-se necessário o comprometimento dos professores e as 

equipes diretivas para que realmente saia do papel e seja realidade. Quanto à formação 

dos professores, muitos não tiveram um olhar para a educação inclusiva em sua 

graduação, e hoje precisam buscar outros meios, já que os alunos estão nas salas. 

Segundo Beyer (2010): 

“Quanto a formação de professores, os cursos de formação (inicial e 

continuada), as políticas educacionais e a organização das próprias 

escolas deveriam dedicar um espaço privilegiado à reflexão em torno 

da educação inclusiva. As políticas da educação inclusiva devem partir 

da base, isto é, da escola, da sua organização, do seu corpo docente e 

da comunidade escolar. Caso contrário, a educação inclusiva, além de 

restringir-se à mera vontade política, poderá provocar frustrações nos 

profissionais envolvidos e na comunidade escolar e uma consequente 

indisposição para a continuidade do processo.” 

 Não há dúvidas de que a formação se faz necessária, mas, para a mesma ser 

buscada deve haver nas instituições um momento de debate sobre a inclusão, onde os 

professores percebem-se “deficientes” para que a negociação de programas de formação 

de professores envolvendo esta temática. 

 

3. Contextualização Metodológica 

 Para esta experiência foram construídas as figuras geométricas planas: quadrado, 

triângulo equilátero e hexágono regular, com raio de 6 cm e de 9 cm. Para inscrevermos 

as mesmas ao círculo foi utilizado barbante para representar as figuras inscritas, Etileno 

Acetato de Vinila - EVA para representar a apótema
83

 e hastes de madeira para 

representar os raios. Foram também produzidas réguas também em haste de madeira 

graduadas de 1cm em 1cm, de    em    cm e    em     cm (vale lembrar que estes 

dois últimos são números incomensuráveis, e por isso foi feita uma aproximação a fim 

de que possa ser compreendido a medida representativa das raízes), como pode-se 

observar na Figura 1. Foram utilizados os diferentes materiais (EVA, barbante e haste de 

madeira), visto que nossa atividade é inclusiva para assim atender as classes de alunos 

                                                           
83

 Apótema: é um segmento de reta de um polígono regular, cuja medida parte do centro 

geométrico da figura até o ponto médio de um dos lados, perpendicular a ele. Representa a 

mínima distância do centro a um dos lados. 
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com algum tipo de deficiência visual. 

 

Figura 1: Kit com círculos de raio igual a 6 cm utilizado para a atividade e réguas auxiliares. 

 

Para o início desta atividade são distribuídos kits aos alunos, alguns receberam 

kits com raio igual a 6 cm outros com 9 cm, a ideia é que os alunos mesmo tendo peças 

de tamanhos diferentes, percebam que a relação entre as medidas se mantem a mesma. 

Nas sessões a seguir será apresentada a utilização destes materiais com o 

objetivo de encontrar uma relação entre o apótema e o raio para as figuras (quadrado, 

triângulo equilátero e hexágono) inscritas ao círculo. 

 

 3.1. Quadrado inscrito ao círculo 

Solicita-se que o aluno pegue a régua de 1 cm e meça o raio do quadrado inscrito 

ao círculo, como é mostrado na Figura 2. 

 

Figura 2: Medição do raio do círculo, usando o quadrado inscrito num circulo de raio igual  

               (a) 6 cm, (b)  9 cm. 

Para melhor ilustrarmos a atividade usaremos o quadrado inscrito num círculo 

de 6 cm.  Após a pede-se para o aluno relacionar o apótema a (parte verde da figura) 

com o lado do quadrado l. A partir de sua observação o aluno pode perceber que a 

apótema a é a metade do lado do quadrado l, ou seja,   
 

 
. 

Ao explorar novamente a figura, solicita-se que o aluno encontre uma relação 

entre o raio e o apótema da figura. Neste momento o professor dá a dica de que se pode 
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observar o triângulo retângulo formado pelo apótema, raio e metade do lado do 

quadrado. 

Por se tratar de um triângulo retângulo o aluno, então utiliza o teorema de 

Pitágoras: 

       
 

 
 
 
, como   

 

 
, então temos: 

       

      

       
   

 
                                                          (1) 

 Após pede-se ao aluno que comprove a relação acima através da medição do 

raio, utilizando a régua representativa de    cm, como ilustra a Figura 3. 

 

Figura 3: Medição dos apótemas usando a régua auxiliar   cm (a) raio 6 cm (b) 9 cm. 

Através de sua observação o aluno independente de qual kit ele estiver 

utilizando o mesmo perceberá que a relação obtida na equação (1) é válida. Na Figura 

3a pode-se perceber que a régua mostra que o tamanho do apótema é 3 unidades de 

medida, como neste caso a unidade de medida é   cm, pode-se perceber que o valor do 

apótema para um raio de 6 cm vale 3   cm. Se substituirmos na fórmula (1) o valor do 

raio sendo 6 cm, obtemos o mesmo resultado. O mais importante aqui é mostrar que 

para o raio igual a 9  cm a relação entre o raio do círculo e do apótema continua 

valendo, ou seja, se olharmos para a Figura 3b podemos perceber que a régua mostra 

que o tamanho do apótema é 4,5 unidades de medida, ou seja, 4,5   cm. Como estamos 

fazendo uma experiência com os alunos é importante mostrar que esta relação não vale 

apenas para estes casos, ou seja, para o raio 6 e 9 cm, mas que está relação é sempre 

válida independente do valor do raio. 

 

3. 2 Triângulo equilátero inscrito ao círculo 

 Para o caso do triângulo equilátero inscrito ao círculo, primeiramente pedimos 
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para o aluno usando a régua de 1 cm meça o raio do círculo e que  utilize a mesma régua 

para encontrar a medida da altura do triângulo equilátero e de seu apótema. 

 

Figura 4: (a) Medição do raio do círculo de 6 cm, usando a régua de 1 em 1 cm.  

                                    (b) medição da altura do triângulo equilátero e apótema usando uma régua de 1 em 

1cm. 

 Através da Figura 4(b) o aluno consegue observar que a altura é igual a 9 cm e o 

apótema igual a 3 cm. Assim, o mesmo pode perceber que a altura é igual h = 3a. Aqui 

mostrou-se apenas o círculo de raio igual a 6 cm, mas a relação se mantem para 

qualquer valor de r, mas na atividade foi utilizando também o triângulo equilátero 

inscrito ao círculo de raio 9 cm. 

Para obter uma relação entre raio e apótema, inicialmente tem-se que encontrar 

uma relação entre o lado do triângulo equilátero com o apótema. Observando a Figura 

4b, percebe-se um triângulo retângulo formado pela altura, pelo lado, pela metade do 

lado do triângulo.  Através do teorema de Pitágoras, tem-se 

    
 

 
 
 

    

   
 

  
       

   

 
     

        

                                                                   (2) 

Agora analisando o triângulo retângulo formado pelo apótema, o raio e a metade do 

lado e utilizando o teorema de Pitágoras e a equação (2), tem-se: 
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                                                             (3) 

Após pede-se ao aluno que comprove a relação (3) com o triângulo equilátero 

que está a sua disposição. Como pode-se observar na Figura 4b, o valor do apótema é 3 

unidades de medida, como estamos usando a régua de 1 em 1 cm. Pode-se afirmar que a 

= 3 cm, confirmando a relação (3) que afirma que o apótema é metade do raio. 

 Substituindo (3) em (2) encontramos uma relação entre lado triângulo equilátero 

inscrito ao círculo e raio, como      . Para este caso, é solicitado que os alunos 

peguem a régua de    em   cm e que utilizem a mesma para medir o lado do triângulo 

equilátero. Na Figura 5 apresentamos esta medição. 

 

Figura 5: Medição do lado do triângulo equilátero inscrito ao círculo de raio 6 cm utilizando uma régua 

de    em    cm. 

 Na Figura 5 pode-se observar através do auxilio da régua que o comprimento do 

lado do triângulo equilátero inscrito ao círculo de raio 6 cm é igual a 6 unidades de 

medida, como neste caso foi utilizado uma régua de graduação   , então a medida do 

lado é 6   cm. Novamente os alunos podem utilizar este experimento para entender a 

relação (3). 

 

3.3. Hexágono regular inscrito ao círculo 

Primeiramente o aluno é convidado a explorar o hexágono, medindo o lado do 

hexágono e o raio da circunferência utilizando a régua de 1 em 1 cm. Levando em conta 

seu conhecimento já adquirido sobre o hexágono ter lados iguais, a medição feita, e o 

aluno percebe que o raio tem a mesma medida do lado do hexágono, como pode-se 

observar na Figura 6. 
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Figura 6: (a) Medição do raio de circunferência usando raio igual a 9 cm.  

                                         (b) Medição do lado do hexágono regular. 

Pede-se então para que o aluno encontre uma relação entre o raio do circulo e o apótema 

do hexágono inscrito. Aplicando o teorema de Pitágoras, no triângulo retângulo formado 

entre metade do lado raio e apótema, tem-se: 

   
 

  
   , como r = l 

   
  

 
    

        

     
 

 
                                                            (4) 

Após pede-se ao aluno que comprove a relação (4) através do uso da régua de 

graduação de    cm, como pode ser verificado na Figura 7. 

 

Figura 7: Medição do apótema utilizando a régua    cm em    cm 

 

4. Apresentação, análise e discussão dos resultados 

 Esta atividade foi aplicada com três alunos cegos e um aluno com deficiência 

auditiva e com baixa visão (surdocego
84

), sendo estes orientados por três bolsistas e a 

                                                           
84 De acordo com o Instituto Benjamin Constant (IBC), é considerado Surdocego: “Indivíduos surdocegos 

devem ser definidos como aqueles que têm uma perda substancial de visão e audição de tal forma que a 

combinação das duas deficiências cause extrema dificuldade na conquista de metas educacionais, 

vocacionais, de lazer e sociais.  Intituto Benjamin Constant: Surdocegueira. Recuperado em 31 de 

outubro, 2012, de http://www.ibc.gov.br/?itemid=98. 
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coordenadora do projeto no Instituto da Audiovisão. Estes alunos tinham diferentes 

níveis de escolaridade, um aluno no 9° do ensino fundamental regular, outro no 1° do 

ensino médio regular, outro no 3° do ensino médio regular e por fim, um aluno no final 

do ensino do ensino médio para Educação de Jovens e Adultos (EJA). A atividade 

também foi aplicada a uma turma de 2° ano do ensino médio técnico integrado em 

Química com treze alunos. 

 A atividade teve inicio com uma breve explanação do objetivo da mesma, após 

foram distribuídos um kit para cada aluno e após isso os alunos puderam manusear cada 

peça para poder reconhecer o nosso kit, ou seja, o quadrado inscrito ao círculo, o 

triângulo equilátero inscrito ao círculo e o hexágono regular inscrito ao círculo, além 

das réguas de escalas 1 cm,    cm e    cm.  A partir deste momento foi questionado aos 

alunos se eles sabiam reconhecer o raio e o apótema de cada figura. Tanto os alunos 

com deficiência visual quanto os alunos ditos normais tiveram facilidade de reconhecer 

o raio, mas não se lembravam do conceito de apótema. Assim os monitores retomaram o 

conceito do mesmo para começarmos a atividade. 

 A atividade começa aplicando a metodologia acima citada. Vale ressaltar, que os 

alunos deficientes visuais que usavam máquinas braile para registrar a atividade e 

mesmos efetuar as contas, às vezes tinham a necessidade de pedir uma nova explicação 

devido o excessivo barulho das mesmas. Além disso, tivemos a colaboração de uma 

professora do INAV para se comunicar com o aluno surdocego, usando uma linguagem 

mais pausada e declarada, acompanhando a atividade para que a aluno tivesse uma 

melhor compreensão. 

 Através da aplicação da atividade, observou que o professor/monitor deve ter 

cuidado de usar a nomenclatura correta na hora de fazer referência ao numerador e 

denominador de uma fração, pois muitas vezes tem-se o costume de se referir ao 

denominador como a parte inferior da fração e o numerador como a parte superior, 

porém vale a pena ressaltar que, a escrita braile é linear, ou seja, para escrevermos uma 

fração na escrita braile é necessário utilizar uma única linha, não havendo parte superior 

e inferior. 

Outro cuidado na hora de se trabalhar com o público que utiliza a escrita braile é 

com os parênteses, que auxilia muito na abstração da equação para o aluno cego. Muitas 

vezes os videntes não utilizam os parênteses por terem a facilidade de ver o todo da 
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equação que está sendo trabalhada e também por poder utilizar mais de uma linha na 

hora de escrever uma fração, mas o cego digita e depois tem que ler e interpretar o que 

foi escrito, para poder memorizar a equação para depois resolvê-la. Portanto, é 

importante uma organização rigorosa na escrita. 

Da observação feita tatilmente pelos alunos com deficiência surgiam 

comentários como o de um dos alunos cegos sobre a possibilidade de identificação de 

outro triângulo interno a uma figura “(...) para perceber o triângulo interno, pode-se 

dobrar a figura ao meio e então aplicar o teorema de Pitágoras”. 

Durante a atividade foi possível perceber que alguns alunos tinham mais 

dificuldade do que outros, devido a dificuldade com tópicos de matemática básica e 

também ao nível de ensino de cada um. Quando surgia alguma dúvida, os monitores 

retomavam explicando novamente e ao final os alunos eram capazes de responder aos 

questionamentos. 

Um dos alunos cegos relacionou a atividade proposta com os conteúdos que 

estava aprendendo na escola, geometria espacial, falando sobre o cálculo de área e os 

recursos que utiliza na sua escola. 

Foi percebido que no decorrer da atividade os alunos (deficientes ou não) já 

estavam fazendo cálculos e encontrando as relações mais rapidamente, pois já faziam 

menção com as respostas das figuras anteriores. 

A atividade com os alunos do ensino médio técnico ocorreu de forma dinâmica e 

interativa, os alunos participavam da aula ativamente. Após cada relação estabelecida, 

de forma genérica, os alunos partiam para verificação com valores e uso de réguas. 

Usando as medidas obtidas e as relações calculadas, os alunos (com deficiência ou não) 

constatavam que a relação era válida o que causava satisfação. 

 

5. Considerações finais 

 Inclusão, deficiência visual e matemática, três grandes temas que foram unidos 

neste trabalho, um tema cada vez mais atual, duas instituições, uma que oferece apoio a 

deficientes visuais, outra que oferece o curso de licenciatura em matemática. Deste 

encontro surgiu necessidade de formação, busca de conhecimento, troca de 

experiências, produção de material de apoio aos alunos com deficiências, além disso, 

pode ser observada a falta de formação para os professores atuarem junto a alunos que 

necessitam de atendimento educacional especializado, também falta de material para 
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que o aprendizado seja facilitado. Por sua vez a matemática já recebe seu título de difícil 

por si só, pensa-se como ensinar alguns conceitos a alunos com deficiência visual, foi 

partindo deste questionamento que surgiu o kit de figuras inscritas ao círculo, o mesmo 

foi inicialmente pensado de modo a atingir estes alunos, mas, que também contribui-se 

com alunos ditos normais. 

Para Piaget (1949, apud Munari 2010), não se aprende a experimentar 

simplesmente vendo o professor experimentar, ou dedicando-se a exercícios já 

previamente organizados: só se aprende a experimentar, tateando, por si mesmo, 

trabalhando ativamente, ou seja, em liberdade e dispondo de todo o tempo necessário, 

assim sendo, pode-se afirmar que essa atividade traz a construção de relações 

matemáticas através de atividades que tem por objetivo fazer o aluno abstrair os 

conceitos de acordo com aquilo que ele próprio monta ou organiza. Assim fica claro, a 

construção individual passo a passo da matemática. 

Também através desta atividade podemos nos certificar sobre a eficiência dos 

materiais, com relação as dimensões, os diferentes elementos em relevo e a facilidade. 

Notou-se que os alunos cegos conseguem fazer um melhor entendimento quando as 

figuras não tem dimensão maior do que suas palmas das mãos, pois figuras grandes 

eram difíceis para memorização de toda figura. É importante ressaltar que as sugestões 

de mudanças vindas dos alunos e da instituição INAV, foram recebidas e feitas as 

devidas alterações. 

Foi possível notar que, além de abordar um conteúdo específico de geometria 

plana, foram revisados conceitos básicos, como equações, operações, operações 

inversas, m.m.c., simplificação de frações além do teorema de Pitágoras. O que 

possibilitou um “reforço” para os alunos. 

Ao final da atividade foram feitas algumas perguntas aos alunos do ensino médio 

técnico integrado, como por exemplo sobre uso do material, relação com o conteúdo 

abordado, uso de materiais alternativos e o decorrer da atividade. Pode-se perceber 

através das discussões que os alunos acharam agradável trabalhar com material 

manipulável, pois a aula saiu da rotina e os motivou a realizar os exercícios 

relacionados a atividade. 

Percebeu-se que atividades como esta possibilita a troca de saberes, tanto entre 

aluno e aluno quanto aluno e professor, tendo cada um o seu material e movendo o 

mesmo por conta própria, pode-se constatar a construção do conhecimento e não uma 
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simples transmissão do mesmo. 

 Através das aplicações algumas premissas puderam se confirmar, como por 

exemplo, a construção dos conceitos e a possibilidade de chegar as relações através de 

medições, outros pontos surgiram, como o cuidado com a linguagem, visto que alunos 

cegos utilizam máquinas para escrever em braille, alguns termos não podem ser 

utilizados pois não fariam sentido aos alunos. Já a aplicação feita com ensino médio 

técnico integrado isenta de alunos com alguma deficiência pode nos aproximar ainda 

mais da ideia de que todos os alunos participantes das duas aplicações poderiam estar 

aprendendo juntos, com a colaboração de todos a mesma atividade poderia ocorrer. 

Deste modo foi possível mostrar que um olhar diferenciado, uma adaptação de material 

e um entendimento acerca da deficiência, neste caso visual, são elementos chave para 

que a inclusão possa ser mais eficaz e não que apenas os alunos estejam presentes, que 

estejam também atuantes. 
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PROBLEMA CIENTÍFICO  
 

Como potencializar a aprendizagem dos alunos especiais matriculados nas 

Escolas de Educação Básica do Município de Afonso Cláudio-ES?. 

 

OBJETIVOS  
Objetivo Geral  
 
Constituir um Núcleo de Educação Inclusiva como serviço de Educação 

Especial para melhoria da aprendizagem, acesso e permanência dos alunos 

especiais, matriculados nas escolas municipais de Educação Básica do 

Município de Afonso Cláudio, Espírito Santo, Brasil.  

 

Objetivos Específicos  
 

 Identificar as posturas docentes em relação à Inclusão Escolar;  

  Discutir melhorias dos alunos incluídos, desde o cotidiano escolar;  

 Constatar as principais necessidades pedagógicas dos alunos especiais;  

 Usar o Núcleo de Educação Inclusiva nos atendimentos especializados;  
 

 Comparar os resultados do processo do ensino-aprendizagem e seu 

funcionamento nas distintas séries;  
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  Constituir uma equipe de estudo multidisciplinar, composta por 

professores especializados, psicopedagogo, professores regentes e 

psicóloga; 

  

  Coordenar ações didáticas-pedagógicas nos planejamentos quinzenais 

com os professores especializados;  

 

   Avaliar a eficácia do Núcleo de Educação Inclusiva como 

potencializador da aprendizagem dos alunos especiais, matriculados nas 

escolas municipais de Educação Básica do Município de Afonso 

Cláudio, Espírito Santo, Brasil.  

 

Metodologia  

Eva Maria Lakatos e Marina de Andrade Marconi (1985) afirmam que a 

“metodologia científica utiliza inúmeras técnicas na obtenção de seus 

propósitos”. E, conforme José Luís Neves (1996, p.1) “o pesquisador procura 

entender, traduzir e expressar o sentido dos fenômenos do mundo social”.  

Roberto Hernández Sampieri diz:  

Las investigaciones se originan en ideas. Para iniciar una investigación 

siempre se necesita una idea; todavia no se conoce el substituto de 

una buena idea. Las ideas se constituyen el primer acercamiento a la 

realidad que habra de invertigarse. 

Como abordagem metodológica selecionamos a de natureza descritiva 

quali/quantitativa, do tipo descritivo, experimental, pois será pautada em 

análise dos dados obtidos através da aplicação de questionários e entrevistas. 

A metodologia de investigação na pesquisa experimental o envolvimento que 

requer, pois quando se determina um objeto de estudo, selecionam-se as 

variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, definem-se as formas de 

controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto. 

A pesquisa busca delinear o campo de investigação na constituição de um 

Núcleo de Educação Inclusiva como serviço de Educação Especial para 

melhoria da aprendizagem, acesso e permanência dos alunos especiais, 
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matriculados nas escolas municipais do Município de Afonso Cláudio, Espírito 

Santo, Brasil. 

Nessa pesquisa assumo o compromisso com a investigação que ora realizo 

sobre o tema Atendimento Educacional Especializado Complementar e ou 

Suplementar, a partir da definição de seus princípios, ao se ater aos 

indicadores que apresentam os alunos especiais e as escolas, em seus 

aspectos inclusivos, e com os recursos para avançar em seus ideais e 

processos. 

 

A Relevância e Pertinência do Trabalho para Pesquisa e Produção na 

Área. 

Antes de nada devemos entender que inclusão é a nossa capacidade de 

entender e reconhecer o outro e, assim, ter o privilégio de conviver e 

compartilhar com pessoas diferentes de nós. A educação inclusiva acolhe 

todas as pessoas, sem exceção. É uma força renovadora na escola, ela amplia 

a participação dos estudantes nos estabelecimentos de ensino regular. Trata-

se de uma ampla reestruturação da cultura, da nossa práxis e das políticas 

vigentes na escola. É a reconstrução do ensino regular que, embasada neste 

novo paradigma educacional, respeita a diversidade de forma humanística, 

democrática e percebe o sujeito aprendente a partir de sua singularidade, 

tendo como objetivo principal, contribuir de forma que promova a aprendizagem 

e o desenvolvimento pessoal para que cada um se construa como um ser 

global.  

Mediante isto, a instituição escolar precisa redefinir sua base de estrutura 

organizacional destituindo-se de burocracias, ampliando os atendimentos 

especializados, reorganizando grades curriculares, proporcionando maior 

ênfase à formação humana dos professores, e afinando a relação família–

escola, propondo uma prática pedagógica coletiva, dinâmica e flexível, para 

atender esta nova realidade educacional.  

A efetivação de uma prática educacional inclusiva não será garantida por meio 

de leis, decretos ou portarias que obriguem as escolas regulares a aceitarem 

os alunos com necessidades especiais, ou seja, apenas a presença física do 

aluno na classe regular não é garantia de inclusão, mas sim que a escola e os 
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professores estejam preparados para dar conta de trabalhar com os alunos que 

chegam até eles, independentemente de suas diferenças ou características 

individuais. 

Há que estabelecer como meta a implementação de uma nova proposta de 

trabalho de atendimento educacional especializado para alunos com deficiência 

intelectual, transtornos globais do desenvolvimento, deficiência múltipla, altas 

habilidades/superdotação e dificuldades acentuadas de aprendizagem, de 

modo a possibilitar uma intervenção mais qualificada e com resultados efetivos.  

Imersa nessa discussão sobre inclusão escolar e atendimento educacional 

especializado e seu caráter complementar e ou suplementar, a pesquisa foi se 

delineando. 

No contexto de muitas perguntas sem respostas, das inquietações sobre as 

práticas e teorias e da busca por resultados concretos na inclusão escolar, 

fomentou-se minha vontade de pesquisar, estudar, debater, e aumentar a 

qualidade do serviço a ser oferecido no Núcleo de Educação Inclusiva aos 

estudantes especiais, de modo a garantir o direito à educação.  

A proposta de educação inclusiva, preconizada pela política educacional 

brasileira vigente, é um tema que desperta calorosas discussões, enorme 

esforço reflexivo sobre a prática docente e que tem dado origem a muitas 

pesquisas científicas com o objetivo de desvendar este complexo fenômeno 

social e escolar. 
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Núcleo de Educação Inclusiva 

 

a) Identificação de necessidades e elaboração de plano de atendimento  

1- Identificar as necessidades específicas do aluno com deficiência ou 

dificuldade acentuada de aprendizagem;  

2- Identificar os resultados desejados;  

3- Identificar as habilidades do aluno;  

4- Realizar levantamento de materiais e equipamentos;  

5- Elaborar plano de atuação, visando serviços e recursos de acessibilidade ao 

conhecimento e ambiente escolares.  

 
b) Atendimento ao aluno  

1- Organizar o tipo e o número de atendimentos ao aluno com deficiência e 

dificuldades acentuadas de aprendizagem.  

 

c) Produção de materiais  

1- Transcrever, adaptar, confeccionar, ampliar, gravar, entre outros materiais, 

de acordo com as necessidades dos alunos.  

 

d) Aquisição de materiais  

1- Indicar a aquisição de: softwares, recursos e equipamentos tecnológicos, 

mobiliário, recursos ópticos, dicionários e outros que se fizerem necessários.  
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e) Acompanhamento do uso dos recursos em sala de aula  

1- Verificar a funcionalidade e a aplicabilidade do recurso;  

2- Impacto, efeitos, distorções, pertinência, negligência, limites e possibilidades 

do uso na sala de aula, na escola e em casa.  

 

f) Orientação às famílias e professores quanto ao recurso utilizado pelo 

aluno.  

1- Orientar, ensinar o uso e aplicação de recursos, materiais e equipamentos 

aos alunos, pais e professores nas turmas do ensino regular.  

 

g) Formação  

1- Promover formação continuada para os professores do atendimento 

especializado; para os professores do ensino comum, visando o entendimento 

das diferenças e para a comunidade escolar em geral;  

2- Promover formação e orientação aos pais;  

3- Promover palestras bimestralmente aos profissionais das escolas.  

4- Planejamento/formação mensal, específico aos professores especializados 

que atuam nas escolas (intérpretes de libras, Braille, Deficiência Mental e 

Aprendizagem).  

O trabalho do Núcleo é estruturado em salas específicas para oportunizar ao 

aluno a amplitude do saber, saindo de uma postura passiva e automatizada 

frente à aprendizagem, apropiando-se do próprio saber de forma ativa e 

autônoma, as quais são denominadas: sala de Linguagem, sala de Matemática, 

sala de D.A e sala de D.V, tendo os seguintes objetivos específicos: 

 

Sala de Linguagem  

1- Proporcionar a linguagem oral e a escrita em diferentes situações 

comunicativas e contextuais;  

2- Oferecer alternativas de envolvimento e interação no cotidiano;  

3- Recuperar ou reconstruir as habilidades funcionais e cognitivas;  

4- Reconstruir instrumentos cognitivos relacionados às questões pedagógicas, 

de exploração e estratégias para tornar eficientes o processo de aprendizagem 

e retenção de habilidades;  
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5- Propiciar maior amplitude intelectual na busca de novas alternativas e 

melhores condições de aprendizagem;  

6- Promover através do jogo, um ambiente crítico, fazendo com que a criança 

se sensibilize para a construção do conhecimento com oportunidades 

prazerosas para o desenvolvimento de suas cognições;  

7- Desafiar a curiosidade, possibilitando variações de jogos, ambientes e níveis 

de dificuldades;  

8- Desenvolver funções mentais;  

9- Promover a autonomia.  

 

Sala de Matemática  

1- Estimular o pensamento lógico;  

2- Estabelecer regras;  

3- Promover o levantamento de hipótese de conhecimento;  

4- Desafiar a curiosidade e o interesse crescente para a exploração do jogo;  

5- Estimular a noção temporal;  

6- Compartilhar práticas;  

7- Explorar a construção do conhecimento individual, coletivo e cooperativo;  

8- Estimular a cognição;  

9- Possibilitar o feedback imediato individualizado para cada tipo de resposta.  

 

Sala de D.A  

1- Estimular os sentidos: tato e visual;  

2- Ensinar Libras aos alunos;  

3- Usar softwares em Libras para desenvolvimento cognitivo dos alunos;  

4- Alfabetizar os alunos em Libras;  

5- Acompanhar os alunos surdos no processo de escolarização.  

 

Sala de D.V  

1- Estimular os sentidos: auditivo e tato;  

2- Ensinar Braille;  

3- Ensinar a utilização da reglete;  

4- Ensinar utilização do sorobã;  
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5- Utilizar a tecnologia assistiva e o Programa Dosvox;  

6- Ensinar mobilidade e orientação;  

 

Resultados 

Para análise dos dados, atendeu-se a Sampiéri (1997), que propõe que a 

análise de interpretação de dados seja de natureza quali/quantitativa, 

preservando a totalidade das informações dos questionários aplicados aos 

professores regentes e especializados e entrevistas. 

Os professores receberam 01 (um) questionário com 02 (duas) caracterizações 

diferentes.  A I versava sobre caracterização do respondente, com 05 (cinco) 

perguntas, e a II sobre processo de inclusão de alunos com necessidades 

especiais, com 12 (doze) perguntas, que apresentamos na sequência, por 

intermédio de gráficos e tabelas, os resultados e análise dos dados auferidos 

em cada uma delas. 

 

 

Gráfico um – Situação funcional dos Professores 
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Gráfico dois – Formação Acadêmica dos Professores Pesquisados 

 

 

 

Tabela 1 – Especialização dos Professores 

PÓS GRADUAÇÃO LATU SENSU QUANTIDADE DE PROFESSORES 

Educação Especial/Educação Inclusiva 

 

Educação Infantil 

 

Alfabetização e Letramento 

 

Áreas específicas 

 

Supervisão Escolar/Orientação 

09 

 

03 

 

08 

 

12 

 

03 

 

Tabela 2 – Tempo em que estas pessoas trabalham com Educação Especial 

1- Na Escola Regular 

2- Núcleo de Educação Inclusiva 

06 meses a 03 anos 

01 ano 
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Gráfico três – Faixa etária dos respondentes.  

 

 

Tabela 3 – Primeira pergunta 

O que se entende por necessidades especiais? 

OPINIÃO 

 

Todos responderam que  são pessoas que 

possuem limitações na execução de 

atividades culturalmente valorizadas e 

exigidas. 

Professores 

 

 

35 

 

Gráfico 4 – Sobre a Necessidade Especial considerada mais Grave.  

 

 

Segunda pergunta 

Qual a necessidade especial que considera mais grave?  
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Gráfico 5 – O que representa o aluno com necessidades especiais em sala de 

aula.  

 

Tabela 4 - Quarta pergunta  

O que é Inclusão Escolar? 

OPINIÃO 

 

todos responderam que a Inclusão Escolar 

é o reconhecimento da pluralidade dos 

sujeitos. 

Professores 

 

 

35 
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Tabela 5 - Quinta pergunta 

É viável a presença de aluno especial na sala regular? 

OPINIÃO 

 

todos responderam que é viável a inclusão 

de crianças com necessidades especiais 

nas escolas de ensino regular. 

Professores 

 

 

35 

 

Tabela 6 - Sexta pergunta 

O que você entende por atendimento educacional especializado? 

OPINIÃO 

 

todos responderam que o AEE é uma 

forma de garantir que sejam reconhecidas 

e atendidas as particularidades de cada 

aluno com deficiência. 

Professores 

 

 

 

35 

 

Gráfico  6 -  Qual a diferença na aprendizagem onde o atendimento 

especializado é oferecido aos alunos?  
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Tabela 7 -  Oitava pergunta 

Como lidar com o fato de muitas das crianças serem mais lentas na 

aprendizagem e não acompanhar o ritmo das outras crianças da turma? 

OPINIÃO 

 

Todos foram unânimes em responderem 

que a formação inicial e a continuada na 

área de Educação Especial dificulta em 

suas práticas docentes. 

Professores 

 

 

35 

 

 

 

Tabela 8 - Nona pergunta  

A dificuldade de aprendizagem existe não só para o portador de deficiência 

mental, mas para todos, num determinado momento da aprendizagem.  Como 

a escola tem trabalhado esta dinâmica? 

OPINIÃO 

 

Todos assinalaram que fazem as 

adequações no currículo sempre que se 

fizer necessário. 

Professores 

 

 

35 
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Tabela 9 – Décima pergunta  

Como o currículo é pensado para atender as habilidades e competências dos 

alunos especiais? 

OPINIÃO 

 

• “fazemos estudos quinzenais”; 

• “nos organizamos por área de 

conhecimento”; 

• “utilizamos o planejamento para 

discussão dos conteúdos”; 

• “a secretaria municipal monitora a 

aplicabilidade do mesmo”; 

• “fazemos as adaptações 

curriculares...”; 

• “sentimos dificuldades em adequar 

todos os conteúdos” 

• “é muito complexo trabalhar com a 

diversidade num currículo tão 

tradicional”; 

• “o currículo não pensa na 

individualidade do aluno” 

• “a avaliação ainda é o ponto de 

estrangulamento no processo...” 

• “avaliamos ao final dos bimestres 

as habilidades e competências 

desenvolvidas com os alunos”. 

Professores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

Gráfico 7 - É importante a formação continuada do professor, que por sua vez 

também está em processo de aprendizagem com seus alunos?.  Como o 

professor se apropria desta formação? 
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Gráfico 8 - Como o Núcleo de Educação Inclusiva, tem contribuído para 

melhoria do resultado dos alunos na aprendizagem em sala de aula? 

A – Escola Agrícola  

 

 

 

B – Escola São Vicente de Paula 
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C – Escola José Jorge Haddad 

 

 

D – Escola Gumercindo Lacerda 
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E – Escola José Cupertino 

 

As 05 (cinco) escolas constatam que o atendimento educacional especializado  

proporciona avanços significativos e um diferencial na aprendizagem dos 

alunos especiais. 

Não pretendemos simplesmente fazer cumprir a Legislação de nosso País, 

mais sim oportunizar que o aluno especial tenha aprendizagem, acesso e 

permanência na escola regular 

Segundo a hipótese de Vigotsky, o processo de desenvolvimento do indivíduo 

passa por duas etapas a Zona de Desenvolvimento Real que são as 

aprendizagens inerentes de cada um, aquilo que o indivíduo realiza sozinho e a 

Zona de Desenvolvimento Proximal ou Potencial, que são todos os 

aprendizados adquiridos com auxílio de outrem ou seus pares favorecendo o 

desenvolvimento real.   

Com a criação do Núcleo de Educação Inclusiva, a rede assumiu uma Política  

de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, tendo como compromisso a 

educação de todos, com ações e metas bem definidas em relação ao ensino-

aprendizagem. 

Os resultados confirmam nossa hipótese e são apresentados através das 

avaliações institucionais aplicadas pelo governo federal, estadual e municipal.  

O trabalho realizado no Núcleo de Educação Inclusiva originou a publicação de 

nosso livro: 
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Palavras-chaves: Direito a educação. Atendimento Educacional Especializado.  

Educação Inclusiva. 
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Resumo 

Este artigo apresenta o estudo exploratório que têm como foco a organização e conforto 

ambiental dos espaços de aprendizagem. Nosso objetivo é demonstrar a importância 

deste tema no âmbito dos debates e estudos sobre a educação inclusiva porque a 

mudança da organização convencional da sala de aula e outros espaços educativos tanto 

favorece uma prática pedagógica inclusiva como aproxima os estudantes por meio de 

parcerias e colaboração. Os dados foram colhidos em duas escolas entre 2011-2012 e de 

um grupo de 32 professoras que eram estudantes do Curso de Pedagogia na modalidade 

à distância (com o foco na educação infantil) da Universidade Federal Paraíba em  

2012. Os achados de nosso estudo, desenvolvido em duas escolas publicas, revelam que 

as mudanças dos ambientes com vista ao desenvolvimento da organização e conforto na 

sala de aula não estão previstas no Projeto Pedagógico da Escola e, em geral, não são 

pensadas ou planejadas previamente pela gestão e pelos professores/as. Dessa forma, 

nesta comunicação, argumentamos que o tema organização e conforto nos espaços 

escolares precisa ser, urgentemente, introduzido na pauta dos estudos sobre formação de 

professores, práticas pedagógicas e políticas públicas de inclusão. 

Palavras chaves: organização e conforto, ambientes escolares, política escolar, 

inclusão. 

 

ABSTRACT 

Este artigo apresenta o estudo exploratório que têm como foco a organização e conforto  

This paper presents the exploratory study that is focused on the organization and 

comfort in the classroom as well as in the school infrastructure. It aims to show the 

importance of this theme within the field of inclusive education because changes in the 

classroom help to promote inclusive practices and it bring students closer by means of 

collaborative work and partnerships. The data has been collected in two schools, 

between 2011-2012 and, from a group of 32 teachers enrolled in the Distance Learning 

Graduation Course of Pedagogy (with the focus on Infant Education) at the Federal 

University of Paraíba in 2012. Findings shows that changes towards organization and 

comfort in pre-schools are not yet at the core agenda of the local educational authority 

neither is at the agenda of school management team, that is, is part of the School 

Planning. In general, these themes are not a concern for the school community. 

Therefore, in this communication, we argue that the theme of organization and comfort 
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in learning settings has to be urgently included in the core agenda of inclusive education 

in regards to teacher training program, pedagogy and public policy for inclusion.   

Keywords: classroom organization and comfort, schools settings, school policy for 

inclusion. 

Introdução 

Esse artigo tem como foco central a organização e o conforto na escola e na sala 

de aula como fatores determinantes do acesso e participação do/a estudante da educação 

básica nas atividades realizadas na classe e, consequente, melhoria da aprendizagem. 

Este tema tem particular importância quando se trata do processo de inclusão escolar de 

alunos/as com necessidades educacionais porque quanto maior as oportunidades de 

acesso e participação maior a chance de aquisições relevantes para o progresso na 

escolarização.  

Apesar de sua importância, o tema organização e conforto na sala de aula tem 

sido pouco explorado no debate, nos estudos e na literatura sobre educação inclusiva. 

Na vida cotidiana, contudo, (qualquer lugar de trabalho ou estudo), somos 

constantemente bombardeados com informações advindas do meio ambiente. Os 

diversos estímulos que rodeiam o indivíduo podem alterar o comportamento e o 

desempenho das pessoas quanto à habilidade de compreender, expressar-se, 

desempenhar e aprender. Dentre os fatores ambientais que podem alterar o 

comportamento e o desempenho escolar, alguns precisam ser considerados por sua 

influência no processo de aprender. Por exemplo, a influência da temperatura, da 

iluminação, e do barulho sobre a saúde, a performance e o conforto individual e 

coletivo.  

A organização e conforto ambiental quando relacionado à área de educação 

inclusiva é de suma importância porque permite aos estudantes com deficiência 

estudarem em um ambiente acolhedor, acessível e que considera seus diferentes ritmos 

e estilos de aprendizagem (Ferreira e Martins, 2007; Brasil, 1996), uma vez que fatores 

externos, que fazem parte de qualquer ambiente escolar, podem interferir 

significativamente na performance educacional dos alunos/as.  

A decisão de realizar um estudo exploratório de curta duração sobre a 

organização e conforto na sala de aula no âmbito da pesquisa do Observatório Nacional 

da Educação Especial: Estudo em Rede Nacional sobre as Salas de Recursos 

Multifuncionais nas Escolas Comuns (MENDES 2010) resulta do fato de que, a nosso 

ver, o foco da inclusão de todos/as os estudantes ainda está sobremaneira colocado 
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sobre o aluno/a e não sobre o ambiente escolar. Assim, ao discutir como a mudança da 

organização convencional deste ambiente favorece a prática pedagógica inclusiva e a 

aprendizagem dos alunos por meio do acesso e participação é um tema que deve passar 

a fazer parte de nossas reflexões e ações como docentes comprometidos com a inclusão 

de estudantes com necessidades educacionais.  

Sendo a escola um espaço de convivência, troca e, sobretudo de aprendizagem 

formal (desenvolvimento cognitivo, sistematização dos conteúdos, habilidades de leitura 

e escrita, aquisição de conhecimentos cada vez mais complexos, etc.), a sala de aula 

deve ser estruturada e organizada de acordo com as características das atividades e 

objetivos escolares, assim como, com os estilos, ritmos de aprendizagem e necessidades 

ou habilidades de cada estudante. As mudanças devem sempre considerar as faixas 

etárias, os níveis educacionais (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio) e 

os níveis de desenvolvimento da turma como um todo de forma a garantir-lhes pleno 

desenvolvimento cognitivo, físico, afetivo, educacional e social.  

No contexto da reorganização da sala de aula, Ferreira e Martins (2007) 

orientam em seu livro De docente para Docente: Práticas de Ensino Diversidade para 

a Educação Básica a aplicação de uma estratégia denominada mapeamento da sala de 

aula turma, a qual ajuda o docente a observar a turma e fazer registros sobre as 

características de aprendizagem de cada estudante, dados a partir dos quais o/a 

professor/a reorganiza a sala de aula e replaneja as atividades escolares para propiciar 

que todos/as os estudantes participem.  

Para atingir o objetivo desta pesquisa, primeiro analisamos as diretrizes que 

contemplam os fatores ambientais que podem influenciar a motivação e o interesse 

dos/as alunos/as nas atividades escolares com base nos estudos na área de educação 

(Coutinho, 2005, Gil, 2006, Jesus, 2004) e nos documentos do Ministério da Educação 

brasileiro
85

 A seguir abordamos como as condições ambientais podem afetar de forma 

significativa o processo de inclusão de crianças que enfrentam barreiras para aprender.  

Merece destaque a conceituação de adaptação razoável definida pela Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU, 2006). Este conceito reconhece o 

direito de PcD de participarem em todas as esferas da vida, incluindo a vida escolar, em 

                                                           
85

 O levantamento das pesquisas foi feito nos principais periódicos em educação e através de consultas a 

capítulos de livros e revistas científicas que abordam temas relacionados à organização de sala de aula. 

Assim, como foi feito durante a pesquisa um levantamento sobre os documentos oficiais do Ministério da 

Educação brasileiro que abordam diretrizes para a construção de institucionais educacionais.  
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condição de igualdade e oportunidade com as demais pessoas. Para tanto, é preciso 

adequar o ambiente de aprendizagem de maneira que garanta a inclusão e equidade dos 

estudantes. 

Neste artigo, portanto, primeiro apresentamos a histórica abordagem pedagógica 

que assume o desenvolvimento intelectual como o ponto chave da escolarização, escolas 

tradicionais em tempos de diversidade. Na segunda seção tratamos de caracterizar, com 

base na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (ONU 2006), a importância 

de um ambiente escolar acessível e o conceito de adaptação razoável no contexto da 

inclusão. A seguir, conceituamos as condições de conforto e organização dos ambientes 

escolares. Na seção quatro delineamos o percurso metodológico e, na seção cinco 

apresentamos os dados colhidos no campo, a partir dos quais realizamos uma discussão 

com base nas condições de organização e conforto na escola e na sala de aula. Esta 

seção é norteada pela pergunta que o estudo se propôs a responder, isto é, o que os 

dados revelam sobre organização e conforto na sala de aula? Finalmente, 

apresentamos as conclusões do estudo. Nosso objetivo com esta comunicação e artigo é 

demonstrar a importância deste tema no âmbito dos debates e estudos sobre a educação 

inclusiva porque a mudança da organização convencional da sala de aula e outros 

espaços educativos tanto favorece uma prática pedagógica inclusiva como aproxima os 

estudantes por meio de parcerias e colaboração. 

  

Escolas tradicionais em tempos de diversidades: a ênfase no intelecto do aluno/a  

 

A história da educação revela que, em todos os países, o acesso à escolarização 

era (e em muitos países ainda é) um privilégio dos filhos das elites, ou seja, das famílias 

com poder econômico e político. Gradualmente, com as novas demandas econômicas a 

partir da Revolução Industrial no século 18, da Revolução Tecnológica do Século XX e 

da globalização da economia, as demandas de formação humana e mão de obra mais 

qualificada aumentam. Nesse contexto de rápidas mudanças, as diretrizes internacionais 

passam a orientar os governos para a implementação de políticas públicas que 

aumentem o acesso de grupos diversificados à educação e promovam a melhoria da 

qualidade educacional a fim de responder às novas demandas de qualificação e 

desenvolvimento de competências mais consonantes com o mercado (Giddens, 1995; 

UNESCO 1990, UNESCO 1994, UNESCO 2010, Teodoro, 2011). 
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A ênfase da educação, portanto, têm sido historicamente voltada para as 

demandas externas às escolas e comunidades escolares. Isto significa dizer que os 

espaços educacionais e o cotidiano escolar, assim como as vozes dos/as educadores/as e 

dos/as estudantes, foram sistematicamente ‘silenciadas’. Assim, identificamos na 

historia da educação as razões pelas quais a ênfase educacional é sistematicamente 

colocada nos conteúdos curriculares e não nos espaços, organização e conforto escolar 

como parte integral do processo de desenvolvimento da educação. Ao colocar a ênfase 

da política educacional na melhoria da formação docente com vistas à melhoria da 

qualidade da aprendizagem apenas, cria-se ao mesmo tempo uma lacuna com relação à 

melhoria e o desenvolvimento de práticas pedagógicas inclusivas, as quais dependem da 

organização de uma sala de aula mais compatível com o principio da colaboração e da 

participação de todos/as os estudantes.  

No contexto da interface entre o global e o local, as demandas organizacionais e 

de conforto na experiência escolar acabam por se manter a margem do debate da escola 

para todos/as, inclusive na educação infantil, nível escolar onde há certo compromisso 

com tornar os ambientes mais acessíveis á criança pequena, mais atraente e mais lúdica 

educacionalmente. Mas, ainda assim, no Brasil,  

Apesar dos frequentes estudos na área de educação infantil abordarem 

os efeitos ambientais, recursos materiais, pedagógicos e humanos 

sobre a aprendizagem das crianças e, da existência de políticas 

educacionais, que apresenta o documento Parâmetros Nacionais de 

Infraestrutura para as Instituições de Educação Infantil (MEC, 2006), 

contendo concepções, reforma e adaptação dos espaços onde se realiza 

a Educação Infantil, grande parte dos espaços destinados as creches e 

escolas que atendem as crianças de 0 a 6 anos, não estão preparadas 

para essa finalidade (Silva, 2012, p. 229). 

 

Se na educação infantil, como afirma a citação acima, as escolas não estão 

preparadas para atender ao publico alvo desde nível de educação, quando a criança 

avança para o ensino fundamental há uma ruptura significativa em termos do ambiente 

escolar, cujos espaços perdem apelo educacional para a criança porque se tornam 

espaços estéreis, sem atrativo, sem cor e sem elementos motivadores, ou seja, à medida 

que a criança cresce e avança no nível de escolarização a escola vai se transformando 

‘negativamente’ em termos ambientais passando a ser um espaço focado inteiramente 

nas habilidades cognitivas e ao conhecimento intelectivo. Segundo Frison (2012) a 
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estrutura e organização do espaço físico tem grande importância na formação escolar 

dos alunos: 

a estruturação do espaço físico, a forma como os materiais estão dispostos e organizados influenciam os 

processos de ensino e de aprendizagem e auxiliam a construção da autonomia, da estabilidade e da segurança 

emocional da criança. Para bem desenvolver sua identidade, é fundamental que ela sinta-se protegida e esteja 

inserida em um universo estável, conhecido e acolhedor. Os espaços são concebidos como componentes ativos 

do processo educacional e neles estão refletidas as concepções de educação assumidas pelo educador e pela 

escola. (Frison, apud Silva, 2012, p. 234). 

 

 A citação acima evidencia a importância do planejamento para a organização 

dos ambientes e dos recursos didáticos em qualquer nível ou modalidade de ensino e 

secundariza a importância de fatores como a distribuição das carteiras em sala, 

ventilação, iluminação e materiais pedagógicos acessíveis. Todavia, a combinação de 

todos estes fatores é determinante para a promoção de uma aprendizagem efetiva e de 

qualidade, conforme discutimos na seção a seguir. 

 

Ambiente escolar acessível com base no principio da inclusão 

 

A partir de 1990, a inclusão social vem sendo amplamente discutida e uma das 

grandes metas a ser atingida é “sensibilizar a sociedade para o direito de ir e vir das 

pessoas com necessidades especiais” (Jesus, 2006, p. 1). No Brasil, a partir de então, algumas 

leis foram promulgadas no sentido de garantir o acesso e a utilização dos espaços pelas 

pessoas com deficiência. Mas foi em 2004, a última revisão da norma que regulamenta todos 

os aspectos de acessibilidade no Brasil.  

Porém o sentido de acesso é muito mais abrangente, visto que não se refere a um 

grupo isolado ou a margem da sociedade (por ex. os deficientes). A defesa da acessibilidade 

vem, aos poucos, em direção de um mundo acessível para todos, no qual projetos de 

produtos e ambientes contemplem toda a diversidade humana - crianças, adultos altos e 

baixos, anões, idosos, gestantes, obesos, pessoas com deficiência ou com mobilidade 

reduzida, enfim, um caminho para uma sociedade mais acessível, mais humana e 

cidadã. 

O artigo 9º do texto da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

(ONU 2006) destaca a acessibilidade relacionada ao conceito de ‘adaptação razoável’ o 

qual amplia a promoção da autonomia e oportunidades de participação das pessoas com 

deficiências. A adaptação razoável, portanto, refere-se às 

modificações e os ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus 

desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de 
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assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer, em 

igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos 

humanos e liberdades fundamentais. (p. 17).   

 

Uma escola acessível para todos deve assegurar o acolhimento dos alunos, 

responder às necessidades de cada um e oportunizar a participação e a aprendizagem 

das crianças. Nesse sentido, é fundamental, também, que o ambiente escolar esteja 

adequado para receber as crianças com suas características físicas de tamanho, peso, 

habilidades diferentes, a fim de que se sintam incluídas em ambientes adaptados para 

elas, o que, certamente, melhora as oportunidades e condições de aprendizagem, assim 

como da qualidade da experiência escolar.  

Um ambiente com acessibilidade atende, diferentemente, uma variedade de 

necessidades dos usuários, tornando possível maior autonomia e independência. Como 

autonomia entende-se a capacidade do indivíduo de desfrutar dos espaços e elementos 

espontaneamente, segundo sua vontade. A independência é a capacidade de usufruir dos 

ambientes, sem precisar de ajuda. (Prado, 2003).   

Reorganizar uma sala de aula não é tão difícil, basta que o/a docente seja 

aberto/a para repensar a disposição e o acesso à lousa, às mesas e cadeiras, aos materiais 

didáticos e ao professor/a e alunos/as, todos os elementos básicos que devem estar em 

harmonia numa sala de aula inclusiva e acessível. Por meio de compreender a 

importância do ambiente sobre o aluno/a e sua resposta às atividades propostas o/a 

docente pode transformar qualquer sala de aula em um ambiente agradável, gostoso de 

se estar, seguro, confortável e acessível para todas as crianças.  

 

Conceituando as condições de conforto e organização dos ambientes escolares 

 

O processo de escolarização acontece em vários espaços da unidade escolar, como 

as salas de aula; a biblioteca; o ginásio; o pátio da escola, lugar onde as crianças 

interagem de forma livre e menos organizada; o refeitório, local em que os estudantes se 

aglutinam em grupos abertos ou fechados; a cozinha; os banheiros; as salas de 

professores, da direção, da secretaria; o estacionamento; a área externa, entre outros. 

Todos estes ambientes, em condições ideais, devem possuir boa estrutura, organização 

dos móveis e recursos específicos a cada espaço; conforto e harmonia entre os 
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ambientes, ou seja, deve haver uma congruência de estilos entre os vários espaços, sem 

muitas discrepâncias entre cores e móveis por exemplo.  

Para além dessas condições relativas à aparência externa dos ambientes, há 

determinados fatores que são chave ao processo de aprendizagem porque podem 

interferir (de forma positiva ou negativa) nas respostas dos/as alunos/as, tais como 

atenção, interesse e motivação. Entre estes fatores, os mais importantes são aqueles 

relacionados ao conforto físico do aprendiz, incluindo a iluminação, aspectos térmicos e 

acústicos no ambiente da sala de aula.  

De acordo com as definições da Associação Brasileira de Normas e Técnicas- 

ABNT as condições térmicas de calor ou de frio em um ambiente determinam um 

“estado de espírito que reflete a satisfação” (Coutinho, 2005, p. 175) ou não das pessoas 

com o ambiente. Condições térmicas afetam o corpo de forma integrada e podem 

provocar prejuízos quando em excesso. Por exemplo, muito calor ou muito frio pode 

provocar danos ao corpo e à saúde (no caso do calor, queimadura da pele e no caso do 

frio hipotermia, que ocorre quando a temperatura interna fica abaixo de 35°C). No caso 

específico da sala de aula, um ambiente muito quente e abafado ou muito frio pode 

provocar uma redução na capacidade de atenção do/a estudante, sono, irritabilidade e 

dispersão. Escolas em uma região muito quente, como é o caso do nordeste brasileiro, 

deve possuir meios de melhorar a ventilação interna e no caso de um local muito frio, 

como acontece em países do hemisfério norte, a sala de aula deve possuir sistema de 

aquecimento.  

O bem estar corporal dos estudantes, portanto, deve estar incluído na pauta dos 

planos pedagógicos e ser considerado pelos/as docentes no seu planejamento de aula, 

porque de acordo com variáveis de temperatura as atividades podem ser planejadas para 

serem realizadas dentro ou fora da sala de aula. Se forem dentro da sala de aula, devem 

ser interessantes, criativas e envolver movimentos no espaço físico da sala de forma que 

os alunos/as não fiquem limitados ao espaço de sua carteira e mesa.  

Igualmente, deve haver uma preocupação pedagógica com as condições de 

iluminação da sala de aula.  A iluminação é um “fenômeno físico resultante da 

exposição de uma fonte de luz num ambiente que pode absorver ou refletir a luz 

tornando-se visível”. (Laville, 1977, p. 72). Uma sala de aula muito clara, por exemplo, 

com o sol atravessando os vidros da janela fechada, pode provocar reflexos que vão 

afetar a visão de muitas crianças, ou mesmo impedir algumas de abrirem seus olhos 
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como resultado de uma hipersensibilidade à luz (fotofobia). Se a luz (do sol ou da 

lâmpada da própria sala) provocar reflexos no quadro de giz, da mesma forma, 

dependendo da posição onde a criança ou o jovem se senta na classe, isso pode 

aumentar ou diminuir a visibilidade do que está sendo escrito no quadro. Fica, dessa 

forma, obvio que este fator tem papel primordial nas respostas do estudante às 

condições ambientais da classe.  

A sala de aula inclusiva deve ser uma sala de aula que promova interação, 

trocas de experiências e reflexões colaborativas. Ou seja, deve ser um ambiente vivo, 

com pessoas aprendendo juntas, em parceria e se apoiando mutuamente. (Ferreira e 

Martins, 2007).  Na escola, portanto, ao contrário do que as práticas tradicionais 

defendem, os estudantes devem ser ativos, conversarem entre si, trocar experiências 

educativas e se movimentar no espaço de estudo. Todavia, o docente deve assegurar 

momentos diferentes entre estes estudantes, prevendo que ruídos e conversas não 

interfiram na aprendizagem e participação daqueles estudantes mais sensíveis e que 

aprendem de forma mais silenciosa. 

O barulho dentro e fora da escola pode ser interpretado na Física a partir das 

condições acústicas que dizem respeito a “oscilações e ondas ocorrentes em meios 

elásticos, e cujas frequências estão compreendidas entre 20 e 20.000 Hz. Estas 

oscilações e ondas são percebidas pelo ouvido como onda sonora” (Laville, 1977, p. 

67). Por exemplo, as cordas vocais geram a onda sonora da voz, amplificada pela caixa 

acústica de nosso rosto (cavidades da face). A voz pode ser um som agradável, mas 

muitas vozes juntas gerando sons altos (barulhos) rapidamente se transformam em 

ruídos, ou seja, um som não necessário, indesejável porque afeta nossa capacidade de 

pensar, raciocinar e realizar de forma apropriada.  

Quando o foco da atenção se dirige aos estudantes com necessidades 

educacionais, que com frequência apresentam algum tipo de comprometimento motor, 

intelectivo, visual ou auditivo, todos estes fatores ambientais podem se constituir em 

grandes barreiras para sua participação nas atividades da turma e na interação com os 

outros estudantes. Nesse sentido, professores/as e gestores/as devem está atentos às 

condições de temperatura, iluminação e ruídos a fim de prevenir a exclusão de qualquer 

estudante das atividades planejadas.  

Aqui é interessante mencionar o Inventário de Estilos de Aprendizagem 

(Ferreira e Martins 2007, p. 111-113) que ajuda cada estudante a conhecer suas 
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características de estilo de aprendizagem, ou seja, se aprende melhor ouvindo, vendo, 

falando, escrevendo ou manipulando. Para cada estilo são necessárias condições 

ambientais distintas sob pena do estudante não ser capaz de apresentar a atenção 

necessária á aprendizagem. Por exemplo, um estudante que tem como principal sentido 

de aprendizagem sua audição, será severamente penalizado em ambientes ruidosos, mas 

aprenderá melhor se puder ler em voz alta um texto. Outro, que tenha como 

predominante seu sentido visual, ficará confuso frente a um quadro muito 

desorganizado e com letras pouco legíveis. 

Escolas que se pretendem inclusivas e professores/as que se comprometem 

com a aprendizagem de todos/as os/as seus/suas alunos/as não podem prescindir de 

conhecer os efeitos da luminosidade, do ruído e da temperatura nas suas respostas, 

assim como deve buscar conhecer de forma mais cuidadosa os estilos de aprendizagem 

de cada aluno, a fim de planejar ou replanejar adaptando as atividades também às 

condições ambientais da sala de aula. Em ambientes onde os recursos são escassos, 

podem ser desenvolvidas campanhas. Por exemplo, uma campanha de arrecadação de 

lanternas, abajures ou lâmpadas mais potentes para serem usados na sala de aula como 

apoio, em particular dos alunos com maior dificuldade visual; uma campanha de 

combate aos ruídos desnecessários ou uma campanha do agasalho na escola.  

 

Contextualização Metodológica  

 

O estudo conduzido teve como foco a escola, organização da sala de aula e o 

conforto para os alunos/as e professores/as e como objetivo descrever e analisar os 

espaços de aprendizagem a fim de mostrar como determinadas mudanças podem 

favorecer a participação e a inclusão de alunos/as com necessidades educacionais.  

O estudo em questão adotou a metodologia qualitativa exploratório-descritiva, a 

partir da qual é descrita o panorama escolar e as salas de aulas. Esta metodologia 

possibilita a coleta e análise de dados que oferecem as bases para a construção de um 

referencial prático-pedagógico sobre participação e colaboração na sala de aula regular, 

dentro da qual estão presentes um ou mais estudantes com necessidades educacionais. 

Além disso, a metodologia qualitativa possibilita não só a busca dos fatos em si, mas os 

significados desses fatos para os sujeitos, neste caso professores/as da educação infantil. 
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O estudo exploratório foi conduzido em duas escolas de educação infantil, 

situadas no município de João Pessoa que fazem parte da rede estadual do Observatório 

Nacional da Educação Especial - Paraíba. Adotamos como principais instrumentos de 

coleta de dados a entrevista, realizada em 2013, com oito professoras de salas de 

recursos onde acontece o Atendimento Educacional Especializado por meio da 

aplicação da técnica grupo focal. Também foram realizada observação durante seis 

visitas a salas de aula regular entre 2011 e 2012. Além disso, coletamos dados de 32 

professores/as de educação infantil que estão matriculados no Curso de Pedagogia na 

Modalidade à Distância da UFPB
86

. A seguir, apresentamos os dados e a análise dos 

mesmos. 

 

Apresentação, análise e discussão dos resultados 

 

Nesta seção, nosso objetivo é responder à pergunta de pesquisa colocada pelo 

estudo, isto é, o que os dados revelam sobre organização e conforto na escola e na sala 

de aula?  

As escolas municipais de educação infantil onde o estudo foi realizado foram 

reformadas e têm, em geral, o mesmo estilo arquitetônico no município: são escolas 

simples, onde geralmente as paredes são pintadas de cor branca e a meia parede inferior 

revestida de cerâmica branca e com detalhe (duas listras) em azul. Por ser uma cidade 

praiana localizada no nordeste brasileiro (logo abaixo do Equador), em geral, o 

município tem altas temperaturas, com uma média entre 25ºC e 28ºC graus durante o 

ano, chegando a 40ºC ou 42ºC graus no verão. Assim, as escolas possuem um sistema 

natural de ventilação por meio de ‘combongos’, que são tijolos vazados colocados como 

paredes que permitem melhor ventilação dentro da escola e da classe. Os pátios onde o 

recreio dos/as alunos/as acontece são amplos nas duas escolas.  

Em geral, os dados coletados mostram que o setor público não consulta a 

comunidade escolar (principalmente a gestão) para tomar decisões sobre os recursos que 

melhor se adequam às necessidades de cada escola. Por exemplo, as docentes estudantes 

                                                           
86 Uma das autoras atua como professora mediadora do referido Curso de Pedagogia.  Os estudantes realizam atividade que envolve 

visitar e analisar a organização e conforto na escola e na sala de aula. A questão elaborada solicitava dos estudantes a observação e 

descrição dos aspectos ambientais da escola como um todo, especialmente, os referentes a estrutura, organização e conforto dos 

ambientes.  
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do curso de pedagogia denunciam que não há ventiladores suficientes para todas as 

turmas e por causa do calor excessivo, as crianças se levantam o tempo todo das 

carteiras. As mobílias não são adequadas e os assentos são desconfortáveis, o que faz 

com que, depois de certo tempo, as crianças fiquem dispersivas. Obviamente, muito 

movimento na classe e dispersão afetam o resultado da aprendizagem. 

Em termos gerais, a realidade dos espaços escolares na maioria das escolas 

públicas brasileiras ainda é precária porque há pouco investimento por parte dos 

governos federal, estadual e municipal na melhoria da organização e do conforto do 

ambiente escolar. No caso das escolas de educação infantil, essa situação é mais crítica 

ainda porque é comum a prefeitura alugar um prédio ou uma casa para instalar uma 

escola para crianças pequenas que passa por um processo de adaptação dos espaços 

internos a fim de se tornar ‘uma escola’.  

A creche que frequento funciona em um prédio alugado em uma rua 

calma e tranquila. Não tem espaços amplos, iluminados e ventilados 

não tem equipamento com materiais acessíveis para as crianças, não 

tem brinquedos. Os ambientes são pouco ventilados, todas as salas 

são quentes e precisam de ventiladores. (Professora de sala de aula 

regular, Maio 2012). 

 

Esses espaços não planejados, inevitavelmente, constituem-se em ambientes 

inadequados onde os recursos materiais e espaços de aprendizagem, não são suficientes 

e não estão devidamente organizados, tornando-se um espaço educacional desagradável 

e muito pouco atrativo para atender a demanda e a proposta pedagógica da educação 

infantil. 

A negligência dos órgãos públicos é facilmente revelada pelo péssimo sistema 

de manutenção do prédio, dos espaços internos e reposição dos recursos. Apesar disso, 

alguns gestores/as escolares conseguem conservar a estrutura e os ambientes escolares 

organizados, mas esse cuidado não inclui assegurar o conforto e a organização do 

ambiente escolar, conforme evidenciado na fala da professora abaixo: 

As escolas que conheço, não apresentam uma boa estrutura como: 

espaço, luminosidade, mobília, temperatura adequada e som, pois 

faltam recursos para ampliar esses ambientes que venha tornar um 

local propício para lidar com crianças da Educação Infantil, 

(Professora de Sala de Aula regular, abril 2011) 

 

Dependendo da localização das escolas (por exemplo, aquelas em ruas 

movimentadas), algumas professoras mencionam a interferência de barulhos externos 
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(carro, ônibus, pessoas falando alto, feira) como sendo comum em sua prática docente 

cotidiana. 

o espaço físico não é apropriado para a quantidade de alunos que 

temos, com muita poluição sonora, pois as escolas que conheço ficam 

situadas nas praças públicas, onde todos os dias os carros de som 

divulga seus anúncios, a temperatura o numero de ventiladores são 

poucos, moramos em uma região com o clima quente mesmo no 

inverno aqui é quente,  a respeito da luminosidade  é agradável, já na 

mobília não são adequados para a necessidade dos alunos. 

(Professora de AEE, 14/04/2012). 

 

Quando há o lançamento de uma nova escola de educação infantil, tudo é novo e 

bonito, como a fala da professora revela: 

Os espaços escolares que conheço são muito bons – faço referência a 

atual escola onde trabalho e a que trabalhei ano passado, de maneira 

que, tem mobília nova (carteiras, armários, material da cozinha), 

ambiente limpo e organizado (na maioria das vezes), é bem 

agradável... (Maio 2011) 

  

Mas, em um curto período de dois a três anos a escola adquire uma aparência 

de escola antiga, desgastada com o clima e com muitos de seus recursos danificados. 

Como resultado, ainda com frequência, as professoras da educação infantil usam sucata 

(materiais recicláveis) para organizarem atividades com os alunos/as. 

As falas das professoras, em consonância, revelam que a maioria das escolas da 

periferia do estado paraibano possuem condições desfavoráveis à aprendizagem por 

uma série de inadequações que podem interferir tanto no bom andamento da aula, como 

na motivação e disposição para a professora ensinar e os/as alunos/as a participarem da 

aula e realizarem suas tarefas. Dentre os elementos críticos encontrados os dados 

revelam as seguintes condições: 

  

(a) no âmbito da infra-estrutura da sala de aula: ambientes com pouco espaço 

para funcionar como sala de aula e que permita o rearranjo da organização física 

da classe em função das atividades e seus objetivos; salas de aula com tetos sem 

revestimento (gesso ou similar) e com janelas e/ou portas quebradas e pisos com 

buracos;  

 

Com frequência, o espaço para recreação não é apropriado e o mesmo acontece 

com a inexistência de área própria de refeitório, situação que faz com que as 

crianças tenham que fazer suas refeições e lanches na própria sala de aula. Para 

além disso, banheiros podem possuir torneiras sem funcionar e sanitários não 

adequados ao tamanho das crianças. 

 



 

PARTE II  | Pág. 507  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

(b) no âmbito do conforto: com frequência as salas de aula possuem pouca 

ventilação, porque não possuem janelas suficientes ou ventiladores para suportar 

o calor da região. Os ambientes podem ser barulhentos porque as classes são 

próximas umas às outras e não há tratamento acústico nas paredes que isolem os 

sons externos. A iluminação em geral é precária e durante o inverno, período em 

que a luz natural é menor, algumas vezes, as salas de aula podem ficar escuras 

para atividades escolares.  

 

(c) no âmbito da organização da sala de aula durante as atividades: as salas de 

aula das escolas visitadas revelam que as professoras de crianças com quatro e 

cinco anos (pré-escolares)  tendem a reproduzir o modelo convencional de 

organização da classe, qual seja, mesas e cadeiras enfileiradas com as crianças 

sentadas individualmente.  As paredes tendem a ser ‘limpas’, sem cor e sem 

murais com os trabalhos das crianças.  

Todavia, apesar desta tendência é interessante observar que o carinho das 

professoras pelas crianças, sua criatividade e disposição para criar materiais 

interessantes e planejamento (muitas vezes improvisados) de aulas torna suas classes 

vivas, turmas alegres e motivadas a virem a escola, para participar de atividades em 

grupo, cantar, desenhar, colorir, colar e aprender a ler e escrever juntas etc.  

Aqui, cabe lembrar que o Brasil é um país com dimensões territoriais, na qual 

são distribuídos, segundo o CENSO Escolar 2012, 192.676 estabelecimentos de 

educação básica [nos quais] estão matriculados 50.545.050 alunos. Destes, apenas 

4.754.721 são crianças matriculadas na pré-escola, dos quais 3.353.376 são alunos e 

alunas de escolas de educação infantil públicas. (BRASIL/INEP 2012, p. 14). Outro 

elemento chave a ser aqui resgatado é o fato de que apenas em 2007, a educação infantil 

pré-escolar  passa a ser contemplada na verba do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação - FUNDEB com vistas a aumentar o número de escolas e educação infantil 

e a melhoria das escolas existentes  

     

Conclusão 

 

Em consonância com a política publica do governo federal para a ampliação do 

número de escolas de educação infantil e a melhoria das escolas existentes, os dados 

indicam que há uma tendência da secretaria de educação e das escolas a realização de 

reformas, em ambos os casos, sem a consulta à comunidade escolar sobre suas 

necessidades especificas ou prioridades. As mudanças, em geral, são principalmente 
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dirigidas a padronização do prédio escolar (pintura, colocar cerâmica, cores, etc.) 

Paralelamente, e contraditoriamente, a maioria das escolas parecem possuir espaços 

precários com portas, torneiras, chão, teto e recursos quebrados por falta de 

manutenção.  

No que se refere especificamente às condições de organização e conforto na sala 

de aula, os depoimentos dos professores/as indicam que, em geral, as escolas não 

possuem ventilação apropriada considerando-se as altas temperaturas local, os ruídos 

afetam as atividades realizadas na classe e a iluminação que não favorece a visão se 

houver sol dentro da sala batendo na lousa ou falta de lâmpadas adequadas para 

iluminar a sala no período da chuva. Apesar disso, cabe também destacar que há escolas 

com condições físicas, de temperatura, som e iluminação favoráveis e com boa 

manutenção dos espaços e recursos.  

Os resultados deste estudo reforça nosso argumento de que o tema organização e 

conforto na escola e na sala de aula é relevante na medida em que indica a necessidade 

das escolas em se adequarem às exigências das Leis das Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB, 2006) que reforçam a organização de ambientes planejados de fácil 

acesso, com conforto e segurança. Entre as diretrizes da escola, destaca-se a criação de 

um ambiente que concilie didática com atividades lúdicas, de forma a contribuir para o 

desenvolvimento das crianças. 

Para tanto, é necessário que o prédio da escola seja estruturado com base nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1997) e que os espaços sejam planejados de 

acordo com o projeto pedagógico da escola, a fim de refletir uma concepção de 

educação e cuidado em que se respeitem as necessidades de desenvolvimento de 

crianças e jovens. Nessa perspectiva o documento dos Parâmetros Básicos de 

Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil (Brasil, 2006) “propõe incorporar 

metodologias participativas, que incluam as necessidades e os desejos dos usuários, a 

proposta pedagógica e a interação com as características ambientais” (p.9). 

As instituições de ensino devem ter o compromisso e objetivo de oferecer um 

ambiente escolar provido de estruturas adequadas para que as crianças e suas famílias 

encontrem no espaço escolar um ambiente físico e humano, que propicie experiências e 

situações planejadas intencionalmente, de modo a democratizar o acesso de todos aos 

bens culturais e educacionais.  
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RESUMO 

 

Nossa inquietação com o tema "Deficiência Múltipla" inicia a partir de nossa 

participação no grupo de pesquisa na Universidade Federal do Espírito Santo, 

coordenado pela Professora Dra. Denise Meireles de Jesus, intitulado Políticas de 

Educação Especial no Espírito Santo: questões atravessadoras na relação instituição 

especializada e escola comum, tendo como objetivo analisar a política educacional de 

atendimento praticado nas instituições especializadas em Educação Especial no Estado 

do Espírito Santo.  O grupo de pesquisa impulsionou diversos trabalhos de alunos 

inseridos no Programa de Pós Graduação no Estado, dentre eles, a presente investigação 

analisa as matrículas dos alunos com deficiência múltipla no Norte do Estado do 

Espírito Santo - Brasil, comparando os dados dos municípios de São Mateus, Pedro 

Canário, Conceição da Barra e Jaguaré (todos situados na região norte), com os 

indicadores do Estado do Espírito Santo. Os dados foram coletados por meio dos 

Microdados do Censo Escolar da Educação Básica, disponibilizados pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) referentes aos 

anos de 2008, 2009 e 2010, as categorias analisadas neste banco de dados foram: (a) o 

número de matrículas de alunos com deficiência múltipla nos municípios pesquisados e 

no Estado do Espírito Santo e  (b) as modalidades de ensino em que os alunos com 

deficiência múltipla estão matriculados. Este estudo constatou que houve um 
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crescimento significativo do número de alunos com deficiência múltipla matriculados 

nas escolas comuns no Estado e nos municípios pesquisados, a partir do ano de 2009; 

Indica que com a extinção da educação especial substitutiva, os  alunos com deficiência 

múltipla recorreram à modalidade da EJA - Educação de Jovens e Adultos. O recorte 

temporal realizado traz a reflexão sobre as implicações da publicação da Política 

Nacional de Educação Especial na perspectiva da Inclusão Escolar (2008).  A análise 

dos dados dialoga com as pesquisas de JESUS (2011, 2012), BUENO e MELLETI 

(2010), PRIETO (2001), ao corroborarem com a ideia de que as políticas de inclusão 

indicam a necessidade destas se reorganizarem e se adequarem à heterogeneidade de seu 

alunado, promovendo a educação para todos.  

 

Palavras Chave: microdados; censo escolar; deficiência múltipla. 

ABSTRACT 

 

Our unease with the theme " Multiple Disabilities " starts from our participation in the 

research group at the Federal University of Espírito Santo , coordinated by Professor Dr. 

Denise Meireles of Jesus , entitled Special Education Policies in the Holy Spirit in 

relationship issues atravessadoras institution specialized and common school , aiming to 

analyze the educational policy of care practiced in institutions specializing in Special 

Education in the State of Espírito Santo . The research group boasted several student 

papers included in the Graduate Program in the State , among them , this research 

analyzes the enrollment of students with multiple disabilities in northern Espírito Santo 

- Brazil , comparing the data of the municipalities of St. Matthew Peter Canary 

Conceição da Barra and Jaguaré ( all situated in the north ) , with the indicators of the 

state of Espírito Santo . Data were collected through the Census Microdata School of 

Basic Education , provided by the National Institute of Educational Studies Teixeira ( 

INEP ) for the years 2008, 2009 and 2010 , the categories analyzed in this database were 

: (a ) enrollment of students with multiple disabilities in the counties surveyed and the 

state of Espírito Santo , and ( b ) the arrangements for teaching students with multiple 

disabilities are enrolled . This study found that there was a significant increase in the 

number of students with multiple disabilities enrolled in regular schools in the state and 

the municipalities surveyed , from 2009 , indicates that with the extinction of substitute 

special education , students with multiple disabilities resorted to mode EJA - Youth and 

Adults . The time frame done brings reflection on the implications of the publication of 

the National Policy on Special Education in the perspective of the School Inclusion 

(2008 ) . Data analysis dialogues with research JESUS (2011 , 2012) , and MELLETI 

BUENO (2010 ) , PRIETO (2001 ) , to corroborate the idea that inclusion policies 

indicate the need to reorganize and these fit the heterogeneity of its students by 

promoting education for all . 
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Keywords : micro;  school census; multiple disabilities . 

 

INTRODUÇÃO  

 

 

Nossa inquietação com o tema "Deficiência Múltipla" teve início em 2012, quando 

participamos do grupo de pesquisa na Universidade Federal do Espírito Santo/Brasil, 

coordenado pela Professora Dra. Denise Meyrelles de Jesus, intitulado Políticas de 

Educação Especial no Espírito Santo: questões atravessadoras na relação instituição 

especializada e escola comum, tendo como objetivo analisar a política educacional de 

atendimento praticado nas instituições especializadas em Educação Especial no 

Estado do Espírito Santo.   

Esse estudo se constituiu efetivamente com quarenta e seis instituições especializadas, 

sendo vinte e seis APAE’s e vinte Pestalozzi’s, localizadas nas diferentes regiões do 

Estado. Constituíram sujeitos dessa pesquisa: membros da equipe pedagógica das 

instituições especializadas (coordenador pedagógico, pedagogo, supervisor); docentes e 

profissionais da área clínica que atuam nas instituições especializadas; profissionais da 

área de gestão de recursos financeiros e/ou presidentes das instituições especializadas e 

familiares (pai, mãe ou responsável) das pessoas beneficiadas pelos serviços das 

instituições especializadas (JESUS, et all, 2012). 

Para efeitos de organização, tendo em vista a dimensão do trabalho, os pesquisadores 

foram divididos por regiões, tendo como ponto de referência as Superintendências 

Regionais de Educação do Estado. Cada grupo de pesquisadores/alunos ficou 

responsável pela coleta de dados dos municípios subordinados a cada duas 

superintendências.  

O ponto de partida do estudo acima se alicerçou no fato de que nos últimos anos  

política de Educação Especial, no Brasil, está sendo marcada por mudanças importantes, 

passando pela implantação de uma política de inclusão escolar, impulsionada pelas 

políticas nacionais que tem em seu bojo o movimento internacional de Educação para 
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Todos, embora ainda repleta de ambiguidades que acompanham os processos e a 

trajetória dos projetos e das ações. (JESUS, et all 2012) 

Os dados coletados nos indicaram a necessidade de conhecer melhor quais seriam os 

espaços formativo-educativos buscados pelos familiares, cujos filhos apresentam 

deficiência múltipla e/ou transtornos globais do desenvolvimento, no Estado do Espírito 

Santo, ao longo dos últimos anos. Quais sentidos têm assumido as instituições 

especializadas e as escolas públicas estatais de ensino comum nesse processo?  

A pesquisa nos indicou, além de outros dados e reflexões, que das 5.563 pessoas 

atendidas nas Instituições Especializadas, 1.248 são atendidas possuem deficiência 

múltipla e dessas, apenas 455 estão matriculadas nas Escolas regulares. Conforme 

mostra o quadro1. 

 

QUADRO 1: Tipos de Deficiência de acordo com o número de alunos atendidos 

nas Instituições Especializadas e no Ensino Regular. 

 

Fonte: Relatório da Pesquisa Políticas de Educação Especial no Espírito Santo: questões atravessadoras 

na relação instituição especializada e escola comum UFES/SEDU/ES/ 2012. 
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O quadro também nos apresenta pelo menos mais uma situação a questionar: Quem são 

esses sujeitos denominados pelas instituições de "deficientes múltiplos"? E como vem 

sendo realizados os atendimentos a esses sujeitos? E sobretudo, como vem sendo 

realizados os diagnósticos desses sujeitos denominados com "deficiência múltipla"?  

 

Apesar das alterações constantes dos termos e das imprecisões das definições e dos 

dados oficiais divulgados pelo INEP, concordamos com Meletti (2009 p. 08) quando 

afirma: não podemos desconsiderar que os dados obtidos em tais levantamentos são  

determinantes na elaboração de políticas públicas destinadas à educação  especial e às 

pessoas com deficiência. Ainda que limitados, os dados disponíveis podem revelar 

como o atendimento educacional para esta população está evoluindo. 

 

Além disso, os resultados dessa e de outras pesquisas realizadas na área da Educação 

Especial no Estado do Espírito Santo (JESUS, et all,  2008,  2009, 2012), têm apontado 

fragilidades dos sistemas de ensino e dos profissionais que respondem pela gestão da 

Educação Especial nos municípios capixabas. Verifica-se que boa parte dos municípios 

ainda não possui setor de educação especial estruturado. Em muitos deles encontramos 

apenas uma ou duas pessoas responsáveis pelas ações dessa modalidade de educação, o 

que evidencia fragilidades no âmbito da gestão, bem como dificuldades na 

implementação de políticas que garantam processos de escolarização às pessoas 

públicos-alvo da Educação Especial (PANTALEÃO, 2013). 

Assim, nosso objetivo nesse trabalho é apresentar o que os dados do INEP - por meio 

dos Microdados do Censo Escolar da Educação Básica, vem mostrando a respeito das 

pessoas com deficiência múltipla no Estado, especificamente no Norte do Espírito Santo 

(englobando os municípios de São Mateus, Conceição da Barra, Pedro Canário e 

Jaguaré), refletindo sobre o “atendimento” e o “lugar” desses sujeitos na sociedade. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA 
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As reformas da política educacional no Brasil, sobretudo na década de 90, têm 

impulsionado uma concepção de educação para todos e consequentemente, uma escola 

inclusiva. Ou seja, uma escola que possibilite o atendimento às necessidades 

educacionais de todos os alunos, sem diferenciação de raça, cor, sexo, deficiência, etc. 

Assim, assistimos nos últimos anos uma reconfiguração da Política Educacional no 

contexto geral e principalmente no que tange aos aspectos legais das modalidades 

educacionais, dentre essas, a modalidade de Educação Especial. 

 

Essa concepção de “educação para todos” vem sendo defendida no Brasil, 

fundamentada em documentos internacionais gerados a partir de intensas lutas em prol 

da defesa dos direitos humanos, entre os documentos destacamos a Declaração Mundial 

de Educação para Todos (1990) e a Declaração de Salamanca (1994), e na legislação 

brasileira, tanto a Constituição Federal, quanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional n° 9394/96, a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da 

Inclusão Escolar (2008), bem como os Documentos Oficiais (Portarias e Decretos), 

indicam a importância da convivência entre todas as crianças com deficiência ou não, 

num cotidiano onde a diversidade humana seja o princípio do processo educativo. 

 

 No âmbito legal, enfatizamos que o direito a matrícula de alunos com deficiência em 

escolas comuns no Brasil é garantido pela legislação nacional desde a Constituição de 

1988 a qual estabeleceu: o direito à escolarização de toda e qualquer pessoa, a igualdade 

de condições para o acesso e para a permanência na escola e a garantia de “atendimento 

educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede 

regular de ensino” (BRASIL, 1988). A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(9.394/96) de 1996 reafirmou a obrigatoriedade do atendimento educacional 

especializado e gratuito aos estudantes com necessidades especiais, preferencialmente 

na rede regular de ensino, e foi a partir daí que as práticas educacionais inclusivas 

ganharam força no país (BRASIL, 1996). 
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Dados do Censo Escolar do Ministério da Educação e Cultura (MEC/INEP) destacaram 

o crescimento de 146% de matriculas de alunos especiais em escolas públicas regulares 

e 64% em escolas privadas regulares (BRASIL, 2007). Mostrando assim, que o número 

de alunos com deficiência nas escolas comuns vem aumentando consideravelmente. 

Sendo assim, as produções acadêmicas sobre essa modalidade de ensino tornou-se um 

terreno fértil nas pesquisas educacionais. 

 

Segundo Mendes (2006), a difusão das ideias inclusivas adotadas no Brasil como linha 

política e a decorrente decisão de matricular, na escola regular, os alunos com 

deficiência trouxeram à luz o fato de que concepções e práticas segregacionistas, 

integracionistas e inclusivistas convivem e se enfrentam no cotidiano das escolas. A 

autora ainda afirma que se pode atribuir tal situação ao fato de que as propostas de 

inclusão foram trazidas de outros países, com histórias diferenciadas de atendimento à 

deficiência, muitas vezes ignorando o trajeto real da educação especial no Brasil.  

 

Mendes (2006) ainda destaca que, na história da educação especial, em todos os tempos, 

sempre houve adeptos das propostas integracionistas. Entretanto, elas emergem como 

ideologia hegemônica, justamente em momentos históricos nos quais a exclusão social 

se intensifica. E afirma: 

 

O movimento pela normalização e integração social, por exemplo, surgiu 

concomitantemente à depressão econômica decorrente da crise do petróleo, 

por volta da década de 1970, e serviu para fechar instituições e reduzir gastos. 

A atual proposta de inclusão emergiu no final da década de 1980, quando o 

modelo econômico vigente passou a atingir níveis insuportáveis de exclusão 

social. Portanto, os determinantes econômicos têm servido como poderosos 

propulsores do movimento de inclusão, e têm transformado movimentos 

sociais legítimos de resistência em justificativas veladas para cortar gastos 

dos programas sociais, diminuindo assim o papel do Estado nas políticas 

sociais. (p. 40) 
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Nesse sentido, a autora considera que o conceito de inclusão escolar é ambíguo, porque 

ele assume o significado dentro de contextos históricos determinados que lhe dê 

definição. Conclui-se que cada comunidade deve buscar a melhor forma de definir e 

fazer a sua própria política de inclusão escolar, respeitando as bases históricas, legais, 

filosóficas, políticas e econômicas do contexto no qual ela se efetivará. 

 

Diante de tais considerações, enfatizo que a inclusão de sujeitos com deficiência em 

classes regulares do ensino é um processo que ultrapassa os contextos escolares, uma 

vez que o conceito de inclusão está associado a um todo maior que é o contexto político, 

histórico e cultural do meio em que a pessoa vive. Além do mais, esse processo implica 

em modificações estruturais das políticas e das práticas educativas. 

 

Pensar o processo de inclusão da pessoa com deficiência na escola, no trabalho, no 

lazer, nos serviços de saúde significa que a sociedade deve adaptar-se às necessidades 

da pessoa, para que essa possa desenvolver-se em todos os aspectos da vida. Entendo 

que se a educação é importante como fator de transformação para todos os indivíduos, 

uma educação de qualidade que atenda as suas necessidades, torna-se ainda mais crucial 

para todas as pessoas com deficiência. Mitller (2003) coloca com muita propriedade 

que, “[...] a rua de acesso à inclusão não tem um fim porque ela é, em sua essência, mais 

um processo do que um destino. A inclusão representa, de fato, ma mudança na mente e 

nos valores para as escolas e para a sociedade como um todo”. (p.23)  

 

Isto posto, pensar o conceito de inclusão escolar em termos de políticas educacionais é 

pensar a partir do pressuposto de que a educação é um direito de todos os cidadãos, 

direito de todos os alunos a uma educação de qualidade, sem nenhum tipo de 

preconceito ou discriminação. Nesse sentido, nossa abordagem tem ancoragem nos 

documentos legais brasileiros que atestam o direito às pessoas com deficiência de serem 

matriculados nas escolas comuns de ensino.  
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Quanto aos sujeitos  público alvo da Educação Especial, de acordo com o documento da 

Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da inclusão escolar, a educação 

especial passa a constituir a proposta pedagógica da escola, definindo como seu 

público-alvo os alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotação. Entendemos, assim, que a Política Educacional no 

País assume o princípio da inclusão escolar como proposta a ser disseminada e 

assimilada por todas as pessoas envolvidas na educação, não restringindo a uma única 

modalidade.  

Nos termos da Política Nacional de Educação Especial (BRASIL, 2008), consideramos 

alunos com deficiência aqueles que têm impedimentos de longo prazo, de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, que em interação com diversas barreiras 

podem ter restringida sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade. 

Entendemos assim, que o Documento retira o foco da deficiência no/do sujeito e aponta 

para as restrições, as diversas barreiras que podem restringir a participação plena do 

indivíduo na sociedade.  

 

Quanto aos alunos com deficiência múltipla, o documento orientador do MEC, 

denominado "A educação especial na perspectiva da inclusão escolar: surdocegueira e 

deficiência múltipla" (2010), corrobora com as orientações publicadas no ano de  2002 

definindo que: 

 

São consideradas pessoas com deficiência múltipla aquelas que "têm mais de 

uma deficiência associada. É uma condição heterogênea que identifica 

diferentes grupos de pessoas, revelando associações diversas de deficiências 

que afetam, mais ou menos intensamente, o funcionamento individual e o 

relacionamento social" (MEC/SEESP, 2002). 

 

 

Assim, no Brasil, talvez por conta da escassez de pesquisas que tomam a pessoa com 

deficiência múltipla como sujeito de discussão, esse conceito ainda é pouco discutido. 

Por isso ainda prevalece o conceito disseminado pelo MEC (BRASIL, 2004) em 

orientações às formações de professores: Educação Especial:Saberes e práticas da 

Inclusão: dificuldades acentuadas de aprendizagem - deficiência múltipla (2004), que 
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caracterizou a deficiência múltipla como sendo a associação de duas ou mais 

deficiências podendo ser estas de ordem física, mental, sensorial, comportamental e/ou 

emocional. 

Segundo Teixeira e Nagliate (2009), o National Information Center for Children and 

Youth with disabiliteies (NICHCY/2007), define a deficiência múltipla como sendo 

pessoas que apresentam deficiência mental profunda e que frequentemente apresentam 

dificuldades adicionais que incluem dificuldades  nos movimentos, perdas sensoriais e 

problemas de comportamento.  

A definição do Ministério da Educação de Portugal, divulgada por Nunes (2001), 

corrobora com a ideia de que não é a presença de uma ou mais  limitações, a 

determinante da Deficiência Múltipla, e, sim, a presença de limitações capazes de 

prejudicar o nível de desenvolvimento e a instalação de uma comunicação efetiva que 

determinam dificuldades na aprendizagem e na interação social. 

 

São pessoas com acentuadas limitações no funcionamento cognitivo, 

associada às limitações em outros domínios, nomeadamente no domínio 

motor e ou sensorial (visão ou audição), as quais põem em risco o acesso ao 

desenvolvimento e à aprendizagem e a leva a requerer apoio permanente. 

(NUNES, 2001) 

 

 

As publicações do Ministério da Educação de Portugal, utiliza o temo multideficiências, 

sendo  caracterizado por 

 

Os alunos com multideficiência apresentam combinações de acentuadas 

limitações, as quais põem em grave risco o seu desenvolvimento levando-os a 

experienciar graves dificuldades no processo de aprendizagem e na 

participação nos diversos contextos em que estão inseridos: educativo, 

familiar e comunitário. Estas limitações e o seu nível de funcionalidade 

resultam da interacção entre as suas condições de saúde e os factores 

ambientais. (NUNES, 2008, p 9) 

. 
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Assim, segundo Nunes (2008), não se trata de um somatório de acentuadas limitações, 

dado que a interação estabelecida entre as diversas limitações influenciam o 

desenvolvimento da criança, assim como o modo como funciona nos diferentes 

ambientes e a forma como aprende, exigindo um ensino especializado. Ainda segundo a 

autora, as crianças com multideficiências  apresentam necessidades de aprendizagem 

singulares e diferenciadas.  

Os dados sobre alunos com deficiência múltipla em espaços escolares ainda são poucos, 

mas podemos afirmar que as barreiras sociais acentuam-se em relação a elas e que sua 

situação social é ainda mais frágil, uma vez que impossibilitados de uma vida 

independente, não se enquadram nos moldes produtivos do sistema capitalista e acabam 

introjetando neles próprios e na família a culpa pelas suas necessidades. Nessa direção, 

torna-se relevante o desenvolvimento de trabalhos que tomam o sujeito com deficiência 

múltipla no contexto escolar, visibilizando as possibilidades de aprendizagem e 

desenvolvimento no atendimento às necessidades que são inerentes a esses sujeitos. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO METODOLOGICA 

Neste estudo, partimos de uma análise qualitativa, com a análise e discussão dos dados 

da pesquisa "Políticas de Educação Especial no Espírito Santo: questões 

atravessadoras na relação instituição especializada e escola comum" para adentrarmos 

em uma análise no Censo Escolar da Educação Básica. Cabe destacar que estudos 

focados no censo escolar são relevantes, pois segundo Gatti (2004)  

 

"Os métodos de análise de dados que se traduzem por números podem 

ser muito úteis na compreensão de diversos problemas educacionais. 

Mais ainda, a combinação deste tipo de dados com dados oriundos de 

metodologias qualitativas, podem vir a enriquecer a compreensão de 

eventos, fatos, processos. As duas abordagens demandam, no entanto, 

o esforço de reflexão do pesquisador para dar sentido ao material 

levantado e analisado." (Gatti, 2004) 

 

Com essa compreensão, para este estudo, os dados foram coletados nos Microdados da 

Educação Básica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), nos anos de 2008 a 2010. Cabe esclarecer que os microdados fazem 
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parte da base de dados dos censos escolares, os quais se configuram como um 

levantamento anual de dados estatístico-educacionais de âmbito nacional, coordenado 

pelo Instituto de Pesquisa Anísio Teixeira (INEP, 2009).  

A escolha por esse recorte temporal justifica-se pelo fato de ter sido em 2008 aprovado 

o Documento da Política Nacional de Educação Especial Educacional na Perspectiva da 

Inclusão Escolar, que culminou na aprovação de novas Diretrizes, decretos e 

orientações para a organização da inclusão no sistema regular de ensino. Neste 

documento a Educação Especial é apresentada de modo integrado à proposta 

pedagógica da escola regular e a a Educação Especial,  é alavancada à modalidade da 

educação escolar, e indicada como o apoio necessário à inclusão de alunos com 

deficiências em espaços regulares de educação (BUENO e MELLETI, 2010) 

Assim, a coleta de dados para o presente estudo se deu por meio do programa SPSS 

versão 17.0 os dados referentes às matrículas de alunos com deficiência múltipla 

matriculados em diferentes modalidades de ensino no Estado do Espírito Santo, 

focalizando as matrículas nas escolas no Norte do Espírito Santo.  

 

Em virtude da grande diversidade de variáveis, para este estudo escolheu-se as 

seguintes: matrículas de alunos com deficiência múltipla na educação comum por 

modalidade de ensino (Ensino Regular, Educação Especial, EJA - neste estudo as 

modalidades serão consideradas conforme são separadas pelos microdados), tipos de 

deficiências, atendimento educacional especializado.  

 

APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Apresentamos a Matrículas de alunos com Deficiência Múltipla na Escola Comum, na 

Educação Especial substitutiva e na Educação de Jovens e Adultos.  Em primeiro lugar, 

apresentamos os dados do Estado do Espírito Santo e em seguida comparamos os dados 

com os municípios estudados, no norte do Estado. 
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De acordo com os microdados do censo escolar, o número total de alunos matriculados 

no Estado, no ano de 2008 foi de 934.907 e destes 486 alunos foram incluídos nas 

escolas regulares com o diagnóstico de deficiência múltipla, totalizando uma média de 

0,05 % das matriculas. Ainda em 2008, havia 1483, perfazendo uma média de 0,15% de 

alunos com deficiência múltipla matriculados na Educação Especial substitutiva, ou 

seja, não frequentavam a escola regular e 04 (0,00043) alunos matriculados na EJA. 

 

De 2008 para 2009 houve um aumento de quase 20% dos alunos com deficiência 

múltipla matriculados na escola comum e na Educação de Jovens e Adultos, o número 

triplicou. Ou seja,  houve,  um aumento significativo de alunos com deficiência múltipla 

matriculados na escola comum.  

 

Já no ano de 2010, o número total de matriculas no Estado era de 910.508, destes, havia 

738 alunos com deficiência múltipla matriculados na escola comum. O censo de 2010 

não apresentou número e alunos na Educação Especial substitutiva, e houve um 

significativo aumento nas matriculas da Educação de Jovens e adultos passando de 4 

matrículas em 2008 para 42 em 2010. 

 

Tabela 1: Matriculas de Alunos com Deficiência Múltipla no Estado do Espírito 

Santo por Modalidade de Ensino, nos anos de 2008 A 2010. 

 

 

ANOS TOTAL DE 

MATRICULAS 

MATRICULAS 

NA ESCOLA 

REGULAR 

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 

SUBSTITUTIVA 

EJA 

2008 934.907 486 1483 04 

2009 930.508 601 1592 14 

2010 910.508 738  42 
Fonte: Microdados do Censo Escolar da Educação Básica 2008, 2009 e 2010 
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Destacamos a prevalência do atendimento a esse público na modalidade "Educação 

Especial Substitutiva", em 2008 e podemos fazer uma inferência que esses dados 

mudam a partir de 2009, quando da aprovação da nova Política Nacional de Educação 

Especial no ano de 2008, de decretos e Notas Técnicas aprovadas pelo MEC, dando 

novos contornos na organização da Educação Especial no Brasil.  

 

Podemos também fazer uma leitura de que a aprovação do texto da Política Nacional, 

do Decreto 6571/2008 e a aprovação da Diretrizes Nacionais para o Atendimento 

Educacional Especializado que orientava quanto a provisão de recursos para o 

Atendimento Educacional Especializado, interferiu de modo significativo para o 

aumento das matrículas de alunos com deficiência múltipla na ensino comum, no estado 

do Espírito Santo.  

 

O governo do estado do Espírito Santo cumpriu "a risca" o que estava disposto nas 

Diretrizes quanto ao financiamento da Educação Especial. Se até o ano de 2008 as 

Instituições Especializadas atendiam alunos exclusivamente a modalidade de educação 

especial substitutiva à escolaridade, a partir de então, com a aprovação do texto que 

condicionava a matricula dos alunos na escola comum para fins de efetivação de 

convênios com o poder público, houve uma movimentação das Instituições no Estado, 

para que os alunos que até então eram atendidos exclusivamente nas Instituições, 

fossem matriculados nas Escolas comuns.  

Art. 8º Serão contabilizados duplamente, no âmbito do FUNDEB, de acordo 

com o Decreto nº 6.571/2008, os alunos matriculados em classe comum de 

ensino regular público que tiverem matrícula concomitante no AEE. 

Parágrafo único. O financiamento da matrícula no AEE é condicionado à 

matrícula no ensino regular da rede pública, conforme registro no Censo 

Escolar/MEC/INEP do ano anterior, sendo contemplada: 

d) matrícula em classe comum e em centro de Atendimento Educacional 

Especializado de instituições de Educação Especial comunitárias, 

confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. (Brasil, 2008) 
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Sendo assim, no censo de 2010 não aparece mais a modalidade "Educação Especial 

substitutiva", conforme apresentamos nos gráficos abaixo, aparecendo tão somente as 

possibilidades de matriculas na escola regular e EJA. Observamos também um visível 

aumento no número de crianças com deficiência múltipla na Educação de Jovens e 

Adultos, resultante também, ao nosso ver das modificações no texto da Política 

Nacional de Educação Especial na perspectiva da inclusão escolar.  

 

Outro ponto instigante nos dados é que os alunos com deficiência múltipla que recebiam 

atendimento em educação especial substitutiva, ficam invisibilizados no censo escolar, a 

partir de 2009 e, sendo assim, não são contemplados em termos de Políticas Públicas 

educacionais para essa clientela, se pensarmos que o censo escolar é um instrumento 

disparador das políticas educacionais. 

 

Indicadores educacionais dos municípios do Norte do Estado do Espírito Santo: 

São Mateus, Conceição da Barra, Jaguaré e Pedro Canário 

 

De um total de 33.268 alunos matriculados na Educação Básica, no município de São 

Mateus, foram informados 25 alunos com deficiência múltipla no ensino regular em 

2008, 58 na educação especial substitutiva e 01 aluno na Educação de Jovens e Adultos, 

conforme mostra o gráfico abaixo.  

 

Comparando os dados do município de São Mateus, encontrados uma situação muito 

curiosa  e sem relação aos dados do Estado do Espírito Santo, mostrados anteriormente, 

já que o número de alunos matriculados na escola comum vem decrescendo desde 2008. 

Simultaneamente, o mesmo vem acontecendo com o número de alunos matriculados na 

Educação Especial. Quanto à Educação de Jovens e Adultos,   o número vem mantendo 

uma regularidade. 
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Tabela 2: Matriculas de Alunos com Deficiência Múltipla no município de São 

Mateus por Modalidade de Ensino, nos anos de 2008 A 2010. 

 

ANOS TOTAL DE 

MATRICULAS 

MATRICULAS 

NA ESCOLA 

REGULAR 

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 

SUBSTITUTIVA 

EJA 

2008 33.268 25 58 01 

2009 33.540 15 33 01 

2010 33.595 13  0 
Fonte: Microdados do Censo Escolar da Educação Básica 2008 a 2010 

 

 

Já no município de Conceição da Barra, de um total de 9.472 matrículas no ano de 

2008, 07 alunos com deficiência múltipla estão matriculados na escola comum (0,073 

%, das matriculas), enquanto 19 (0,2 % aprox.) estão na educação especial substitutiva. 

Comparando com os dados de 2010, observamos um decréscimo de matrículas na 

Escola Comum, de 2008 para 2010, correspondente aos resultados do município de São 

Mateus apresentados anteriormente. 

 

 

Tabela 3: Matriculas de Alunos com Deficiência Múltipla no município de 

Conceição da Barra por Modalidade de Ensino, nos anos de 2008 a 2010. 

 

ANOS TOTAL DE 

MATRICULAS 

MATRICULAS 

NA ESCOLA 

REGULAR 

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 

SUBSTITUTIVA 

EJA 

2008 9.472 07 19 0 

2009 9.655 08 27 0 

2010 8.927 05  1 
Fonte: Microdados do Censo Escolar da Educação Básica 2008, 2009 e  2010 
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No município de Jaguaré, o total de matriculas em 2008  perfaz  7.464 matrículas, para 

o total de 02 alunos matriculados na escola comum e 06 na educação especial. esse 

número se mantém em 2009 e sobe para 07 em 2010. 

 

Tabela 4: Matriculas de Alunos com Deficiência Múltipla no município de Jaguaré 

por Modalidade de Ensino, nos anos de 2008 A 2010. 

 

ANOS TOTAL DE 

MATRICULAS 

MATRICULAS 

NA ESCOLA 

REGULAR 

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 

SUBSTITUTIVA 

EJA 

2008 7.464 02 06 0 

2009 7.576 02 09 0 

2010 7.572 07  0 
Fonte: Microdados do Censo Escolar da Educação Básica 2008 a 2010 

 

Os indicadores do município de Pedro Canário mostram a inexistência de matrículas de 

alunos com deficiência múltipla em 2008 na escola comum e 03 matrículas na educação 

especial. No entanto, os indicadores de  2009 e 2010 também apresentam um acréscimo 

de 13% do total de matrículas no ensino comum. 

 

 

Tabela 5: Matriculas de Alunos com Deficiência Múltipla no município de Pedro 

Canário por Modalidade de Ensino, nos anos de 2008 A 2010. 

 

ANOS TOTAL DE 

MATRICULAS 

MATRICULAS 

NA ESCOLA 

REGULAR 

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 

SUBSTITUTIVA 

EJA 

2008 7.246 0 03 0 

2009 7.576 02 09 0 

2010 9.641 13  0 
Fonte: Microdados do Censo Escolar da Educação Básica 2008 a 2010 
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Os indicadores nos chamam à atenção a incidência e o aumento das matrículas ao longo 

do período analisado, com exceção dos municípios de São Mateus e Conceição da 

Barra. Quando cotejados os dados deste estudo com os achados de Meletti e Bueno 

(2010), verifica-se que ambos os estudos apontam um crescimento significativo do 

número de matrículas de alunos com deficiência no ensino regular.  

A falta de uma regularidade na comparação dos indicadores também pode ser justificada 

pelo fato de que  existe uma dificuldade em identificar e diagnosticar alunos com 

deficiência múltipla, uma vez que é um termo controverso e aparentemente pouco 

discutido no cenário nacional e internacional (COSTA, 2009). De acordo com o 

MEC/SEESP: 

São consideradas pessoas com deficiência múltipla aquelas que "têm mais de 

uma deficiência associada. É uma condição heterogênea que identifica 

diferentes grupos de pessoas, revelando associações diversas de deficiências 

que afetam, mais ou menos intensamente, o funcionamento individual e o 

relacionamento social" (MEC/SEESP, 2010, p. 10). 

 

O fato de uma deficiência afetar mais ou menos intensamente um indivíduo, é muito 

relativo, por isso, observamos que  na maioria das vezes, o alunos com deficiência 

múltipla é  percebido como aquele que apresenta uma ou mais  necessidades “mais 

acentuadas”, ou aquele denominado "mais severos" ou "severamente comprometidos". 

Outro ponto instigante que não podemos deixar de discutir, a partir dos indicadores 

apresentados, é o aparecimento de matrículas de alunos com deficiência múltipla na 

educação de jovens e adultos, mesmo observando a pouca prevalência nos municípios 

pesquisados, quando olhamos os dados do Estado, é indiscutível o aumento de 

matrículas de alunos com deficiência múltipla na EJA em 2010, em relação ao ano de 

2008. 

A esse respeito, em estudo sobre a  trajetória da inclusão escolar de uma adolescente 

com paralisia cerebral que,  ao se encontrar fora de faixa para ingressar em turmas 

regulares, foi matriculada na educação de jovens e adultos (EJA) da rede municipal da 

Cidade do Natal/RN, VARELLA (2011) verificou os dados do Censo Escolar 2008, 

2009 e 2010, e constatou a evolução no número de alunos com deficiências, 

matriculados na EJA no estado do RN, no período de 2008 a 2010.  Observando a 
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tendência da curva descendente das matrículas iniciais da EJA fundamental regular, em 

contraponto à forte tendência ascendente das matrículas iniciais da EJA fundamental 

especial, VARELLA (2011) entendeu que a situação sugere que o impacto  deste 

aumento de matrículas não interferiu no processo de queda verificado na EJA  

fundamental regular, logo, outros fatores devem ter contribuído de maneira mais  

expressiva, o que suscitaria, em momentos posteriores, um estudo mais aprofundado  

sobre essas questões.  

Concordamos com VARELLA (2011) quando nos chama a atenção para o fato de que 

"os dados por si só não indicam, as causas dessas tendências", pois não existem  

registros que justifiquem esse desalinho. Entretanto, a curva ascendente das matrículas  

iniciais da EJA fundamental especial, cujo ponto de inflexão se dá no ano de 2009,  

sugere que o reflexo da mudança na política nacional da educação especial, em 2008,  

tenha se expressado no ano de 2009, onde, com a extinção da educação especial 

substitutiva, os  alunos com deficiência tenham recorrido à modalidade da EJA.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo analisou as matrículas dos alunos com deficiência múltipla no Norte do 

Estado do Espírito Santo, comparando os dados dos municípios de São Mateus, Pedro 

Canário,  Conceição da Barra e Jaguaré com os indicadores do Estado do Espírito Santo. 

Os dados foram coletados por meio dos Microdados do Censo Escolar da Educação 

Básica, disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP) referentes aos anos de  2008, 2009 e 2010.  

O recorte temporal realizado levou-nos a reflexão sobre as implicações da publicação da 

Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Inclusão Escolar (2008) e da 

importância da aprovação de documentos legais que ao reverberarem em ações políticas 

modificam as praticas e a realidade educacional. 

Constatamos a partir dos indicadores que houve um crescimento significativo do 

número de alunos com deficiência múltipla matriculados nas escolas comuns no Estado 

e em alguns dos municípios pesquisados, a partir do ano de 2009. E isso nos coloca o 

desafio da aprendizagem e permanência desses sujeitos na escola.  
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Por outro lado, embora tenha havido crescimento dos alunos da educação especial 

incluídos no ensino regular, este aumento não parece refletir uma migração de alunos da 

educação especial substitutiva, na medida em que este tipo de escolarização também 

cresceu em número de matrículas. Essa análise também foi observada por BUENO e 

MELETTI (2010) ao analisarem os Indicadores Sociais no Brasil (1997-2006). Os autores 

também observaram que o crescimento do número de matrículas de alunos da educação 

especial em classes regulares sem qualquer tipo de apoio parece expressar preocupação 

política com o aumento quantitativo dessas matrículas, mas pouco expressivo em 

relação à qualidade do ensino ofertado. 

Os indicadores estudados também apontaram que a extinção da educação especial 

substitutiva levou os  alunos com deficiência múltipla recorreram à modalidade da EJA 

- Educação de Jovens e Adultos. Nesse sentido, aponta para a relevância de estudos que 

analisem a interface da modalidade EJA com a educação especial, e subsidiem na 

organização do Atendimento Educacional Especializado quando necessário, para o 

jovem e adulto com deficiência múltipla.  
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A EDUCAÇÃO ESPECIAL EM PROPOSTAS CURRICULARES DE 

MUNICÍPIOS BRASILEIROS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

OLIVEIRA, Ivone Martins de  

Universidade Federal do Espírito Santo 

 

O presente trabalho discute sobre a maneira como a educação especial se apresenta em 

propostas curriculares para a educação infantil de municípios de diferentes estados 

brasileiros. Com a promulgação da Lei nº 9.394/96, a educação infantil foi instituída 

como a primeira etapa da educação básica, devendo atender às crianças de zero a cinco 

anos; a partir de então muitas ações têm sido desenvolvidas pelo Ministério da 

Educação de forma propiciar a organização e o funcionamento desse nível de ensino, 

que está, majoritariamente, sob a responsabilidade dos municípios. No bojo desse 

processo, encontram-se questões, como: o financiamento e o atendimento à demanda; as 

condições de infra-estrutura, a proposta curricular e a formação dos profissionais. Como 

parte dos desafios a serem enfrentados pela educação infantil, encontra-se também a 

adequação das propostas curriculares para atender às necessidades educativas de 

crianças com algum tipo de comprometimento no desenvolvimento. Dessa forma, este 

texto busca identificar e analisar como Secretarias de Educação de dez municípios 

brasileiros que têm em comum o fato de serem capitais de estados da federação, 

incorporam em suas propostas curriculares para a educação infantil as orientações da 

Política Nacional para Educação Especial. Para isso, foram analisadas propostas ou 

orientações curriculares de dez municípios brasileiros, produzidas entre os períodos 

2006 a 2011. O estudo apontou, entre outros aspectos, que algumas propostas 

curriculares fazem menções esporádicas e pontuais à prática educativa dirigida a 

crianças que são o público alvo da educação especial. Entre as propostas que abordam a 

educação especial de forma mais consistente, destacam-se aspectos, como: informações 

sobre a legislação; recomendações sobre a acessibilidade e a prática educativa e relatos 

de experiências de educadores. Pode-se constatar que, de modo geral, a educação 

especial compõe essas propostas curriculares ainda de forma pontual, como mais um de 

seus itens e não de maneira integrada e articulada aos demais componentes dessas 

propostas, o que pode interferir na maneira como os profissionais desenvolvem o 

trabalho educativo, quando tomam esses documentos como referência.  

 

Palavras chave: Educação Infantil. Currículo. Educação Especial.          

 

Special education in curricular proposals of Brazilian districts for children’s 

education  

 

The current work discusses how special education is presented in curricular proposals 

for children’s education of districts in different Brazilian states. With the promulgation 

of Law nº 9.394/96, children’s education was instituted as the first stage of elementary 

education with the commitment to assist children from zero to five years old; thereafter, 

several actions have been developed by the Ministry of Education in a way to propitiate 
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the organization and to make this teaching level functional, which is, mostly under the 

districts’ responsibility. In the midst of this process, there are some issues, such as 

financing and meeting demands; infrastructure conditions, curricular proposal and the 

professionals’ formation. As part of the challenges to be faced by children’s education, 

there is also the adequacy of the curricular proposals to meet the educative needs of 

children with some kind of development commitment. This way, this text aims at 

identifying and analyzing how the Education Secretariat of ten Brazilian districts, 

having in common the fact of being federation states capital cities, incorporate in their 

curricular proposals for children’s education the orientations of the National Policy for 

Special Education. To do so, it was necessary to analyze curricular proposals or 

orientations of ten Brazilian districts, produced in the period from 2006 to 2011. The 

study indicates, among other aspects, that some curricular proposals make sporadic and 

punctual references to the educative practice directed to the children who are considered 

targets of the special education. Within the proposals that approach special education in 

a more consistent way, some aspects stand out, like the information regarding 

legislation; recommendations about the accessibility and educative practice and reports 

of educators’ experience. It is found that, in a general way, special education still 

composes these curricular proposals in a punctual way, as one more of their items and 

not as an integrated and articulated way to the other components of these proposals, 

what may interfere in the way how professionals develop the educative work, when they 

use such documents as reference.  

 

Keywords: Children’s Education. Curriculum. Special Education.          

 

 

Introdução 

 

O avanço na consolidação de uma proposta educativa para a educação infantil 

que reconheça a especificidade do trabalho pedagógico dirigido aos bebês e crianças 

pequenas em instituições educativas implica discutir questões referentes ao currículo 

nessa etapa da educação básica.    

Desde 1998, o Ministério da Educação vem produzindo documentos com o 

objetivo de fornecer subsídios aos sistemas de ensino e às instituições de educação 

infantil para a implementação de práticas educativas que estejam em consonância tanto 

com o objetivo maior dessa etapa da educação básica, que é o desenvolvimento integral 

das crianças de zero a cinco anos, como com as funções indissociáveis de cuidar e 

educar. Paralelamente a essas ações, também se destaca, na política educacional dirigida 

à pequena infância, a criação de leis e programas que visam a atender às diversas 
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especificidades dessas crianças e de suas famílias, os quais são inseridos numa 

perspectiva de política de educação inclusiva.  

No bojo desse processo, encontra-se o desafio de contemplar, nas propostas 

curriculares dos diferentes sistemas de ensino, o atendimento às necessidades educativas 

de crianças com algum tipo de comprometimento no desenvolvimento, matriculadas nas 

classes comuns das unidades de educação infantil.  

As propostas pedagógicas e/ou orientações curriculares dos sistemas de ensino 

implicam a articulação entre as determinações estabelecidas nos documentos oficiais em 

nível nacional e o contexto histórico, político e cultural local, o que produz um quadro 

distinto no que diz respeito às configurações curriculares de municípios e estados da 

federação. 

Diante disso, este texto discute sobre a maneira como a educação especial se 

apresenta em propostas curriculares para a educação infantil de municípios de diferentes 

estados brasileiros, buscando identificar e analisar como Secretarias de Educação de dez 

municípios brasileiros incorporam em suas propostas curriculares para a educação 

infantil as orientações da Política Nacional para Educação Especial.  

Considerando, como Sacristán (2000), que o “currículo não pode ser entendido à 

margem do contexto no qual se configura e tampouco independentemente das condições 

em que se desenvolve” (p. 107), inicialmente trazemos breves apontamentos sobre o 

contexto histórico e político em que se desenvolvem as ações e propostas curriculares 

para a Educação Infantil, destacamos as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (DCNEI) e as principais orientações da política nacional para a 

educação especial. Em seguida, analisamos propostas curriculares de dez municípios 

brasileiros de forma a avançar nessa discussão.  

   

A educação infantil e a educação especial na perspectiva da educação inclusiva 

 

A Constituição Federal de 1988 contribuiu para um passo fundamental no 

sentido de reconhecer a criança como um sujeito de direitos e o papel do Estado em sua 

educação, ao definir, como dever do Estado, a garantia de atendimento às crianças em 

creches e pré-escolas. O segundo passo decisivo para a garantia desse direito se efetivou 
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com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 

9.394/1996), que instituiu a educação infantil como a primeira etapa da educação básica 

e a colocou como responsabilidade dos municípios. Assim, consolidou-se, nessa Lei, 

uma política que responsabiliza as administrações públicas pelo atendimento a bebês e 

crianças pequenas, em instituições educativas próprias, complementando a ação da 

família e da comunidade, com objetivos específicos e profissionais com formação 

adequada para exercer as funções de cuidar e educar essas crianças.   

Desde a promulgação da Lei 9.394/1996, é possível identificar avanços 

significativos no atendimento a essa demanda. No que se refere às matrículas, Rita de 

Cássia Freitas Coelho, coordenadora geral da Educação Infantil da Secretaria de 

Educação Básica do Ministério da Educação, informa que, conforme dados do IBGE, as 

taxas de “atendimento à população de até três anos eram de 9,4%, em 2000, e foram 

para 23,6%, em 2010. Na pré-escola (de quatro a cinco anos), as taxas de atendimento 

eram de 51,4% e estamos atingindo 80,1% da população.” (Retratos da Escola, 2011, p. 

204). 

Vieira (2011) indica que, mesmo com os avanços na matrícula, é possível 

identificar disparidades no acesso à educação infantil, conforme a idade, a renda, a 

localização em área urbana ou rural e a etnia/cor: “As crianças mais novas, as mais 

pobres e as não brancas têm sido as mais penalizadas.” (p. 250). Se os documentos 

oficiais se fundamentam em um discurso que defende os direitos fundamentais da 

criança à educação, o enfrentamento das desigualdades sociais e a promoção de maiores 

níveis de igualdade social, ainda há que se percorrer um longo caminho até que esse 

discurso se concretize em um conjunto de ações que efetivamente promovam a 

igualdade de oportunidades educacionais para as crianças de zero a cinco anos.    

Com o objetivo de orientar os sistemas de ensino sobre procedimentos para a 

implementação de uma educação infantil de qualidade, o Mec publicou, nos últimos 

anos, vários documentos, entre eles as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (DCNEI), que foram atualizadas em 2009, por meio da Resolução 

CNE/CEB nº 05/2009.  

Sacristán (2000) aponta que: 

     Essa política que prescreve certos mínimos e orientações curriculares tem uma importância 

decisiva ... como meio de conhecer, desde uma perspectiva pedagógica, o que ocorre na 

realidade escolar, à medida que, neste nível de determinações, se tomam decisões e se operam 
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mecanismos que têm consequências em outros níveis de desenvolvimento do currículo. (p. 107-

108) 

 

Compartilhando com Sacristán esse modo de olhar para o estabelecimento de 

orientações curriculares, entendemos que as propostas pedagógicas de municípios 

brasileiros se constituem em documentos interessantes para compreender a maneira 

como um determinado município articula e sistematiza orientações oficiais, modos de 

conceber a educação infantil e as condições concretas de uma determinada realidade, 

produzindo um documento que, embora contenha orientações que não necessariamente 

refletirão o modo de pensar da totalidade dos profissionais envolvidos com a educação 

infantil, será difundido como a perspectiva oficial num dado tempo e espaço.
91

  

 As DCNEI difundem concepções de currículo, de infância, de educação infantil 

e de educação especial, as quais os diversos sistemas de ensino devem incorporar em 

suas orientações curriculares para a educação infantil. 

A concepção de criança é um aspecto fortemente marcado nos estudos da área da 

educação infantil e também nos documentos oficiais. Discorrendo sobre a “nova base 

conceitual e jurídica” para a educação infantil, a partir da Constituição Federal de 1988, 

Nunes; Corsino & Didonet (2011) destacam a construção de uma nova visão sobre a 

criança, que nos documentos oficiais começa a ser reconhecida como pessoa completa, 

ainda que em processo de formação, cidadã, sujeito de direitos que deve ser “prioridade 

absoluta” no âmbito da família, nas políticas estatais e na sociedade. Difunde-se, 

segundo Nunes; Corsino & Didonet (2011) uma concepção de criança como “um sujeito 

histórico, social produtor de cultura, ativo e criativo, cujo desenvolvimento se dá de 

forma indivisível” (p. 38), que necessita, portanto, ser cuidada e educada na instituição 

de educação infantil.   

Para o atendimento a essa criança, a prática educativa deve organizar-se em 

torno de um currículo compreendido como: 

um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças 

com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, 

científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 

0 a 5 anos de idade. (Resolução nº 5, de 17/12/2009, p. 1)    
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 Garcia (2009) afirma que “a análise documental tem sido uma forma facilitadora do acesso aos 

discursos políticos, os quais são veículos de sentidos e significados que contribuem na formação de 

concepções e na disseminação e incorporação de práticas”. 
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Nessa definição, há uma preocupação em marcar tanto o papel da instituição de 

educação infantil como um espaço de articulação de diferentes conhecimentos e 

experiências, como de desenvolvimento das crianças em suas diferentes esferas. Tendo 

como referência princípios éticos, políticos e estéticos, as DCNEI determinam que as 

propostas pedagógicas das unidades de educação infantil devem propiciar às crianças 

condições para a aprendizagem de diferentes linguagens,  de saberes sobre o meio físico 

e social e o contato com experiências que possibilitem o desenvolvimento de novas 

formas de subjetividade e de sociabilidade, Além disso, enfoca ainda “o direito à 

proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à 

convivência e à interação com outras crianças” (Resolução nº 5, de 17/12/2009, p. 2). 

A atualização das diretrizes curriculares nacionais ocorre num contexto marcado 

ainda por muitos desafios no que se refere à solidificação de práticas educativas que 

atendam às necessidades de cuidado e educação das crianças. Ressalta-se, ainda uma 

tendência assistencialista e higienista que marcou o atendimento às crianças em creches, 

no período anterior à promulgação da Lei nº 9.394/96; a inconsistência das propostas 

pedagógicas elaboradas pelas instituições, as quais não se materializam em práticas 

educativas favoráveis ao desenvolvimento integral das crianças; as deficiências na 

formação dos profissionais e as condições de trabalho precárias, acrescidas de 

desvalorização profissional (Oliveira, 2012). 

As propostas curriculares para a educação infantil devem contemplar ainda as 

especificidades culturais, étnico-raciais e de localização das crianças e de suas famílias 

em territórios urbanos ou do campo, bem como das crianças com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades e superdotação.  

Uma passagem das Diretrizes que remete especificamente às crianças que são o 

público alvo da educação especial diz respeito ao art. 8º, §1º, inciso VII, que determina 

que as propostas pedagógicas da Educação Infantil devem criar condições para a 

“acessibilidade de espaços, materiais, objetos, brinquedos e instruções para as crianças 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação” (Resolução nº 5, de 17/12/2009, p. 4). É interessante 

mencionar que o único momento em que há uma referência explícita à educação 

especial, nesse documento, o que se destaca é a acessibilidade. Esse aspecto já foi 
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destacado por Garcia (2008), ao se reportar a interpretações da declaração de produzida 

a partir a Convenção Interamericana para Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Contra Pessoas Portadoras de Deficiência, em 2009. Segundo a autora, 

dessas interpretações emerge uma associação entre os conceitos de “inclusão” e 

“acessibilidade”. 

Desde 2001, com a aprovação da Resolução CNE/CEB, nº 2/2001 que institui as 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, a escola regular 

passou a responsabilizar-se pela matrícula de sujeitos com deficiência, devendo 

organizar-se para o atendimento às suas necessidades educacionais. Define o documento 

que esse atendimento pode ser efetivado tanto nas salas comuns, com a atuação do 

professor da educação especial e outros profissionais de acordo com as necessidades dos 

alunos, como em salas de recursos, com atividades de complementação ou 

suplementação curricular. Para a Educação Infantil, é ressaltada a “identificação das 

necessidades educacionais especiais e a estimulação do desenvolvimento integral do 

aluno, bem como a intervenção para atenuar possibilidades de atraso no 

desenvolvimento” (Resolução CNE/CEB Nº 2, de 11/09/2001, p. 56). Essas Diretrizes 

determinam que o currículo a ser desenvolvido com as crianças na educação infantil é 

aquele definido pelas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. 

Considerando as necessidades especiais das crianças, esse currículo pode sofrer 

adaptações “graduais” e “progressivas”, por meio de atividades, recursos ou técnicas 

específicas. 

Em 2008, o Ministério da Educação instituiu a Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, produzindo algumas alterações no 

atendimento aos sujeitos da educação especial ao enfatizar o Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), que tem como função “identificar, elaborar e organizar recursos 

pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos 

alunos, considerando suas necessidades específicas” (Política Nacional de Educação 

Especial na perspectiva da educação inclusiva, de 7 janeiro de 2008, p. 10). O AEE tem 

uma proposta educativa diferenciada daquela desenvolvida com a criança na sala de 

aula comum e deve ocorrer em horário contrário ao das aulas. 

Neste contexto que inegavelmente apresenta avanços para o atendimento às 

crianças de zero a cinco anos, mas que são limitados considerando as demandas, é que 
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nos propomos a discutir sobre a educação especial em propostas pedagógicas para a 

educação infantil: de que maneira municípios que se destacam no cenário nacional, por 

serem capitais de estados brasileiros, buscam contemplar, nas propostas curriculares de 

seus sistemas de ensino, as determinações e orientações apresentadas pelo Ministério da 

Educação para as crianças que são o público alvo da educação especial? Qual é a 

concepção de criança que sobressai nessas orientações? Em quais direções seguem as 

proposições curriculares desses municípios para o trabalho educativo com essas 

crianças?  

 

Metodologia 

A metodologia selecionada para a realização deste estudo foi a análise 

documental, que incidiu sobre propostas pedagógicas ou outros tipos de orientações 

curriculares para os profissionais da educação infantil de dez municípios brasileiros. O 

critério de escolha dos municípios foi seu destaque político e administrativo, servindo 

de referência para outros municípios. Diante disso, selecionamos capitais de estados 

brasileiros.
92

 O acesso aos documentos foi feito por meio de informações 

disponibilizadas em sítios de secretarias de educação desses municípios no mês de 

janeiro de 2013.
93

  

Na tabela a seguir são apresentadas algumas informações básicas sobre os 

municípios
94

 selecionados.  

 Região Habitantes Matrículas 

Creche 

Matrículas 

Pré-escola 

Matrículas  

Ed. Esp 
Creche/Pré Públicas Privadas Públicas Privadas 

São Paulo Sudeste 11.253.503 60.690 200.983 180.683 76.431 3.060 

Rio de 

Janeiro 

Sudeste 6.320.446 46.464 52.228 71.804 55.546 1.314 

Salvador Nordeste 2.675.656 4.550 9.758 12.704 29.726 315 

                                                           
92 Este estudo insere-se em um projeto de pesquisa mais amplo que tem como objetivo analisar a forma 

como secretarias de educação de capitais do país articulam, em suas propostas pedagógicas e /ou 

curriculares, as orientações curriculares para a creche e a pré-escola estabelecidas pelo Mec, os 

conhecimentos produzidos na área educacional e as demandas locais, colocadas pela educação infantil. 
93

 Diferentemente das outras, a versão finalizada da Proposta Pedagógica do município de Belo 

Horizonte foi incorporada ao corpus desta pesquisa em agosto de 2013.  
94

 Durante a coleta do material empírico, buscamos contemplar documentos de todas as regiões, 

entretanto, não tivemos acesso, por sítios oficiais, a nenhuma proposta pedagógica de estados do norte do 

país. 
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Distrito 

Federal 

Centro 

Oeste 

2.570.160 1.534 21.538 29.721 26.063 1.331 

Belo 

Horizonte 

Sudeste 2.375.151 6.061 26.234 15.587 29.579 755 

Curitiba Sul 1.751.907 20.804 13.070 11.067 15.914 817 

Teresina Nordeste 814.230 10.760 2.188 13.504 8.807 204 

Natal Nordeste 803.739 3.736 3.997 6.712 11.552 166 

Florianópolis Sul 421.240 5.331 2.961 5.846 3.988 170 

Vitória Sudeste 327.801 9.854 1.097 7.736 1.398 174 

Fonte: IBGE/Cidades, 2013. 

 Fonte: INEP. Resultados finais do censo escolar 2012. 

 

É possível constatar que há uma diferença significativa no número de habitantes 

e taxas de matrículas na educação infantil – e, nesta etapa da educação básica, nas 

matrículas inseridas na educação especial – nos diferentes municípios onde essas 

propostas foram elaboradas, o que nos faz indagar sobre os reflexos dessas diferenças na 

elaboração e implementação das orientações curriculares desses municípios.   

O ano de publicação da primeira e da última proposta pedagógica (Vitória, 2006; 

Curitiba, até 2011) indica que há variações significativas também quanto ao período de 

publicação das propostas selecionadas, considerando os novos documentos legais 

produzidos nesse intervalo de tempo, como as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil de 2009 e a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva, de 2008.  

             Documentos recolhidos nos sítios das secretarias de educação 

Município Ano de 

publicação 

Quantidade de 

textos consultados 

Número total de 

páginas 

São Paulo 2007 1 152 p. 

Rio de Janeiro 2010-2011 2 126 p. 

Salvador Sem data
95

 1 65 p. 

Distrito Federal Sem data
96

 1 148 p. 

Belo Horizonte 2013 1 126 p. 

Curitiba 2009 a 2011 9 638 p. 

Teresina 2008 1 124 p. 

Natal 2008 1 78 p. 

Florianópolis 2012 1 189 p. 

Vitória 2006 1 103 p. 

                                                           
95

 Tendo como base as referências, inferimos que a proposta foi publicada a partir de 2007. 
96

 Tendo como base as referências, inferimos que a proposta foi publicada a partir de 2011.  
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Diretrizes Pedagógicas elaboradas para educação infantil, ensino fundamental 

e EJA em um único documento.  

 

De modo geral, o conteúdo dos documentos analisados divide-se em: uma parte 

introdutória em que se apresentam informações sobre o processo de elaboração do 

documento, dados históricos sobre a educação infantil no país no município; 

apontamentos sobre os princípios básicos nos quais a proposta se baseia; âmbitos de 

experiências ou aprendizagens que podem ser propiciadas às crianças, com foco nas 

interações e na construção da identidade, em diferentes linguagens, no conhecimento do 

meio físico e social e no conhecimento matemático. A maior parte das orientações 

curriculares é composta por um texto único produzido por gestores de Secretarias de 

Educação, podendo ter a colaboração de professores da rede e/ou de um assessor 

externo. Em alguns casos, a proposta conta com textos de pesquisadores da área, como a 

do município de Florianópolis. 

 

Apresentação, análise e discussão dos resultados 

 

 

Na análise das orientações curriculares aos educadores, constatamos que das dez 

propostas selecionadas seis incluem um item em seus textos e/ou um caderno das 

orientações curriculares, onde discutem a perspectiva da educação inclusiva ou o 

atendimento às crianças indicadas à educação especial (São Paulo, Salvador, Distrito 

Federal, Belo Horizonte, Curitiba e Vitória), enquanto que outras quatro fazem menções 

esporádicas e pontuais a essas crianças e às especificidades de seu cuidado e educação 

(Rio de Janeiro, Teresina, Natal e Florianópolis).
97

 

 Considerando os objetivos deste trabalho, vamos nos deter brevemente nas seis 

propostas que dão certo destaque à educação especial em suas orientações curriculares.   

Orientações Curriculares: São Paulo (2007). Nessa Proposta, a educação especial se faz 

presente, sobretudo, na discussão do princípio de que “todos são iguais apesar de 
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 É importante ressaltar que o fato de, em alguns casos, termos identificado referências esporádicas e 
pontuais à educação especial para as crianças da educação infantil, isso não significa necessariamente a 
não existência de documentos nesses municípios. Neste trabalho, nos restringimos ao que foi 
publicizado por esses municípios quanto ao trabalho realizado.   
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diferentes”, que inicia chamando a atenção para os desafios enfrentados pelo professor 

no sentido de “perceber” a criança com necessidades educacionais especiais e atuar de 

forma a permitir sua interação com outras crianças e adultos e criar situações para 

avanços em seu aprendizado e desenvolvimento. Assim, aponta a necessidade de o 

professor acreditar nas possibilidades de desenvolvimento dessa criança e envolvê-la no 

planejamento, ficando atento: à estruturação adequada dos ambientes e disponibilização 

de móveis, materiais e recursos adaptados, quando necessário; à organização das rotinas 

diárias e das atividades e dos tempos de forma a atender às possibilidades e 

potencialidades dessas crianças; à promoção de situações que estimulem a criança a 

envolver-se e participar da dinâmica interativa da turma, expressar-se por meio de 

diferentes linguagens e cuidar de si; à necessidade de enfocar, na avaliação, suas 

capacidades e habilidades e não suas limitações. 

Orientações Curriculares: Distrito Federal (s/d). Nesse documento, a educação especial 

é abordada em dois momentos. O primeiro foi identificado na abordagem da 

“diversidade”, apresentada como um dos eixos do currículo. A Proposta defende que a 

escola deve ser um espaço acessível para os educandos da educação especial, o que se 

efetiva, sobretudo, por meio de uma prática educativa que respeite as diversidades, 

promova a socialização e o desenvolvimento da identidade das crianças. Ao tratar da 

educação especial, a Proposta chama a atenção para a necessidade de adequações de 

acesso ao currículo e nos elementos curriculares, tomando como referência as 

potencialidades dos educandos e discorre sobre a avaliação. Discute de forma mais 

detalhada sugestões gerais de procedimentos que favorecem acesso do educando ao 

currículo e aponta alguns procedimentos específicos para diferentes tipos de deficiência. 

Um aspecto a ser destacado nessa Proposta é a recomendação de elaboração de um 

“plano pedagógico de atendimento individual” para o aluno da educação especial, o 

qual deve ser previsto no projeto político pedagógico da instituição e no currículo da 

sala de aula e contar com o envolvimento de todos os profissionais.  

Orientações Curriculares: Belo Horizonte (2013). Essa Proposta dá um grande destaque 

à discussão sobre a diversidade na instituição de educação infantil, em diferentes 

momentos do texto. Considera que um dos grandes desafios da educação infantil é a 

valorização, acolhimento e promoção da  diversidade humana, que se expressa por meio 

de componentes como a etnia, o gênero, o sexo, as deficiências físicas ou intelectuais e 
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a classe social. O destaque às diferentes características das crianças ressalta na 

fundamentação teórica da proposta, na discussão sobre a organização da educação 

infantil por ciclos, na concepção de infância, na defesa do olhar atento à criança 

concreta que adentra na instituição e na acessibilidade de materiais e brinquedos. O 

texto chama a atenção para a necessidade de se ter um olhar “aberto às diferenças” e de 

se conhecer a criança da educação infantil, considerando seu contexto sócio-cultural, 

suas peculiaridades físicas e sensoriais e suas características étnicas. Para que esse 

trabalho se efetive, a Proposta faz recomendações a respeito de uma maior articulação 

entre educação e serviços de saúde, da organização de práticas colaborativas, da 

potencialização do AEE, do envolvimento da família e da formação continuada dos 

profissionais. Um aspecto interessante a ser mencionado é a concepção de criança com 

deficiência que emerge no documento: para além de uma visão restrita e estática da 

criança e da deficiência, a proposta ressalta que a deficiência é apenas uma das faces 

dessa criança e esta é muito mais do que sua deficiência, que tem suas características 

modificadas no transcorrer do tempo devido às intervenções educativas a que é 

submetida.   

Orientações Curriculares: Salvador (s/d). A educação especial é abordada em um item 

que trata da educação inclusiva, o qual discute temas como: objetivos da escola 

inclusiva, o perfil do gestor em educação inclusiva, os desafios assumidos pela 

secretaria de educação para atuar nessa perspectiva e a preparação da escola para a 

diversidade dos educandos. Entre os desafios apresentados encontram-se: garantir aos 

educandos o acesso a conhecimentos, além do acolhimento e socialização; dar 

continuidade à formação dos profissionais e assegurar o apoio técnico-pedagógico, 

promover a articulação entre professores e serviços e profissionais especializados, 

realizar as adequações arquitetônicas e envolver toda a comunidade escolar na proposta 

de educação inclusiva. Considerando que para superar o paradigma de uma escola que 

ainda segrega, é necessário que os sujeitos que a compõem “mudem a si próprios”, a 

proposta aponta a formação continuada como uma das ações primordiais para a 

preparação para a escola inclusiva. 

Orientações Curriculares: Vitória (2006). No documento, a abordagem da educação 

inclusiva busca orientar-se por uma concepção de instituição educativa como um 

“espaço compartilhado” e que se organiza fundamentado na visão de que crianças e 



 

PARTE II  | Pág. 544  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

adultos são “sujeitos de direitos”. Esse documento também destaca alguns desafios que 

o sistema de ensino enfrenta ao implantar uma proposta de educação inclusiva, como: a 

falta de uma articulação maior entre as políticas públicas dirigidas às crianças com 

necessidades educativas especiais; o tempo restrito para atuar com essas crianças na sala 

comum, as lacunas na formação dos profissionais, a falta de apoio pedagógico aos 

professores e de serviços especializados. Para enfrentar esses desafios, a Proposta indica 

a necessidade de algumas ações primordiais a serem desenvolvidas pela instituição de 

educação infantil e/ou secretaria de educação, como: promoção de infra-estrutura e 

acessibilidade para crianças e adultos nas instituições de educação infantil; 

disponibilização de equipamentos e recursos especiais para o trabalho educativo; 

organização de serviços de apoio para atender às especificidades das crianças; maior 

articulação do trabalho desenvolvido pelos diversos profissionais da instituição; 

orientação às famílias quanto às características e necessidades especiais das crianças e 

formação dos profissionais.  Quanto ao trabalho educativo, ressalta-se a preocupação 

com formas de acolhimento bem como com um processo de acompanhamento e 

avaliação que considere as peculiaridades dessas crianças. 

Orientações Curriculares: Curitiba (2009-2011). A proposta destina um caderno das 

orientações curriculares para discutir questões referentes ao atendimento às crianças que 

são o público alvo da educação especial. O caderno integra relatos de experiências de 

educadores/professores que atuaram com crianças com deficiência no município, que 

foram produzidos como parte das atividades de um curso de formação continuada no 

segundo semestre de 2005. Inicialmente, o texto tece algumas considerações gerais 

sobre: a criança com deficiência, as adaptações necessárias ao trabalho educativo 

dirigido a essas crianças na unidade de educação infantil, o atendimento especializado e 

a atuação dos educadores. Em seguida, apresenta diversos relatos de experiências desses 

educadores, cujo foco é a prática educativa direcionada às crianças com deficiência 

física, visual, auditiva, intelectual e múltipla.  

Tendo como base os objetivos deste trabalho, enfocamos, para a discussão sobre 

a educação especial nas propostas pedagógicas ou curriculares dos municípios, três 

aspectos: a consonância entre essas propostas e as principais determinações 

apresentadas nos documentos oficiais para as crianças que são o público alvo da 

educação especial; a concepção de criança que se destaca nessas orientações; as 
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principais proposições curriculares dos municípios para o trabalho educativo com essas 

crianças. 

No que diz respeito à articulação entre as orientações contidas nas propostas e as 

determinações dos documentos oficiais, é possível identificar certo descompasso. 

Tomando como referência a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (2008) constatamos que, nas propostas analisadas, há poucas 

referências à legislação mais recente na área, o que pode ser explicado, até certo ponto, 

pelo fato de parte significativa dessas propostas ter sido concluída antes ou no ano em 

que esse documentos fosse publicado. Também não há orientações a respeito do modo 

de organização da sala de recursos ou de outros espaços e serviços destinados às 

crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e 

superdotação, mesmo em propostas concluídas após 2008.  

Nos diagnósticos e desafios apresentados nos documentos analisados, também 

sobressai a falta de políticas articuladas em nível nacional e local, bem como de 

trabalho coletivo no interior da própria unidade de educação infantil para atender às 

especificidades educacionais das crianças que são o público alvo da educação especial.  

Por outro lado, ao focalizar a concepção de criança que se destaca nas Propostas 

Pedagógicas, é possível constatar que embora parte significativa delas faça menção a 

uma concepção de criança como um sujeito histórico e social, situado no tempo e no 

espaço, na abordagem de características de bebês e crianças pequenas, das diversas 

linguagens e das orientações didáticas, ressalta-se, ainda, uma visão de criança 

idealizada, deslocada de um determinado contexto histórico e cultural, seguindo os 

mesmos padrões e ritmos de desenvolvimento. Isso é observado, sobretudo, em algumas 

propostas em que há menções esporádicas à educação especial. Quando são abordados 

aspectos do desenvolvimento infantil ou características apresentadas por crianças de 

zero a cinco anos, raramente são feitas referências às peculiaridades do 

desenvolvimento de crianças com deficiência, altas habilidades e superdotação. Um 

exemplo a ser destacado é o modo como a brincadeira é abordada nessas propostas: 

embora o brincar seja tratado como um meio de expressão da criança e uma atividade 

essencial para suas aprendizagens, não constatamos referências à maneira como a 

brincadeira é vivenciada por crianças que são o público alvo da educação especial. 

Nesse contexto, uma Proposta que merece destaque é a do município de Belo Horizonte 
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que apresenta uma discussão mais consistente sobre a criança com deficiência e o 

atendimento às suas necessidades. 

No que se refere às proposições curriculares desses municípios para o trabalho 

educativo com essas crianças, tomamos como referência para a discussão as orientações 

gerais contidas na Resolução CNE/CEB, nº 2/2001 que institui as Diretrizes Nacionais 

para a Educação Especial na Educação Básica. Nessas Diretrizes, destaca-se que o 

currículo a ser desenvolvido com as crianças da educação especial é o mesmo indicado 

pelas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, podendo passar por 

flexibilizações e adaptações, conforme as necessidades educativas das crianças. A 

análise das Propostas Pedagógicas indica que, em sua composição, predomina uma 

abordagem pontual, fragmentada e desarticulada da educação especial, a qual, na 

maioria dos casos restringe-se ao âmbito dos princípios básicos das Propostas. Em 

momentos em que se abordam as experiências, conhecimentos e habilidades a serem 

trabalhados, bem como as orientações didáticas e avaliação, poucas referências são 

feitas às singularidades dessas crianças. Essas são questões tratadas de forma um pouco 

mais consistente apenas nas orientações curriculares dos municípios de Curitiba e 

Distrito Federal.  

 Garcia (2009) comenta que as proposições da “escola inclusiva” tem colocado 

para os sistemas municipais de ensino um conjunto de demandas para os quais há a 

necessidade de uma intensa mobilização de forma a rever e (re)organizar concepções e 

práticas. Em consonância com os documentos oficiais, a educação especial deve  

estruturar-se de maneira transversal aos níveis de ensino, integrar o projeto pedagógico 

da escola, articular-se com o ensino comum e atuar de forma a complementar e 

suplementar esse ensino. 

A análise das orientações curriculares dos municípios sugere que, na educação 

infantil, a educação especial tende a seguir rumos contrários a essa integração e 

articulação. Isso pode ser evidenciado na ausência da discussão sobre a área em parte 

das propostas; no apagamento da criança com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades e superdotação, bem como na desconsideração das 

peculiaridades de seu desenvolvimento e de suas necessidades educacionais especiais; 

na desarticulação entre princípios que fundamentam a educação especial nessas 

propostas e nas orientações didáticas apresentadas. Essas constatações nos levam a 
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concordar com as considerações de Garcia (2009) quando esta afirma que: “A 

configuração que assume o trabalho pedagógico voltado aos sujeitos com deficiência 

mediante as políticas de inclusão escolar favorece a reposição do modelo tradicional de 

educação especial.”, (p. 136). 

Muitos investimentos ainda são necessários para que, ao nível dos discursos que 

“veiculam sentidos e significados” sobre a educação especial na educação infantil e 

também das práticas, os municípios possam seguir um rumo que esteja em consonância 

com a efetivação de uma educação para todos.  

 

Considerações finais 

 

A investigação sobre como Secretarias de Educação de municípios brasileiros 

incorporam em suas propostas curriculares para a educação infantil as orientações da 

Política Nacional para Educação Especial levou-nos a constatar que, de modo geral, há 

grandes lacunas em relação a essa modalidade de ensino nos documentos analisados, 

seja devido à ausência dessa discussão, seja por conta de uma abordagem superficial e 

fragmentada do trabalho educativo com crianças que são o público alvo da educação 

especial. Essa ausência também pode ser observada em documentos produzidos âmbito 

do Mec para a educação infantil, evidenciando que a necessidade de maior articulação 

entre educação infantil e educação especial também existe nas políticas em nível 

nacional. 

Com este trabalho, constatamos a necessidade de se ampliar a discussão sobre a 

educação especial na educação infantil, de forma a contribuir para o acúmulo e a 

solidificação de conhecimentos e proposições sobre como cuidar e educar bebês e 

crianças pequenas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas 

habilidades/superdotação  nas instituições de educação infantil.  
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Resumo 

A educação inclusiva assume particular relevância para os adultos surdos que 

frequentam sistemas formais de Educação de Adultos (EA), como o ensino recorrente, 

reconhecendo na Escola uma oportunidade de construírem um futuro mais promissor. 

Contudo, passar dos ideias às práticas é complexo, devendo as escolas afirmar nas 

práticas uma EA mais inclusiva. Discutimos os resultados de uma investigação 

desenvolvida numa escola pública de Lisboa, que incluía estudantes adultos surdos 

(N=11), no ensino secundário recorrente nocturno. Desenvolvendo um estudo de caso, 

focamo-nos em dois participantes que permitem iluminar a premência da Escola 

desenvolver os princípios de educação inclusiva, tornando o regresso à Escola dos 

estudantes adultos surdos numa oportunidade de empowerment. 

 

Palavras-chave: Educação Inclusiva, Equidade, Educação de Adultos, Surdos, Ensino 

Recorrente Nocturno. 

 

Abstract 

Inclusive education is crucial to deaf adults who attend formal systems of Adult 

Education (AE), like the evening school. They recognize School as an opportunity to 

engage in a better future. However, moving from the ideals into practices is complex. 

School must develop a more inclusive AE. We discuss the results of a research 

developed in a public school in Lisbon, which included deaf adults students (N=11), in 

the evening school. Developing a case study, we focus on two deaf adults that 

illuminate how urgent it is to promote school practices based on the principles of 

inclusive education, assuming the school return as an opportunity of empowerment. 
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Introdução 

Perspectivada como direito de todos a uma educação de qualidade, a educação inclusiva 

(EI) tem vindo a ser assumida como um dos elementos-chave para a construção de 

cenários sociais mais inclusivos, propiciando equidade e justiça social (UNESCO, 1994, 

2010, 2013). Isso significa a afirmação de um paradigma educativo cujos princípios e 

práticas apontam a necessidade de se proceder a mudanças epistemológicas, culturais e 

educativas, possibilitando que todos tenham equidade no acesso a uma educação de 

qualidade, isto é, uma educação que propicie a participação legítima e o empowerment 

(César, 2012a, 20012b, Freire, 1970/1987; Lave & Wenger, 1991; Miles & Ainscow, 

2011; Rodrigues, 2003, 2006). Como sublinha a UNESCO (2013):  

 

 A educação [inclusiva] não diz apenas respeito a tornar as escolas acessíveis àqueles 

 que já lhe têm acesso. Trata-se de ser proactiva em identificar as barreiras e os 

 obstáculos que os estudantes encontram nas oportunidades de acesso a uma educação 

 de qualidade, bem como na remoção destas barreiras e  obstáculos que conduzem à 

 exclusão. (p. 1) 

 

Autores como Rodrigues (2003), César & Ainscow (2006), ou César (2012a, 2012b) 

referem a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) como um marco que impulsionou 

a emergência de cenários políticos e educativos conducentes ao desenvolvimento, nas 

escolas, de princípios de EI. Assinada por 92 países, entre os quais Portugal, este 

documento pretende contribuir para uma mudança no paradigma da educação, na 

generalidade dos países, nomeadamente no que se refere à educação de estudantes “com 

necessidades educativas especiais” (UNESCO, 1994, p. ix). Por assumirmos que “Quem 

quer valorizar a diferença, trata-a como algo positivo até nas designações que escolhe 

utilizar” (César, 2012a, p. 71), considerarmos esta designação pouco inclusiva, podendo 

levar a formas subliminares de discriminação e de segregação, estigmatizando e 

excluindo. Assim, preferimos referir estes estudantes como sinalizados como 

necessitando de apoios educativos e sociais especializados (NAESE), realçando, deste 

modo, “(...) que a forma como usamos a língua e a comunicação não é neutra na 

expansão de uma educação e sociedade mais inclusivas e que a ética também passa pelo 

conforto que sente quem é designado de determinada maneira e não de outra” (César, 

2012b, p. 71).  
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Apesar de ainda configurar e ser configurada por alguma terminologia deficitária e 

assistencialista própria dos paradigmas da segregação e da integração, a Declaração de 

Salamanca rompe com muitos dos princípios e das práticas que lhes subjazem, 

afirmando “(...) que as escolas se devem ajustar a todas as crianças [jovens e adultos], 

independentemente das suas condições físicas, sociais, linguísticas ou outras” 

(UNESCO, 1994, p. 6). Em vez de segregar, ou de integrar normalizando, a Escola deve 

incluir, “(...) respeitando quer as diferenças, quer a dignidade de todos os seres 

humanos” (UNESCO, 1994, p. 7). Isto significa romper “(...) com o conceito de um 

desenvolvimento curricular único, com o conceito de aluno-padrão estandardizado, com 

o conceito de aprendizagem como transmissão, de escola como estrutura de reprodução” 

(Rodrigues, 2003, p. 99). A inclusão exige da Escola práticas profissionais e 

organizacionais interculturais que reconheçam, aceitem, valorizem e celebrem a 

diferença e a diversidade dos que nela participam (Allan & Slee, 2006; César, 2012b, 

2013; Miles & Ainscow, 2011; Rodrigues, 2006). Assim, devem as escolas desenvolver 

práticas que respondam adequadamente às  

 

 necessidades diversas dos seus alunos, adaptando-se aos vários estilos e ritmos de 

 aprendizagem, de modo a garantir um bom nível de educação para todos, através de 

 currículos adequados, de uma boa organização escolar, de estratégias pedagógicas, de 

 utilização de recursos e de uma cooperação com as respectivas comunidades. 

 (UNESCO, 1994, pp. 11- 12). 

 

Ressalvando a terminologia pouco inclusiva com que são referidos os adultos 

sinalizados como NAESE, é importante salientar a posição assumida pela Declaração de 

Salamanca (UNESCO, 1994) sobre a educação dos adultos sinalizados. Subscrevendo 

muitos dos princípios de educação de adultos (Finger & Asún, 2003; UNESCO, 1985), 

este documento sublinha que  

 

 Dado que, no passado, só um grupo relativamente reduzido de crianças com deficiência 

 teve acesso à educação, especialmente nas regiões do mundo em vias de 

 desenvolvimento, existem milhões de adultos deficientes que carecem dos rudimentos 

 duma educação básica. É preciso, portanto, uma concertação de esforços, através dos 

 programas de educação de adultos, para alfabetizar e ensinar (...) as competências 

 básicas às pessoas com deficiência (UNESCO, 1994, p. 13).  

 

De igual modo destaca ser dever dos sistemas políticos e educativos “promover a 

inclusão de jovens e adultos com necessidades educativas especiais em programas de 
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nível superior ou em cursos de formação profissional” (UNESCO, 1994, p. 17). Destaca 

ainda a necessidade de estados signatários promoverem uma EA para e ao longo da 

vida, devendo dar particular importância  

 

 à programação e desenvolvimento da educação de adultos e da educação permanente 

 das pessoas com deficiência, as quais terão prioridade no acesso a estes programas. 

 Devem elaborar-se também cursos especiais para satisfazer as necessidades dos 

 diferentes grupos de adultos com deficiência. (UNESCO, 1994, p. 35). 

 

Em Portugal, estes princípios configuram diversos documentos de política  educativa. 

Sem que não caia em contradições, inconsistências e incongruências, o Estado 

português  assume, em legislação recente, que,  

 

 No quadro da equidade educativa, o sistema e as práticas  educativas devem assegurar a 

 gestão da diversidade da qual decorrem diferentes tipos de estratégias que permitam  

 responder às necessidades educativas dos alunos. Deste modo, a escola inclusiva 

 pressupõe individualização e personalização das estratégias educativas, enquanto 

 método de prossecução do objectivo de promover competências universais que 

 permitam a autonomia e o acesso à condução plena da cidadania por parte de todos. 

 (ME, 2008, p. 154).  

 

Ainda que de modo implícito, estes princípios assumem particular relevância para 

indivíduos que, como os adultos surdos, precocemente abandonaram a Escola e que a 

ela regressam para romperem com um passado de exclusão e de disempowerment, 

desenhando, no e com o presente, um futuro mais inclusivo (Melro & César, 2009). É 

para a inclusão e para o empowerment dos adultos que o ensino recorrente aponta 

(Badalo, 2012; ME, 2003, 2012; Pinto, 2003), apresentando-se “como uma segunda 

oportunidade de educação para os que dela não usufruíram em idade própria ou que não 

a completaram e para aqueles que a procuram por razões de promoção cultural e 

profissional” (ME, 2012, s/p).  

No que à educação de adultos surdos diz respeito, os sistemas educativos devem 

desenvolver cenários de formação formal de EA que tenham em conta a diversidade 

linguística e cultural que apresentam (UNESCO, 1994, 2010; WFD, 2013). Salientando 

participar em culturas ditas minoritárias e falantes de línguas também tidas como 

minoritárias (Línguas gestuais), consideramos os surdos como paradigma da 

necessidade de a Escola assumir uma EI que desenvolva princípios e praticas educativas 

interculturais, isto é, uma educação que valorize nas práticas que apresenta as culturas 
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em que estes estudantes participam (Melro & César, 2009) propiciando a realização de 

transições (Zittoun, 2008), bem como o sucesso académico e social. Como sublinha 

Vygotsky (1934/1962), a língua medeia as relações do indivíduo consigo próprio e com 

o mundo, propiciando o desenvolvimento emocional e sociocognitivo dos indivíduos, 

bem como a realização de aprendizagens com sentido. Assim, a Escola deve assumir-se 

com o mediadora das aprendizagens valorizando a diversidade linguística dos surdos, 

facilitando a apropriação da “(...) língua gestual e a promoção da identidade linguística 

da comunidade [surda]” (AR, 2009, p. 4924) dotando-se dos recursos humanos e 

materiais necessários e  adequados ao desenvolvimento de um currículo multilingue 

(AR, 2009; Baptista, 2008; Comes, 2010; ME, 2008; WFD, 2013), que responda 

consistentemente às características necessidades e interesses dos surdos. 

Contudo, passar dos ideias às práticas é complexo. A investigação ilumina que, apesar 

de alguns progressos, os surdos continuam a vivenciar barreiras à inclusão escolar e 

social, expressa em altos níveis de retenção e de abandono escolar, em baixos níveis de 

literacia, de frequência de estudos universitários e de sistemas de educação formal de 

adultos, bem como em altos níveis de desemprego (Amaral & Coutinho, 2002; Baptista, 

2008; Borges, 2008; Coelho, 2007; INE, 2008; Melro, 2003). A estes dados, acresce 

uma formação de professores pouco adequada ao desenvolvimento de um currículo 

multicultural (Gomes, 2010; Melro & César, 2009, 2011), possibilitando a afirmação de 

uma praxis que valorize e assuma os elementos próprios das culturas surdas, como 

aprendizagens escolarmente rentáveis (Cortesão, 2006; Freire, 1987; Melro & César, 

2009; Perrenoud, 1984). Urge que Escola desenvolva práticas profissionais e 

organizacionais que lhe possibilite assumir-se como locus de inclusividade, levando à 

emergência de representações sociais (Marková, 2005; Moscovici, 1984) mais positivas 

relativamente à Escola e aos surdos, fazendo com que, no caso dos estudantes adultos 

surdos, o regresso à Escola seja uma oportunidade de inclusividade, pondo fim a 

processos que levam ao seu disempowerment. 

 

Metodologia  

Este trabalho faz parte da tese de doutoramento que estamos a realizar (Melro, 2010), cujo 

problema em estudo é a falta de equidade de oportunidades educativas vivenciadas, em 

Portugal, pelos estudantes surdos, particularmente os que se encontram a frequentar sistemas 

formais de educação de adultos, como o ensino recorrente secundário nocturno, no sistema 
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de ensino por módulos capitalizáveis (SEMC). Pretendemos descrever, analisar, compreender 

e interpretar os modos como uma comunidade educativa, de uma escola secundária de 

Lisboa, vivenciava a inclusão de estudantes adultos surdos (N=11) no ensino recorrente 

nocturno. À exploração desta problemática adequa-se uma abordagem interpretativa (Denzin 

& Lincoln, 1998), sublinhando a importância dos contextos e das experiências subjectivas na 

construção dos acontecimentos, desocultando o (s) sentido (s) que os participantes lhes 

atribuem (Denzin & Lincoln, 1998, 2000; Hamido & César, 2009). A investigação constitui-

se como um estudo de caso intrínseco (Stake, 1995). 

Os participantes no estudo são os 11 estudantes surdos, que frequentavam o ensino 

secundário recorrente nocturno nesta escola, os pares ouvintes (N= 6), os professores e outros 

agentes educativos (N= 50), bem como investigador como observador participante. Iremos 

apresentar e discutir exemplos que iluminam como dois desses estudantes, o Pedro e a Sara 

(nomes fictícios, para mantermos o anonimato), percepcionavam e vivenciavam a sua 

inclusão no ensino regular nocturno. Para mantermos o anonimato dos participantes, optámos 

por não indicar nem as idades destes participantes, nem ano de escolaridade que se 

encontravam a frequentar. 

Os instrumentos de recolha de dados utilizados neste estudo foram: a recolha documental 

(D), as tarefas de inspiração projectiva (TIP), o questionário (Q), a entrevista semi-

estruturada (E) e a observação no formato de observador participante, registada em diário de 

bordo (DB). Através da recolha documental procurou-se obter informação relevante para a 

elaboração e realização das TIP, do Q e das E, bem como para a focalização da observação 

participante. As TIPs pretendiam conhecer as representações sociais que estes estudantes 

construíram sobre a escola. A entrevista semi-estruturada possibilitou-nos complementar e 

aprofundar os dados recolhidos pela recolha documental, pelas TIPs e pelo Q, bem como pela 

observação e conversas informais, procurando compreender, de modo dialógico e holístico, 

as interpretações e o sentido que os participantes, incluindo o investigador, atribuíam ao 

fenómeno em estudo (Merriam, 1988). 

A partir de uma análise de conteúdo de índole narrativa (Clandinin & Connelly, 1998), 

sucessiva e aprofundada, procurou-se compreender as trajectórias de participação ao longo da 

vida (César, 2013), traçando as destes dois adultos surdos, na vida pessoal e escolar. Fizemos 

emergir categorias indutivas de análise sobre as quais urge reflectir para compreendermos e 

interpretarmos o sentido que subjaz à problemática em estudo. Seleccionámos para esta 

apresentação as seguintes categorias: (1) representações sociais sobre a inclusão dos 
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estudantes adultos surdos no ensino recorrente nocturno; e (2) elementos facilitadores da 

inclusão destes estudantes. 

 

Resultados 

A Sara 

A língua que Sara assume como materna é a LGP, pelo que a entrevista cujo excerto 

transcrevemos foi realizada nesta língua, sendo vídeo gravada e estando presente uma 

intérprete de LGP. Isto significa que a transcrição inclui a interpretação do que foi dito 

feita pela intérprete e pelo investigador, que também fala LGP. 

 

1. Investigador (I) – (...) Eu gostava que a Sara começasse por fazer um bocadinho da sua 

 história, do passado da sua vida enquanto estudante. 

 2. Sara (S) – Comecei aos três anos na escola Cruz Filipe. No início eu... 

 3. I – Na escola...? 

 4. S – Cruz Filipe.  

 5. I – Fica onde? 

 6. S – Na avenida... perto da Associação de Surdos. É perto. 

 7. I – Em Lisboa? 

 8. S – Sim. Em Lisboa. Comecei aos três anos e senti me um bocadinho intimidada 

 porque  estavam lá outros surdos e estava com a minha mãe. Depois fomos falar com o 

 presidente do colégio e o presidente aceitou eu ficar lá. Passado um ano o presidente 

 morreu e houve um acordo e vários pais fundaram a APECDA. 

 9. I – O que é que é a APECDA? 

 10. S – É uma escola de surdos. É a APECDA
98

. Com quatro, cinco anos, portanto, em 

 1973, comecei a frequentar a escola até ao 4.º ano. Não me recordo se no 2.º, se no 3.º 

 ano eu estava com ouvintes, todo o grupo estava... O grupo estava integrado com os 

 ouvintes e à tarde estava com os surdos na APECDA. Portanto, estava em regime 

 integrado: de manhã numa escola com ouvintes e à tarde com a APECDA. A partir do 

 2.º, 3.º ano. Quando terminei o 4.º ano passei para o 5.º e entrei para a escola Quinta de 

 Marrocos. E fiquei lá. Chumbei dois anos. Portanto, chumbei no 5.º e 6.º ano. Chumbei 

 no 5.º e fiquei, novamente. E depois no 6.º chumbei, reprovei e fiquei, novamente. Fiz, 

 novamente, o 6.º ano. 7.º ano fui para a escola de Carnide. O 8.º e o 9.º continuou a ser 

 na escola de Carnide. Portanto, escola secundária Vergílio Ferreira. Sempre em turma 

 de surdos. Lutámos. Conseguimos fazer aprendizagens. O ensino lá era quase como que 

 se ensinavam os ouvintes. Eu pensava que havia ali uma determinada sensibilização 

 [para os surdos]. Embora houvesse, mas o ensino era feito como... como se nós 

 fossemos ouvintes. Era exigente. No 10.º ano passei para Benfica. Para a escola 

 secundária de Benfica, escola secundária José Gomes Ferreira. (...). Igualmente em 

 turma de surdos. Depois o último ano tive estágio e fui fazer... fui a uma empresa fazer 

 o estágio (...). Portanto, era assim, nós estávamos na escola e íamos, também, a essa 

 empresa estagiar. No final do curso houve um exame. Transitei, passei o exame e 

 entrei... comecei a trabalhar. Posteriormente, voltei a estudar e estou no ensino 

 recorrente porque... E agora, para fazer o 12.º ano, como o curso era diferente, eu tive de 

 voltar ao 10.º ano. (Sara, E1, LGP)       

            

                                                           
98 APEDECA - Associação de Pais para a Educação de Crianças Deficientes Auditivas 
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Volvidos que foram mais de 20 anos de ter abandonado a Escola, a Sara regressa para 

concluir o 12.º ano, num outro curso. Apresentando uma surdez pré-lingual bilateral de 

grau profundo, é filha de pais ouvintes e assume-se como bilingue. Como podemos 

observar, a trajectória de participação ao longo da vida desta estudante ilumina muitos 

dos princípios e das práticas que configuram os últimos 35 anos da história da educação 

dos surdos em Portugal. Como evidencia, estes são marcados, num primeiro momento, 

pelos paradigmas da segregação e da institucionalização dos surdos, segregando-os e 

excluindo-os, total ou parcialmente, dos espaços e tempos de participação dos pares 

ouvintes e estes daqueles, dificultando a valorização das culturas em que participam, 

bem como a realização de transições culturais. É disso exemplo, a frequência do 

Colégio Cruz Filipe ou da APEDECA, instituições direccionadas exclusivamente para o 

ensino de surdos, sem que, contudo, valorizassem a diversidade linguística deles, 

preconizando um currículo de cariz reabilitador e oralizante (Amaral & Coutinho, 2002; 

Baptista, 2008; Gomes, 2010).  

Num segundo momento, a trajectória de participação ao longo da vida, nomeadamente 

em contexto escolar, é configurada pelo paradigma da integração dos surdos. 

Colocando-os nas escolas do ensino regular, a diversidade linguístico-cultural dos 

surdos não é devidamente valorizada, educando-os como se de ouvintes se tratassem. 

Como a Sara refere, “10. S (...) o ensino era feito como... como se nós fossemos 

ouvintes” (E1, LGP). Como esta estudante salienta, embora já preconizasse alguma 

“sensibilização” para as especificidades dos surdos, o paradigma da integração não as 

valorizava devidamente, insistindo em normalizá-los, não lhes possibilitando 

aprendizagens mediadas, apelando simultaneamente à LGP e à Língua Portuguesa. 

Como refere a Sara, “41. S - (....) Os professores [que eram ouvintes] não falavam LGP 

e nunca tivemos intérprete. (...) Também, eu não sabia o que era um intérprete. Só mais 

tarde. Só mais tarde é que eu soube o que era um intérprete. Entretanto, já tinha passado 

o meu tempo, claro. Na altura não sabia.” (E1, LGP). Os impactes da segregação e da 

integração dos surdos são sublinhados por esta estudante quando refere vivências de 

exclusão escolar, expressas no insucesso académico, levando-a a, pelo menos, quatro 

retenções, bem como a desenvolver sentimentos de isolamento: “66. S - (...) estava 

mesmo sozinha. Estava sozinha (...)” (Sara, E1, LGP).  

Não menos importante são os impactes na apropriação da língua portuguesa, na suas 

vertentes oral e escrita, por parte desta estudante, corroborando os resultados de outros 
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estudos desenvolvidos noutros contextos sobre a literacia apresentada pelos surdos 

(Amaral & Coutinho, 2002; Baptista, 2008). Isso mesmo pode ser evidenciado nas 

resposta apresentadas pela Sara ao Questionário, que revelam um nível semântico, 

sintáctico e pragmático diferente do esperado para os pares ouvintes, como é habitual 

acontecer em surdos profundos e severos.   

 

Fig. 1 – Excerto da resposta apresentada pela Sara ao Questionário 

 

As dificuldades sentidas por esta estudante na apropriação da língua portuguesa, levam-

na a desenvolver sentimentos de desconforto e de “vergonha” (DB), como ilustra o 

excerto da TIP1 – Para mim a escola é...: 

 

 

Fig. 2 – Excerto TIP1 da Sara 

 

Retomando o excerto da entrevista à Sara com que iniciámos os resultados, diremos que 

nos possibilita evidenciar ainda um outro paradigma que, num tempo e num espaço 

mais recentes, parece ter configurado a trajectória de participação ao longo da vida desta 

estudante, fazendo-a sentir-se “bem”. Como ela realça, “202. S – Eu sinto me bem. É 

positivo. É positivo” (Sara, E1, LGP). Esse paradigma é o da inclusão, cujos princípios 

apontam para a valorização da diversidade apresentada pelos surdos, dando-lhe voz e 

poder. Ainda que a Escola manifeste algumas dificuldades em o desenvolver, ele 

possibilita a emergência de cenários educativos mais acolhedores da diversidade dos 

surdos, levando a que vivenciem sentimentos de conforto e de empatia pela escola, 

conseguindo realizar aprendizagens com sentido.   

 

   

Fig. 3 – Excerto da TIP1 da  Sara 
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Sobre o regresso à Escola, diz-nos a Sara:  

 

 112. S - É assim, estudar à noite... Sim, sim porque vai ajudar-me melhor porque no 

 meu trabalho posso progredir na carreira. Colegas meus também estão a estudar. Não 

 tinham  o 12.º ano. E foram eles que, de facto, me... me... não foi bem pressionar, mas 

 foram eles que me disseram para também voltar a estudar para ter progressão. 

 Portanto, eu percebi quando os meus colegas, quando os meus colegas também estavam 

 a pedir para volta... autorização para voltarem a estudar, alguma coisa se passava. Hoje 

 em dia,  ninguém é nada sem o 12.º ano. Antigamente era o 9.º. Hoje é o 12.º. Portanto, 

 eu fiquei com essa preocupação e, de facto, quero terminar o secundário. (Sara, E1, 

 LGP) 

 

Como a maioria dos pares surdos e ouvintes participantes nesta investigação, a Sara é 

estudante-trabalhadora, tendo abandonado a Escola por motivos económicos. Como 

evidencia este excerto da entrevista, são as exigências de certificação académica que a 

levaram, 20 anos depois, a voltar à Escola, reconhecendo nela a possibilidade de aceder 

a uma situação profissional mais confortável, projectando um futuro pessoal e social 

mais promissor. Mas, porquê esta escola?  

 

120. S – Porque é a única que tem apoio a surdos... a alunos surdos. As outras não têm apoio a 

 alunos surdos e, por isso, seria mais difícil para mim. É assim, havendo apoio é possível 

que eu tenha uma boa evolução. Agora, sem apoio é mais difícil. As outras escolas não tinham 

apoios e não queria que os professores começassem a olhar para mim a dizer que eu que era 

uma aluna chata, que os estar sempre a chamar por não perceber. (Sara, E1, LGP) 

 

Sublinhe-se que, tal como os pares que participaram neste estudo, a Sara vivia a uma 

distância considerável da escola, tendo-a escolhido não tanto pela oferta educativa que 

lhe era própria, mas por ser, como refere, a única com apoios especializados a surdos, 

sentindo-se acolhida nesta escola, particularmente pelos professores que já não a 

estigmatizavam, discriminavam ou marginalizavam. O modo como a escola recebe a 

Sara, não a impede de lhe reconhecer algumas fragilidades, relacionadas com a 

formação pouco adequada de alguns professores. Esse descontentamento é descrito no 

excerto da TIP1 da Sara: 
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Fig. 4 – Excerto da TIP1 da Sara 

 

Este excerto alerta-nos para a importância  que a formação adequada dos professores e 

de outros agentes educativos assume na inclusão dos estudantes surdos, particularmente 

a relacionada com a apropriação da LGP, bem como com o desenvolvimento de 

competências profissionais que lhes possibilite responder adequadamente à diversidade 

apresentada pelos surdos, tal como evidenciado por nós noutro estudo e noutro contexto 

(Melro, 2003, Melro & César, 2010). 

 

O Pedro 

É nos termos seguintes que o Pedro, estudante que apresenta uma surdez pré-lingual 

bilateral de grau profundo, é descrito no plano educativo individual (PEI): 

 

 

Fig. 5 – Excerto do PEI do Pedro 

 

Como podemos observar, o carácter deficitário e monocultural que subjaz à descrição 

do Pedro, leva-nos a considerar que a trajectória de participação ao longo da vida deste 
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estudante é configurada pelas barreiras à participação escolar, enquanto participante 

legítimo (César, 2013; Lave & Wenger, 1991), levando a que a escola o percepcione 

como linguisticamente pouco competente, tanto em LGP como em língua portuguesa, o 

que dificulta a apropriação de conhecimentos e a comunicação com os pares e com os 

professores, ouvintes e não falantes de LGP. A escola reproduz, assim, crenças, 

estereótipos, preconceitos e representações sociais negativas, pouco valorizadoras dos 

surdos. Estas representações sociais são configuradas pelos discursos de agentes 

educativos que, como ilustra este excerto, consideram o insucesso escolar e social dos 

surdos inevitável, remetendo-os ad eternum  para formas de participação periférica 

(César, 2013, Melro & construíram sobre o Pedro , está o seguinte excerto da entrevista: 

 

 1. Investigador (I) - Gostava de perguntar ao Pedro se é estudante-trabalhador. 

 2. Pedro (P) - Sou sim. 

 3. I - Trabalha em quê? 

 4. P - (...) trabalho para a [nome da instituição]. Trabalho em... em parte de 

 propaganda. Portanto, faço os trabalhos a nível  de informática, faço os trabalhos de 

 publicidade, de propaganda (...). 

 5. I - Há quanto tempo exerce essa profissão? 

 6. P - Em agosto irá fazer seis anos. É assim, mas três anos estive em formação. A 

 partir desses três anos estive mesmo já de uma forma profissional e efectivo. 

 7. I - Como é que conseguiu arranjar este emprego? 

 8. P- Como...?! Como assim?! 

 9. I - Se foi por anúncio, se conhecia lá alguém... 

 10. P- Foi através da Associação Portuguesa de Surdos. (...) Estive três anos na... em 

 formação e só depois é que fiquei efectivo na [instituição onde trabalha] (...). 

 (...) 

 17. I- O Pedro gosta daquilo que faz? 

 18. P - Sim. 

 19. I - Porquê? 

 20. P - Para já é um trabalho que é fácil e que eu tenho jeito para construir um cartaz. É 

 algo que se faz rapidamente e que eu gosto de fazer. Portanto, é criativo. É um trabalho 

 criativo. 

 21. I – O que é que o Pedro gosta mais no seu trabalho?  

 (...) 

 26. P -  Gosto de tudo. Não há nada que eu possa dizer que... O que é mais complicado, 

 de facto, é que eu tenho um pouco mais de dificuldade. Mas não se pode dizer que eu 

 não goste disto ou daquilo” (Pedro, E1, LGP). 

 

Se dúvidas houvesse sobre as capacidades e competências linguísticas desenvolvidas 

pelo Pedro, a segurança e a pregnância que configura este extracto diluí-las-ia. Saliente-

se a complexidade do discurso apresentado, em LGP, por este estudante, recorrendo a 

formas argumentativas estruturadas e fundamentadas, questionando-nos e esclarecendo-

nos sobre a actividade profissional que desenvolve, bem como o mérito que lhe é 
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reconhecido. Assim perguntamos, poderia alguém a quem a escola condena a realizar 

aprendizagens académicas “muito, muito rudimentares”, estigmatizando, discriminando, 

excluindo, apresentar um percurso profissional caracterizado pela responsabilidade, pela 

exigência, pelo rigor, pela criatividade, bem como pela realização pessoal  e 

profissional?! Como pode a Escola contribuir para o empowerment dos surdos se 

continua a destinar-lhes um futuro pouco valorizador da diversidade que os caracteriza? 

Não seria dever da Escola, que se quer inclusiva, valorizar as potencialidades de todos 

em vez de, como refere Freire (1987), as oprimir?  

Os impactes de uma Escola opressora, que estigmatiza, discrimina e exclui, configuram 

a trajectória de participação ao longo da vida do Pedro, levando-o a assumir que a 

Escola é um locus marcado pela dificuldade e pelo insucesso, como ilumina a TIP2 (Ser 

aluno surdo é...): 

 

 

Fig. 6 – TIP2 do Pedro 

 

Como podemos observar, tal como ocorreu com a Sara, também com o Pedro a Escola 

monocultural, a Escola áudio-fono centrada (como refere, “muita fala”, “palavra mil”), 

a escola do currículo culturalmente hegemónico, falhou nos seus propósitos: normalizar 

os surdos, oralizando-os, reabilitando-os. 

Este excerto possibilita evidenciar que, tal como ocorria com a Sara, as competências 

linguísticas em Língua Portuguesa mobilizadas pelo Pedro iluminam que, desde muito 
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cedo (aos 3 anos de idade), a família, a escola e a sociedade não souberam desenvolver 

práticas que facilitassem a apropriação de ferramentas culturais fundamentais ao 

sucesso académico e social, como a leitura e a escrita, bem como a apropriação da LGP 

- língua com a qual contactou quando já tinha 17 anos. Sublinha, também, a necessidade 

de as famílias e a escola propiciarem acesso a um currículo multilingue adequado às 

características, aos interesses e necessidades dos surdos. Destaca, ainda, a necessidade 

de as sociedades e a Escola porem cobro a vivências como as que configuram a 

trajectória de participação ao longo da vida do Pedro, relatando-as do modo seguinte:  

 

40. P – (...) os professores eram maus. Obrigavam-me.. e era um ensino era oralista. Sofri 

imenso.  Enfim, não falo mais disso. Depois passei para... aos quatro... para os quatro 

anos fui  para uma escola de... (...), de ouvintes. Depois estive nessa escola 11 anos... 11 

anos  integrado. Mas eu não percebia. Eu não percebia. Estava ali com os ouvintes mas não 

percebia nada. Aos 17 anos entrei para a escola Quinta de Marrocos e ali sempre já era melhor. 

Havia intérprete. E, de facto, foi a primeira vez, eu nunca tinha visto até um intérprete. E 

desenvolvi muito a comunicação. Enquanto que aqueles anos todos que eu estive no [nome de 

uma localidade] nunca desenvolvi a comunicação. Às vezes... Foi um pouco difícil. Terminei o 

9.º ano. Não fui estudar mais. E, depois, arranjei emprego. E, depois, pensei que a nível de 

conhecimentos e os meus colegas também me disseram para eu fazer o 12.º ano. E, de facto, 

vim para aqui à noite. Pronto e espero concluir o 12.º. (Pedro, E1, LGP). 

 

A persistência e a resiliência que caracterizam o Pedro fez com que, seis anos depois de, 

por razões económicas, ter abandonado a Escola, a ela regresse na convicção e na 

esperança de construir futuro mais promissor. Como refere, 

 

 

Fig. 7 – Resposta do Pedro ao Questionário 

 

São a persistência e a resiliência que o faz sentir que:  

 

 

Fig. 8 – Resposta do Pedro ao Questionário 
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Como salienta, para que o sucesso académico e social seja uma experiência possível, os 

professores têm de ajudar, mas ele tem de lutar por aprender as palavras que lhe 

permitem comunicar e realizar aprendizagens com sentido. Mas também a escola, 

diríamos nós, deve lutar para que aos surdos sejam propiciada equidade no acesso a uma 

educação de qualidade, fazendo com que a inclusão seja uma experiência possível.   

 

Considerações finais  

A educação inclusiva, enquanto ideal educativo, aponta para a construção de cenários 

educativos mais equitativos. No entanto, esta investigação mostra-nos que, para que 

esses cenários sejam construídos, é necessário garantir equidade no acesso a uma 

educação que desenvolva as potencialidades de todos. No que aos estudantes adultos 

surdos diz respeito, é premente que a Escola valorize  a diversidade linguístico-cultural 

que lhes é própria, desenvolvendo práticas inclusivas e interculturais, que propiciem o 

desenvolvimento pessoal e social, conducente ao empowerment dos surdos. Urge 

derrubar barreiras, propiciando o acesso a um currículo multilingue, que reconheça e 

valorize a diversidade cultural e facilite as transições entre as culturas em que os 

estudantes participam. Assim, os diversos agentes educativos devem actuar como 

facilitadores da equidade e da inclusividade, contribuindo para que a exclusão ceda à 

inclusão. 
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Resumo 

O presente artigo tem como objetivo conhecer o processo da formação continuada dos 

profissionais que atuam nas instituições especializadas. O artigo é fruto da pesquisa 

“Políticas de Educação Especial no Espírito Santo: questões atravessadoras na relação 

instituição especial e escola comum” de natureza qualitativa e do tipo etnográfica, 

realizada entre os meses de março de 2011 a maio de 2012. Apoiamos-nos nas ideias de 

Bueno (1999) e Alves e Jesus (2011) no que tange a discussão a cerca da formação 

inicial e continuada dos profissionais da Educação Especial. Constatamos que embora 

as Instituições Especializadas surgissem com o intuito de oferecer atendimento clínico 

aos sujeitos público-alvo da Educação Especial, hoje se acrescentou uma proposta 

pedagógica ao seu atendimento. Verificamos, também, que o número de profissionais da 

educação corresponde a um terço do quadro geral. Concluímos que há uma intenção de 

afastamento do propósito inicial de sua criação. A formação inicial não é suficiente para 

habilitar o profissional a trabalhar com o público-alvo da Educação Especial e deste 

modo os profissionais ingressam nos cursos de Pós-Graduação na tentativa de se 

profissionalizarem nesta área e na medida do possível promovem formação em 

contexto. Mas até que ponto com estas formações tem repercutido no saber-fazer dos 

profissionais no intuito de que o aluno público-alvo da Educação Especial tenha um 

desempenho na aprendizagem na escola regular? 

 

Palavras-chave: Formação inicial e continuada; Instituições especializadas; Educação 

Especial. 

 

Abstract 

 

This article focuses on the training of professionals working in the educational 

institutions. Thus, we aim to identify the training of professionals and know the process 
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of continuing education thereof. The article is the result of research " Special Education 

Policies in Espirito Santos in relationship issues between special institution and 

common school " qualitative and ethnographic in order to analyze and discuss the 

Special Education Policies in Espírito Santo, with focus to issues between institution 

specializing in the relationship and common school, held between the months of March 

2011 to May 2012. For the realization of this article we rely on the ideas of Bueno 

(1999), Alves and Jesus (2011) to help us think about the discussion about the initial 

and continuing education of professionals in Special Education . Systematization of the 

data, we observe that due to the quantitative exposed, we must emphasize that, although 

the Specialized Institutions arise in order to provide clinical care to these individuals, 

today added a pedagogical proposal in your care. We can see that the number of 

education professionals is one third of the overall picture. That being said, we conclude 

that there is an intention of departing from the original purpose of his creation. We also 

realize that the institutions are organized in different ways to enhance the subject 

knowledge. We conclude that the initial training is not sufficient to enable us to work 

with the target audience of Special Education and thus workers join in Postgraduate 

courses in an attempt to professionalize this area and to the extent possible to promote 

training in. But how with these formations have passed the expertise of professionals in 

order that the student audience of Special Education has a learning performance in 

regular school? 

Keywords: Initial formation and continuing; specialized institutions; special education. 

 

Introdução 

 

O presente artigo busca problematizar as questões que perpassam a formação 

continuada dos profissionais que atuam nas instituições especializadas no Espírito 

Santo, Brasil, com os sujeitos público-alvo
102

 da Educação Especial. Este estudo é um 

recorte do resultado da pesquisa intitulada: Políticas de Educação Especial no Espírito 

Santo: questões atravessadoras na relação instituição especializada e escola 

comum
103

, realizada no período de 2010-2012, que teve por objetivo, analisar a política 

educacional de atendimento praticado nas instituições especializadas em Educação 

Especial no Estado do Espírito Santo.  

 

O presente artigo centraliza na formação dos profissionais que atuam na área 

pedagógica das Instituições. Assim, temos como objetivo identificar a formação dos 

profissionais e conhecer o processo da formação continuada dos mesmos. 

                                                           
102
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Metodologia  

 

A metodologia utilizada foi a pesquisa do tipo etnográfico, pelo fato de nos permitir 

conhecer o particular, “[...] considerando todos os componentes de uma situação em 

suas interações e influências recíprocas” (André, 1995, p. 17). A dinâmica de coleta dos 

dados, aconteceu em 8 grupos de trabalho, pautada em instrumentos e procedimentos 

específicos, dentre eles, grupos focais, questionários, visitas às instituições 

especializadas, entrevistas coletivas semiestruturadas e estudo de documentos.  

 

Cabe destacar, que para tal estudo, focalizamos nas informações contidas no 

questionário semiestruturado e nos dados levantados nos grupos focais, tendo em vista 

que estes procedimentos metodológicos representaram importante instrumento no 

processo da coleta de dados. 

 

Ressaltamos que os dados analisados foram obtidos pelas Instituições Especializadas 

sob denominação de Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
104

 e 

Associação Pestalozzi
105

, presentes no Estado do Espírito Santo. Totalizaram 46 

(quarenta e seis) instituições participantes
106

 na pesquisa, sendo 26 (vinte e seis) 

APAE’s e 20 (vinte) Associações Pestalozzi’s distribuídas entre as onze 

Superintendências Regionais de Educação (SRE)
107

.  

 

Contextualização Teórica: a organização das Instituições Especializadas no Espírito 

Santo e o atendimento educacional especializado 

 

                                                           
104

 APAE é uma organização social sem fins lucrativos constituída pela sociedade civil, profissionais e 

instituições parceiras (pública e privada) com o objetivo de proporcionar atenção a pessoa com 
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  Pestalozzi é uma organização social sem fins lucrativos criada para atender pessoas com deficiência 

mental e/ou transtorno neuromotor com profissionais da área clínica, mas atualmente oferece atenção 

também na área pedagógica. 
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do Estado. 
107

 O Estado do Espírito Santo é composto por setenta e oito municípios. Desta forma, a Secretaria de 

Estado da Educação organizou onze Superintendências Regionais de Educação, com objetivo de 

descentralizar o sistema de ensino Estadual. Estas organizações têm a tarefa de orientar a educação 
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É de fundamental importância enfatizar que o contexto brasileiro aborda diferentes 

perspectivas frente à atuação das Instituições Especializadas. Em alguns Estados 

brasileiros a opção de escolarização de alunos público-alvo da Educação Especial 

ocorre nestes espaços. Entretanto, no caso do Estado do Espírito Santo, estas 

instituições não recebem o título de escola, mas possuem salas de recursos 

multifuncionais que possibilitam um atendimento educacional especializado no 

contraturno da sala de aula regular onde o aluno frequenta, quando este está 

efetivamente matriculado na escola regular. 

 

Na legislação vigente, conforme Decreto 7.611
108

, que dispõe sobre o atendimento 

educacional especializado, apresenta condições deste atendimento ser ofertado em 

outras organizações, não limitando assim, ao espaço escolar, conforme rege o art. 9: 

 

§ 2
o
 O atendimento educacional especializado aos estudantes da rede 

pública de ensino regular poderá ser oferecido pelos sistemas públicos 

de ensino ou por instituições comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas sem fins lucrativos, com atuação exclusiva na educação 

especial, conveniadas com o Poder Executivo competente, sem 

prejuízo do disposto no art. 14 (Brasil, 2011, p. 3) . 

 

Desta forma, estes sujeitos devem ser matriculados nas escolas regulares com a 

possibilidade de realizar atendimento educacional especializado no contraturno na 

Instituição especializada ou na própria escola. 

 

O Ministério da Educação orienta os Estados e os municípios quanto ao atendimento 

educacional especializado, definindo-o como: 

 

§ 1º Considera-se atendimento educacional especializado o conjunto 

de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados 

institucionalmente, prestado de forma complementar ou suplementar à 

formação dos alunos no ensino regular. 

§ 2
o
 O atendimento educacional especializado deve integrar a proposta 

pedagógica da escola, envolver a participação da família e ser 

realizado em articulação com as demais políticas públicas (Brasil, 

2008ª, p.1) 
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 Brasil, Presidência da República. Decreto 7611 de 17 de novembro de 2011, que dispõe sobre a 

educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências, Brasília, 2011. 
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De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva 

(Brasil, 2008b), o objetivo do atendimento educacional especializado é eliminar as 

barreiras que impedem o aluno em questão de acessar o currículo escolar. Com isto 

posto, nos instiga a pensar a maneira como o atendimento educacional especializado 

que acontece na Instituição Especializada vem articulando a sua atuação juntamente 

com a escola regular, haja vistas que são espaços-tempos diferenciados. 

 

Vale ressaltar que as atividades desenvolvidas no atendimento educacional 

especializado são diferenciadas das realizadas na sala de aula regular, não substituindo a 

escolarização regular. Desta forma, o atendimento complementa e/ou suplementa a 

formação dos alunos buscando a sua autonomia e independência na escola e no seu 

cotidiano (Brasil, 2008b). 

 

Muito se tem discutido, recentemente, a respeito do atendimento educacional 

especializado aos alunos público-alvo da Educação Especial, pois este se apresenta 

como um desafio aos profissionais da educação, principalmente no que diz respeito à 

articulação com o ensino comum (Alves & Jesus, 2011). 

 

Em consequência disso, faz-se necessário pensarmos sobre o que vem repercutindo na 

formação inicial e continuada dos profissionais da educação, mais especificamente, aos 

profissionais que atuam na Educação Especial. 

 

Desta forma, buscaremos realizar um debate sobre a formação destes profissionais, 

examinando inicialmente a sua formação inicial e procurando entender o que pode 

influenciar na educação dos alunos público-alvo da Educação Especial, pois 

consideramos que “aqui se evidencia um dos grandes desafios da inclusão escolar: 

apostar na educabilidade do aluno e garantir a sua aprendizagem” (Alves & Jesus, 2011, 

p. 25). 

 

Apresentação 

 

Neste item, analisaremos os resultados a partir de duas vias: a formação inicial e 

continuada dos profissionais da educação dessas instituições, que ao nosso olhar, não 
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podem ser pensadas de maneira isolada, mas sim como uma continuidade, que não pode 

ser finalizada. 

 

A formação inicial: o que revela a pesquisa? 

 

A Educação Especial constituiu seu espaço na Educação no decorrer dos anos, estando 

agora vinculado à educação geral. Sendo assim, precisamos considerar que os 

profissionais que atuam nestes espaços educativos demandam de conhecimento e 

formação que os autorizem a compreensão de que estes espaços necessitam ser 

planejados, organizados e coordenados de maneira colaborativa (Alves & Jesus, 2011). 

 

Buscamos assim, a identificação e o quantitativo dos profissionais que atuam nas 

instituições especializadas, com o objetivo de mapear os cargos exercidos dentro das 

Instituições Especializadas. Para esta descrição utilizamos as informações do 

questionário semiestruturado, em que foram contempladas as áreas de atuação dos 

mesmos, conforme consta no gráfico 01. 

 

 
Gráfico 01 - Total de profissionais definidos por área de atuação nas instituições especializadas 

 

Frente aos quantitativos expostos, não podemos deixar de enfatizar que, embora as 

Instituições Especializadas surgissem com o intuito de oferecer atendimento clínico a 
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estes sujeitos
109

, hoje se acrescentou uma proposta pedagógica no seu atendimento. 

Podemos constatar a partir dos dados informados no gráfico 01 que o número de 

profissionais da educação corresponde a um terço do quadro geral. Em assim sendo, 

podemos concluir que há uma intenção de afastamento do propósito inicial de sua 

criação. 

 

Isso sem contar que quando buscamos uma lógica contrária a da exclusão dos sujeitos 

público-alvo da Educação Especial há necessidade de repensar os modos de 

planejamento, organização e coordenação dos espaços em que estes sujeitos se 

encontram. Em assim sendo, devemos repensar aquilo que Alves e Jesus (2011, p. 23) 

nos alertam no que tange a Educação Especial: 

 

[...] essa demanda deve estar vinculada à gestão dos sistemas de 

ensino, considerando que a atual orientação que sustenta a Política 

Nacional de Educação Especial pressupõe a inclusão escolar como 

mola propulsora para o campo de conhecimento da Educação 

Especial, ou seja, a Educação Especial não pode ser substitutiva da 

escolarização na escola comum e, sim, um apoio à escolarização dos 

alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotação na escola comum. Essa concepção 

aponta, para a Educação Especial, a necessidade da produção de 

conhecimento que articule o atendimento às especificidades dessa 

população à Educação geral, de modo a superar a perspectiva clínica 

de atendimento historicamente construída nesse campo de atuação. 

 

Em virtude dos fatos mencionados, se faz importante pensar sobre a ação do professor 

de Educação Especial em articulação com o professor da sala de aula regular, pois esse 

se configura como um apoio, necessitando apresentar uma ação “[...] pedagógica e não 

servir de substituto do psicólogo ou do assistente social” (Sanches, 1996, p.68). Mas 

para que se efetive esta atuação é preciso pensar sobre como vem se concretizando a 

formação inicial destes sujeitos, pois estes profissionais precisam se constituir enquanto 

práticos-teóricos que levem em conta as particularidades e as singularidades dos 

sujeitos, sem apagar as diferenças existentes. 

 

Uma formação que proporcione um profissional completo, quer dizer, um sujeito que 

busca colocar em prática, em seu cotidiano, uma prática reflexiva, pois esta “[...] integra 
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 Para esta conclusão levamos em consideração as informações que constam nos sites específicos das 
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acessados em 07/06/2013. 
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dialogicamente teoria e prática, pensamento e ação” (Caleffe & Souza, 2008, p. 13) só 

será possível se não houver em sua formação inicial o que nos aponta Alves e Jesus 

(2011, p. 25) quando dizem que:  

 
Essa formação aligeirada do profissional da educação com a 

organização de currículos oferecidos pelas instituições de Ensino 

Superior, que não contribuem para aprofundamentos teóricos e 

práticos, tem acarretado a necessidade, cada vez mais, da 

implementação de processos de formação continuada nos contextos 

das escolas. 

 

Para pensarmos sobre a formação inicial dos que atuam nas Instituições Especializadas, 

buscamos observar o perfil dos profissionais que atuam diretamente na área educacional 

e na área clínica, mas focalizando nossa análise nos sujeitos que atuam diretamente na 

educação. 

 

 

Gráfico 02 - Nível de escolaridade dos profissionais que atuam nas áreas educacional e clínica 

 

Com os dados coletados, podemos observar que 1,3% estão no mercado de trabalho 

educacional com a formação a nível médio. Isso nos remete a uma problemática que 

transpõe a questão das Instituições, pois a legislação brasileira autoriza que a formação 

inicial para atuar no magistério das séries iniciais possa ser exercido por profissionais 

formados no nível médio, quer dizer, solicita-se o mínimo de formação para atuar no 
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campo educacional. Conforme o Art. 62 estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei n˚. 9.394/1996) 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 

nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 

universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 

formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil 

e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em 

nível médio, na modalidade Normal. 

 

Em consequência disso, como assegurar a este profissional, reconhecido como 

Especialista, a garantia para exercer a sua função apresentando apenas a formação 

inicial em nível médio? Bueno (1999) busca problematizar sobre a questão do professor 

especialista e do professor polivalente (generalista) no que tange a sua formação inicial, 

apontado as diferenças legais: 

 

Essas diferenças estão expressas tanto na nova LDB como no Plano 

Nacional de Educação. Assim é que o Art. 62 da LDB define que a 

formação para o ensino básico deve ser realizada através de 

licenciatura de graduação plena, mas que permite que a formação de 

professores para a educação infantil e para as quatro primeiras séries 

do ensino fundamental seja oferecida “em nível médio, mas na 

modalidade Normal” (p. 14). 

 

 

Em consequência disso, como assegurar a este profissional, denominado de 

Especialista, a garantia para exercer a sua função apresentando apenas a formação 

inicial em nível médio? Pois, a Resolução nº 2/2001
110

 define o professor especializado 

em educação especial, sendo este profissional o que atua nas Instituições 

Especializadas, apresentando os conhecimentos necessários, sendo eles: 

 

§ 2º São considerados professores especializados em educação 

especial aqueles que desenvolveram competências para identificar as 

necessidades educacionais especiais para definir, implementar, liderar 

e apoiar a implementação de estratégias de flexibilização, adaptação 

curricular, procedimentos didáticos pedagógicos e práticas 

alternativas, adequados ao atendimentos das mesmas, bem como 

trabalhar em equipe, assistindo o professor de classe comum nas 

práticas que são necessárias para promover a inclusão dos alunos com 

necessidades educacionais especiais.(Brasil, 2001, p. 5) 
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 RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 2, DE 11 DE SETEMBRO DE 2001 que institui as Diretrizes Nacionais 

para a Educação Especial na Educação Básica. 
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Podemos perceber a dificuldade de atuação dos professores especializados na fala de 

uma professora que atua na Instituição Especializada do município A, sobre a sua 

especialização em tecnologia assistiva, em conversa com a pesquisadora sobre sua 

formação inicial. 

 

Pesquisadora: a sua formação original é qual? 

Professora: fiz magistério 

Pesquisadora: Hoje é uma especialista em tecnologia assistiva  

Professora: a gente vai aprendendo, a gente vai procurando né. A 

gente vai tentando... 

Pesquisadora: efetivamente você já teve algum curso para atuar nesta 

sala (laboratório de informática) ou é algo que você vai criando a 

partir que você vai sentindo a necessidade dos alunos. 

Professora: na verdade eu tenho um curso de informática... 

Pesquisadora: mas em nível de tecnologia assistiva você não teve 

nenhuma formação? 

Professora: não. (GRUPO FOCAL) 

 

Esta situação nos remete ao que Bueno (1999) aponta sobre a política educacional, em 

que não da o realce necessário à formação inicial e desta forma, não supre todos os 

conhecimentos necessários para a efetivação de práticas inclusivas, deixando assim as 

lacunas da formação para o processo de busca, quer dizer, da formação continuada/em 

contexto. 

 

Mais recentemente, [...] tem se colocado toda a ênfase na educação 

continuada, deixando implícito que a formação inicial não jogaria 

papel tão importante na qualidade do ensino e que a formação em 

serviço poderia suprir eventuais falhas (Bueno, 1999, p. 17). 

 

Caetano e Gonçalves (2012) nos ajudam a refletir sobre a formação inicial dos 

profissionais que pretendem atuar na Educação Especial quando retomam a Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) no que 

tange a base do conhecimento e da formação do professor  

 

[...] o professor deve ter como base da sua formação, inicial e 

continuada, conhecimentos gerais para o exercício da docência e 

conhecimentos específicos da área. Essa formação possibilita a sua 

atuação no atendimento educacional especializado e deve aprofundar 

o caráter interativo e interdisciplinar da atuação nas salas comuns do 

ensino regular, nas salas de recursos, nos centros de atendimento 

educacional especializado, [...] para a oferta dos serviços e recursos de 

educação especial (Brasil, 2008, p. 17-18).  
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Como contemplar conhecimentos globais sobre a docência e também conhecimentos 

específicos da área, quer dizer, da Educação Especial, sem buscar uma formação inicial 

e também continuada que viabilize uma atuação completa, visando o objetivo da 

educação em geral, o acesso ao conhecimento a todos os alunos? 

 

Isto posto, buscaremos compreender como vem ocorrendo a formação continuada para 

estes profissionais que atuam como especialistas, nas Instituições Especializadas. 

 

Formação Continuada de professores que lidam com a Educação Especial: 

continuidade ou iniciação? 

 

Para iniciarmos esta discussão destacamos o que a Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva Inclusiva (2008) diz em relação à formação continuada de 

professores, tendo em vista um de seus objetivos para a efetivação e inclusão de alunos 

nos espaços educacionais: 

 

Essa formação possibilita a sua atuação no atendimento educacional 

especializado e deve aprofundar o caráter interativo e interdisciplinar 

da atuação nas salas comuns do ensino regular, nas salas de recursos, 

nos centros de atendimento educacional especializado [...] para a 

oferta dos serviços e recursos de educação especial (Brasil, 2008, p.8). 

 

A formação continuada de professores, no caso da Educação Especial, se configurou 

nos últimos anos como tema se não central, mas transversal em pesquisas educacionais, 

podemos mencionar Gonçalves (2008), Caetano (2009), Effgen (2011), Vieira (2012), 

entre outros. 

 

As pesquisas acima mencionadas discutem e problematizam essas formações 

continuadas, embora não desconsideram como política educacional necessária para uma 

Educação que contemple a diversidade de seus alunos, e, ainda, que visa a diferença 

como potente. 

 

Entretanto, a prerrogativa que inicia esta problemática, nos coloca a refletir: por um 

lado há formações continuadas que suprem uma falta de discussão do tema na formação 

inicial (neste caso a formação pode ser considerada continuada?) “[...] essa parece ser a 
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dificuldade primeira a ser enfrentada, já que, [...] os professores [...] não possuem 

preparo mínimo para trabalhar com crianças que apresentam deficiências [...]” (Bueno, 

1999, p.07). Mas, em contrapartida há cursos que visam fortalecer o debate, visto que 

para alguns profissionais fora garantido o debate na formação inicial.  

 

Por isso há que se falar em diversidade de maneira contextualizada na 

formação inicial para que, posteriormente, na formação continuada, 

não seja vista à parte, como se ter um aluno com deficiência [...] fosse 

um fato esporádico. Processos de desenvolvimento humano e 

deficiência devem ser estudados na graduação, pois a formação 

continuada, como o nome já diz, deve continuar algo que já começou 

(Caetano, 2009, p.211). 

 

De fato, é incontestável que o professorado compõe o quadro de profissionais da área 

pedagógica das Instituições Especializadas e da própria escola comum. Percebe-se que 

cada vez mais adentram a estes espaços, pessoas com formação inicial que na maioria 

dos casos, não se sentem capacitados o suficiente para a função estabelecida. 

Consequentemente nos perguntamos a quem caberia a responsabilidade da 

especialização e/ou formação continuada.  

 

Gestora: Os professores precisam se capacitar, eles tem que querer [...] 

Não adianta esperar o Estado oferecer [...] Os professores têm que 

querer, tem que buscar [...] (GRUPO FOCAL, município B). 

 

Gestora: O município dá formação gratuita para os professores dela, e 

aqui (Instituição) a gente tem formação na área de Tecnologia 

Assistiva que “F” quem coordena. E eu trabalho com atendimento 

educacional especializado, “M” que também trabalha com a gente 

com atendimento educacional especializado e “R” que trabalha com 

deficiência intelectual. Essas formações são pagas, os professores que 

trabalham são remunerados. A mensalidade de R$50,00 são 10 

parcelas de R$50,00 (GRUPO FOCAL, município C)).  

 

Funcionária (fonoaudióloga): O Estado precisa capacitar sim, o 

professor que tem interesse”. (GRUPO FOCAL, município B) 

 

As falas acima, nos apontam duas ideias, que ao nosso olhar, não podem ser ações 

estanques, mas dialogadas entre si. Nesta linha de pensamento, somos levados a 

acreditar que, o interesse do professor em mudar uma dada realidade precisa ser 

contemplado com as políticas públicas para a formação continuada e/ou especialização.  
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Em decorrência disto, nos apoiamos na ideia de BUENO (1999) para enfatizar o que 

pensamos em relação ao professor especialista e o seu processo de formação 

continuada: 

 

[...] fazer parte integrante de uma política de formação docente, que 

efetive de fato uma crescente qualificação dos professores do ensino 

fundamental e que se paute pelo princípio da educação para todos e, 

nela, da educação inclusiva. Oferecer formação básica como docente, 

permitindo a ampliação de sua visão para além das dificuldades 

específicas desta ou daquela deficiência [...] (p.18).  

 

Levando em consideração estes aspectos, o Estado, de acordo com a LDB (1996), a 

Resolução nº2 (2001) e outros documentos legais tem a tarefa de garantir a formação 

continuada dos profissionais da educação, incluindo aqueles que trabalham no 

atendimento educacional especializado na Instituição Especializada.  

 

Assim, destacamos, conforme o quadro 2, um significativo número de professores com 

pós-graduação, ultrapassa 80% deste total. Este expressivo percentual remete-nos o 

ideário de que os profissionais da Educação das Instituições são qualificados para 

exercer a tarefa que lhes são direcionadas. Contudo, percebemos a partir da fala abaixo 

que estas formações são insuficientes. 

 

O autismo é um mistério para a gente, o que o autista sente? Como 

eles vêem o mundo? A partir de um depoimento de um autista que eu 

comecei a entender algumas coisas, o porquê eles batem a cabeça na 

parede, etc. Estudar mais o mundo deles, como trabalhar, o que 

trabalhar (GRUPO FOCAL, município D). 

 

Mediante ao quantitativo acima descrito, nos perguntamos se de fato, podemos 

considerar a pós-graduação como uma formação continuada ou como a formação 

inicial, haja vistas os diferentes processos e constituições das formações iniciais, que 

por vez não contemplam conteúdos específicos da Educação Especial. 

 

Desta maneira, o que a profissional nos relata, é uma necessidade de formação que visa 

discutir/analisar a identidade dos alunos, valorizando a construção histórica e social de 

cada sujeito (Alves & Jesus, 2011). Talvez, devamos entender que uma pós-graduação é 
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demasiadamente abrangente, assim posto, as possibilidades de se trabalhar com 

especificidades diversas, por vezes, não são contempladas neste curso.  

 

Neste sentido, não poderíamos deixar de mencionar que não defendemos a formação 

continuada com enfoque somente nas particularidades dos educandos em questão. Em 

assim sendo, 

 

[...] pensar a formação como instrumento motivador de 

movimentos transformadores na/da escola, nos leva a considerar 

que esses processos favorecem o diálogo docente, a instituição de 

trabalhos coletivos, a articulação de saberes, o gosto pela tentativa 

e a busca constante de respostas para o novo (Jesus & Vieira, 

2011, p. 147-148). 

 

Outra lacuna que observamos é a maneira com que as políticas de formação se 

consolidam e atendem (ou não) os profissionais. Esta questão pode ser evidenciada nas 

falas dos profissionais do município F: 

 

[...] a SEDU
111

 lançou neste fim de ano, uma capacitação de libras, o 

professor poderia se inscrever em vários horários, porem o professor 

não pode colocar substituto para ir participar deste curso. Ficou difícil 

das pessoas se inscreverem [...]. 

 

A falta de formação do professor fica muito a desejar, porque os 

municípios não oferecem, se os municípios não oferecem, é dever hoje 

dos centros (Instituições Especializadas) estarem promovendo essa 

formação e essa é uma experiência nova, que nós começamos esse 

ano, fazendo formação com professores regentes e professores de 

apoio nas escolas comuns que estão na rede.  

 

 

Os profissionais expressam-se a partir de uma realidade, há poucas formações 

oferecidas pelo Estado, e quando estas acontecem, não é suficientemente garantida a 

participação dos mesmos. Em decorrência dos fatos, as próprias Instituições promovem 

- talvez por terem a mais tempo a presença dos sujeitos da Educação Especial em seus 

espaços-tempos e assim experiências e práticas adquiridas - estudos para o professorado 

das escolas comuns. 
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 Secretaria de Estado da Educação. 
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Comungamos com a ideia de Caetano e Gonçalves (2012) quando sinalizam que a 

formação continuada: 

 

[...] pode e deve ser um instrumento de sensibilização e de preparo 

para os professores, mas deve ser realizada de forma particular ao 

cotidiano da escola, e não de forma esporádica. Um bom exemplo 

seria a sistematização da prática de estudos de casos dentro da escola 

[...] (p. 102).  

 

As autoras elevam que, embora dever do Estado, as próprias Instituições e as escolas 

comuns, estão aptas para desenvolver a formação continuada, visando às possibilidades 

de práticas pedagógicas frente à demanda local, Inclusive dialogando entre si. Nas 

palavras de Jesus (2006) a “formação em contexto”.  

 

Essa proposta de formação  

 

[...] implica reconhecer que na medida em que os gestores [ou 

organizadores das instituições e/ou das escolas] planejam e 

sistematizam esses processos, estão constituindo sua própria 

formação, pois, ao promover formação se formam simultaneamente. 

Esse ato de formar formando-se nos processos de gestão vincula-se à 

constituição do sujeito/gestor nas suas relações sociais. Isso pressupõe 

a sua implicação na situação e na relação com o “Outro” (Pantaleão, 

2009, p. 188). 

 

No que tange a formação em contexto, percebemos que as Instituições se organizam de 

diferentes maneiras para potencializar os conhecimentos aos sujeitos aqui mencionados. 

 

 
Fazemos o PL (planejamento) coletivo toda segunda-feira, de 

6h30min às 7h10min e de 16h30min às 17h10min. Os profissionais da 

Pestalozzi tem que se encontrar pelo menos uma vez por semana, 

senão não caminha[...] (GRUPO FOCAL, município G). 

 

Internamente tem encontros de equipes? Tem a jornada pedagógica, 

temos dias de estudo, mas a equipe pedagógica faz esse encontro 

separado. Já trabalhamos junto, mas hoje está separado (GRUPO 

FOCAL, município B). 

 

Considerações Finais 
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Neste texto, nosso desafio foi problematizar as questões que perpassam a formação 

continuada dos profissionais que atuam nas instituições especializadas no Espírito 

Santo, Brasil, com os sujeitos público- alvo da Educação Especial. Buscamos identificar 

a formação dos profissionais e conhecer o processo da formação continuada dos 

mesmos. Trata-se, no entanto, de movimentos que os profissionais das instituições vêm 

proporcionando no que se refere à formação continuada para a atuação na área da 

educação nestes espaços. 

 

Nossas primeiras impressões apontam que a formação inicial não é suficiente para 

habilitar o profissional a trabalhar com o público-alvo da Educação Especial e deste 

modo os profissionais ingressam nos cursos de Pós-Graduação na tentativa de se 

profissionalizarem nesta área e na medida do possível promovem formação em 

contexto. Mas até que ponto com estas formações tem repercutido no saber-fazer dos 

profissionais no intuito de que o aluno público-alvo da Educação Especial tenha um 

desempenho na aprendizagem na escola regular? 

 

Ressaltamos, também, que o investimento em formação inicial e continuada para os 

professores é essencial e necessário, para que os docentes possam cada vez mais 

desenvolver práticas pedagógicas diferenciadas para assim mediar, da melhor maneira 

possível, o conhecimento e que todas as crianças possam aprender, pois a escola é lugar 

de sujeitos que aprendem. 

 

Colocamo-nos, então, o desafio de pensar nesta questão a partir da análise que fizemos 

sobre o tema, acreditando na possibilidade de instituir conhecimento na área e pela via 

do trabalho coletivo e também pela troca de experiências entre os profissionais da 

escola regular e os profissionais das instituições especializadas no intuito de oportunizar 

o ensino e aprendizagem dos alunos, pois a escola deve potencializar e desenvolver 

ações inclusivas, possibilitando a todos os alunos a apropriação dos conhecimentos 

historicamente produzidos pela humanidade. 
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RESUMO 

O estudo tece reflexões sobre a garantia da matrícula na escola regular dos sujeitos 

público-alvo da educação especial a partir de um recorte dos resultados da pesquisa: 

“Políticas de Educação Especial no Espírito Santo: questões atravessadoras na 

relação instituição especializada e escola comum”, realizada no período de 2010-2012, 

a qual analisa a política educacional de atendimento praticado nas Instituições 

Especializadas no Estado do Espírito Santo (Brasil). A metodologia utilizada foi a 

pesquisa do tipo etnográfico, utilizando como procedimentos grupo focal, questionário 

semiestruturado, análise de documentos, visitas às Instituições Especializadas e 

entrevistas coletivas semiestruturadas. Porém, para o presente artigo, nos focalizamos 

nas informações contidas no questionário semiestruturado e grupo focal no que tange 

sobre a matrícula dos sujeitos público-alvo da educação especial atendidos pelas 

instituições especializadas. Para nossa discussão, utilizamos os principais documentos 

legais brasileiros que tratam do direito à educação das pessoas público-alvo da 

Educação Especial e autores como Padilha (2007), Meirieu (2002, 2005), Freitas 

(2009), dentro outros que contribuem com nossas reflexões. A pesquisa apresenta um 

panorama das matriculas dos sujeitos que frequentam as instituições especializadas 

comparadas às matriculas no ensino comum. Podemos concluir que a Política 

                                                           
112 Este estudo se constitui em parte de um estudo maior “Políticas de Educação Especial no Espírito 

Santo: questões atravessadoras na relação instituição especial e escola comum” realizado no período 

2010-2012, financiada pela Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo (SEDU). Coordenada 

pela Profª Denise Meyrelles de Jesus, Bolsista Pq-CNPQ 2010-13. 

113
 Mestranda (PPGE/CE/UFES) na linha de pesquisa Diversidade e Práticas Educacionais Inclusivas. 

Bolsista CAPES. 

 
114

 Doutoranda (PPGE/CE/UFES) na linha de pesquisa Diversidade e Práticas Educacionais Inclusivas. 

 

mailto:karolinipattuzzo@hotmail.com
mailto:bel_mnunes@hotmail.com


 

PARTE II  | Pág. 587  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

Educacional do Estado do Espírito Santo (Brasil) ainda tem muitos desafios para que se 

efetive o direito à educação dos alunos público-alvo da educação especial. 

Palavras-chave: Deficiência; Matriculas; Políticas Públicas.  

 

Abstract 

The study reflects on the warranty registration in regular school subjects audience of 

special education from a clipping from the search results: "Policies of Special Education 

in the Sant Spirit in relationship issues atravessadoras specialized institution and 

common school" performed in the period 2010-2012, which analyzes the educational 

policy of care practiced in Specialized Institutions in Espírito Santo (Brazil). The 

methodology used was ethnographic research, using procedures such as focus groups, 

semi-structured questionnaire, analysis of documents, visits to the Specialized Agencies 

and semi-structured group interviews. However, for the present article, we focus on 

information in semi-structured questionnaire and focus group regarding registration on 

the subject target audience of special education attended by specialized institutions. For 

our discussion, we use the main Brazilian legal documents dealing with the right to 

education of people in situations of disability and authors like Padilla (2007), Meirieu 

(2002, 2005), Freitas (2009), in others who contribute to our reflections. The research 

provides an overview of the enrollment of subjects attending specialized institutions 

compared to enrollment in the mainstream school. We conclude that the Educational 

Policy of the State of Espirito Santo (Brazil) still have many challenges to become 

effective the right to education of students targeted audience of special education. 

Keywords: Deficiency; Matriculas; Public Politics. 

 

Introdução 

 

O presente estudo apresenta uma discussão que envolve a garantia das matrículas na 

escola regular dos alunos público-alvo da Educação Especial
115

 a partir de um recorte da 

pesquisa intitulada: Políticas de Educação Especial no Espírito Santo: questões 

atravessadoras na relação instituição especializada e escola comum, realizada no 

período de 2010-2012, tendo por objetivo, analisar a política educacional de 

atendimento praticado nas Instituições Especializadas em Educação Especial no Estado 

do Espírito Santo.  

 

                                                           
115

 Utilizamos aqui a expressão usada pelas autoras Anjos, Silva e Melo (2011) “público-alvo da 
Educação Especial” para expressar que a deficiência, embora realmente existente, não se 
localiza no indivíduo e não se confunde com a lesão orgânica, mas é produzida nas relações e 
situações sociais. 
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Considerando o propósito do estudo, a metodologia utilizada foi a pesquisa do tipo 

etnográfico, pelo fato de nos permitir conhecer o particular, “[...] considerando todos os 

componentes de uma situação em suas interações e influências recíprocas” (ANDRÉ, 

1995, p. 17). A dinâmica de coleta dos dados, aconteceu em 8 grupos de trabalho, 

pautada em instrumentos e procedimentos específicos, dentre eles, grupos focais, 

questionários, visitas às Instituições Especializadas, entrevistas coletivas semi 

estruturadas e estudo de documentos.  

 

Para a o propósito do presente trabalho, nos focalizamos nas informações contidas no 

questionário semi estruturado, nas entrevistas e nos grupos focais, tendo em vista que 

estes instrumentos se fizeram muito importante no processo da coleta de dados e 

tiveram como objetivo geral um primeiro panorama das Instituições Especializadas no 

Estado do Espírito Santo. 

 

Vale ressaltar que os dados analisados foram informados pelas Instituições 

Especializadas sob denominação de Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
116

 

(APAE) e Associação Pestalozzi
117

, presentes no Estado do Espírito Santo. Totalizaram 

46
118

 (quarenta e seis) instituições participantes no questionário semi estruturado, sendo 

26 (vinte e seis) APAE’s e 20 (vinte) Associações Pestalozzi’s distribuídas entre as onze 

Superintendências Regionais de Educação
119

 (SRE).  

 

Entre os objetivos específicos da pesquisa estavam: caracterizar as Instituições 

Especializadas, a natureza dos serviços prestados e os usuários beneficiados, identificar 

a atuação dos profissionais da educação e das áreas clínica, terapêutica e social que 

                                                           
116

 APAE é uma organização social sem fins lucrativos constituída pela sociedade civil, profissionais e 

instituições parceiras (pública e privada) com o objetivo de proporcionar atenção a pessoa com 

deficiência, prioritariamente a deficiência intelectual e múltipla. 
117

 Pestalozzi é uma organização social sem fins lucrativos criada para atender pessoas com deficiência 

mental e/ou transtorno neuromotor com profissionais da área clínica, mas atualmente oferece atenção 

também na área pedagógica. 
118

 Este quantitativo refere-se ao número real de participantes, envolvendo cerca de 60% das instituições 

do Estado. 
119

 O Estado do Espírito Santo é composto por setenta e oito municípios. Desta forma, a Secretaria de 

Estado da Educação organizou onze Superintendências Regionais de Educação, com objetivo de 

descentralizar o sistema de ensino Estadual. Estas organizações têm a tarefa de orientar a educação 

Estadual de seus municípios e dos municípios vizinhos. 
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prestam serviços nesses espaços e os tipos de convênios e acordos firmados entre o 

Poder Público e as Instituições Especializadas.  

 

Entretanto, iremos focalizar o presente texto nas matriculas dos sujeitos com deficiência 

nas Instituições Especializadas e no sistema regular de ensino, no Estado do Espírito 

Santo/Brasil, com o objetivo de refletir como a Política de Educação Especial está 

garantindo a escolarização dos sujeitos público-alvo da Educação Especial, no sistema 

comum de ensino, conforme consta na Constituição Federal de 1988 e na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9394/96), além de refletir sobre o que vem 

apontando no Decreto 7.611/11 no que diz respeito ao atendimento educacional 

especializado. 

 

Assim, na primeira parte do trabalho, fundamentamos nosso estudo nos principais 

documentos que tratam do direito à educação das pessoas público-alvo da Educação 

Especial e em autores como Freitas (2009) e Meirieu (2002, 2005) entre outros, que 

contribuem com nossas reflexões. A seguir, apresentamos os dados empíricos da 

pesquisa, que tratam das matrículas das pessoas com deficiência nas Instituições 

Especializadas comparadas com as matrículas no ensino comum. Nas conclusões, 

apontamos para os desafios que os presentes dados representam para o Estado do 

Espírito Santo no que tange à garantia do direito à educação das pessoas com 

deficiência.  

 

1. O Direito dos sujeitos público-alvo da Educação Especial 
 

 

Ao longo de processo de constituição da Educação Especial, vivenciamos no Brasil 

algumas características específicas que consolidaram seu distanciamento do sistema 

comum de ensino, materializando numa rede paralela, em consequência do afastamento 

do Estado em relação às questões educacionais dos sujeitos com deficiência e a 

legitimação de Instituições Especiais como o âmbito educacional mais adequado para 

educá-los. Isso gerou  a transferência da responsabilidade da educação da pessoas com 

deficiência para o setor privado, especialmente para aquele de caráter filantrópico, como 

é o caso das APAE's e PESTALOZZI's. 
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Freitas (2009) identificou duas concepções diferenciadas que coexistem na sociedade  

brasileira, quanto ao processo de constituição histórica das políticas educacionais de 

educação especial. A primeira ela denominou “assistencialista/caritativa” que se 

desenvolve a partir da criação de Instituições Especializadas voltadas para as pessoas 

com deficiência, como único espaço capaz de garantir o seu processo de 

desenvolvimento e aprendizagem. Segundo a autora, as políticas públicas nesse 

contexto voltam-se  para o investimento em atendimentos paralelos ao ensino comum. E 

a segunda, a partir da década de 1990, com a intensificação das propostas de 

democratização – ensino, acessibilidade e inclusão – e de movimentos que 

comportavam a busca pela garantia dos direitos das pessoas com deficiência. 

 

É diante dessas relações contraditórias, que segundo a autora, 

Configura-se uma concepção de sociedade inclusiva, que vem obtendo 

visibilidade no Brasil, contribuindo para a alteração das políticas sociais, nas 

quais contempla os direitos das pessoas com deficiência, inclusive rompendo 

com a organização dos sistemas paralelos de ensino especial. (FREITAS, 

2009, p. 4) 

 

Nesse sentido, destacamos dentre os principais documentos que corroboram para as 

propostas de democratização, ensino, acessibilidade e inclusão, na década de 90,  a 

Conferência Mundial de Educação para Todos: satisfação das necessidades básicas de 

aprendizagem, de Jomtien (BRASIL, 1990), a Declaração de Salamanca (1994), a 

Política Nacional de Educação Especial (BRASIL, 1994), o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) - Lei n. 8.069/90,  e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei n. 9.394/96). Todos esses documentos, são representativos de uma década 

que movimentou e impulsionou o direito das pessoas com deficiência à educação, no 

bojo de uma sociedade que clamava pela inclusão social. 

 

Nas últimas décadas, também tivemos no Brasil, a discussão e aprovação de inúmeros 

documentos, decretos, pareceres, orientações que objetivaram a organização e 

implementação de ações para a efetivação do direito à educação de todos. No bojo 

dessas ações, toma força o princípio de que as pessoas com deficiência devem estar 

matriculadas nas escolas comuns de ensino, direito já garantido na Constituição de 

1988, e na LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/1996). 
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Em continuidade aos aspectos da legislação brasileira atual, destacamos a Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar, documento 

fundamentado nos princípios de que “o movimento mundial pela inclusão é uma ação 

política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os 

alunos de estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de 

discriminação” (BRASIL, 2008, p. 05). Reconhece as dificuldades enfrentadas nos 

sistemas de ensino e evidencia a necessidade de confrontar as práticas discriminatórias e 

criar alternativas para superá-las, relativas a valores que conjuguem igualdade e 

diferenças indissociáveis. 

 

Mesmo com todo o aporte legal fundamentado em princípios de igualdade 

reconhecendo as diferenças, e o direito de todos os alunos estarem juntos nas salas de 

aula comum, independente de quaisquer especificidades que possam apresentar, sejam 

biológicas, sociais, psicológicas e outras, continuamos a discutir a efetivação desse 

direito, haja vista, que muitos alunos com ou sem deficiência encontram-se fora das 

escolas
120

. 

 

Diante destas questões, é pertinente que nos perguntemos: A quem serve as proposições 

da Política de Educação Especial? Aqui, nos referimos ao subtítulo acima e nos 

aportamos brevemente, em Bóbbio (2004), quando destaca, que a cidadania se efetiva, 

mediante a ação concreta do Estado na garantia dos direitos e a ação dos indivíduos na 

sociedade, e que cidadania como conceito histórico apresenta a perspectiva das 

mudanças sociais, que estão, atualmente, no alicerce do movimento de inclusão, 

pressupondo o acesso à educação articulado com a questão da qualidade do processo 

educacional. 

 

Pesquisas desenvolvidas no Estado do Espírito Santo
121

 apontam que embora haja 

perspectivas para a efetivação da educação inclusiva dispostas em lei, na prática não 

estão sendo devidamente traduzidas em ações políticas, e por isso, na maioria das vezes, 
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 Ver gráfico 1: Nº de alunos matriculados apenas nas Instituições Especializadas. 
121

 Uma das pesquisas que apontam essa realidade foi “Políticas de educação, inclusão escolar 
e diversidade pelo olhar daqueles que as praticam: por diferentes trilhas”(2009), coordenada 
pela Prof. Denise Meyrelles de Jesus - PPGE/UFES.  
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não chegam às escolas e, menos ainda, às salas de aula. Exemplo disso mostramos a 

seguir, com os dados da pesquisa, o número de sujeitos público-alvo da Educação 

Especial atendidos nas Instituições Especializadas que não estão nas escolas regulares. 

Ou seja, as políticas públicas nessa área, não foram, totalmente, efetivadas na prática, 

embora encontram-se asseguradas na legislação. 

2. Os usuários
122

 das Instituições Especializadas 

 

Inicialmente, apontamos um quadro geral do quantitativo dos sujeitos que utilizam os 

serviços oferecidos pelas Instituições Especializadas e respectivamente sua inserção na 

escola regular. Com os dados obtidos, elaboramos quatro tipos de gráficos, um que 

contempla o total de usuários atendidos nas Instituições Especializadas (gráfico 1), em 

seguida, apresentamos  a divisão do gráfico anterior a partir de cada faixa etária dos 

atendidos, sendo elas: alunos de 0 a 5 anos (gráfico 2) , alunos de 6 a 14 anos (gráfico 

03) e alunos acima de 14 anos (gráfico 4).  

 

Reportando-nos a MEIRIEU (2002, p. 37) onde nos traz a reflexão que "(...) a educação 

é uma das grandes questões de nossas sociedades, um desafio político fundamental, um 

objeto de debate que diz respeito a todos os cidadãos (...)". E refletindo sobre este 

desafio político, apontaremos a seguir os dados que nos inquietaram e que apontam a 

necessidade de estarmos atentos para que realmente seja garantido o direito a educação 

para todos.  

 

O primeiro gráfico mostra que dos 5.563 usuários atendidos nas Instituições 

Especializadas, somente 44% estão matriculados na rede comum de ensino. O dado 

apresentado é de relevância, pois leva-nos a questionar o porquê desses 56% dos 

usuários das Instituições Especializadas, que participaram da pesquisa, não estão 

matriculados na rede regular de ensino. 

                                                           
122

 Usuários: pessoas atendidas nas Instituições Especializadas ou que utilizam os serviços 
oferecidos nessas Instituições. (Optamos por usar esse termo por ter se destacado nas vozes 
dos sujeitos da pesquisa no decorrer da coleta de dados.) 
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Gráfico 1 - Total geral dos usuários atendidos nas Instituições Especializadas comparando com as 

matrículas no ensino regular 

 

Ao observar os dados que nos são apresentados nos remetemos a Kassar (et al, 2007), 

quando menciona que “uma “política de inclusão” traz inerente a ideia de uma 

população excluída” (p. 21) apresentando assim, no Estado do Espírito Santo um 

percentual significativo, pois 56% dos usuários que apresentam deficiência e transtornos 

globais do desenvolvimento estão fora da rede regular de ensino, conforme as 

informações que foram fornecidas pelas instituições que participaram da pesquisa. 

Podemos observar a exclusão dos alunos público-alvo da Educação Especial nas escolas 

comuns, no Estado do Espírito Santo, a partir da fala da profissional A.  

Hoje nós temos 280 meninos ao todo que estão na escola e estão 

conosco, [...] Desses, 140 estão só na instituição. Não tem lista de 

espera para o atendimento. [...] Todos são matriculados se demandam 

de alguma coisa porque a escola quer mandar tudo para cá, então a 

gente não matricula nem 1% do que chega aqui. 

 

Esta fala nos remete a um questionamento: como não garantir a todos os sujeitos o 

direito a educação, em uma sociedade democrática? Concordamos com Magalhães e 

Cardoso (2011, p. 13-14) quando dizem que  

Defender tal afirmação significa que o sistema escolar deve receber 

toda e qualquer clientela, independentemente de características físicas, 

cognitivas, comportamentais e psicossociais que as diferenciem da 

maioria da população e, fundamentalmente, lançar um olhar para as 

diferenças que circulam na escola, em situações que geram diálogo e 

conflito. 
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Além disso, precisamos estar atentos para os casos dos alunos que mesmo estando 

matriculados na escola regular, não estão frequentam, quer dizer, não há a garantia de 

acesso e permanência dos mesmos. 

Nós temos casos de alunos, que estão matriculados na escola, mas não 

vão na escola, tem outro caso de aluno que o menino esta sendo 

prejudicado em ir a escola, o medico chegou ao ponto de proibir os 

alunos irem a escola (profissional B). 

 

Isso contradiz o que nos apresenta a Constituição Federal de 1988, no inciso III do 

artigo 208, o qual estabelece que o "atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiências" deve se dar “preferencialmente na rede regular de ensino”. 

Corrobora também com a Carta Magna, o Decreto 7.611 que entrou em vigor em 17 de 

novembro de 2011, onde rege em seu Artigo 1°, Inciso VII  ”oferta de educação 

especial preferencialmente na rede regular de ensino”. Leva-nos a questionar quando 

será garantido o princípio de universalização do acesso à educação a todos, “sem 

reserva”? (Meirieu, 2005). 

 

Embora a educação seja um direito humano, fundamental e tenha a escola comum como 

via principal, direito fundamentado na Carta Magna e na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (BRASIL 1996), além de ser um direito de todas as pessoas, e dever do 

Estado, é obrigatória conforme preconiza o art. 308, inciso I, da Constituição Federal. 

Diante desse quadro mostrado a partir da pesquisa, nos perguntamos: a educação não 

seria uma obrigação também para os sujeitos acometidos pela marca da deficiência? Se 

negá-lo seria o mesmo que negar a condição de cidadania a essas pessoas?  

 

Consideramos a Educação como um tema complexo e abrangente, pois envolve 

trabalhar com a subjetividade dos sujeitos, as práticas pedagógicas que cada profissional 

opta por realizar, o trabalho colaborativo entre os profissionais da escola, a participação 

da família no contexto educacional, a constituição de um ambiente facilitador para o 

acesso de todos à aprendizagem, a disponibilização de recursos que favoreçam o acesso 

ao currículo escolar, necessitando todos esses elementos convergirem para o seguinte 



 

PARTE II  | Pág. 595  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

foco: o direito que cada cidadão brasileiro tem de aprender, pesquisar e divulgar o 

pensamento como prescreve a Constituição Federativa do Brasil de 1988. 

 

Para concretizar o direito constitucional à Educação é necessário que haja mudanças nas 

escolas para receber os alunos, apresentando esses sujeitos necessidades educacionais 

especiais ou não. Não podemos esperar somente que as mudanças se realizem nos 

indivíduos, almejando assim, pessoas “homogêneas”. É preciso que façamos do 

currículo um instrumento que se comprometa com a aprendizagem, das práticas 

pedagógicas em oportunidades que evidenciam a criatividade docente e dos processos 

de avaliação da aprendizagem em contextos de reflexão crítica do fazer docente. 

 

Dando continuidade aos levantamentos obtidos, apresentamos no próximo quadro (2), a 

identificação dos usuários da faixa etária de 0 a 5 anos. Observamos que dos 718 

sujeitos que frequentam as Instituições Especializadas, somente 292 estão matriculados 

no sistema de ensino regular. Podemos visualizar então que 41% estão frequentando as 

escolas regulares. Como esta faixa etária não existe a obrigatoriedade de matrícula, 

conforme rege o Art. 6º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei 9.394/96, a qual 

nos diz que “É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores, a partir 

dos seis anos de idade, no ensino fundamental” (grifo nosso).  Sendo assim, há que se 

observar futuramente o ingresso dessas crianças na matrícula da escola regular e a 

garantia ao acesso ao conhecimento.  

 

Gráfico 2 – Identificação dos usuários de 0 a 5 anos atendidos nas Instituições Especiais 

comparando com a matrícula na rede regular de ensino 
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Obsevando o quadro 02, percebemos que mais de 50% dos alunos em idade de 

matrícula na Educação Infantil estão sendo atendidos apenas nas Instituições 

Especializadas. Durante as entrevistas, uma psicóloga da APAE, corrobora para os 

dados acima, quando diz que "nós recebemos essas crianças de 0 a 3 anos, com atraso 

motor, mas elas ficam aqui muitos anos, pois vem a deficiência mental, o governo não 

da apoio para esta demanda". 

 

E nesse sentido, a Assistente Social C, acrescentou: 

 
“[...] tem crianças muito pequenas que [...]estão em atendimento clínico 

ainda, de fisioterapia, de fono e de terapia ocupacional, ainda não tem idade 

para ta no AEE. Então eles têm esses atendimentos específicos e além desses 

pequenininhos tem os maiores que ai por opção dos pais eles não querem 

trazer para o AEE pela dificuldade de vaga e também pela dificuldade da 

própria patologia, do próprio comprometimento da criança vem para fazer 

uma fisioterapia, um atendimento especializado e ai faz só esses 

atendimentos na clínica e não matriculam na escola”.  

 

 Esse é um dado muito sério, pois autores como Garcia e Lopez (2011) entre outros, 

defendem uma compreensão de que a Educação Infantil é um espaço educacional com 

possibilidade de intensificar o processo de aprendizagem e desenvolvimento de crianças 

com deficiência, respeitando suas necessidades e características próprias do gênero 

humano nesta fase da vida, e levando em conta as singularidades de cada indivíduo. 

 

Quando nos debruçamos no gráfico 3, que informa os dados de usuários na faixa etária 

onde há a obrigatoriedade da escolarização, esses apresentam que do quantitativo de 

2.078 crianças que frequentam as Instituições Especializadas, 1.409 estão matriculados 

no sistema de ensino regular/comum, gerando um percentual de 68% que estão 

frequentando as escolas regulares e 32% frequentam apenas as Instituições 

Especializadas, como APAE’s e Pestalozzi’s. 
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Gráfico 3 - Identificação dos usuários de 6 a 14 anos que são atendidos nas Instituições 

Especializadas em comparação com a matrícula na rede regular de ensino 

 

Diante da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

e do movimento em defesa da escolarização das pessoas com deficiência, os dados 

revelam que as práticas de exclusão ainda estão fortalecidas no Estado do Espírito Santo 

e manifestam marcas de uma história carregada de preconceitos sociais e culturais.  

 

Retomando o Decreto 7.611/11 no que tange o  

Art. 3
o
 - São objetivos do atendimento educacional especializado: 

I - prover condições de acesso, participação e aprendizagem no 

ensino regular e garantir serviços de apoio especializados de acordo 

com as necessidades individuais dos estudantes; (grifo nosso).  

 

Sendo assim, temos um aparato legal onde aponta que para o aluno ter garantia ao 

atendimento de apoio especializado há necessidade de que esteja matriculado no ensino 

regular. Porém, de acordo com os dados obtidos na pesquisa, todas as 46 Instituições 

Especializadas que participaram da pesquisa possuem Sala de Recursos Multifuncionais 

para o Atendimento Educacional Especializado, mas como acabamos de mencionar 

acima, para este atendimento acontecer é preciso que haja a garantia da matricula do 

aluno no ensino regular. 

 

Além disso, devemos lembrar sobre o que aponta o Art. 5º, onde rege que  

A União prestará apoio técnico e financeiro aos sistemas públicos de 

ensino dos Estados, Municípios e Distrito Federal, e a instituições 

comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, com a 

finalidade de ampliar a oferta do atendimento educacional 
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especializado aos estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados 

na rede pública de ensino regular (grifo nosso). 

 

Como está sendo realizado este controle pela União? Está sendo cobrado a garantia 

deste direito às famílias e aos alunos? Está sendo garantido as condições para o acesso, 

permanência e aprendizagem dos alunos matriculados? E os que ainda não estão 

matriculados? Essas questões afloram nas entrevistas realizadas nas instituições, quando 

a Pedagoga D, desabafa, "a gente tem 170 alunos, mas o censo fechou com 71 alunos, 

pois ele só conta com os alunos que estão inseridos na rede". 

 

Outra fala que nos leva a refletir é da Pedagoga G quando menciona o atendimento 

educacional especializado oferecido para os alunos que frequentam a instituição em que 

trabalha e a questão da matrícula na escola comum para a garantia da verba 

disponibilizada para o atendimento.  

 

A maioria deles estão no AEE, tá? [...] O nosso maior problema é a inclusão, 

no ano passado nós fizemos uma campanha, e todos os pais foram lá e 

matricularam as crianças, então pelo o que foi feito o ano passado, os pais 

ficaram revoltados. Tem professora que não aceitou na escola porque eles não 

estavam na faixa etária, outros o professor deixa lá encostados, e outros que 

diziam que só precisava fazer a matricula e que não precisava ir não, pode 

deixar em casa. A própria escola da rede estadual que é a única que tem 

dentro da cidade, as crianças não tem atendimento especializado. Então esse 

ano é mínimo o número de alunos que estão na escola. Eles estão 

matriculados, os poucos matriculados, e ainda não tão tendo o atendimento. 

  

Esta fala nos diz de uma “seleção” para frequentar a escola comum como se o direito ao 

acesso a educação fosse limitado para alguns poucos sujeitos. Isto acontece porque 

ainda perpassa a ideia do aluno se moldar as demandas escolares enfatizando que o 

problema está centrado no educando. Desta forma, os profissionais da escola deixam de 

refletir em como ela pode se organizar para não garantir somente o acesso deste aluno, 

mas também sua permanência de qualidade, quer dizer, que sejam proporcionadas 

condições de ensino-aprendizagem potentes para todos os alunos que lá se encontram. 

 

Cabe destacar que quando pensamos o pedagógico, não podemos excluir o aluno. Ele 

faz parte da ação pedagógica, pois como ensina Freire (2002), alunos e professores 

devem aprender em comunhão, uns com os outros. Para tanto, precisamos nos afastar 
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das padronizações e assumir que trabalhamos com “sujeitos concretos”, pois cada 

“rosto” nos apresenta uma singularidade, inclusive a singularidade de ser aluno 

(MEIRIEU, 2002). 

 

Observando no gráfico 04 que de 2.767 adolescentes que frequentam as Instituições 

Especializadas, percebemos que somente 716 estão matriculados no sistema de ensino 

regular/comum. Podemos visualizar então que 26% estão frequentando as escolas 

regulares. E ai nos perguntamos: E a função da escola? Onde cabe o "todos" quando nos 

referimos à educação? Em qual faixa etária? 

 

Gráfico 4 - Identificação dos usuários acima de 14 anos e comparação com a matrícula na rede 

regular de ensino 

 

Os gráficos apontam diferentes desafios e limites da Política de Educação Especial no 

Estado do Espírito Santo. Percebemos a partir dos dados, que a maioria dos alunos 

acima de 14 anos, não estão matriculados na rede comum/regular de ensino. Fica 

evidente que o caráter da obrigatoriedade da educação até os 17 anos de idade, 

conforme a legislação em vigor torna a matricula facultativa tanto para a família quanto 

para o Estado. 

 

 Em função das dificuldades encontradas para a organização de salas de Educação de 

Jovens e Adultos no turno diurno, as famílias optam pela não matrícula no ensino 

regular. E por outro lado, o Estado também não garante outras possibilidades de 
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atendimento para essa clientela, o que fortalece o trabalho das Instituições 

Especializadas no Estado do Espírito Santo. Conforme aponta a Pedagoga E: 

 

[...] A gente tem um problema muito sério, como a gente tem muitos alunos 

acima de 30 anos. Acima de 17 anos nós temos 119. Então são 127 que 

deveriam estar frequentando uma turma de EJA e não estão, por que?, mas 

tem um problema sério que é medicamento, que os meninos tomam 

medicamento seis horas da tarde daí a uma hora eles já estão dormindo [...]. 

EJA diurno, a gente só uma sala no município de Cariacica que funciona no 

contraturno. Não podemos botar todos os alunos numa turma de EJA 

porque também ia ser mais uma turma de alunos especiais estudando com 

todo mundo.  

Pedagoga F – olha só a partir do momento da legislação, nós tínhamos 

assim, em um ano nós tínhamos 190 alunos na escola comum, nós tínhamos 

uma clientela em torno de 800 alunos, aqui na APAE. [...] Então Nos temos 

694 no AEE né?! Desse 694, 453 estão matriculados na escola comum aí 

sobra 241 que não estão na escola comum[...], alguns desses 241 que estão 

aqui, já terminaram o ensino médio lá. Nós temos uma faixa etária bem 

avançada. 

 

Os dados também apontam que a maioria dos alunos atendidos nas Instituições 

Especializadas não conseguem frequentar o Ensino Médio. Ou seja, esses alunos 

continuam invisibilizados na sociedade, já que além disso, o Estado não dispõe de 

outras alternativas para a formação cultural desses jovens, contribuindo para que eles 

possam apreender os conhecimentos construídos socialmente. 

 
3  Considerações 

 

A construção de uma Política Pública de Educação para Todos, o que vem se 

verificando na legislação nacional, fundamenta-se no princípio do atendimento aos 

alunos público-alvo da Educação Especial, preferencialmente na rede regular de ensino 

e, apontando para a preservação das Instituições Especializadas como rede paralela ao 

sistema regular de Ensino. 

 

Todavia, pelos dados expostos a partir da pesquisa Políticas de Educação Especial no 

Espírito Santo: questões atravessadoras na relação instituição especializada e escola 

comum, o quantitativo de matriculas dos sujeitos atendidos nas Instituições 

Especializadas mostram pistas de uma Política desarticulada e descontextualizada com 

os problemas locais. 
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Os resultados evidenciam que o Estado do Espírito Santo por mais que já tenha adotado 

uma Política de Educação na perspectiva da inclusão escolar, ainda tem muitos desafios 

a enfrentar para a garantia de matrículas dos alunos com deficiência nas escolas 

regulares.  

 

Os dados apresentados mostram que embora tenhamos no Brasil um aparato legal que 

garante a matrícula de todos os alunos na escola regular, no Estado do Espírito Santo, 

ainda existem muitos impasses para que isso aconteça, dentre eles, destacamos: o 

investimento na educação infantil para que o aluno tenha o direito de ser matriculado 

nessa etapa de ensino, formação continuada dos professores em todos os níveis de 

ensino, trabalho articulado entre o AEE e a escola comum e organizar a educação de 

Jovens e Adultos de modo a absorver o grande número de pessoas não alfabetizadas, 

nesta faixa etária, que ainda se encontram apenas nas Instituições Especializadas. 

 

Nosso estudo teve o caráter apenas de apresentação e reflexão dos dados em questão, 

contudo apontamos a necessidade de um cruzamento desses dados com outros dados 

elencados na pesquisa, sendo merecedores de uma análise ancorada em aspectos 

sociológicos, filosóficos e históricos da Educação Especial. 
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CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM NECESSIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIAIS NO ABRIGO MOACIR ALVES 
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RESUMO 

O presente artigo trata do Acompanhamento pedagógico como instrumento no 

processo de ensino aprendizagem de crianças, adolescentes e jovens com necessidades 

especiais no Abrigo Moacir Alves na cidade de Manaus-Amazonas. O que nos motivou 

a realizar este estudo foi compreender de que maneira o acompanhamento pedagógico é 

realizado neste local. O objetivo deste foi analisar de que maneira o acompanhamento 

pedagógico auxilia no processo de ensino aprendizagem de crianças, adolescentes e 

jovens com necessidades especiais, verificar as políticas públicas inclusivas na 

atualidade com relação ao acompanhamento de crianças com necessidades especiais, 

identificar práticas pedagógicas desenvolvidas no abrigo.  Para realização deste, 

utilizamos o método dialético através de pesquisa bibliográfica e de campo, com 

observação indireta, entrevista semiestruturada e questionário aberto, análise 

documental: ficha individual do aluno, registro escolar, laudos médico. No que se refere 

aos sujeitos da pesquisa trabalhamos com 04 Crianças com NEE; 01 pedagogo, 01 

Psicopedagoga; 01 Psicólogo; 01 fonaudióga e 01 Assistente social, totalizando 09 

sujeitos. Os resultados obtidos no que diz respeito à Unidade de Acolhimento 

investigada, constatamos que esta dá valor a cada um dos seus acolhidos e procura 

validar os direitos que lhes assistem, enfrentam diversas barreiras como: dificuldade em 

agendar consultas, falta de apoio por parte do Estado e infelizmente, o preconceito que é 
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a principal barreira. O acompanhamento pedagógico existe apenas há três meses, pois 

antes tinham uma visão assistencialista. Atualmente trabalham com equipe 

interdisciplinar composta por: 01 pedagogo, 01 psicólogo, 01 psicopedagoga, 01 

fonoaudióloga e 01 assistente social. As práticas pedagógicas inseridas na sala de 

Acompanhamento pedagógico estão baseadas nas Teorias de Jean Piaget, Vygotsky e 

Gardner, levando em consideração o aspecto da Ludicidade que é de suma importância 

para o desenvolvimento cognitivo da crianças/pessoas com necessidade especiais. 

Atualmente há um discurso favorável à inclusão de pessoas com necessidades especiais, 

não apenas no contexto escolar, mas em vários segmentos da nossa sociedade, no 

entanto o que vemos são pessoas que continuam vítimas de preconceito e estigma, por 

serem consideradas diferentes. As conquistas maiores em relação aos direitos destas 

pessoas são o quantitativo de leis, declarações e outros, mas a grande dificuldade é fazer 

com que essas leis consigam ser efetivadas e venham beneficiar a vidas de todos. Desta 

maneira o presente trabalho é de grande relevância para a sociedade, tanto para a 

pesquisa e produção na área, como também para denunciar a realidade encontrada em 

nosso capo de pesquisa e chamar a sociedade civil para agir frente ao descaso com vida, 

a educação de pessoas com necessidades especiais, sejam crianças ou adultos.  

  

Palavras-chave: Acompanhamento pedagógico. Políticas Públicas. Inclusão. Educação 

Especial. 

 

1. A EDUCAÇÃO ESPECIAL: O IDEAL E O REAL 

A Inclusão tem sido um assunto bastante discutido nos dias atuais, visto que 

estamos caminhando para um novo milênio e por conseqüência do mesmo podemos 

refletir a parte legal que a mesma alcançou desde seus tempos primórdios. Como prova 

desta constante destaco a Lei Maior que rege nosso país a Constituição Brasileira, que 

em seu artigo 166 aborda o direito de todos a educação: “A educação é direito de todos 

e será dada no lar e na escola. Deve inspirar-se nos princípios de liberdade e nos ideais 

de solidariedade humana”.Nas condições legais vimos que a Educação é para todos. Ao 

considerarmos tal ponto fica explicito que independente de qualquer circunstância o 

educando tem direito a educação sendo em ambiente escolar ou não escolar. Quando se 

fala em direito de fato, destaco o direito á educação.  
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Ainda no que tange a Constituição Federal de 1988 é destacado outro artigo a 

respeito da legalidade da educação. De acordo com o art. 172- “Cada sistema de ensino 

terá, obrigatoriamente, serviços de assistência educacional que assegurem aos alunos 

necessitados, condições de assistencial escolar”.  

É o único artigo no qual a Constituição Federal oferece um apoio as pessoas com 

deficiência, no entanto, é vago, não direciona os serviços nem tampouco orienta a 

formação docente.  

A Inclusão na da sua totalidade ainda vem percorrendo um caminho árduo, mas 

o progresso é significativo. As escolas muitas das vezes não estão preparadas para 

receber os alunos, a família por não saber como lidar com tal situação,deixa de lado por 

negligencia ou ignorância o direito que lhe cabe, fazendo com que o mesmo não seja 

vigorado por quem de fato é merecedor, ou seja, a criança.  

 

1.1 A LDBEN e Educação Especial 

Nos estudos de Carneiro(2012), o autor nos informa que a questão da Educação 

Especial está inserida na LDBEN pelo fato que a sociedade descobriu que os portadores 

de necessidades especiais são educandos, neste aspecto devem e podem ser educados, 

podem com isso estar matriculados em rede regular ou escola especializada. A Lei 

9.394/96 LDBEN que rege a Educação Brasileira em se falando de Educação Especial 

deixa explicito o capítulo V: 

Art.58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a 

modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular 

de ensino, para educando que apresentavam necessidades especiais.§ 1º 

Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola 

regular, para atender, as peculiaridades da clientela de educação especial.§ 2º 

O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 

especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, 

não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular.§3º A 

oferta de educação especial, dever constitucional de Estado, tem início na 

faixa etária de zero aos seis anos, durante a educação infantil. 

 

A Nova LDBEN - Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional - apesar dos 

avanços que contém sua característica de flexibilidade, não tem sido considerada como 

a mais satisfatória, face às expectativas dos educadores. Em se tratando de 

EDUCAÇÃO PARA TODOS, em prol de uma ESCOLA INCLUSIVA e de boa 

qualidade, que não exclua aqueles que apresentam algum tipo de deficiência. 

Nas escolas do Brasil certifica-se que conforme o§ 1º Art. 58 Haverá, quando 

necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender, as 
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peculiaridades da clientela de educação especial. Consta que de conformidade com este, 

as escolas regulares por sua vez não estão atendendo de forma eficaz a clientela de 

educação especial, ou seja, a ausência de profissionais especializada nas escolas de rede 

regular é comprometedor. 

Assim, Ferreira (2005, p.2) ressalta que: ”Na formação docente o processo 

ensino aprendizagem tem sido visto a partir de perspectivas idealistas, biologizadas e 

reducionistas, que embasam os princípios gerais de seletividade e homogeneidade”. 

Ao falar a respeito de formação para professores para a educação especial, a 

questão do ensino e da aprendizagem de alunos com necessidades educativas especiais 

parece não ter sido tratada no que se refere às competências profissionais, curriculares e 

disciplinares da formação dos professores, permanecendo ainda no espaço de uma 

educação especial tradicional, baseada em classificações e tipificações de cunho 

orgânico.  

É importante ressaltar que diante dessa problemática, vem ocorrendo debate 

centrado na formulação de propostas para a sua solução. Uma proposta que merece 

destaque por Bueno (2004), é a formação de dois tipos de professores: os chamados 

generalistas e os professores especialistas, capacitados em diferentes necessidades 

educativas especiais e responsáveis para oferecer o necessário suporte, orientação e 

capacitação aos professores do ensino regular, visando à inclusão, ou para atuar 

diretamente com alunos em classes especiais, salas de recursos. 

 A formação pedagógica do especialista deveria ser de caráter geral, com 

aprofundamentos específicos que permitiriam um atendimento especializado. Ressalta-

se, portanto, que antes de tudo seria um professor, encarregado de auxiliar o professor 

de classe regular. 

Os fundamentos dessa proposta constam do Plano Nacional de Educação (Brasil, 

2001), que aponta a integração entre professores da educação especial e da educação 

regular como uma das ações necessárias para efetivação de educação inclusiva. 

Por outro lado sabemos que a expansão do acesso de alunos com necessidades 

educativas especiais às classes comuns, constatável principalmente desde a ultima 

década do século XX, demanda investimentos de diversas naturezas para também 

assegurar sua permanência, compreendidos como aprendizagem e desenvolvimento. 

Nessa direção, Xavier (2002, p.19) considera que 
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A construção da competência do professor para responder com qualidade às 

necessidades educacionais especiais de seus alunos em uma escola inclusiva, 

pela mediação da ética, responde à necessidade social e histórica de 

superação das praticas pedagógicas que discriminam,segregam e excluem, e, 

ao mesmo tempo, configura, na ação educativa, o vetor de transformação 

social para a equidade, a solidariedade, a cidadania. 

 

 

Os alunos que estão chegando à escola com algum tipo de necessidade mostra 

como as demandas educacionais estão cada vez mais diversificadas, o que mostra que a 

escola precisa buscar outras formas e meios de ensinar e aprender. 

 

1.3. A declaração de Salamanca linha de ação na educação especial 

Nos estudos de Carvalho (1997) foram surgindo no decorrer dos anos grandes 

encontros de punho internacional a favor da Educação Especial destaco: Declaração de 

Cuenca (1981) Declaração de Sunderberg (1981) Resoluções da XXIII Conferencia 

Sanitária Panamericana(1990) Declaração Mundial de Educação para Todos (1990) 

Informe Final do Seminário da UNESCO,realizado em Caracas (1992) Declaração de 

Santiago(1993) Normas Uniformes sobre a Igualdade de Oportunidades para Pessoas 

com Incapacidades, aprovadas em Assembléia Geral das Nações Unidas(1993) 

Convenção Interamericana para eliminação de todas as formas de discriminação contra 

pessoas portadoras de deficiência (1999) Declaração de Salamanca de Princípios , 

Política e Pratica em Educação Especial (1994).  

Aqui a Declaração de Salamanca (1994) que resultou de uma Conferencia 

Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais, que reuniu delegados de 92 

governos e 25 ONGs. Teve lugar em Salamanca, na Espanha, em junho de 1994, sob o 

patrocínio da UNESCO e do governo da Espanha. 

A Conferência de Salamanca(1999, p.17-18) propôs a adoção de Linhas de Ação 

em Educação Especial. O princípio que, 

  

Todas as escolas deveriam acomodar todas as crianças independentes de suas 

condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, lingüísticas ou outras. 

Deveriam incluir crianças deficientes e superdotadas, crianças de rua que 

trabalham crianças de origem remota ou população nômade, crianças 

pertencentes a minorias 607lingüísticas, étnicas ou culturais e crianças de 

outros grupos em desvantagem ou marginalizados. 
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As famílias, a sociedades têm em mente que a Educação é para TODOS. 

De acordo com Carvalho (1997, p. 62). A Declaração de Salamanca é também 

um reflexo das idéias de que a escola deve levar é emancipação do ser humano.  

 

 

Uma escola que entenda a educação como fato social, político e cultural, em 

oposição a uma escola padronizada e reprodutora do status quo, na medida 

em que uns poucos são privilegiados, em detrimento da maioria. A 

Declaração de Salamanca contém, ainda, linhas de ação para elaboração de 

planos nacionais de educação para todos, inspirados na vontade política e 

popular de cunho democrático. 

 

 

Dentro de todo este contexto a Escola Inclusiva tem alcançado seu mérito dentro 

da sociedade atual? Será que o principio adotado de inclusão em todos os sentidos estão 

sendo efetivados? Ou melhor, quais as condições para que estes princípios aconteçam 

de fato em nossas salas de aula por todo Brasil?  

Dentro de tanto aparato do que se destaca dentro da legalidade a respeito da 

Educação Inclusiva nota-se que a mesma anda de conformidade nos papéis que lutou 

para alcançar seus direitos e deveres, mas na realidade atual é preciso de uma 

fiscalização rigorosa das partes responsáveis para que na íntegra a Escola para todos 

funcione de maneira que nenhum de seus princípios seja violado. 

 

1.4 Resolução CNE/ CEB/02/2001  

 

A resolução n 2, de 11 de setembro de 2011, instituiu as Diretrizes Nacionais 

para a Educação Especial na Educação básica. 

Com ênfase no Art. 8 que desencadeiam outras situações como: 

 

 

 

I Professores das classes comuns e da educação especial capacitado e 

especializado, respectivamente, para o atendimento às necessidades 

educacionais dos alunos; II - distribuição dos alunos com necessidades 

educacionais especiais pelas várias classes do ano escolar em que forem 

classificados, de modo que essas classes comuns se beneficiem das diferenças 

e ampliem positivamente as experiências de todos os alunos, dentro do 

princípio de educar para a diversidade; III Flexibilização e adaptações 
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curriculares que considerem o significado prático e instrumental dos 

conteúdos básicos, metodológicas de ensino e recursos didáticos 

diferenciados e processos de avaliação adequados ao desenvolvimento dos 

alunos que apresentam necessidades educativas especiais em consonância 

com o projeto pedagógica da escola respeitada a freqüência obrigatória. 

 

 

 De conformidade com o I do Art. 8 a situação corriqueira do dia a dia em sala 

de aula é notória perceber que os professores que não atendem as perspectivas 

correspondentes a qualificação para trabalhar com crianças portadoras de necessidades 

especiais, pois alegam que é preciso uma especialização para trabalhar junto às crianças. 

Dentro desta visão não tem como falar a respeito da educação continuada dos 

professores. 

 Como nos relata Mugiati apud Frerie (2009, p.84) o professor deve inspirar-se: 

 

Quanto mais me capacito como profissional, quanto mais sistematizo minhas 

experiências, quanto mais me utilizo do patrimônio cultural, que é patrimônio 

de todos e aos quais todos devem servir mais aumento minhas 

responsabilidades com os homens. Não posso, por isso mesmo, burocratizar 

meu serviço de profissional e servidor, numa inversão de valores, mais aos 

meios do que aos fins dos homens. 

 

 

O professor é um pesquisador, cabe ao mesmo qualifica-se, buscar a cada dia 

uma auto avaliação de sua práxis pedagógica. Não desperdiçar o seu tempo em sala de 

aula com situações corriqueiras e burocráticas, mas tendo em mente que na sala de aula 

ele é o mediador do conhecimento, que ali é um laboratório de conhecimento, o 

professor pesquisador deve ser o exemplo para seu aluno. 

Dentro desta visão é importante salientar o II Art. 8 o modo de educar com o 

principio das diferenças, deve-se levar em conta que em sala de aula não há uma 

hegemonia, casa aluno tem sua característica própria, é papel do professor saber lidar 

com a mesmo, ou seja, a escola tem que está preparada para receber o aluno com 

necessidades educativas especiais.  

No III do Art. 8 é valido lembrar que a escola quando recebe um aluno com 

necessidades especiais educativas a mesma deve ser flexível, adaptar seu currículo, 

conforme a necessidade do educando, ou seja, considerar tudo o que diz respeito a 

aprendizagem do aluno, seu conteúdo junto com sua didática e metodologia devem ser 

diferenciado assim como a avaliação desse o aluno. 
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Esta resolução CNE/ CEB/02/2001 veio para direcionar com maior clareza a 

questão da escola como deve trabalhar a criança com necessidades educativas especiais, 

norteando assim um direcionamento mais compreensivo no que abrange o saber 

pedagógico no processo de ensino aprendizagem da criança com necessidades 

educativas especiais.  

É necessário que se esclareça também que o simples fato de que a legislação 

exista não se faz suficiente para que se eliminem as desigualdades discriminatórias.  

 

A esse respeito, nos acrescenta Cury (2002, p.249): 

 

 

 

A ligação entre o direito à educação escolar e a democracia terá a legislação 

como um de seus suportes e invocará o Estado como provedor desse bem, 

seja para garantir a igualdade de oportunidades, seja para,uma vez mantido 

esse objetivo, intervir no domínio das desigualdades,que nascem do conflito 

da distribuição capitalista da riqueza, e progressivamente reduzir as 

desigualdades. 

 

 

 

 Para garantir tal igualdade na educação seja ela inclusiva ou não, um dos 

provedores é o Estado, desta maneira cabe ao mesmo compromete-se, assim ele fará que 

a desigualdade amenize no que tange a educação brasileira 

 

1.5 Inclusão um breve diálogo: da igualdade na diferença e diferença na igualdade 

 

Percebe-se que inclusão diz respeito a proporcionar aos grupos mais vulneráveis à 

exclusão social a chance de participar do desenvolvimento sócio-cultural, 

principalmente da educação. 

Temos, além das pessoas com deficiências, os negros, os indígenas, as mulheres, 

pessoas com condições econômicas menos favorecidas, adolescentes grávidas e uma 

infinidade de grupos que compartilham da mesma situação. 

O direito de ser diferente parece ser o imperativo proclamado pelas políticas 

educacionais. A construção de uma sociedade democrática na qual todos conquistariam 

a sua cidadania, a diversidade seria respeitada e haveria aceitação e reconhecimento 
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político das diferenças, desta maneira a sociedade democrática respeitaria o princípio de 

inclusão. 

Diante de tal contexto, em que a máxima é a inclusão, é possível pensar na 

dificuldade que temos em lidar com as diferenças e o quanto é difícil aprender com o 

outro, com aquele que é diferente de mim. Como diz Ferré (2001, p. 198), “A diferença 

altera a tranqüilidade dos demais, nada há de tão perturbador como aquilo que cada um 

lembra seus próprios defeitos, suas próprias limitações. 

De certa forma, podemos dizer que o conceito de diferença presente nos discursos 

que falam da escola inclusiva acaba reduzindo a diferença à diversidade. Associada a 

isso, está também à clássica afirmação de que somos todos diferentes. Lopes (2007, p. 

20), em outra direção, argumenta da seguinte forma. 

 

 
A diferença pressupõe uma materialidade que acaba em si mesma; em outras 

palavras, pressupõe algo negativo que o sujeito porta e que necessita ser 

corrigido/normalizado. [...] a diferença passa necessariamente a ocupar o 

lugar do desvio, do não desejado, do incomum e do exótico. [...]. Tanto a 

escola frisa o lugar do indesejado que acaba definindo o padrão desejável que 

servirá de referencial e de modelo de comparação entre aqueles ditos 

“normas” e aqueles ditos “anormais”. 

 

Sendo assim, a diversidade, entendida como uma marca visível no corpo, cor dos 

cabelos, altura, falta de visão, deficiência, reduz o potencial da diferença a algo variável, 

de densidade e probabilidades calculáveis. 

Neste contexto, outro ponto que deve ser referenciado neste diálogo é a questão 

do paradigma a respeito do desenvolvimento cognitivo da criança, adolescente e jovem 

com necessidades educativas especiais.  

Segundo Coll, Marchesi e Palácios (2004) o conceito de necessidades educativas 

especiais começou a ser empregado nos anos 60. Essa nova definição apresenta quatro 

características principais: afeta um conjunto de alunos. A segunda característica do 

conceito de necessidades educativas especiais é o caráter relativo e contextual.  

A terceira característica refere-se aos problemas de aprendizagem, uma criança 

cega, surda ou com paralisia cerebral apresenta inicialmente dificuldades que seus 

colegas não têm. 

Finalmente, o conceito de necessidades educativas especiais remete à provisão de 

recursos educativos necessários para atender tais necessidades e reduzir as dificuldades 

de aprendizagem que esses alunos possam apresentar. 
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Porém, é crucial comentar a respeito do desenvolvimento cognitivo das crianças, 

adolescentes e jovens com necessidades especiais, para Gardner (1995) ao observar 

todas as fontes de informações sobre o desenvolvimento, sobre colapsos, sobre 

populações especiais e assim por diante, acabou reunindo uma grande quantidade de 

informações, para organizá-las, Gardner teorizou as sete inteligências: Inteligência 

Lingüística, Lógica, Espacial, Musical, Interpessoal e Inteligência Intrapessoal. Gardner 

dá um exemplo a respeito das múltiplas inteligências: Crianças autistas que conseguem 

tocar maravilhosamente um instrumento musical, mas não conseguem falar. 

Há premência de se direcionar a aprendizagem para a compreensão ampla de 

idéias e valores indispensáveis no momento atual e isso poderá ser obtido a partir de 

uma metodologia baseada na interdisciplinaridade, na qual o professor seja um 

mediador do conhecimento, exercitando a pesquisa de novos saberes. 

A sociedade deve compreender que todos somos iguais nas nossas diferenças, e a 

diferença deve ser vista como normal e não como um fator de exclusão, a partir do 

momento em que a educação é vista como um desenvolvimento da prática da aceitação 

das diferenças, ela começa a ser libertadora, nesse sentido o processo de inclusão deve 

ser orientado por uma ética construída de responsabilidade sobre o outro . 

 

2.PESQUISA REALIZADA COM INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

A pesquisa foi operacionalizada com as ações a seguir especificadas: Primeira 

ação: Observar para registrar os procedimentos das aulas realizadas no 

acompanhamento pedagógico com crianças NEE. A Segunda ação: Aplicar entrevista 

semi estruturada para a equipe multidisciplinar. A Terceira ação: Confrontar os dados 

adquiridos nas ações um e dois com as informações contidas nos documentos oficiais. A 

Quarta ação: Organizar os dados por categorias de análises para facilitar a 

apresentação dos dados coletados. A Quinta ação: Apresentar a analise crítica das 

categorias acima definidas 

 

2.1. Acompanhamento pedagógico: fatos e realidade 

 Chegamos à sala onde é realizado o acompanhamento pedagógico, vamos 

observar e registrar como acontece o acompanhamento das crianças, adolescentes e 

jovens. 
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Verificamos quantas e quais as crianças que estão sendo auxiliadas pelo 

acompanhamento pedagógico, de fato existem 06(SEIS é o grupo que foi realizado uma 

triagem com a equipe interdisciplinar e que obtiveram maior desenvolvimento 

qualitativo.  

O acompanhamento pedagógico é realizado pelas estagiárias do curso de 

pedagogia em conjunto com a equipe interdisciplinar. 

Tem como objetivo: desenvolver a leitura e escrita, auxiliar nas tarefas 

escolares, trabalhar a socialização, questões comportamentais e acima de tudo prepará-

los para a vida. As crianças fazem outras atividades envolvendo as práticas de educação 

física, confecção de miçangas, confecção de material reciclável e música. 

Das seis crianças que estão tendo acompanhamento somente uma está no ensino 

regular, as demais estão em escola especial como APAE e Pestalozzi. Um fato bastante 

inquietador é que o aluno G diz: “Eu gosto de estudar aqui, pois na APAE eu só colo 

e recorto, eu quero mudar de escola.” 

De fato o acompanhamento pedagógico como instrumento no processo de ensino 

aprendizagem das crianças com NEE é uma ferramenta importantíssima para a eficácia 

da aprendizagem, as crianças que estão sendo acompanhadas evoluíram não somente o 

cognitivo, mas como pessoas.  

 

3.1.2 entrevista com a participação dos sujeitos da pesquisa:  

    Informamos que neste momento, iremos entrevistar os sujeitos: a psicopedagoga, o 

psicólogo, a fonoaudióloga. Vale ressaltar que é uma entrevista de perguntas semi-

estruturadas segue-se a entrevista. 

Sujeito 01 Psicopedagoga  

Questionamos: Quanto ao acompanhamento pedagógico como é realizado na 

unidade de acolhimento? Quais os profissionais que participam desta ação? 

 

Na verdade todas as ações que hoje estão voltadas para trabalhar com as 

crianças elas não aconteciam. O departamento de pedagogia e 

psicopedagogia não existiam, acabava que muitas atividades ficavam 

atreladas somente a psicologia e assistência social, não desenvolviam vamos 

dizer, atividades mais voltadas para a parte pedagógica, não tinha 

profissionais pedagógicos e psicopedagógico. Agora a instituição trabalha 

com a equipe multidisciplinar, todos os departamentos de forma indireta/ 
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direta acabam contribuindo para o desenvolvimento das habilidades das 

crianças. As crianças estão cheias de atividades todos os dias, algo que não 

existia, estamos apenas nos organizando quanto aos horários, proposta de 

trabalho existem inúmeras, nosso trabalho visa o trabalho em longo prazo. 

Percebemos que a partir das atividades realizadas há um mês houve 

progresso, percebemos um funcionamento diferente dessas crianças, reflexo 

positivo no funcionamento e comportamento das crianças, a própria 

socialização, interação.  

 

A psicopedagoga deixa claro que antes as atividades existentes estavam 

entrelaçadas aos departamentos de assistência social. Que o assistencialismo tornando-

se uma barreira para que de fato não haja inclusão. 

Outro aspecto culminante é desenvolvimento cognitivo de pessoas com 

deficiência que é o caso dos sujeitos da pesquisa. É preciso levar em conta os estudos 

que Vygotsky apud Veer; Valsiner (2001), diz que uma pessoa com algum tipo de 

deficiência pode encontrar novas rotas de desenvolvimento psíquico, dependendo do 

apoio que recebe do meio social em que se insere e da gravidade de seu déficit.  

 Desta forma, os estudos de Vygotsky nos demonstram que a criança com 

deficiência tem a capacidade de se desenvolver, e um dos fatores principais é a 

socialização com os demais. 

         Quantas são as crianças, adolescentes e jovens com necessidades educativas 

especiais que estão regularmente matriculadas na rede pública e privadas de 

ensino? 

Bem, são 15 crianças que estão matriculadas, treze estão em escola 

especial, uma em rede pública e uma rede particular. (um estar na publica, 

mas não dão atenção devida). 

 

A Psicopedagoga ressalta que o aluno “G” está matriculado no ensino regular, 

mas que o mesmo não tem a atenção devida. Nesta discussão há dois aspectos 

fundamentais: Os pais alegam que o nível do ensino é prejudicado, porque os 

professores precisam atender aos ritmos e limitações na aprendizagem dos alunos com 

deficiências, em detrimento de seus filhos “normais”.  

Os professores alegam que em seus cursos de formação não tiveram a 

oportunidade de estudar a respeito, nem de estagiar com alunos da educação especial. 

Neste cenário de família e escola, Carvalho (2004, p.29) faz-nos refletir que: 

Pensar na Inclusão dos alunos com deficiência(s) nas classes regulares sem 

oferecer-lhes a ajuda e apoio de educadores que acumularam conhecimentos 
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e experiências específicas, podendo dar suporte ao trabalho dos professores e 

aos familiares, parece-me o mesmo que fazê-los constar, seja como número 

de matrícula, seja como mais uma carteira na sala de aula. 

 

  

A escola é lugar de ensino-aprendizagem para qualquer tipo de aluno, com ou 

sem deficiência. A questão é que, infelizmente, o corpo docente ainda não está 

preparado para trabalhar com o outro. O que se vê, é apenas descaso com o próximo, é 

uma carteira a mais na sala de aula. 

           Vygotsky apud Veer; Valsiner (2001), diz que uma pessoa com algum tipo de 

deficiência pode encontrar novas rotas de desenvolvimento psíquico, dependendo do 

apoio que recebe do meio social em que se insere e da gravidade de seu déficit. Quer 

dizer, a criança que apresenta alguma limitação em seu desenvolvimento compensa o 

defeito, buscando novas alternativas por meio de uma reorganização das estruturas 

psíquicas que resulta, de modo geral, dos desafios sociais e da motivação da criança 

para respondê-los. 

 Finalizando as perguntas ao sujeito 01 deixamos o questionamento: Qual o 

entendimento que você tem a respeito da visão da política de inclusão dessas 

crianças 

Eu penso que há muito a se caminhar, há leis que amparam essas crianças, 

mas a dificuldade maior é incluí-las de fato. Propostas pousadas de forma 

correta falo a respeito da proposta curricular, as escolas precisam rever tal 

situação, as ditas salas de apoio que infelizmente não funcionam, não tem 

equipe interdisciplinar, a questão do professor que sente-se amedrontado ou 

despreparado para trabalhar com um aluno com qualquer dificuldade, não 

só a dificuldade física, mas as dificuldades de aprendizagem no geral. Fica a 

pergunta: Eu devo ensinar conteúdos ou ensinar a amarrar o cadarço do 

tênis, ou ensino a se comportar de melhor maneira, as escolas precisam 

rever o seu currículo. As políticas públicas devem ser estruturadas da melhor 

forma. Inclusão é algo polêmico. 

 

Neste foco, vale ressaltar que o Ministério da Educação com a criação dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais considera a respeito do currículo na Educação 

Especial MEC/SEESP/SEB, 1998, p.15: 

 

[...] estratégias e critérios de atuação docente, admitindo decisões que 

oportunizam adequar a ação educativa escolar às maneiras peculiares de 

aprendizagem dos alunos, considerando que o processo de ensino 

aprendizagem pressupõe atender à diversidade de necessidades dos alunos na 

escola. 
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Quando se fala de estratégias e critérios de atuação docente o mesmo documento 

MEC/SEESP/SEB, 1998 ressalta a respeito de adaptações curriculares que se realizam 

em três níveis: Adaptação no nível do projeto pedagógico (currículo escolar) que devem 

focalizar, principalmente, a organização escolar e os serviços de apoio, propiciando 

condições estruturais que possam ocorrer no nível de sala de aula e no nível individual. 

Adaptações relativas ao currículo da classe, que se referem, principalmente, à 

programação das atividades elaboradas para sala de aula e adaptações individualizadas 

do currículo, que focalizam a atuação do professor na avaliação e no atendimento a cada 

aluno. 

Essa proposta difere das práticas tradicionais da Educação “Especial” que, ao 

enfatizar o déficit do aluno, acarretam a construção de um currículo empobrecido, 

desvinculado da realidade afetivo-social do aluno e da sua idade cronológica, com 

planejamento difuso e um sistema precário e indefinido. Informamos que quanto à 

questão da sala de apoio a psicopedagoga questiona: As ditas salas de apoio e equipe 

interdisciplinar que não funcionam. 

 Neste sentido Carneiro (2012, p.441). 

Um dos equívocos marcantes da operacionalização da política de inclusão 

reside em abandonar o aluno da educação especial no interior da sala de aula 

comum da escola regular, sem preparar a escola e os professores para 

trabalharem com a idéia de pedagogia diferenciada. Não há duvida que a 

escola regular é o lugar natural de aprendizagem de todos os alunos. 

 

Se no cotidiano escolar brasileiro costuma-se deixar o aluno da educação especial 

no interior da sala de aula, é perceptivo também que a mesma escola no que diz respeito 

às salas de apoio e equipe interdisciplinar fará o mesmo. O que percebemos é total 

descaso com esse alunado. 

Carneiro (2012) fala que a crescente complexidade da educação escolar, torna-se 

imperiosa uma visão cada vez mais abrangente do conceito de profissional da educação. 

O que dizer de tantos profissionais cuja presença é imprescindível, hoje, para escola 

poderem funcionar como uma organização humana e verdadeiramente educativa?Este é 

o caso de profissionais como psicólogo escolar, o psicopedagogo, o assistente social 

escolar, o gestor educacional etc. 

Pois Carneiro apud Leie & Di Giorgi, 2004, p.136 “Temos, portanto além de uma 

nova clientela, a necessidade de assumirmos novas características organizacionais e 

pedagógicas frente às atuais demandas oriundas do processo de desenvolvimento 

econômico, científico e tecnológico. 
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Continuando a entrevista, vejamos as perguntas e respostas direcionadas para o 

sujeito 02 da pesquisa. 

 

Acompanhamento pedagógico na visão do Psicólogo 

Indagado com a pergunta: As dificuldades neurológicas afetam o 

desenvolvimento cognitivo das crianças assistidas pela Unidade de Acolhimento? 

Há varias crianças aqui no abrigo que são neuropáticas, existe varias 

inteligências, tem algumas que apresentam dificuldades seja no 

desenvolvimento cognitivo, neurológico, físico e motor, temos casos aqui de 

crianças e adolescentes que tem dificuldade de aprender assim como a 

criança Y, mas ela consegue desenvolve-se melhor com musica, dança. De 

fato as dificuldades neurológicas afetam o desenvolvimento cognitivo. 

 

Quanto à pergunta, o psicólogo deixa claro que há por parte das pessoas certo 

comportamento de rotular as crianças com NEE, por essa razão é melhor trabalhar as 

múltiplas inteligências da criança. 

A criança com NEE apresenta múltiplas inteligências se ela não aprender a ler e 

escrever, mas saber cantar, pintar, desenhar, há necessidade aqui na instituição é 

prepará-las para o mundo lá fora.               

Segundo Carvalho (2011, p.23) cada ser humano: 

 

Cada ser humano, considerado como pessoa concreta e independente, deveria 

ser apto a pensar por si mesmo e adquirir, por seu esforço e mérito pessoal, 

os bens e serviços necessários á sua sobrevivência, numa verdadeira apologia 

da autonomia econômica. 

  

O foco principal do trabalho interdisciplinar na Unidade de Acolhimento 

considera que a criança com NEE a partir do momento que é trabalhada como pessoa e 

alcança à independência, ela poderá pelo seu esforço alcançar os bens e serviços 

necessários para sua sobrevivência. 

Questionado com a pergunta: Como é desenvolvido o trabalho com essas 

crianças, adolescente e jovem com necessidades educativas especiais? 

 

Não há como se trabalhar sozinho, trabalhamos juntos, quando estou com 

dificuldades para trabalhar com elas, falo com a colega psicopedagoga para 

trabalhar tal área e juntos tentamos melhorar o problema. Hoje estamos 

trabalhando confecção de miçanga pinturas,colagem e fantoches temos um 

objetivo para ser alcançado, nesse trabalho desenvolvemos não somente a 

concentração, as dificuldades apresentadas por cada criança, trabalhamos o 

conjunto, ou seja, trabalho em equipe, comportamento, socialização, temos a 
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finalidade de trabalhar o todo envolvendo essas crianças, adolescentes e 

jovens. 

 

Neste contexto a Unidade de Acolhimento trabalha com um projeto chamado 

apadrinhamento afetivo, este projeto tem como objetivo capacitar pessoas que queiram 

se doar para essas crianças a intenção é fazer com que essas crianças possam ser 

inseridas novamente no convívio familiar por isso a questão de se trabalhar a 

família/apadrinhamento torna-se importantíssimo para a Unidade de Acolhimento. 

Prosseguimos com a pergunta: O que é inclusão para você? Você é a favor? 

 

Quando se fala em inclusão, você quer dizer o que? Inclusão escolar?  

Acredito na inclusão sim, segregação, alienação é o que vemos. Quando falo 

de inclusão escolar não significa de uma rampa para os cadeirantes, 

banheiro apropriado, mas falo de livros em Braille para os alunos, 

professores qualificados para ensinar libras, a inclusão está em passos de 

tartaruga, como mal de auzaime, algumas coisas já estão funcionando. Aos 

poucos a Inclusão Escolar está caminhando. 

 

O mesmo fala que a inclusão no Brasil ainda é realizada de forma que exclui, 

segrega, o que vemos é que há alienação por toda parte. Acredito na inclusão sim, pois 

quando falo de inclusão escolar não significa que a escola tem que ter uma rampa para 

os cadeirantes, banheiro apropriado. Falo que os professores tem que se qualificar.  

Ao que se refere qualificação Glat e Nogueira, (2002, p.25): 

 

[...] oferta de uma formação que possibilite aos professores analisar, 

acompanhar e contribuir para o aprimoramento dos processos regulares de 

escolarização, no sentido de que possam dar conta das mais diversas 

diferenças existentes entre seus alunos. 

 

Uma das competências previstas para os professores manejarem suas classes é 

considerar as diferenças individuais dos seus alunos e suas implicações pedagógicas 

como condição indispensável para a elaboração do planejamento e para implantação de 

proposta de ensino e de avaliação da aprendizagem. 

Glat e Nogueira (2002, p.27) ressalta: 

 

As políticas públicas a inclusão devem ser concretizadas na forma de 

programas de capacitação e acompanhamento continuo, que orientem o 

trabalho docente na perspectiva da diminuição gradativa da exclusão escolar, 

o que visa a beneficiar, não apenas os alunos com necessidades especiais, 

mas, de uma forma geral, a educação escolar como um todo. 
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É fundamental que haja uma nova avaliação quanto às políticas públicas inclusiva, 

assim também como nos programas de capacitação e acompanhamento contínuo tais 

transformações não iriam somente beneficiar os alunos com necessidades especiais, mas 

a educação escolar como um todo. 

    Acompanhamento pedagógico na visão da Fonoaudióloga 

      O intuito da entrevista é sabermos qual a função deste sujeito na Unidade de 

Acolhimento e como se desenvolve o seu trabalho na instituição. 

Indagamos com a pergunta: Quem são as crianças que fazem o 

acompanhamento fonoudiológico? 

 

São todas as crianças que estão abrigadas. Atualmente faço o 

acompanhamento em grupo, melhor seria individual, mas a estrutura física 

que esta em construção faz com que o meu trabalho seja desenvolvido dessa 

forma. Estou trabalhando na parte da alimentação, degustação, respiração, 

consistência da alimentação, eles não tem o desenvolvimento bom nessas 

áreas, eu estou mais direcionada a essa área hospitalar. 

 

Segundo as observações da fonoaudióloga as crianças estão se desenvolvendo na 

área pedagógica e já tem resultados  

Seguimos com a questão: O que é Inclusão para você? Você é a favor? 

 

Sou a favor da Inclusão sim, principalmente pelos abrigados que tem 

condições de evoluírem, eles precisam sim ser trabalhado individual pra 

conseguir a inclusão no grupo, precisam de um acompanhamento porque 

senão fica como estar indo pra escola por ir e ir pó ir não resolve.  Mas ta 

indo pra uma escola regular e ta tendo um acompanhamento 

individualizado/direcionado perfeito, tem como evoluir. Eles têm condições 

de está no ensino regular sim, mas precisam de um acompanhamento 

especializado. Não precisa ser numa escola especial. Eles têm condições de 

estar no ensino regular, mas tendo um acompanhamento 

individual/especializado. É preciso que na sala de aula exista outro 

professor/ auxiliar para poder dá a atenção devida para a criança com NEE. 

 

Quanto ao apoio especializado a LDBEN deixa claro no capitulo V Art. 58. § 1º 

Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para 

atender as peculiaridades da clientela de educação especial.§ 2º O atendimento 

educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em 

função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas 

classes comuns de ensino regular. 

É questionável neste contexto, segundo Carvalho (2011, p.30) 
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Um alerta, porém: ao propor, para alguns, a garantia do atendimento 

educacional especializado em salas de recursos, em classes ou escolas 

especiais não estou defendendo que se mantenham como têm sido, nem que 

funcionem como reduto institucionalizado do fracasso escolar e muito menos 

como ambientes exclusivos e excludentes. 

 

A autora nos alerta que as ditas salas de recursos em classes ou escolas especiais 

não podem continuar como estar, sendo uma instituição de fracasso escolar e ambiente 

exclusivo e excludente, nestes dois últimos termos usados pela autora exclusiva e 

excludente nota-se que algumas escolas do ensino regular têm sala de recursos e outras 

não, favorecendo assim a exclusão do alunado por ela assistido.  

 

A fonaudiolaga ressalta: 

 

É a situação se temos uma criança dessas em nossa casa, vai ficar jogando ela 

pra ir e voltar pra escola? Você não vai fazer nada? Não, você vai, se ela esta 

precisando de acompanhamento pedagógico, oftalmológico, psicológico, 

você vai atrás. Aqui funciona assim, é a casa deles temos que fazer da mesma 

forma. 

 

Dentro deste contexto é primordial olharmos o outro, as suas limitações e sua 

diferença. Desta maneira Carvalho (2010, p. 44) diz: 

 

O verdadeiro outro não está na sua manifestação externa e sim em seu 

potencial (interno) de construir-se e reconstruir-se na medida em que nós, 

intencionalmente, desejarmos ou não, viabilizar-lhe o processo. O que se 

consta, lamentavelmente, é que, nem sempre, são oferecidas as condições 

necessárias para o desenvolvimento das potencialidades, o que seria a melhor 

forma de autorizarmos a diferença no nosso convívio cotidiano. 

 

É preciso que possamos ver o outro, não as suas limitações. Acrescenta Carvalho 

(2010) “Dizendo de outro modo, estaremos construindo uma nova rede de significações 

tendo os próprios deficientes como os principais autores para nos ajudar a produzir 

rupturas nessa lógica binária de oposições quem tem presidido nossos discursos”.   

 

        Acompanhamento pedagógico na visão da Assistente social 
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Prosseguimos para o último sujeito que se prontificou a ajudar, mas seria melhor 

levar as perguntas feitas em um papel A4 para que pudesse responder, seguem-se desta 

forma as perguntas e respostas. 

Questionada sobre: As crianças assistidas na Unidade Institucional 

estão inseridas em algum projeto social? Quais? 

Todos os projetos sociais desenvolvidos pela Instituição têm como ator 

principal todas as crianças que aqui residem, todos estão em andamento, 

mas estão os mesmos inseridos em beneficio sociais (BPC). 

 

Como essas crianças chegaram à Unidade Institucional? 

Chegaram encaminhadas pelo juizado da Infância e Juventude, Conselho 

Tutelar, Delegacias, encaminhadas de outros abrigos e hospitais, todos em 

situação de risco pessoal e social. 

 

     Quanto à questão familiar, os pais têm apoiado essas crianças? 

Na maioria das vezes os responsáveis acabem que abandonando de vez, com 

isso perdem-se os laços afetivos. 

 

   O que é Inclusão para você? Você é a favor? 

Inclusão Social é um processo que possibilita a pessoa ou população 

excluída socialmente, partilhar bens e serviços sociais produzidos pela 

sociedade, garantindo com isso a efetivação de seus direitos. Sim sou a favor 

 

 

 

 

     Considerações finais 

 

Encontramos Leis, Decretos e Resoluções que alcançaram grandes repercussões 

no cenário da Educação Especial no Brasil, cito a LDBEN 9.394/96, Declaração de 

Salamanca e Resolução CNE/ CEB/2001 documentos estes que se realmente fossem 

legalmente cumpridos, os assistidos pelos mesmos não viviam segregados.  
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Outro aspecto que merece destaque nesta pesquisa é o desenvolvimento cognitivo 

deste alunado. Gardner fala a respeito das múltiplas inteligências que o ser humano tem, 

e no caso das crianças com NEE elas estão sempre atreladas umas nas outras. 

Vygotsky acrescenta que uma pessoa com algum tipo de deficiência pode 

encontrar novas rotas de desenvolvimento psíquico, dependendo do apoio que recebe do 

meio social em que se insere e da gravidade de seu déficit.  

É notável que quando se fala em escola inclusiva os autores direcionam em um 

dos pontos cruciais da Educação, a escola. Deixo a ideia muito bem representada por 

Carvalho (2011, p.89) comenta que a escola inclusiva: 

 

Não prepara para a vida ela é a própria vida que flui devendo possibilitar, do 

ponto de vista político, ético e estético, o desenvolvimento da sensibilidade e 

da capacidade crítica e construtiva dos alunos-cidadão que nela estão, em 

qualquer das etapas do fluxo escolar ou das modalidades de atendimento 

educacional oferecidas. 

 

 

É neste contexto que a escola deve funcionar, pois ela é a vida de cada aluno, e, 

para que de fato a escola funcione é preciso que eles estejam fazendo parte da mesma. 

Ressalta-se a grande importância do pedagogo nesta caminhada, O pedagogo é 

um agente na construção da escola inclusiva e precisa ter propostas de trabalhos a serem 

trabalhadas em equipe e ser um incentivador aqueles professores que são resistentes a 

mudanças e desmotivados. O compromisso pedagógico é com a aprendizagem desses 

alunos proporcionando uma transformação na vida desses educando e os preparando 

para o futuro, segundo Branco (2007, p. 45) [...] na perspectiva inclusiva, a escola 

precisa oferecer oportunidades de desenvolvimento de comportamentos e atitudes, 

baseados na diversidade humana e nas diferenças individuais dos seus alunos. 
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AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA SALA DE RECURSO 

MULTIFUNCIONAL: O OLHAR DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 

Cotonhoto, Larissy Alves
126

  

 

Resumo: O presente texto apresenta algumas reflexões realizadas sobre as práticas 

curriculares desenvolvidas nas Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), do 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) a partir de relatos de professores de 

educação especial da rede metropolitana de Vitória/ES/BR. Os encontros tiveram uma 

estrutura previamente definida pelo projeto de pesquisa nacional, a partir de três grandes 

eixos, a saber: formação de professor, avaliação e o atendimento educacional 

especializado do aluno com indicação à educação especial. Tomamos como foco desta 

pesquisa o AEE. Iniciamos nossa interlocução pontuando sobre o AEE e a SRM, que 

nos lançam alguns desafios, entre eles podemos citar as questões curriculares que 

norteiam os fazeres na educação especial. Associamos as propostas e as práticas atuais 

às questões legais sobre o Atendimento Educacional Especializado e aos fazeres 

tradicionalmente atribuídos à educação de sujeitos com deficiência. Teoricamente, 

adotamos a abordagem histórico-cultural, especialmente as obras de Vigotski (1989, 

2010), como fonte para entender e dialogar com os dados produzidos. Para discorrermos 

com as práticas pedagógicas, optamos pelas ideias de prática e currículo de Sacristán 

(1999) e Mendes-Lunardi, Silva e Pletsch (2011). Pela via dos relatos e conversação 

com os professores em situação de grupo focal, buscamos compreender as práticas 

curriculares de professores que atuam em SRM e essa prática dentro da organização 

curricular da escola regular. A partir do desenho inicial e da busca por pistas que 

ajudassem a entender todas essas práticas escolares, percebemos que as falas dos 

professores indicam práticas curriculares ainda em processo de reflexão e construção, 

com vistas a ser inclusivas; uma organização curricular da escola e do AEE distintas; e 

uma pouca inter-relação entre as práticas desenvolvidas nos atendimentos 

especializados e os processos de ensino e aprendizagem em sala de aula. Consideramos 

importante, atentarmo-nos para os sentidos produzidos pelos professores de AEE sobre 

suas práticas, pois estes demonstraram que, por estarem disponibilizando aos alunos 

atendimentos especializados às suas diferenças em espaços e tempos diferentes da sala 

de aula, ainda sentem dificuldades de estabelecer um canal de comunicação válido no 

contexto escolar. 

 
Palavras-chave: Atendimento Educacional Especializado, sala de recurso multifuncional, 

educação infantil.  

 

Abstract: This study shows some reflections on curricular practices carried out in 

Multifunctional Resource Rooms (Portuguese acronym SRM) of Specialized Education 

Services (Portuguese acronym AEE) based on reports by Special Education teachers of 

the metropolitan school network in the City of Vitoria, ES, Brazil. The meetings had a 

                                                           
126

 Aluna do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo. 
Bolsista FAPES (Fundação de Amparo a Pesquisa do Espírito Santo). 
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structure predefined by the Brazilian Research Project departing from three broad 

guidelines: teacher training, assessment and specialized education service for special 

education students. This study focuses on AEE. Our dialogue starts by highlighting AEE 

and SRM, which poses a few challenges to us. Among them, the curricular questions 

that guide special education actions. We associate the proposals and current practice to 

legal issues about Specialized Education Service and actions traditionally attributed to 

education of individuals with disabilities. Theoretically, we adopted historical-cultural 

approach — mainly the work by Vygotsky (1989, 2010) — to understand and dialogue 

with the data produced. In order to discuss pedagogical practice, we adopted ideas of 

practice and curriculum by Sacristán (1999) and Mendes-Lunardi, Silva and Pletsch 

(2011). By analyzing reports and conversations with focus-group teachers, we sought to 

understand curricular practice of teachers who work in SRM, as well as this practice 

within the curricular organization of regular schools.  From the initial draft and the 

search for clues to help us understand all these school practices, we noticed that 

teachers’ discourses show curricular practices that are still undergoing reflection and 

construction processes in order to be inclusive; that there are distinct curricular 

organization of the school and AEE; and that there is little interrelationship between the 

practice developed in specialized service and the teaching and learning processes in 

classrooms. We consider important to be aware of the meanings attributed by AEE 

teachers to their practice. They show that, because they provide students with 

specialized service in different time and space, they find it difficult to establish a valid 

communication channel in the school setting.  

 

Keywords: Specialized Education Service, multifunctional resource room, preschool.   

 

 

 

Introdução 

Nossas reuniões e debates sobre a Educação Especial, políticas públicas, formação de 

professor, AEE
127

 e SRM
128

, tem nos levado a enfrentar alguns desafios, entre eles 

podemos citar as questões curriculares que norteiam os fazeres na educação especial.  

Atualmente nossas discussões
129

 e tensões no que se refere à educação especial se 

voltam para o AEE. Apoiados na abordagem histórico-cultural, sobretudo nos estudos 
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 Para a expressão Atendimento Educacional Especializado e Salas de Recursos Multifuncionais, 
utilizaremos as siglas comumente observadas em documentos legais e outros artigos científicos: AEE e 
SRM, respectivamente. 
128

 Sala de Recurso Multifuncional. 

129
 No Observatório Nacional de Educação Especial, coordenação Espírito Santo, as investigações de 

Cotonhoto (2010, 2011) incidem sobre as práticas curriculares desenvolvidas no Atendimento 
Educacional Especializado (AEE) em escolas de educação infantil, da rede municipal de ensino.  
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de Vigotski (1989, 2010), nosso grupo de pesquisa
130

 tem investigado e procurado 

compreender a constituição da Educação Especial, no contexto da nova política de 

inclusão escolar. Esta que passou a ser definida como uma modalidade de ensino que 

perpassa todos os níveis, etapas e modalidades de educação.  

Sabemos que para a implementação do Decreto nº 6.571/2008, foi homologada a 

Resolução nº. 4 de 02 de outubro de 2009 (BRASIL, 2009) que prevê novos contornos à 

política e funcionamento de educação especial no Brasil, através de disposições sobre a 

matrícula para alunos indicados à educação especial, onde e como deve ser oferecido o 

atendimento educacional especializado, a implantação das SRM e o papel do professor 

do AEE.  

O referido decreto, que dispõe sobre o atendimento educacional especializado (AEE), 

resolve e define este sistema de apoio à escolarização de alunos com deficiências como 

sendo:  

O conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados 

institucionalmente, prestado de forma complementar ou suplementar à formação dos alunos no 

ensino regular (BRASIL/SEESP,2008,§ 1). 

 

Entendemos que no documento, especifica-se, através do Art. 3
o,
 que o MEC dará 

suporte técnico e financeiro às seguintes ações voltadas à oferta do atendimento 

educacional especializado. Em relação aos níveis de ensino, o AEE deve ser ofertado 

desde a Educação Infantil até o Ensino Superior. Assinala, ainda, que o AEE poderá ser 

oferecido pelos sistemas públicos de ensino ou pelas instituições especializadas, desde 

que estejam de acordo as Diretrizes Operacionais da Educação Especial para o 

Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica (MEC/SEESP, 2009).  

Na explicitação da política educacional, chama-nos a atenção a caracterização do AEE, 

como apoio educacional, constitui atendimentos complementares e suplementares que 

favorecem o acesso ao currículo, podendo ser oferecidos dentro da sala de aula, como 

ajuda ao professor relacionado às estratégias adotadas, ou fora dela, no contra turno da 
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 Grupicis – Grupo de pesquisa sobre infância, cultura, inclusão e subjetividade, coordenadora pela 
profa. Dra. Sonia Lopes Victos (PPGE-Ufes). 
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escolarização, no caso, para atendimento do aluno. Trabalho pedagógico complementar 

necessário ao desenvolvimento de competências e habilidades próprias nos diferentes 

níveis de ensino, sendo realizado no contraturno e que se efetiva por meio dos seguintes 

serviços: salas de recursos, oficinas pedagógicas de formação e capacitação profissional. 

Concordamos que, enquanto ação complementar ou suplementar às práticas da sala de 

aula regular, o AEE requer necessariamente toda a sua organização, planejamento, 

estratégias, as quais deveriam ter como referência a sala de aula comum e a organização 

curricular ali desenvolvida. Mas temos observado e constatado por meio de observações 

e relatos de professores e gestores que, na prática muitas vezes o desenho é outro: 

segue-se à risca o modelo curricular tradicional adotado pela escola e professora. Dessa 

forma, os resultados não são os esperados, especialmente se compreendemos que a 

aprendizagem e o desenvolvimento dos sujeitos da educação especial, também ocorrem 

a partir de suas relações com o meio social e cultural, historicamente construído ao 

longo dos anos (Vigotski, 1989). 

 

Práticas curriculares e AEE 

Consideramos necessário aqui uma breve explanação sobre nossa escolha pela 

expressão práticas pedagógicas, em especial na perspectiva da inclusão. Elegemos e nos 

apoiamos teoricamente na perspectiva crítica de currículo, mais especificamente nos 

estudos de G. Sacristán (1999) e em suas investigações sobre práticas pedagógicas.  

Sacristán, ao trazer para a discussão a relevância do currículo e, consequentemente, das 

práticas pedagógicas que gravitam em seu entorno, lembra-nos de que “[...] analisar 

currículos concretos significa estudá-los no contexto em que se configuram e através do 

qual se expressam em práticas educativas e em resultados” (SACRISTÁN, 1999, p.15).  

Para Sacristán (1999), o currículo é o cruzamento de práticas diferentes e se converte 

em configurador, por sua vez, de tudo o que podemos denominar como prática 

pedagógica nas aulas e nas escolas. 
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Antes de adentrar nas propostas do referido autor, a fim de compreendermos as práticas 

pedagógicas ou o currículo praticado em sala de aula ou no AEE, investigamos o 

conceito de prática.  

Segundo Ferreira (2008), prática, “substantivo feminino, significa a) ato ou efeito de 

praticar; b) uso, experiência, exercício; c) rotina; hábito; d) saber provindo da 

experiência; técnica e; e) aplicação da teoria”. Em nosso entendimento, prática refere-se 

a uma intenção de ação e/ou a um conjunto de atividades desenvolvidas por sujeitos 

específicos; também envolve rotina, experiência, conhecimento. Na educação, 

apostamos que ela envolve intenções, planos, estrutura, conhecimento, cultura, 

significado, objetivos, procedimentos. 

Para além de uma atividade com intencionalidade pedagógica, Sacristán (1999) vai 

longe ao analisar o conceito de prática educativa, e nos diz que: 

A prática educativa é algo mais do que a expressão do ofício dos professores, é algo que não 

lhes pertence por inteiro, mas um traço cultural compartilhado [...], mas as compartilha com 

outros agentes, algumas vezes em relação de complementaridade e de colaboração, e em outras, 

em relação de atribuições.  A prática educativa tem sua gênese em outras práticas que interagem 

com o sistema escolar e, além disso, é devedora de si mesma, de seu passado. São características 

que podem ajudar-nos a entender as razões das transformações que são produzidas e aquelas que 

não chegam a acontecer (SACRISTÁN, 1999, p. 91). 

Essa perspectiva nos possibilita avançar e ir além de uma compreensão de prática como 

produto de uma ação individualizada, rompendo com essa perspectiva e dando ao 

conceito uma categoria de espaço e tempo também mais amplo. Assim, o autor 

distingue ação de prática, afirmando que as ações referem-se aos sujeitos, embora 

possamos falar em ações coletivas; e prática é a cultura acumulada sobre as ações das 

quais aquela se nutre. Para o autor, “a prática é cristalização coletiva da experiência 

histórica das ações, é o resultado da consolidação de padrões de ação sedimentados em 

tradições e formas visíveis de desenvolver a atividade” (SACRISTÁN, 1999, p. 73). 

Dessa forma, compreendemos as práticas instituídas como cultura que se propaga, que 

se multiplica e se estende a diferentes contextos e diferentes momentos históricos e 

sociais. Leva-nos a considerar que nossas práticas educativas hoje ainda são 

alternativas, respostas dos sistemas educativos às demandas socioeconômicas e políticas 

e às necessidades educacionais dos alunos. Contudo continuamos a perceber que são 
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práticas pensadas e organizadas a partir de modelos tradicionais sobre as necessidades 

de ensino-aprendizagem dos alunos. 

Os métodos e/ou modelos de organização curricular nas escolas hoje ainda são: seletivo, 

temporal, neutralização, de adaptação de objetivos e adaptação de ensino. Segundo 

Lunardi-Mendes, Silva e Pletsh (2011), dizem de uma perspectiva de aprendizagem, de 

escolarização, ainda muito comum nos sistemas de ensino e nas escolas, que é o modelo 

de memorização. Pressupõe como princípio básico da aprendizagem a memorização, e 

se esse processo tem apresentado dificuldades, a organização curricular deve reajustar o 

método para que o aluno possa aprender, ou melhor, memorizar e reter o conhecimento. 

Na modalidade da educação especial as práticas curriculares ao longo dos anos têm tido 

como referência esse ajuste para que o aluno, independente de sua necessidade e 

deficiência, possa aprender e acessar o conhecimento. E assim, os métodos e modelos 

vão se multiplicando, sem que uma discussão e reflexão teórica mais adequada seja 

estabelecida. Discussão que passa por entender o que é aprender, como se aprende, o 

que se deve aprender, quem sabe o que o outro precisa e pode aprender, como ensinar, 

onde se deve ensinar. 

Para esclarecermos algumas das funções do AEE, recorremos à legislação que o 

planejamento das práticas curriculares passa necessariamente pelo trabalho colaborativo 

entre professores do AEE e da sala comum. A responsabilidade desse planejamento é 

colocada pela Resolução nº 4 (BRASIL, 2009, Art. 9) como sendo dos professores do 

AEE, que também devem: a) identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, 

recursos pedagógicos, de acessibilidade e estratégias considerando as necessidades 

específicas dos alunos público-alvo da Educação Especial; b) elaborar e executar plano 

de Atendimento Educacional Especializado, avaliando a funcionalidade e a 

aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade; c) organizar o tipo e o 

número de atendimentos aos alunos na sala de recursos multifuncionais; d) acompanhar 

a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala 

de aula comum do ensino regular; e) estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais; f) 

ensinar e usar a tecnologia assistiva; g) estabelecer articulação com os professores da 

sala de aula comum (BRASIL, 2009, Art. 13). 
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Apresentamos uma breve síntese do recente movimento legal em torno do AEE e sobre 

como vem sendo potencializada a discussão sobre práticas curriculares no campo do 

Currículo. Mas nossa intenção não é encerrar e dar por finalizada toda uma trajetória 

teórica e legal sobre a temática, mas sim buscar mais pontos de apoio para auxiliar na 

discussão e reflexão a que se propõe esse texto.  

Pela via do relato e do diálogo, tendo como apoiadores as ideias mencionadas, 

direcionamos nosso olhar para as discussões dos quatro primeiros encontros do Grupo 

Focal realizado com 19 professores de educação especial do município de Vitória/ES, 

recolhendo as pistas e sinais sobre como as práticas curriculares oferecidas pelo AEE, 

através da SRM, estão sendo pensadas e desenvolvidas na escola comum. Objetivamos 

acompanhar seus movimentos, práticas e sentidos a fim de, se possível, delinearmos um 

breve e provisório panorama de como tem se configurado as práticas curriculares no 

AEE no referido município.   

 

Os professores e suas produções de sentidos 

 

O grupo focal de Vitória, organizado a partir da proposta de pesquisa do ONEESP, é 

composto de 19 professores que atuam em escolas municipais de educação infantil e 

fundamental do município. Professores com diferentes formações, entre elas pedagogia, 

artes, letras e biologia. Possuem especialização lato sensu nas diferentes áreas das 

deficiências e no Atendimento Educacional Especializado. No grupo, três professores 

atuam com alunos com deficiência visual; dois como professores bilíngues; doze 

professores atuam com alunos com deficiência intelectual, transtornos globais do 

desenvolvimento e deficiências múltiplas; e dois professores trabalham com a área de 

altas habilidades/superdotação. Eles são efetivos em seus cargos, com experiência na 

área de educação especial e que têm como lócus de atuação as SRM, exceto os da área 

de AH/SD
131

. 

Sobre os encontros do grupo, estes foram negociados e agendados previamente com a 

gestora do município. Estabeleceu-se um total de 11 encontros, previstos para ocorrer 

uma ou duas vezes por mês, no prédio do Programa de Pós-Graduação em Educação da 
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 Altas Habilidades/Super Dotação. 
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Universidade Federal do Espírito Santo, no período da tarde. Para este estudo estamos 

trabalhando com as narrativas produzidas nos três primeiros encontros já realizados. 

Foram utilizados áudio e videogravações, bem como registros escritos individualmente 

em diários de campo. 

Os encontros tiveram uma estrutura previamente definida pelo projeto de pesquisa 

nacional, a partir de três grandes eixos, a saber: formação de professor, avaliação e o 

atendimento educacional especializado do aluno com indicação à educação especial. 

Nesses encontros, apresentamos e discutimos os documentos normativos sobre o 

atendimento educacional especializado dos sujeitos da educação especial, referentes à 

conceituação da população a ser atendida, a definição de educação especial, o lócus de 

atendimento/os serviços de apoio e a formação/as atribuições dos professores, 

inspirados no trabalho realizado por Prieto
132

 (2008).  

Tomamos como análise inicial as narrativas orais dos sujeitos, para entender como dão 

sentido e compreendem, concomitantemente, as práticas por eles realizadas no AEE. 

Elegemos as narrativas pelo fato de entendermos que elas não só nos dizem sobre o que 

eles pensam, sentem e fazem sobre sua prática, mas como também desencadeiam um 

processo de auto-entendimento e auto-reflexão de suas próprias ações, pensamentos e 

sentimentos em relação ao tema. Oliveira (2008) nos lembra de que “ao narrarem 

situações vivenciadas por eles no cotidiano de seu trabalho, os professores não apenas 

relatam, também refletem enquanto relatam” (p. 253). 

Nas discussões realizadas com os professores de educação especial, duas situações nos 

chamaram a atenção. Narravam com frequência os fazeres desejados e os fazeres 

reais/possíveis do professor de AEE.   

Através dos diálogos, observamos que as questões legais, sobre políticas públicas se 

cruzam, constantemente, às questões curriculares nos seus cotidianos. Os professores 

participantes relataram e se justificaram que, muitas vezes, não conseguem planejar, 

organizar e realizar uma prática de ensino-aprendizagem com os alunos público-alvo do 
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seu , porque estão, primeiramente, cuidando da higiene, alimentação e interação desses 

alunos na escola. A ausência de profissionais para lidar com essa demanda é colocada 

de forma unânime entre os participantes. E tal situação culmina na suspensão das aulas 

para os alunos com indicação à educação especial. 

A professora Açucena
133

 diz que:  

[...] hoje eu estou vivendo a situação de que as aulas estão suspensas para os meus alunos que 

usam fraldas, porque desde o dia 27/04 que eu estou trocando fraldas... Cheguei na minha 

diretora e falei que não ia mais fazer esse papel de higienizadora porque eu não estou preparada 

para isso. Não fui preparada para isso. Minha atribuição na escola é outra (relato da professora 

Açucena) 

A professora parece saber muito bem a sua função, mas demonstra preocupação com o 

aluno que é obrigado a ficar em casa por não existirem profissionais suficientes para 

garantir sua inclusão e permanência na escola. 

Então esses alunos estão sendo privados de frequentarem as aulas por conta disso. Então é uma 

coisa que angustia muito, eu fico assim com o coração partido, eu fico dividida, eu fiquei 

fazendo, mas agora também não vou fazer mais, porque enquanto você vai fazendo o poder 

público se acomoda, não se importa (relato da professora Açucena). 

Os professores afirmam que situações de cuidado, higienização e alimentação tomam 

um tempo demasiado, dificultando o planejamento de propostas curriculares para os 

alunos, inviabilizando a interação com os professores das salas de aula e o próprio 

desenvolvimento de atividades pedagógicas com os alunos. Avaliam que o auxílio de 

outro profissional preparado, tecnicamente, para lidar com as necessidades dos alunos, 

facilitaria o trabalho de escolarização para o qual estão habilitados. Trabalho esse que 

requer, segundo os professores, de mais tempo para planejamento, de um maior 

acolhimento da escola e do grupo de professores para discutir as questões relacionadas à 

aprendizagem e desenvolvimento dos alunos com deficiência e uma comunalidade de 

objetivos entre o currículo da sala de aula regular e o AEE. 

Outra professora, Gardênia, confirma esse relato quando diz 

Quando eu leio todos esses textos é essa impressão que eu tenho, que ele (aluno) vai assimilar que é isso 

que eu tenho que fazer. Mas não é isso que a gente vê na escola. E o menino que está lá de coco, lá 

sentado, e o menino babando. A minha aluna, ela baba o tempo inteiro. Poxa, eu digo assim, eu me sinto 

preparada, eu vou ampliar, eu vou preparar porque ela tem baixa visão, aí eu amplio, faço [...], mas ai está 
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 Para preservação da identidade dos participantes dos estudos, os nomes foram trocados por nomes 
de flores, uma opção metodológica das autoras. 



 

PARTE II  | Pág. 634  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

tudo babado. Ai ela me baba toda. [...] eu me sinto muito mais cuidadora, eu corro atrás da questão do 

conhecimento, mas são tantas outras questões (relato da professora Gardênia). 

Observamos que questões que envolvem o cuidado predominam em relação às questões 

curriculares de conteúdo e metodologia de ensino. Não negamos que faça parte do 

desenvolvimento e aprendizagem ter experiências de cuidados consigo e com o outro, 

mas a narrativa da professora também parece nos dizer de uma excessiva preocupação 

com a tutela do aluno com deficiência, não disponibilizando na rotina desse aluno e 

desse professor, um tempo para a apropriação do conhecimento científico.  

Vigotski (2010) alerta para uma educação que seja uma forma de humanização do 

sujeito, que ofereça experiências para uma vida pessoal autônoma e uma vida social 

partilhada e participativa.  A partir do referido autor, entendemos que necessariamente 

para poder aprender, cultural e socialmente, há a necessidade do cuidado com o corpo, 

com o outro e consigo mesmo. Construções e conhecimentos cultural e socialmente 

desenvolvidos ao longo dos tempos, que balizam o viver e o conviver em sociedade. 

Essa é outra questão que as narrativas nos apontam: Que práticas são desenvolvidas no 

AEE, nas SRM? Como estão organizadas curricularmente? Encontramos indicativos nos 

relatos dos professores de que o AEE e a SRM constitui em um espaço em que são 

propostas práticas que não podem ser realizadas na sala de aula comum, por razão de um 

currículo escolar e uma metodologia tradicional, que não prevê flexibilização no modo de 

ensinar e tampouco um olhar diferenciado para os diferentes modos de aprender dos alunos 

ali presentes.  

      Mas eu também me pergunto até que ponto ela está acompanhando o roteiro da sala e sendo 

incluída. Porque o professor está falando de uma dízima de uma imperatriz... [...] (conteúdos de 

matemática), enquanto a menina está lá tentando somar e diminuir. [...] até que ponto ela fica 

ouvindo aquilo tudo para não tirar ela da sala naquele momento que a turma está concentrada, 

está aprendendo [...] (relato da Prof.ª Gardênia). 

 

A narrativa acima nos fala de uma angústia da professora em ter que participar com sua 

aluna de uma prática que não faz sentido para ambas. Uma prática de sala de aula que 

precisava ser pensada e discutida entre professor de sala de aula comum, professor de 

educação especial e pedagogo para pensar e planejar proposta pedagógica de um 

conteúdo que ter significado para a aluna com deficiência.  
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Mesmo criticando o espaço da sala de aula comum como excludente e fora da demanda 

real do aluno com deficiência, encontramos relatos de professores de educação especial 

que atuam na SRM que apresentam para práticas que têm pouco ou nenhuma relação 

com as práticas da sala de aula. Um trabalho isolado, estanque da organização curricular 

da escola, sem diálogo com os professores que acompanham o aluno na sala de aula 

comum, como por exemplo, exercícios de repetição, memorização, atividades de 

colorir, recortar e colar em folhas impressas ou xerocopiadas, entre outras. 

A professora Alfazema narra, quando questionada sobre uma possível comunicação 

com os outros professores do aluno com deficiência, 

[...] quando eu trabalho com meu aluno no AEE, é o meu aluno do contra turno. Então [...] eu 

não tenho contato nenhum com o professor, com pedagogo do turno dele, nada. O que eu tenho 

é o que a família passa para mim e partir daí o que ele precisa, o que eu vou estimular mais? Pra 

facilitar a aprendizagem dele (relato da professora Alfazema)  

Mas essa mesma professora, que trabalha como professora de educação especial, mas 

não no AEE, diz também de outra prática. Enquanto professora colaborativa ela afirma 

que  

[...] ai sim, eu preciso dessa relação com o outro. Desse espaço, que é um espaço que a gente 

tem conquistado dentro da escola. Porque no início foi muito mais complicado. Pelo menos eu 

passei por essa fase, de não ter essa abertura, você chega para o professor e ele diz que agora 

não tinha tempo, a gente conversa depois (relato da professora Alfazema).  

Questionamo-nos o que tem levado essa professora, como outras que também relatam 

fatos semelhantes, a pensar o AEE como uma prática solitária, individualizada, fora das 

experiências comuns na escola. 

Parece-nos que sinalizam práticas de escolarização, de aprendizagem de conteúdos 

científicos que, necessariamente não são desenvolvidos com alunos com deficiência no 

coletivo da sala de aula, uma vez que professores e o próprio currículo preveem que 

esse aluno já deveria ter aprendido ou que essa aprendizagem tem que ocorrer de forma 

homogênea e rápida. Fato que muitas vezes não ocorre nem mesmo com os alunos 

considerados com desenvolvimento típico. 

Porém também encontramos vestígios de outro olhar para o trabalho a ser desenvolvido 

no AEE. Um olhar mais potencializador, que vislumbra possíveis diálogos, trocas e 

construções na escola e entre os mais diversos sujeitos. 
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Gérbera, professora da área de deficiência intelectual, atua no AEE de uma escola de 

ensino fundamental. Trabalha dois turnos nessa escola. Ela nos conta sobre uma 

realidade mais socializada, mais partilhada com a escola. 

[...] eu já tenho uma experiência diferente. Lá eu trabalho dois turnos então dá pra fazer essa 

ponte. Planejo num turno, com professores (terças e quintas). Além disso, vou para os grupinhos 

nas salas. E agora nós estamos colocando também as estagiárias. Quando é possível e o aluno 

não é tão dependente. Quando o aluno é dependente, eu tenho que fazer a ponte entre o 

planejamento lá e as estagiárias. Dar sugestões. Lá a gente trabalha para dar autonomia para o 

aluno, o máximo possível (Professora Gérbera).  

 

Em outros momentos no grupo, a professora Gérbera relata com entusiasmo como tem 

sido suas experiências no AEE, sua busca por conhecimento, sua necessidade de 

dialogar com seus pares para conhecer e aprender e até mesmo, sua necessidade de 

aquisição de material e tecnologias para realizar um trabalho melhor, que estimule e 

favoreça a aprendizagem do aluno com deficiência. 

Na narrativa dessa professora encontramos indicativos de uma prática curricular que 

entrecruza com o currículo da sala de aula. Ela conta como se dá o planejamento com os 

professores das salas de aula acerca dos conteúdos, de como são trabalhados e das 

metodologias que ela e os professores vêm buscando para que os alunos com deficiência 

acessem o conhecimento. 

Outra professora também nos traz pistas de uma prática curricular no AEE em 

consonância com o currículo da escola. Íris, professora bilíngue de uma escola de 

ensino fundamental, relata com confiança que desenvolve seu trabalho de maneira 

inclusiva.  

[...] eu assim, tenho uma experiência legal lá na escola. Eu acho assim, essa troca com o 

professor é essencial e ela tem que existir. Eu também trabalho os dois turnos, acaba facilitando 

e te proporcionando essa [...] você trabalhar no AEE e também fazer um trabalho articulado no 

turno. Acho isso de extremíssima importância, não só no AEE, mas no turno também. Eu tenho 

experiência lá com uma professora de Geografia, que é fabuloso o trabalho que ela faz. A 

professora toda semana ela está lá na sala de AEE para planejar junto. A professora não quer 

adaptar para o aluno, mas fazer um trabalho melhor para a turma (relato da professora Íris). 

Ela apresenta de que forma tem aproximado suas práticas pedagógicas de AEE com as 

práticas da sala de aula. Conta como planeja os atendimentos individuais para os alunos 

surdos e como é o planejamento para a sala comum. Cita o exemplo de uma professora 
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de Geografia, que buscou uma parceria e colaboração para que todos participassem das 

aulas, tanto o aluno surdo como os ouvintes.  

A narrativa de Íris nos chama a atenção para sua percepção e compreensão da função e 

das práticas no/do AEE. Uma prática colaborativa, de diálogo, de estudo, de tentativas 

metodológicas e de desafios. Podemos aludir que ocorre um movimento contrário ao 

que nos diz Mendes-Lunardi, Silva e Pletsh (2011), de que os estudos sobre as práticas 

curriculares das escolas com sujeitos com deficiência têm nos mostrado que foi uma 

igualização não desejável, ou seja, uma nítida tentativa de adaptar os modos de aprender 

ao modo de ensinar e a exclusão sistemática daqueles que não conseguiam se adequar. 

 

Possíveis a serem considerados... 

Neste texto, nosso objetivo foi recolher impressões e sentidos possíveis de uma 

experiência educacional que vem mobilizando e transformando o cotidiano das escolas 

regulares que atuam na perspectiva inclusiva, o AEE. Mas sabemos que, ao 

procurarmos compreender os significados produzidos pelos professores, entendemos 

que não estamos lidando com percepções, sentidos, conceitos e definições prontos e 

acabados. Acreditamos que no diálogo estabelecido as transformações continuam 

ocorrendo, dando-nos indicativos de buscas: por novos caminhos, novos saberes, outros 

fazeres. 

Inicialmente, na tessitura deste artigo, deparamo-nos com a existência de múltiplas 

configurações do humano no contexto da escola, uma heterogeneidade de sujeitos, o que 

nos levou a questionar se essa escola está preparada para dar conta desse desafio. Mais 

especificamente, preocupa-nos se os professores, regentes e de educação especial, estão 

preparados para acolher os alunos com deficiência e TGD, assim como são capazes de 

identificar e de transformar as barreiras à aprendizagem dos alunos. 

Também observamos, nas escolas e nos sistemas de ensino, questões de cunho político 

que fragilizam os fazeres na escola com os alunos com deficiência, entre elas 

organizações curriculares cujas orientações continuam a preservar os modelos de 
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ensino, aprendizagem e seleção de conhecimentos ultrapassados, mesmo depois da 

inserção de novos sujeitos e novos paradigmas educacionais.  

Percebemos que alguns modelos ainda centram o aprender no aluno e concebe o aluno com 

deficiência como aquele incapaz de aprender. A centralização do processo no aluno inibe 

as possibilidades de reflexão sobre a prática pedagógica realizada no contexto de sala de 

aula e no AEE e assim, os questionamentos e tensões curriculares escapam às discussões. 

Questionamos a predominância de práticas pedagógicas formais e tradicionais em 

escolas de educação básica inclusivas, sobretudo quando essas práticas envolvem 

tentativas de escrita, repetição e memorização, por vezes descontextualizadas dos seus 

conhecimentos originários. Insistimos na necessidade de reconhecer as características 

do desenvolvimento humano, para que, a partir delas, possamos orientar o planejamento 

e a organização das práticas curriculares para os diferentes níveis de ensino. Ao 

compreendermos que as construções e aquisições humanas, independente da condição 

física, intelectual e afetiva do aluno, ocorrem a partir das relações que são estabelecidas 

com o meio, certamente que as experiências e vivências lúdicas e práticas ganharão 

espaço e relevância no currículo como atividades mediadoras do desenvolvimento 

intelectual, social e cultural do aluno. 

No discurso de alguns professores surge um dado apontado por Lunardi (2005): a 

prevalência de uma dissociação do processo de ensino e aprendizagem, em que a diferença é 

vista sempre como uma característica do aluno e como algo que precisa ser reconstituído, 

corrigido, normalizado. 

Entendemos que a tarefa de reconhecimento, compreensão e implementação de um 

currículo inclusivo não é uma tarefa fácil, mas também não tem que ser solitária. Ela deve 

ser compartilhada com todos os profissionais da escola, numa perspectiva de trabalho 

transdisciplinar e também com a família. Partilhar saberes, concepções, medos, desejos e 

desafios pode transformar o receio e a incerteza em desejo, possibilidades. As diferenças 

que, por vezes, separam uns dos outros, podem unir e fazer partilhar e cooperar em função 

de um trabalho coletivo. 

As narrativas apresentadas neste artigo sinalizam a necessidade de se ouvir os 

professores de educação especial sobre suas práticas pedagógicas, sobre suas demandas 
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dentro e fora de sala, sobre suas conquistas e desafios, para assim, começarmos a 

delinear uma proposta de formação que traga conhecimento e metodologias que sejam 

verdadeiramente condizentes com as realidades vividas. Formação inicial e continuada 

que contemplem o desejo, como verificamos nas narrativas, de favorecer a inclusão por 

meio da inclusão e da aprendizagem do sujeito da educação especial. 

Os sentidos produzidos pelos professores de AEE sobre suas práticas demonstram que, 

por estarem disponibilizando aos alunos atendimentos especializados às suas diferenças 

em espaços e tempos diferentes da sala de aula, alguns professores apresentam 

dificuldades de estabelecer um canal de comunicação válido no contexto escolar. 

Assim, a organização e a prática curricular continuam não sendo prioridade nas 

discussões e reflexões dos professores de educação especial e demais profissionais da 

escola. Permanecem apoiando-se em orientações legais e práticas instituídas 

historicamente sobre o que se deve ensinar e como ensinar a alunos com deficiência.  

Como afirmam Mendes-Lunardi, Silva e Pletsh (2011, p. 15) 

[...] as práticas curriculares culturalmente sedimentadas e institucionalizadas levam a uma 

dissociação do processo de ensino e aprendizagem, e à manutenção da ideia de deficiência como 

uma característica do aluno e como algo que precisa ser reconstituído, corrigido, normalizado.  

 

Não concordamos, literalmente, com a implantação de um modelo de currículo único e 

com práticas pedagógicas fragmentadas e descontextualizadas, por entendermos que 

esse processo engessa e descaracteriza os diferentes movimentos da e na escola. 

Apostamos como diria Meirieu (2002, p. 274), em “[...] criar as condições para que o 

outro se eduque, saber-se impotente sobre a liberdade do outro para recobrar um poder 

sobre os dispositivos que lhe permitem afirmar-se”. Também declaramos nossa 

preocupação com práticas pedagógicas denominadas inclusivas que se subordinam às 

práticas orientadas para o ensino formal conteudista. 

A leitura de parte da obra de Vigotski nos ajuda a confirmar essa percepção, uma vez 

que nos permite entender que o autor sinalizava que as práticas envolvidas no processo 

ensino-aprendizagem devem estar em estreita relação com as demandas do sujeito e que 

o conhecimento não esteja “[...] à margem da vida e em discrepância com ela” 

(VIGOTSKI, 2010, p. 170). 
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Assim, reconhecemos a necessidade de criar e instituir um debate curricular local e 

nacional nas e para as pesquisas sobre o Atendimento Educacional Especializado. Desse 

modo, aventuramo-nos romper com os modelos de um currículo, tradicionalmente 

desenhados para a exclusão e, possivelmente, estaremos delineando novos contornos 

para as práticas inclusivas nas escolas comuns, assim como recolhendo elementos 

potencializadores para antigas e novas pesquisas. 
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PERCEPÇÕES E CONCEPÇÕES SOBRE A AVALIAÇÃO ESCOLAR 

  DA SILVA, Lauriceia Tomaz, Prefeitura do Recife, Faculdade Joaquim Nabuco. 

Resumo   

Na educação brasileira contemporânea, as práticas avaliativas vivenciadas pelos 

estudantes com deficiência ainda constitui tema pouco explorado em pesquisas. Em 

particular, há uma lacuna de conhecimentos sobre como estes estudantes percebem a 

própria experiência educacional. Esta comunicação surge a partir dos resultados da 

Pesquisa de Mestrado ESTUDO SOBRE OS PROCESSOS AVALIATIVOS E A 

PROMOÇÃO ESCOLAR DOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA tendo como 

foco a concepção dos 14 estudantes, matriculados no ensino médio sobre o processo 

avaliativo vivenciado por eles no cotidiano escolar e suas percepções sobre as práticas 

avaliativas. Como objetivo definiu-se caracterizar a percepção deste grupo de estudantes 

com relação às práticas pedagógicas adotadas por seus professores na sala de aula 

regular. O campo se constitui de cinco escolas da rede estadual de Pernambuco/Brasil. 

Utiliza-se da pesquisa qualitativa de caráter exploratório e, na análise dos dados, adota 

como referência o campo de conhecimento dos Estudos Culturais e da Educação 

Inclusiva. Conclui-se, que o processo avaliativo permanece excludente apesar da Lei de 

Diretrizes da Educação Brasileira (Brasil, 1996) e das diretrizes da Política Nacional da 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 2008). Assim, urge a 

necessidade de se instituir nas escolas (a) maior diálogo entre professor e estudantes, (b) 

adaptações de materiais avaliativos, (c) respeito ao ritmo de cada educando (a) e (d) 

apoio de especialistas sempre que necessário. Por fim, os achados mostram que, no 

ensino médio, o serviço de Atendimento Educacional Especializado (AEE) não oferece 

o que a política educacional de inclusão do estudante com NE determina, necessitando 

dessa forma de um maior investimento para que de fato se concretize nas redes de 

ensino dos estados brasileiros. Argumenta-se, neste trabalho, que uma das alternativas 

para se romper com as práticas avaliativas excludentes ainda vigentes nas escolas é a 

criação de oportunidades de compartilhamento das experiências entre os envolvidos (as) 

no processo educacional, o que implica necessariamente em criar oportunidades para os 

estudantes com deficiência se expressar, serem ouvidos.  

 

Palavras – chave: estudantes com deficiência - educação inclusiva- avaliação. 

 

Abstract 

 

In contemporary Brazilian education, assessment practices experienced by students with 

disabilities is still relatively unexplored in research. In particular, there is a knowledge 

gap on how these students perceive their own educational experience. This 

communication comes from the results of the Research Master STUDY ON THE 

PROMOTION AND evaluative processes SCHOOL STUDENTS WITH 

DISABILITIES focusing on the design of the 14 students enrolled in school on the 

evaluation process experienced by them in school life and their perceptions about 

assessment practices . This research has as objective to characterize the perception of 

this group of students with respect to pedagogical practices adopted by their teachers in 
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the regular classroom. The field is made up of five schools of the state of Pernambuco / 

Brazil. It uses the exploratory qualitative research and, in data analysis, adopts how 

reference the knowledge about the Cultural Studies and Inclusive Education. We 

conclude that the evaluation process remains exclusionary, despite the Guidelines Law 

Brazilian Education ( Brazil, 1996) and the National Policy for Special Education in the 

Perspective of Inclusive Education ( Brazil , 2008) . Thus , there is an urgent need to 

establish schools ( a) greater dialogue between teacher and students , ( b ) adaptation of 

materials evaluation , ( c ) as the pace of each student ( a) and ( d ) expert support when 

necessary . Finally, the findings show that, in high school, the Answering Service 

Specialized Education ( AEE ) does not offer what the educational policy of inclusion of 

students with NE states , thus requiring a greater investment to actually be realized in 

education networks of states. It is argued in this paper that one of the alternatives to 

break the exclusive evaluation practices still prevailing in schools is creating 

opportunities for sharing experiences among stakeholders (as) in the educational process 

, which necessarily involves in creating opportunities for students with disabilities to 

express themselves and be heard . 

 

 Keyword : disabled students - inclusive education -  evaluation. 

 

INTRODUÇÃO:  

Marcantemente influenciada pelas perspectivas sociais, a escola ainda hoje se 

constitui em espaço de exclusão social, onde só uma pequena parcela populacional tem 

acesso aos conhecimentos nela produzidos. Esses conhecimentos são abordados dentro 

de uma cultura de poucos, tornando-se elitistas e constituindo-se esse fato um 

empecilho para a permanência de grande parte dessa população na escola. Entre os 

grupos que vivenciam tais situações, encontram-se as pessoas com deficiência, vítimas 

de exclusão na e da escola. 

Como instrumento para a consolidação dessa exclusão, encontramos na 

avaliação um rico aliado, seja ela realizada no plano formal ou informal. A que é 

efetuada no primeiro plano manifesta-se através de trabalhos, exercícios, provas e 

atividades que se materializem nos afazeres escolares dos estudantes e, 

consequentemente, numa nota. Na situada no segundo plano, estão os juízos de valor, 

que são invisíveis e acabam por influenciar o resultado das avaliações finais formais.  

Tais juízos de valor são construídos nas interações diárias entre professores e 

alunos, e determinam o investimento que o professor fará em cada aluno. Quando esse 

juízo de valor vem coberto pelo manto dos preconceitos e estigmas em relação ao 

estudante, ele termina por retirar as próprias oportunidades de aprendizagem desse 

estudante (Freitas, 2003; Teixeira, 2010; Beyer, 2010). 
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Nessa expectativa, projeta-se a situação do fracasso no próprio estudante com 

deficiência, ao se acreditar que ele não seria capaz de aprender na escola regular por 

causa de sua característica biológica, ou seja, sua deficiência.  

Contrapondo-se a esse pensamento, nos propormos a realização deste trabalho, 

pois, acreditamos que todo o sujeito tem capacidade de aprender, desde que lhe seja 

oportunizado situações didáticas para que a aprendizagem aconteça. Ancorados nos 

princípios inclusivos de uma educação para todos, bem como o lema defendido pelas 

PcD  nada sobre nós sem nós, buscamos   caracterizar a percepção de 14  estudantes  do 

ensino médio, com relação às práticas pedagógicas adotadas por seus professores na 

sala de aula regula e os processos avaliativos por eles vivenciados, do município do 

Cabo de Santo Agostinho – PE – Brasil. O presente trabalho, utiliza-se da pesquisa 

qualitativa de caráter exploratório e, na análise dos dados, adota como referência o 

campo de conhecimento dos Estudos Culturais e da Educação Inclusiva. 

 

1. Avaliação escolar e inclusão 

 

Apesar de a avaliação ser um campo sobre o qual, academicamente, os estudos 

têm avançado muito nos últimos tempos, tal prática configura-se como um grande 

desafio para os professores nos dias de hoje, e constitui-se em um instrumento de 

exclusão social marcantemente produzido no ambiente escolar. Isso porque as práticas 

seletivas e classificatórias, ainda imperam nesse campo da educação, tendo como 

consequência o fracasso escolar e a retenção de muitos estudantes. 

Ao desvincular-se de uma prática educativa includente, ela cristaliza processos de 

preconceitos e de rejeição social, através dos juízos de valor e das percepções que 

estabelece de cada indivíduo, transformando-se em mecanismo de má utilização. 

Foucault (2010 apud Lukesi, 2011, p.68), através de seu livro Vigiar e punir, nos 

remete, a saber, que, com o final dos mecanismos inquisitórios, “passamos, na 

emergência da modernidade, para os mecanismos de disciplinamento, através dos 

micropoderes, que operam no seio das instituições sociais”. 

A escola é uma dessas instituições e as provas, como hoje denominamos o antigo 

exame, um desses mecanismos, que acarreta no ambiente escolar, ainda hoje, uma carga 

de ameaça e de castigo sobre os estudantes.  O objetivo é, segundo Lukesi (2011, p. 68), 

“pressioná-los, para que disciplinadamente estudem, aprendam e assumam condutas, 
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muitas vezes, [...] aversivas, dentro de um padrão de conduta, arraigado no molde de 

conceder e agir dos educadores”. Todos aqueles que não se moldam ou adequam-se a 

tais princípios são escanteados ou mesmo excluídos.  

Tais atitudes se fortalecem principalmente pelas concepções construídas ao longo 

do tempo na História da humanidade, em relação às pessoas com deficiência. São 

concepções que incutem em muitos todos os construtos sociais em relação à pessoa, de 

incapacidades, incompletude, entre outros, antes já mencionados neste estudo. 

Beyer (2010, p.19) afirma ainda que, “a influência médica e seu poder arbitrador, 

tão bem ilustrado na análise histórica de Foucault (1995), encontram-se mais presentes 

do que se pensa nas práticas nos diferentes espaços da educação [...]”. Impulsionada por 

estes pensamentos, a escola constrói no imaginário de todos os seus agentes a 

concepção de incompletude, de incapacidade, taxiada nos estigmas e preconceitos 

relacionados aos estudantes com deficiência, o que validaria qualquer ação de fracasso e 

de insucesso em sua vida educacional.  

Nesta expectativa, projeta-se a situação do fracasso sobre o próprio estudante com 

deficiência, pois se acredita que ele não seria supostamente capaz de aprender na escola 

regular por causa de sua deficiência ou de sua limitação individual. Desse modo, ele 

sofre as consequências de uma baixa expectativa social, a qual desconsidera que o 

verdadeiro fracasso escolar acontece quando elidimos de um estudante o direito de 

aprender. 

Contrapondo-se a esse pensamento, a educação inclusiva vem defender a ideia de 

que todos os indivíduos têm o direito de ter suas particularidades reconhecidas e sua 

individualidade respeitada, já que o processo educacional deve ter o comprometimento 

de buscar mecanismos que possibilitem a aprendizagem a todos, princípio esse 

defendido pela Constituição Federal, artigos 205 e 206 (Brasil, 1988). 

De acordo com Beyer (2010, p. 31), no que concerne à avaliação dos estudantes, 

deve-se  dar preferência aos processos que “ [...] sirvam de retroalimentação do 

processo de ensino e aprendizagem, isto é, que informem se o aluno está conseguindo 

progredir em sua aprendizagem, quais metas tem atingido, quais não, qual a 

variabilidade positiva e as adversidades em seu aprender”. 

 Defendemos que, para a avaliação ser justa, é necessário o professor atentar para 

a multiplicidade dos instrumentos avaliativos. Agindo assim, há possibilidade de 

romper com o papel fiscalizador da avaliação classificatória, vinculada a um modelo 
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padronizador, em prol de um modelo diversificado, preconizando a flexibilidade e a 

dialogicidade, e atentando para as diferentes características e necessidades educacionais 

de cada estudante. 

Dessa forma, a prática avaliativa do ensino e da aprendizagem pode ser vista, 

conforme ressalta Santiago (2003, p. 20), como “um pensar e um agir articulados que 

andam de par com as intenções do trabalho na escola”. Ou, como afirma Hoffmann 

(1993, p.18 apud Silva, 2011, s/p), é uma “reflexão permanente sobre sua realidade e 

um acompanhamento, passo a passo, do educando na sua trajetória de construção de 

conhecimento”. 

Para que tal objetivo seja atingido, as atividades vivenciadas no cotidiano da sala 

de aula devem estar em concordância com a proposta de ensino e articuladas com a 

proposta avaliativa do sistema escolar. 

Na perspectiva inclusiva, a avaliação tem como fundamento maior acomodar a 

pluralidade de valores e culturas existentes nas sociedades atuais. Para tanto, há a 

necessidade em diversificar seus procedimentos, buscando, assim, atender à diversidade 

de estudantes em suas peculiaridades no processo de aprendizagem. 

  Dessa forma, busca-se, de acordo com Fernandes (2009, p. 58), integrar o ensino 

à aprendizagem, tendo como objetivo principal “conseguir com que os alunos aprendam 

melhor, com compreensão, utilizando o desenvolvimento de suas competências”. 

 Continua esse autor afirmando que, para atingir tal finalidade, caberá ao professor 

organizar o processo de ensino; propor tarefas apropriadas aos alunos; definir prévia e 

claramente os propósitos e a natureza do processo de ensino e avaliação; criar um 

adequado clima de comunicação interativa entre seus alunos. Tal processo interativo 

constitui-se em um dos pontos mais importantes no processo de ensino e de 

aprendizagem, uma vez que é através dele que o professor irá estabelecer pontes entre o 

que se considera ser importante aprender e o complexo mundo dos alunos (o que eles 

são, o que sabem, como pensam como aprendem entre outros).  

Desse modo, fundamenta-se um modelo de avaliação dentro de uma filosofia 

inclusiva, aquela cuja perspectiva está em oportunizar aos estudantes desenvolverem 

suas potencialidades, ao mesmo tempo em que proporcionará ao professor pistas de 

como deve desenvolver seu trabalho pedagógico, no sentido de onde está acertando e 

onde tem que redirecioná-lo, tendo sempre como ponto de chegada a aprendizagem de 

todos os estudantes. 
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2. Contextualização metodológica 

  

A presente investigação desenvolveu-se sob a orientação do tipo de pesquisa 

qualitativa, de abordagem exploratória, tendo como foco a concepção dos 14 estudantes, 

matriculados no ensino médio sobre o processo avaliativo vivenciado por eles no 

cotidiano escolar e suas percepções sobre as práticas avaliativas. 

Para atingir os objetivos propostos, optamos por ouvir as vozes dos estudantes, 

captando sua percepção em relação ao processo de escolarização e a como 

correlacionam os processos de avaliação durante sua trajetória educacional a seu 

desempenho acadêmico. Esta opção foi baseada na convicção de que era importante 

ouvir as vozes desses sujeitos, até pouco tempo silenciadas, atendendo ao movimento 

reivindicatório dessa parcela da população, denominado, segundo a ONU, “Nada Sobre 

Nós Sem Nós” (Sassaki, 2011). Este movimento consiste, basicamente, em assegurar 

que as vozes das PcD sejam ouvidas e suas percepções e demandas escutadas, com 

vistas a apoiá-las em seu processo de empoderamento e de emancipação. 

Associamos a este critério o fato de os estudantes com deficiência, ou seja, 

aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas (ONU, 2006), estarem cursando a Educação Básica, no nível Médio. 

No intuito de alcançar o fim delineado utilizamos como instrumento de coleta de 

dados a entrevista semiestruturado. Em conformidade com a Resolução nº 196 do 

Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde (Brasil, 1996b), durante a 

realização das entrevistas foram garantidos respeito à autonomia do sujeito participante, 

de seu anonimato, privacidade quanto aos dados confidenciais, desconfortos e riscos 

possíveis, e os benefícios esperados, entre outros. Esclarecido isso, foi assinado pelos 

participantes e/ ou responsáveis legais a Carta de Livre Consentimento, como exigido 

pelo Comitê de Ética. 

Para procedermos à análise, após a coleta de informações, transcrevemos todas as 

entrevistas dos estudantes literalmente, exercício que demandou tempo, uma vez que 

procuramos respeitar os detalhes, pausas, repetições e silêncios das falas.  Após esse 
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trabalho, utilizando de elementos da análise do discurso (Bardin, 2011), partimos para 

análise das falas desses sujeitos. 

 

 

3.  Apresentação, análise e discussão dos resultados: 

 

É eminente que nos últimos anos, temos percebido no Brasil um grande 

movimento em busca de democratizar o ensino para toda a população, contudo as 

práticas avaliativas constitui-se ainda um grande desafio a ser enfrentado, 

principalmente no que se refere as PcD. 

Ao retratarmos a história de vida escolar dos estudantes entrevistados, temos 

indicativos de como isso acontece, uma vez que o acesso à escola, apesar de difícil, 

concretizou-se. No entanto, dentro do contexto da vivência destes estudantes nesse 

espaço escolar, encontramos alguns indicadores que provocariam o insucesso da função 

educacional. Ao questionarmos os estudantes sobre como desenvolviam as atividades 

em sala de aula, obtivemos os seguintes depoimentos: 

 

As dificuldades sempre aparece, né! A questão da [...] do 

acompanhamento, que sempre para mim escrever, por exemplo, 

tinha que ter alguém pra ditar pra mim [...] que sempre foi 

difícil isso, os professores também que até hoje afirma que não 

sabem lidar com os alunos deficientes, que não sabe como 

chegar perto dos alunos. (Bruna – 3º ano). 

 

Até a terceira série, não fazia nada [...] a professora me 

chamava de burro [...]. Na escola do CAIC, a professora me 

ensinou [...] a professora me ensinou a entender e fazer o texto 

poema [...] e um amigo, o Emerson, me ensinou a entender 

LIBRAS e aprender a ler. Eu sempre fiz as atividades com os 

meus colegas [...] aos poucos fui aprendendo [...] só que 

português é muito difícil (André – 2º ano).  
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Ao analisarmos tais falas, percebemos de forma nítida que o processo de ensino e 

de aprendizagem acontece, em sua grande maioria, sem a interação entre professor e 

estudante, ficando para este último a inteira responsabilidade pela sua aprendizagem. 

Nesse sentido, a processo avaliativo sofre influência direta, passando a ser respaldado só 

nas concepções que tais professores têm desses estudantes, bem como no que está 

expresso nas atividades estanques. Ao mesmo tempo, é preciso refletir sobre a 

intervenção necessária para que a aprendizagem venha, de fato, a acontecer. A ausência 

dessa intervenção tem proporcionado, em muitos casos, a desmotivação e, 

consequentemente, a evasão dos estudantes do espaço educacional. 

Essa situação é resultante da concepção de avaliação internalizada por alguns 

professores, os quais, muitas vezes, efetivam uma avaliação classificatória e pouco 

analítica sobre a aprendizagem dos estudantes com deficiência. Nela, a interação não se 

constitui um fator preponderante para o processo de ensino e de aprendizagem. 

 No que se refere aos estudantes surdos, tal situação agrava-se, uma vez que, além 

de todo o processo excludente, a barreira comunicacional constitui um entrave ainda 

maior.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais: Estratégias para a Educação do aluno 

com Necessidades Educacionais Especiais
134

 (Brasil, 1998, p. 42-43) já sinalizavam 

alternativas possíveis para tais problemas. Em relação às adaptações curriculares, o 

documento pontua que na relação professor e aluno, deve-se considerar as dificuldades 

de comunicação do aluno, a metodologia deve ter como ponto de partida o nível de 

compreensão dos alunos, os sistemas de comunicação que utilizam para que os mesmos 

possam ter plena participação no processo de aprendizagem. 

Contrapondo-se a tais orientações, encontramos nas escolas uma realidade 

totalmente diversa das indicações legais, pois uma das mais frequentes reclamações 

apresentadas pelos estudantes surdos, que são maioria na nossa pesquisa, é a dificuldade 

de participação na sala, assim como de execução das atividades propostas, o que 

corresponde à ausência desses recursos. Quando indagados sobre sua participação nas 

aulas, nos relataram: 

Aqui? Mais ou menos [...] No primeiro ano não tinha intérprete 

não [...] eu fiquei esperando, mas os outros surdos foram 

                                                           
134

 Nomenclatura utilizada na época se referindo aos estudantes com deficiência.  
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embora, pararam de estudar. Mas eu persisti, apesar de ser 

reprovado no final do ano [...] só ficou eu e Wagner. O diretor 

nos aconselhou a ficar e nós ficamos (André – 2º ano). 

Em relação à prova: 

É muito difícil [...] porque é em língua diferente [...] não é em 

LIBRAS [...] para os surdos é difícil. O professor chama o nome dos 

alunos, os surdos, 2, 3, e 4(sic) aqueles que ouvem é 7, 8,9(sic). 

(André - 2º ano). 

 

As provas são muito difíceis, têm palavras que eu não conheço em 

Português, só é Português, além disso, o tempo é pouco. (Eduardo - 2º 

ano). 

Nessas falas, percebemos as dificuldades com que estes estudantes convivem; 

apesar de retratarmos aqui apenas as falas dos estudantes surdos, tais práticas são 

vivenciadas por outros estudantes, como a ausência das provas em Braille para a 

estudante cega, bem como o exercício ampliado para a estudante com baixa–visão. 

Assim outro elemento que nos foi revelado a partir desta pesquisa, em relação à 

qualidade educacional proporcionada a estes estudantes, diz respeito à ausência de 

material adaptado às necessidades destes indivíduos, indo de encontro ao preconizado 

pela LDBN (Brasil, 1996a, Art. 59, inciso II) que assegura aos estudantes com 

deficiência, “[...] recursos educativos para o atendimento a suas necessidades”. 

 Neste sentido, adequar não é sinônimo de facilitar, mas trabalhar com pedagogia 

diferenciada, ativa e cooperativa, ação que perpassa a atuação do professor e exige 

apoio nos e dos diversos segmentos que compõem a escola de hoje. Para Carneiro 

(2011, p. 441), “os Sistemas de Ensino ignoram tudo aquilo que é marca de 

diferenciação no processo educacional”, impondo a responsabilidade da organização da 

aprendizagem no professor, contudo, no que se refere às políticas e a ordenação do 

planejamento sua participação é incipiente. 

A discussão sobre as formas de acesso e de permanência com sucesso escolar 

articula-se à discussão sobre o papel social da educação e às dimensões a serem 
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asseguradas, visando à garantia da qualidade social do processo formativo, bem como à 

articulação da escola à dinâmica social vigente. Tais dimensões estão articuladas à 

formação continuada de professores, bem como à manutenção de técnicos que possam 

dar suporte às práticas educacionais.  

Essas perspectivas, entre outras, estabelecem meios de como oportunizar uma 

educação para todos, buscando garantir o que propaga a Constituição Federal (BRASIL, 

1988, Art. 205), que outorga a educação como “Direito de todos [...] visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho”. 

Exemplificamos ainda, como falta de oportunidade para que isso aconteça, o fato 

de, em uma das escolas pesquisadas, terem sido reprovados, no ano anterior, sete 

estudantes surdos, devido à falta de intérprete em sala de aula, O que parece uma 

explicação equivocada, torna-se viável quando a ausência desse profissional intensificou 

a invisibilidade desse sujeito, uma vez que as barreiras comunicacionais se agravaram, 

levando tais estudantes surdos a desanimarem e, aos poucos, no decorrer do ano letivo, 

a evadirem-se do ambiente escolar. Ou seja, a negação de direito a esses estudantes, 

garantido por lei, foi à causa de penalidade ao próprio estudante. E mais, apenas duas 

escolas tinham garantido o Atendimento Educacional e, em uma, a que tinha mais 

estudantes com deficiência, tal atendimento estava em regime de cooperação, pois a 

técnica era lotada em outra unidade educacional e o gestor conseguiu que fosse cedida 

para dar suporte à escola. Essa ilustração mostra a fragilidade de tal ação, em vistas da 

demanda, o que torna a capacidade de atendimento pelo profissional um tanto ineficaz.  

Torna-se claro, para nós, que a escola não assumiu, na sociedade capitalista, a 

responsabilidade de ensinar tudo a todos, mas de legitimar um espaço que hierarquiza o 

saber e que seleciona quem deve ou não aprender, impondo-se uma única forma de ela 

funcionar. Dessa forma, ela fragmenta o conhecimento em disciplinas, pois, de acordo 

com Freitas (2005, p. 27), estas são “distribuídas por anos e os anos subdivididos em 

partes menores que servem para controlar certa velocidade de aprendizagem do 

conhecimento”. 

Convencionou-se, assim, que certo número de conhecimentos deveria ser 

dominado pelos estudantes em um determinado tempo e que, periodicamente, tais 

alunos seriam verificados para saber se realmente os dominam, sendo estes os critérios 

para o avanço dos discentes em direção a conhecimentos posteriores e mais avançados. 
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Para Freitas (2005, p.28), o imperativo de colocar organismos artificiais de avaliação, 

como prova e testes originaram-se pelo fato da vida ter ficado fora da escola, levando a 

avaliação mecânica e igualmente artificial. 

Assim, creditamos que a avaliação que ainda insiste em prevalecer constitui-se em 

um mecanismo de relação de poder, onde os juízos de valor influenciam diretamente o 

fazer pedagógico e as notas, estas utilizadas como um meio de controle do trabalho e do 

comportamento dos estudantes. Como bem pontua Perrenoud (1999), a avaliação 

privilegia um modo de estar em aula e no mundo, valoriza formas e normas de 

excelência, define um aluno modelo, aplicado e dócil para uns, imaginativo e autônomo 

para outros.  

A avaliação constitui-se em um mecanismo de seleção e de exclusão escolar. Na 

compreensão de que a prática pedagógica está centrada nas notas e exames, toda 

comunidade escolar, principalmente os alunos, tem funções centradas na promoção 

(Luckesi, 2008). Aqueles que não seguem esta lógica são impulsionados a se retirar do 

ambiente escolar, vistos como incapazes de aprender, responsabilizados pelo seu 

próprio fracasso, ou permanecem em uma sala, para, em um ano qualquer, se evadirem.  

Isto fica claro na fala de Mariana (E7) onde ela justifica sua repetência escolar: 

 

 Os professores não tinham paciência comigo. Na segunda série 

repeti muitas vezes. As professoras diziam que eu era 

burra....ficava triste...na terceira série também...com isso 

deixava muito de ir para a escola...gazeava aula...na quarta série 

fui para o CAIC....aí foi bom...a professora disse: vou te ajudar 

a aprender ...você vai ler...fiquei perto dela...era sala 

especial...poucos alunos....e fui aprendendo meu nome...a ler. 

 

Tal fato acontece principalmente porque, se, de um lado, os alunos não se sentem 

motivados pela lógica trazida pelas notas, de outro, entram em crise aqueles que delas se 

utilizam e não conhecem outros mecanismos de promoção. Tais pessoas não 

compreendem que avaliar não é medir, ainda que isto faça parte do processo de 

avaliação. A avaliação não deveria começar e muito menos terminar quando atribuímos 
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uma nota à aprendizagem e não deveria ser utilizada como instrumento de reprovação 

do estudante. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente estudo dedicamo-nos a identificar as práticas avaliativas realizadas 

pelos professores com os estudantes com deficiência relacionando essas práticas 

avaliativas as concepções e percepções dos seus atores. 

Escutar as vozes de pessoas antes silenciadas nos remeteu a sensações ímpares, 

que ora oscilaram entre a certeza de que conseguiríamos abstrair as informações 

desejadas, e as incertezas de incredulidades em relação à percepção dos sujeitos 

entrevistados, pois fomos ao campo, algumas vezes cientes de que não iríamos obter os 

dados desejados, principalmente quando fomos entrevistar os estudantes com 

deficiência intelectual. 

Tais incertezas nos fizeram refletir sobre até que ponto as crenças e as concepções 

em relação ao outro não são por nós abstraídos pelas influências culturais por nós 

vivenciadas e como podemos delas nos abster. Como afirma Dorziat (2004, p. 04), 

“Diversas lógicas e saberes são produzidos por contextos sociais também diversos, não 

havendo, muitas vezes, possibilidade de conciliá-los ou justapô-los sem que haja 

conflito, sob o risco de submeter um ao outro”. 

Assim, consideramos como um grande desafio nos desnudarmos de toda uma 

construção histórica, que homogeneíza, rotula, classifica o outro, tendo como ponto de 

partida a reflexão sobre o que vem a ser a essência humana e, mais do que isso, nos 

permitindo experimentar mudanças atitudinais. 

Tais reflexões se fazem necessárias, até porque a prática avaliativa para ser algo 

democrático e estar a serviço do aprendente não é algo fácil de ser concretizado se não 

nos desprendermos das “verdades” até então vivenciadas por nós, como estudantes ou 

como professores que somos. Mudar não é uma tarefa fácil, mas necessária, quando 

quebramos paradigmas e almejamos uma sociedade mais justa para todos e, 

consequentemente, uma educação voltada para a formação humana e não para satisfazer 

ideologias políticas, como tem sido vivenciado até então nas trajetórias escolares. 

Sabemos que a história da educação das pessoas com deficiência, desde sua 

concepção, constitui-se em uma luta de ideologias. Mais do que o sentimento de menos 



 

PARTE II  | Pág. 654  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

valia em relação a essas pessoas, durante séculos, foram negados o seu direito à 

educação, ou mesmo de serem considerados humanos, pois, para Kant (s/d apud Pereira, 

s/d, p. 02) o homem se humaniza pela educação, ou seja, “a educação é responsável pela 

formação e transformação do homem, proporcionando-lhe os meios adequados ao 

exercício de sua liberdade, autonomia e humanidade”. Negando-lhe o direito à 

educação, a sociedade privou essa parcela da população de se humanizar. 

Atentar para a inserção desses estudantes no contexto escolar configura-se como o 

primeiro passo para o reconhecimento da humanidade destas pessoas. Contudo, 

percebemos que muito há para se fazer a fim de que essas pessoas obtenham a educação 

de qualidade que a todos é legalmente garantida.  

A incredulidade em relação à aprendizagem desses estudantes configura-se, ainda 

hoje, em uma vertente a ser considerada, sendo esse um fator determinante no processo 

avaliativo vivenciado por eles. Se não acreditamos, por que investir então? Só 

investimos naquilo que acreditamos que dará retorno, é isso que nos motiva a procurar 

desenvolver bem qualquer atividade, seja ela pedagógica ou não. 

No decorrer do trabalho, percebemos a dificuldade enfrentada pelos estudantes em 

terem seus direitos educacionais garantidos, mesmo isso sendo estabelecido em nossa 

Constituição Federal (Brasil, 1988), como o primeiro dentre os direitos chamados 

sociais, e sinalizado nos diversos documentos internacionais em que o Brasil é 

signatário. As ações desenvolvidas em nosso contexto educacional deixam evidente que 

estes sujeitos ainda não são considerados como sujeito de direitos (Ferreira, 2004 apud 

Dantas, 2011), já que não se evidenciam práticas pedagógicas que respeitem as 

particularidades dessa parcela da população. 

O processo pedagógico, visto como corporificação das relações de poder entre 

professores e estudantes encontra na avaliação um grande aliado. Sendo em muitos 

momentos utilizada como elemento de controle e de disciplinamento, tal prática 

constitui-se como mecanismo de punição, exclusão e classificação dos sujeitos, muitas 

vezes utilizado para eleger aqueles que obterão êxitos e aqueles que irão fracassar. 

Esse fracasso mostra-se destinado àqueles que não conseguem se enquadrar 

dentro dos padrões estabelecidos, assim como “às normas” a serem seguidas. Assim, os 

grupos vulneráveis configuram-se como fortes candidatos a vivenciar tais experiências, 

já que lhes são negadas as condições de competir com igualdade de condições com a 

cultura dominante.  
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Tal situação se agrava ao percebermos que a desvantagem social é proporcionada 

pela ausência de oportunidades. Enquanto legalmente se garante a escolaridade para 

todos, visando ao pleno desenvolvimento do indivíduo, o acesso à escola não se 

constitui, ainda, uma garantia de aprendizagem para estes estudantes com deficiência, 

visto que os materiais adaptados e o pessoal especializado para o acompanhamento 

desses estudantes ainda são escassos. Assim, a garantia de apoio complementar para que 

esses estudantes possam aprender em igualdade de condições com os demais alunos da 

escola (Brasil, 1996a) constitui-se em uma verdade a ser conquistada e acentua ainda 

mais as desvantagens por estes estudantes vivenciadas. 

Essa desigualdade de oportunidades, que são, ainda hoje, negadas às pessoas com 

deficiência, remete, em muitas situações, aos professores, que depositam no estudante a 

responsabilidade de sua não aprendizagem, reforçando as barreiras atitudinais a eles 

vinculadas. Tais barreiras atitudinais, muitas vezes, já estabelecidas antes do 

recebimento destes estudantes em suas salas, colocam em evidência a deficiência da 

pessoa acima de sua potencialidade humana, distanciando-se, como nos lembra 

Bianchetti e Freire (2004, p. 66 apud Lima e Silva, s/d), a certeza de que “não é a 

distinção física ou sensorial que determina a humanização ou desumanização do 

homem. Suas limitações ou ilimitações são determinadas social e historicamente”. Ou 

seja, são historicamente “construídas” pelo modo como eles são olhados, e tais olhares 

têm alimentado os juízos de valor de desfavorecimento da aprendizagem destes. 

Essas atitudes são motivadas pelos sentimentos de homogeneização dos sujeitos, e 

mesmo que conscientemente saibamos que todos somos heterogêneos e diferentes, e 

isso constitua a natureza humana, em nossas práticas educacionais não encontramos vez 

para ações de respeito às particularidades individuais, ao ritmo de aprendizagem que 

cada um desenvolve, não as privilegiando como necessidade básica da aprendizagem. 

Tal situação se agrava na forma como executamos os processos avaliativos.  

Podemos nos instrumentalizar com diversas estratégias metodológicas, 

utilizarmos variedades de recursos didáticos. No entanto, no que se refere à prática 

avaliativa, muitas vezes, fazemos uso de novas nomenclaturas e de novas roupagens, 

mas as usamos para realizar exames de classificação, exclusão e elitização dos saberes, 

com finalidades que se distanciam da necessidade educacional para o novo homem do 

século XXI. 
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É mister salientarmos que o processo avaliativo só conseguirá desvincular-se de 

um poder arbitrário quando estiver coerentemente articulado com o ensino, e a 

aprendizagem estiver entrelaçada a uma prática que, simultaneamente, constitua o 

ensinar, o aprender, o avaliar, e que vislumbre o aprendente. Para isso, urge a 

necessidade de se instituir nas escolas (a) maior diálogo entre professor e estudantes, (b) 

adaptações de materiais avaliativos, (c) respeito ao ritmo de cada educando (a) e (d) 

apoio de especialistas sempre que necessário. 

Nesta pesquisa, torna-se evidente que todos os estudantes com deficiência são 

conscientes das barreiras impostas socialmente para que sua aprendizagem se efetive de 

forma plena e sem grandes distorções. Percebemos também que, mesmo com todos os 

empecilhos advindos dessas barreiras, os estudantes com deficiência estão, a cada dia, 

conquistando espaços e se fazendo ouvir.  

Fica evidenciado que estes jovens, oriundos de diversas formações familiares e de 

situações econômicas distintas, apesar de se inserirem no contexto educacional já em 

situação de desvantagem, conseguem, com o apoio familiar e com espírito de 

resiliência, não se deixarem abater pelas dificuldades enfrentadas. Antes, se sentem 

motivados a buscar mecanismos de superação e almejam se projetar academicamente, 

pois, em sua maioria, têm como perspectiva acadêmica fazer um curso universitário, 

como bem sinaliza Bruna: “Ah! eu sempre gostei de estudar e eu quero assim ir longe 

mesmo... eu também assim sonho em ser professor de faculdade e tal... eu quero fazer 

mestrado e tudo mais”! 

Tais sentimentos e expectativas rompem os ciclos de impossibilidades e quebram 

com os estigmas de incapacidades que, durante séculos, pairaram sobre suas vidas, além 

de contribuírem para novas perspectivas de olhares em relação a estas pessoas, 

contribuindo, assim, para visibilizá-las cada dia mais. 

Percebemos também que as políticas públicas afirmativas têm se constituído em 

um fator positivo para a inserção destes estudantes no contexto educacional, mas ainda 

não têm se constituído como garantia de uma educação de qualidade. Todavia, temos 

ciência que tais rupturas só serão  de fato efetivadas quando criarmos oportunidades de 

compartilhamento das experiências entre os envolvidos (as) no processo educacional, o 

que implica necessariamente em criar oportunidades para os estudantes com deficiência 

se expressar, serem ouvidos, e participantes de toda a ação pedagógica. 
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PROGRESSÃO CONTINUADA DOS ESTUDOS NOS ANOS INICIAIS 

DO ENSINO FUNDAMENTAL: CONTRIBUIÇÕES DA NEUROCIÊNCIA 

COGNITIVA 

 

BASTOS, Lijamar de Souza - Centro Universitário de Volta Redonda - UniFOA 

PARAÍSO ALVES, Marcelo - Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA/ IFRJ 

RESUMO    

O presente artigo refere-se ao desenvolvimento de um curso de formação continuada 

intitulado “Neurociência Cognitiva e Aprendizagem: correlatos na Progressão 

Continuada”, para docentes da rede pública de ensino no município de Angra dos Reis- 

RJ. A intenção é compreender as possíveis contribuições da Neurociência Cognitiva em 

seus aspectos neuroanatomofisiológicos para a prática docente junto aos discentes da 

educação básica, mais especificamente dos três anos iniciais do Ensino Fundamental. O 

referencial teórico utilizado para fundamentar a pesquisa emergiu dos estudos de 

Vygotsky e Luria. O pensamento dos autores auxiliou na reflexão sobre as 

especificidades funcionais dos processos mentais superiores do cérebro e a 

aprendizagem, o que nos possibilitou uma melhor compreensão dos pressupostos do 

sistema de Progressão Continuada no referido município. É relevante salientar que foi 

utilizada a abordagem de estudo qualitativa, procurando investigar as ações pedagógicas 

dos sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem no referido município.   

Palavras Chave: aprendizagem, ensino fundamental, neurociência cognitiva, 

progressão continuada. 

ABSTRACT 

This article refers to the development of a continuing education course titled "Cognitive 

Neuroscience and Learning: Continued Progression in related" to teachers of public 

schools in the municipality of Angra dos Reis, RJ. The intention is to understand the 

possible contributions of Cognitive Neuroscience in aspects neuroanatomofisiológicos 

for teaching practice with students to basic education, more specifically the initial three 

years of elementary school. The theoretical framework used to support the research 

emerged from studies of Vygotsky and Luria. The thought of the authors helped to 

reflect on the functional specificities of the higher mental processes of the brain and 

learning, which enabled us to better understand the assumptions of the system continued 

progression in the municipality. It is important to note that we used the qualitative study 

approach, seeking to investigate the pedagogical actions of those involved in the 

teaching-learning process in that county. 

Keywords: learning, elementary education, cognitive neuroscience, continued 

progression. 
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INTRODUÇÃO  

O presente estudo surgiu durante a nossa jornada de trabalho no campo da educação no 

município de Angra dos Reis – RJ no período compreendido entre 2005 e 2012. Nesse 

espaço e tempo podemos vivenciar alguns desafios inerentes à área educacional. 

Referimo-nos aos desafios relacionados ao ensino e à aprendizagem, ou melhor, às 

dimensões e mistérios que envolvem a construção do conhecimento.  

Em decorrência, percebemos a necessidade do docente em compreender como se 

aprende, talvez como uma possibilidade de aprender como se ensina. Por isso, encontro 

na Neurociência Cognitiva, uma asserção para alguns esclarecimentos e informações, 

norteando possíveis caminhos contributivos no processo ensino-aprendizagem. O curso 

de formação continuada “Neurociência Cognitiva e Aprendizagem: correlatos na 

Progressão Continuada” emergiu como um instrumento para a asserção mencionada.  

Conhecendo por dentro os problemas cotidianos da referida rede municipal de ensino, 

buscamos uma aproximação com os Estudos do Cotidiano (OLIVEIRA; SGARBI, 

2008). 

O referido campo, a partir de convicções políticas e epistemológicas que embasam suas 

pesquisas, concebem os currículos como uma criação cotidiana dos seus praticantes, 

caminhando em sentido a emancipação social e democratizante como defendida por 

Boaventura de Souza Santos (OLIVEIRA, 2012). 

Partindo deste pressuposto, a cotidianidade é reveladora da totalidade da vida cotidiana 

por que “ela é chave para a compreensão da natureza da interligação das partes e das 

tendências da fluência do processo” (p. 122).  

Naquele espaçotempo a SMECT-AR, seguindo orientações do MEC- Ministério da 

Educação e Cultura, iniciava a implantação do sistema de Progressão Continuada, como 

forma de avaliação.  

A implementação de tal sistema eclodiu com diversos conflitos entre a secretaria de 

educação, direção, equipe técnico pedagógico e docentes. Diversos docentes 

questionavam a referida forma de avaliação defendendo a concepção tradicional, onde a 
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reprovação é uma prática comum, uma conseqüência do processo de ensino e 

aprendizagem. 

É relevante salientar que a implantação do sistema de Progressão Continuada emerge da 

Resolução nº 7 de 14 de dezembro de 2010, onde a Câmara de Educação Básica do 

Conselho Nacional de Educação, fixa diretrizes curriculares nacionais para o Ensino 

Fundamental de nove anos. Nesta Resolução, os artigos 29 a 31 dispõem sobre 

articulações e continuidade da trajetória escolar como um percurso contínuo de 

aprendizagem nos três anos iniciais do ensino fundamental, assegurando ao discente: 

alfabetização, letramento, desenvolvimento das diversas formas de expressão, 

integração dos conhecimentos, abordagens de ensino flexibilizadas que atendam à 

diversidade e avaliação como parte integrante do currículo com características 

participativas, processuais, formativas, contínuas, cumulativas e diagnósticas. 

No município de Angra dos Reis-RJ, a adoção e cumprimento desta legislação que 

dispõe sobre o sistema de Progressão Continuada dos estudos, foi implementada pela 

SMECT, por meio da Resolução nº 2 de 28 de Março de 2011, devendo entrar em vigor 

na data de sua publicação, com efeitos retroativos a contar de 07 de Fevereiro de 2011, 

início do ano letivo escolar. A Resolução, em seu artigo 2- parágrafo único, prevê a 

Progressão Continuada do 1º para o 2º ano, e deste para o 3º ano do Ensino 

Fundamental. 

  

Diante do exposto, percebemos a necessidade de trazer a tona os conhecimentos 

oriundos da Neurociência Cognitiva e sua relação com a aprendizagem. O referido 

conhecimento (Neurociência) foi utilizado como uma mediação entre o ensino – 

docente – e a compreensão da complexidade que envolve o ato de aprender. 

Portanto, cabe esclarecer que o presente artigo tem como objetivo compreender os 

pressupostos da Progressão Continuada e suas implicações para os anos iniciais do 

Ensino Fundamental no município de Angra dos Reis-RJ, discutindo as possíveis 

contribuições da Neurociência Cognitiva para a atuação da prática docente junto aos 

discentes durante o processo de ensino e aprendizagem. 

CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA  
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Segundo Neves e Damiani (2006), na concepção dialética de Vygotsky não existe uma 

natureza humana apartada do meio; o sujeito age sobre o meio ativamente, sendo social 

em sua essência e, negando, portanto, a interação biológica entre a natureza humana e o 

meio social. 

Tal concepção sofreu forte influência do filósofo e socialista Karl Marx (1818-1883) 

que, aliado ao filósofo alemão Friedrich Engels (1820-1895), discursava sobre o 

materialismo dialético, materialismo histórico e existencialismo num socialismo 

humanista, em que o homem constrói sua própria história. 

Desta forma, “Vygotsky conclui que as origens das formas superiores de 

comportamento consciente deveriam ser achadas nas relações sociais que o indivíduo 

mantém com o mundo exterior” (LURIA, 2006, p. 25) como um agente ativo sobre o 

ambiente e cultura em que vive, não absorvendo as informações passivamente e, sim, 

pensando sobre elas, atribuindo-lhes significação singular na heterogeneidade humana.  

Portanto, o léxico mental funciona como ‘um dicionário interno’ que organiza, 

categoriza, classifica, nomeia, generaliza e armazena o conjunto de representações 

mentais das coisas do mundo, aplicado a um trânsito simbólico de signos (significante e 

significado) mediando, de forma semiótica, as coisas que o sujeito pensa do mundo e 

expressa por meio das palavras. É importante ressaltar que, mesmo considerando as 

diversas formas de cultura, não há um pensamento universal ou culturalmente 

organizado pois, de acordo com Oliveira (2004) “qualquer ser humano, em qualquer 

cultura, tem à sua disposição tantos modos de pensar quantos forem os diferentes tipos 

de atividade” (p.216).    

Nesta perspectiva, a microgênese ou o plano microgenético, configura um sublime 

espaço microscópico entre o saber e o não saber, assim como o que já temos de 

aprendizado efetivo no Desenvolvimento Real e o que podemos alcançar como 

aprendizado num futuro muito próximo, compreendido como Desenvolvimento 

Potencial ou “a capacidade potencial de aprendizagem” (VYGOTSKY, 2006, p. 111). 

Estes dois níveis - Real e Potencial – compõem a teoria de Zona de Desenvolvimento 

Proximal das funções cognitivas psicointelectuais do ser humano. 

Nas relações entre desenvolvimento e aprendizagem, podemos trazer a reflexão para o 

campo da neurociência, em que o aprendizado provoca ou promove o desenvolvimento 

cognitivo por meio da proliferação de redes neuronais e transmissão sináptica no 
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sistema nervoso central, pois “quanto mais aprendemos, mais redes formamos e mais 

neurônios teremos para propiciar plasticidade cerebral” (FERREIRA, 2009,pp.56-57). 

Essa comprovação neuroanatomofisiológica ratifica os estudos teóricos de Vygotsky 

(2006) sobre a aprendizagem, desenvolvimento cognitivo e maturação, em que “a 

aprendizagem é uma superestrutura do desenvolvimento” (p.104). 

Na abordagem neuropsicológica de Luria, o sistema funcional do cérebro é conceituado 

em três Unidades Funcionais – tronco encefálico, lobo temporal, parietal e occiptal e, 

por fim, o lobo frontal - (KAGAN; SALING, 1997, p. 20) que se interrelacionam, ou 

seja, as funções superiores do cérebro se associam obedecendo a uma hierarquia 

neuroanatomofisiológica com especificidades corticais, tornando possível a cognição e 

desenvolvimento cognitivo. Este sistema funcional revela o substrato da cognição numa 

dinâmica cerebral, ou seja, as interrelações e associações.  

Ferreira (2009) reforça a correlação entre a aprendizagem e o desenvolvimento cerebral 

quando relata que “cada aprendizado determina uma transformação cerebral, de forma 

anatômica, pois o(s) estímulo(s) leva(m) à construção de uma nova ou de novas 

conexões entre os dendritos de diferentes neurônios, localizados em diferentes regiões 

cerebrais” (p. 53). 

CONTEXTUALIZAÇÃO METODOLÓGICA 

O município de Angra dos Reis é situado na região da BIG- Baía da Ilha Grande, no Sul 

Fluminense. Segundo o IBGE de 2010, a população atinge o número de 169.270 

habitantes, sendo o 17º município em números populacionais no Estado do Rio de 

Janeiro. O crescimento populacional tem se refletido no número de matrículas nas redes 

particular, municipal, estadual e federal de ensino, conforme Censo Escolar da 

Educação Básica (MEC/INEP, 2009), que passou de 42.929 em 2007 para 46.581 em 

2009. Esses dados demonstram que, em números absolutos, mais de 25% da população 

total do município frequenta os bancos escolares, da Educação Infantil ao Ensino 

Médio. Na rede municipal de ensino temos, aproximadamente, 23.000 discentes 

distribuídos nas 72 unidades escolares (SMECT/ GPEE
135

, 2011).  

                                                           
135

 Gerência de Planejamento Estatístico Educacional da Secretaria Municipal de Educação Ciência e 

Tecnologia da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis. 
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É importante ressaltarmos uma peculiaridade territorial no município de Angra dos Reis 

que influi diretamente no âmbito educacional. O município possui regiões geográficas 

distintas como: continente, ilhas e sertões; todas possuem unidades escolares. As ilhas 

(com suas unidades escolares localizadas em praias) e sertões são regiões de difícil 

acesso, com comunidades caiçaras e características sócio-ambientais rurais. Portanto, a 

implementação da Progressão Continuada deverá contemplar à diversidade cultural e 

sócio-ambiental do município.  

A partir desta contextualização, a metodologia utilizada neste trabalho desenvolver-se-á 

por intermédio de quatro ações complementares. Primeira, revisão da literatura. 

Segunda, a investigação realizada no município de Angra dos Reis. Para a elaboração 

da pesquisa foi utilizada a abordagem de estudo qualitativa, procurando investigar as 

ações pedagógicas dos sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem no 

referido município. Terceira, as demandas necessárias para a elaboração do curso para 

os profissionais da educação e material de apoio. Quarta, a apresentação e a discussão 

dos resultados, que não serão dispostas em um único capítulo, mas ao longo de todo o 

trabalho. A opção por tal procedimento deve-se à tentativa de articulação entre a teoria e 

a metodologia, buscando articular e interagir com os dados produzidos na pesquisa e as 

considerações epistemológicas dos diversos autores utilizados para fundamentar o 

trabalho.  

A metodologia utilizada neste trabalho se aproxima dos Estudos do Cotidiano 

(OLIVEIRA, 2003) na tentativa de mergulhar e acompanhar os processos produzidos a 

partir do curso de formação com docentes e equipe diretiva das escolas e da secretaria 

de educação do referido município. 

Para Oliveira (2012) é preciso que se discuta o cotidiano a partir da inseparabilidade 

entre os campos políticos e epistemológicos. A autora considera que essa 

indissociabilidade entre os diversos saberes permite questionar a legitimação da 

dominação do pensamento ocidental moderno na contemporaneidade, em que o saber 

científico se sobrepõe sobre as demais formas de conhecimento do mundo e, em 

decorrência, a superioridade daqueles que os detêm sobre os demais sujeitos. 
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Com relação à primeira ação metodológica, realizamos uma revisão da literatura, 

utilizando a pesquisa bibliográfica, pois considera-se que “a partir do registro 

disponível, decorrente de pesquisas anteriores” (SEVERINO, 2007, p.122), nas quais o 

levantamento bibliográfico refere-se às citações de alguns autores que desenvolveram 

estudos similares a esta temática, torna-se possível discutir os fundamentos 

neurocientíficos cognitivos e socioculturais envolvidos com o processo de ensino-

aprendizagem (CERVO; BERVIAN, 2002). 

A segunda ação decorreu a partir das especificidades da SMECT-AR, tendo sido 

necessário delimitar, na pesquisa, os profissionais da educação participantes da 

investigação – docentes e pedagogos. Essa opção aconteceu por reconhecer-se que esses 

sujeitos são os principais responsáveis pelas ações pedagógicas nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental da rede pública no município mencionado. 

Para atingir tal intenção, foram utilizados como instrumentos de coleta de dados dois 

questionários semiestruturados compostos de perguntas abertas nos quais “o sujeito 

pode elaborar as respostas, com suas próprias palavras, a partir de sua elaboração 

pessoal” (SEVERINO, 2007, p.126). Os questionários foram utilizados antes e depois 

do curso, com prévia informação sobre os propósitos e as intenções da pesquisa, com 

questões pertinentes ao tema tratado. 

Para apreensão de dados empíricos para a pesquisa, foi utilizado a pesquisa documental 

(MARTINS; THEÓPHILO, 2009). A intenção é trazer os dados produzidos pela 

SMECT – documentos internos da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de 

Angra dos Reis - para realizar a contraposição com os dados obtidos nos questionários e 

refere-se, mais especificamente aos dados estatísticos educacionais, relatórios da 

gerência de Ensino Fundamental, registros de comentários dos profissionais da 

educação. Para os autores, estes documentos caracterizam fontes primárias de “dados, 

informações e evidências” (p.55) compilados para análise da pesquisa, permitindo a 

obtenção de detalhes sobre uma determinada temática. 

Portanto, os instrumentos utilizados – questionários e pesquisa documental – são 

perspectivas diferentes que, entretecidas aos fundamentos teóricos, proporcionaram 

maior veracidade à pesquisa. 
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Outro instrumento utilizado na investigação foi o caderno de campo, que permitiu 

observar aspectos relevantes no cotidiano da formação continuada dos docentes como 

fatos, intercorrências, opiniões, dúvidas, questionamentos que possam nortear as 

necessidades, acréscimos ou supressões para a confecção de um produto - curso - 

disseminável no meio acadêmico e profissional. O caderno de campo torna-se uma fonte 

de inúmeras informações, observações e evidências do ambiente educacional, 

aproximando o pesquisador das vivências in loco do cotidiano pesquisado. Portanto, 

exigiu do pesquisador a sensibilidade “para ouvir, observar e reconhecer os momentos 

mais adequados para perguntar, dialogar, enfim, agir” (MARTINS; THEÓPHILO, 

2009, p. 75) em prol da fidedignidade da pesquisa. 

A tentativa de realizar uma triangulação de dados – questionários, documentos da 

SMECT e caderno de campo - se aproxima das idéias de Esteban (2003) que 

recomenda, a triangulação, como um caráter favorável a construção de um discurso 

plausível no âmbito de pesquisas qualitativas. 

A terceira ação metodológica se constituiu em um processo para elaboração do produto 

– Curso de Neurociência Cognitiva e Aprendizagem: Correlatos na Progressão 

Continuada. A intenção foi utilizar os dados produzidos a partir da utilização dos 

questionários e das observações durante todo o processo da pesquisa (identificar as 

distorções conceituais entre Promoção Automática e Progressão Continuada, 

compreender os equívocos terminológicos da área de Neurociência Cognitiva e 

neuroanatomofisiologia, distinguir as classificações de dificuldades e transtornos de 

aprendizagem, conhecer as condutas avaliativas de aprendizagem e as interpretações 

sobre a cognição) para construir o curso de formação continuada que tivesse, como 

pressupostos teóricos, a neurociência cognitiva. Por fim, a quarta e última ação: a 

formação continuada.  

Tal ação metodológica (formação de professores) se construiu por meio de um processo 

continun, conforme disposto a seguir: foi utilizado um questionário antes da formação 

continuada (questionário 1), na tentativa de apreender as lacunas e equívocos 

relacionados ao processo de ensino e aprendizagem no cotidiano escolar, conforme já 

disposto no parágrafo anterior. Posteriormente, realizamos uma formação com os 

profissionais da educação já mencionados, buscando enfrentar tais problemas. Ao 
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término da formação, utilizou-se o questionário 2, na tentativa de apreender os 

comentários e opiniões após o curso.    

É relevante salientar que, nessa etapa, o curso foi construído a partir dos indícios 

(GINZBURG, 1989) captados em questionários, conversas informais, reuniões, relatos, 

observações, dentre outras situações cotidianas de trabalho, e que foram anotados em 

caderno de campo.  

Vale ressaltar que, a proposta do paradigma indiciário considera a investigação e análise 

dos indícios, dados, sinais, rastros, detalhes, resíduos e pormenores realizando um 

cruzamento das fontes utilizadas na pesquisa. Assim, no estudo, o referido paradigma 

permitiu captar pistas que traduziram pontos permitindo a ampliação e a visibilidade da 

realidade que fazia opaca (GINZBURG, 1989). Portanto, o rigor flexível trabalhou na 

decifração das marcas da cultura de reprovação impregnada na rede municipal, 

possibilitando a elaboração do material didático fabricado no enredamento desta 

dissertação: o curso de formação. 

O que busco revelar é que, ao finalizar a formação com os professores, percebi que 

poderia acrescentar questões que foram suscitadas durante o curso (captadas pelo 

questionário 2 e caderno de campo), permitindo um processo de construção coletiva: a 

tessitura de conhecimentos em rede.  

Cabe frisar que durante as dez formações realizadas no ano de 2012, o curso passou por 

transformações em seu conteúdo atendendo às demandas decorrentes dos debates, 

conflitos, tensões que emergiram durante o processo. 

Neste estudo enfatizamos a complexidade da cognição no processo de ensino e 

aprendizagem, sendo esta dirigida às funções superiores do cérebro como a linguagem, 

percepção, memória e associações destas estruturas. Esta vertente dialoga com o 

paradigma de Alexander Romanovich Luria (1902-1977), neuropsicólogo soviético que 

seguiu as grandes linhas e hipóteses formuladas por Lev SemenovichVygotsky (1896-

1934), ambas respeitosamente expostas neste artigo. 

APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
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O curso “Neurociência Cognitiva e Aprendizagem: correlatos na Progressão 

Continuada” surgiu como uma necessidade na tentativa de contemplar uma lacuna 

latente diante do novo sistema educacional implantado no município de Angra dos Reis-

RJ, perspectivando uma possível ferramenta para a área do ensino na educação. 

Nesta perspectiva, o curso - “Neurociência Cognitiva e Aprendizagem: Correlatos para 

a Progressão Continuada” - aborda assuntos que envolvem a prática pedagógica 

cotidiana como: a aprendizagem; maturação e desenvolvimento; as funções mentais 

superiores ou funções superiores do cérebro (cognição, linguagem, atenção, memória, 

gnosias) e suas estruturas neurais; migração neuronal; neuroplasticidade ou plasticidade 

cerebral; aquisição e desenvolvimento de leitura e escrita (processamento fonológico e 

lexical); sistema de circuito neural da leitura; metalinguagem/ consciência fonológica; 

tipos e frequência de erros ortográficos; processamento psicomotor e lateralidade; áreas 

integradas e transversalidade; patologias da linguagem oral (dislalia/ desvio fonológico, 

disfluência/ gagueira, atraso de fala e linguagem, afasia, respirador oral, distúrbio do 

processamento auditivo central) e possíveis interferências na aprendizagem de leitura e 

escrita; transtornos funcionais específicos (disgrafia, disortografia, dislexia, discalculia, 

TDAH- Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade) e suas respectivas 

estruturas neurais e orientações à escola. 

É relevante salientar que o curso foi construído a partir dos indícios (GINZBURG, 

1989) captados em questionários, conversas informais, reuniões, relatos, observações, 

dentre outras situações cotidianas de trabalho, e que foram anotados em caderno de 

campo.  

A Neurociência Cognitiva traz um aspecto relevante aos profissionais da educação, em 

relação à natureza neurobiológica e atividade cerebral dos transtornos de aprendizagem 

(Transtornos Específicos de Aprendizagem ou Transtornos Funcionais Específicos), por 

vezes encontrados em sala de aula. As informações acerca da maturidade 

neuroanatomofisiológica, a formação e o desenvolvimento do SNC – Sistema Nervoso 

Central, a migração neuronal e a neuroplasticidade ou plasticidade cerebral, subsidiam 

alguns conceitos de transtornos de aprendizagem. Estes conhecimentos colocados à 

disposição da educação podem ajudar na intervenção pedagógica e na elaboração 

curricular que atenda às necessidades específicas destes transtornos. Nas desordens 
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neurobiológicas de migração neuronal, por exemplo, encontramos alguns Transtornos 

Específicos de Aprendizagem ou Transtornos Funcionais Específicos como TDAH- 

Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, Dislexia, Discalculia, Disortografia 

e Disgrafia. 

O curso proposto para os profissionais da educação procurou revelar as áreas 

anatômicas e a fisiologia destas áreas responsáveis pela capacidade de cognição. Da 

mesma forma, discutir e refletir sobre os processos sociais, culturais e históricos que 

também influenciam ativamente na cognição. Demonstrar que tarefas como prestar a 

atenção a estímulos externos, identificar tais estímulos e planejar respostas 

significativas para eles, envolvem uma complexidade de áreas cerebrais, suas conexões 

e associações com outras áreas e suas respectivas maturações, que denominamos 

maturação neuroanatomofisiológica. A aprendizagem é processual e depende de tempo 

de maturação (FURTADO, 2010, p.47) e ainda, segue sempre o desenvolvimento 

(VYGOTSKY, 2006, p. 104). 

As pesquisas da neurociência cognitiva acerca da plasticidade cerebral ou 

neuroplasticidade, tornam-se uma possível contribuição para a reorganização do sistema 

educacional em relação à aprendizagem nos diferentes ciclos de vida ou etapas da vida 

humana. A aprendizagem é adquirida e construída por toda a vida, porém, existem 

períodos que são especialmente mais receptivos e outros que dependem da experiência.  

Tais considerações se aplicam a algumas áreas da aprendizagem como a fonologia, o 

léxico, a semântica, a gramática, a leitura. Desta forma, o acesso aos estudos da 

neurociência cognitiva, pode proporcionar informações e pesquisas científicas 

importantes aos docentes e formuladores de políticas educacionais, contribuindo para a 

elaboração de programas educativos e intervenções pedagógicas significativas. 

Compreender, por exemplo, como o cérebro processa uma função de leitura na época 

adequada e num período tardio, pode ser um fator determinante para a intervenção 

precoce ou recuperação pedagógica do discente. 

Assim, para finalizar este trabalho, optamos em apresentar algumas narrativas dos 

docentes em relação ao curso e as questões debatidas nos encontros. A intenção é 

apresentá-las como expressões que servem como avaliação do produto, o curso: 

“Neurociência Cognitiva e Aprendizagem: correlatos na Progressão Continuada”.  

DOCENTE 75: 
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Depois de sua palestra ficou mais claro, a progressão continuada respeita o processo de desenvolvimento 

da criança. 

DOCENTE 76: 

Acredito que cada parte da formação contribuiu de maneira significativa na minha carreira docente, por 

isso cada etapa do que foi exposto merecia um tempo maior, desde a parte que fala da anatomia até a 

parte dos distúrbios de aprendizagem. 

DOCENTE 77: 

Gostei especialmente das orientações práticas e objetivas acerca do saber-fazer do docente como 

mediador do processo ensino-aprendizagem. 

DOCENTE 78: 

Todos os assuntos foram altamente relevantes, não tiraria e nem acrescentaria nenhum outro assunto. 

DOCENTE 79: 

Tudo foi muito relevante, mas tenho muito ainda o que aprender. 

DOCENTE 80: 

Tive a oportunidade de uma visão bem melhor sobre a progressão. Ótimo.  

DOCENTE 81: 

É bom poder contar com pessoas comprometidas e que estão sempre dispostas para estar juntos achando 

soluções. 

DOCENTE 82: 

Considero a formação que tivemos hoje bastante enriquecedora, tive a oportunidade de aprender vários 

assuntos e fui esclarecida sobre algumas dúvidas. Tenho certeza que minha prática será diferente. 

DOCENTE 83: 

Acho essencial conhecer como se aprende para melhor ensinar. 

DOCENTE 84: 

A linguagem usada foi clara e o tema esclareceu dúvidas pertinentes a todas as áreas. 

DOCENTE 85: 

Todos os professores devem conhecer a ‘anatomia da aprendizagem’, e a partir desses conhecimentos 

encontrar as ferramentas mais adequadas que permitam a propagação desse ‘aprender’. 

Estas narrativas nos conduziram durante todo o processo de elaboração e reelaboração 

do curso, numa reflexão constante em prol das necessidades desafiadoras da 

comunidade escolar. Ressaltamos que, as observações, os indícios, as pistas, os sinais 

constituíram o instrumento elementar para o meu trabalho de pesquisa: o diálogo. É essa 

‘troca’ que enriquece e amplia nossos conhecimentos, num movimento que preenche os 
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espaços do que me interessa e o que interessa ao outro, sobrepondo solidariamente 

saberes e ignorâncias.  

À luz do que foi exposto anteriormente, o referencial teórico de Vygotsky e Luria 

compõem o corpus teórico desta dissertação e demonstram a contemporaneidade dos 

estudos nas áreas de neurociência e aprendizagem à luz da educação.      

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os estudos sobre a cognição vem avançando ao longo dos anos por meio de pesquisas 

neurocientíficas no ramo da Neurociência Cognitiva, constituindo um acervo de 

conhecimentos que ao longo dos anos contribuiu para a campo educacional, por meio de 

especificidades que auxiliam o processo de aprendizagem dos discentes.  

Assim, considerando o objetivo desta dissertação buscamos investigar as demandas 

atribuídas ao sistema de Progressão Continuada no município de Angra dos Reis-RJ, 

referendando importantes possibilidades de reformulações conceituais, adequações 

pedagógicas e metodológicas, passíveis de reflexão e prudência. Visto que, deve-se 

considerar as peculiaridades ambientais e socioculturais do referido município e as 

especificidades dos discentes na apropriação dos saberes elaborados historicamente. 

Diante deste contexto, trouxemos a fundamentação teórica de Vygotsky e Luria para 

melhor compreensão dos processos que envolvem a cognição, a aprendizagem, o 

desenvolvimento, a maturação e a socialização correlacionados intrinsecamente com a 

neurociência. Esta construção se deu gradativamente ao longo deste trabalho, gerando 

os alicerces necessários à validação do curso criado como produto desta dissertação. 

A Progressão Continuada nos estimula a romper com a concepção tradicional, punitiva 

e excludente, migrando para uma concepção que concebe o ensino e a aprendizagem 

como um processo contínuo de avaliação. Porém, ainda podemos perceber no ambiente 

educacional as práticas pedagógicas conteudistas e meritocráticas enraizadas na 

racionalidade moderna. Paradoxalmente, na concepção de alguns docentes, a ‘cultura da 

reprovação’ ainda persiste na implementação do sistema de Progressão Continuada do 

município investigado.        
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Portanto, ainda falta-nos o exercício constante de construção e reordenamento de 

estratégias pedagógicas perspectivando uma nova forma de escola com uma lógica não 

distanciada da vida real, artificializada, pré determinista e, presumivelmente, 

desinteressante no ato de ensinar. Por outro lado, o governo brasileiro deveria 

aproximar-se da realidade sociocultural da população brasileira antes de decretar 

‘padronizações’ no mínimo cruéis, diante do universo escolar heterogêneo, híbrido e 

complexo que se apresenta em nosso país. A realidade grita sobre um poder 

verticalizado que marginaliza e desconsidera as relações humanas entre educação e 

sociedade, conforme apresentado no capítulo sobre a ‘Educação no Brasil’, na qual a 

estrutura verticalizada vem se sedimentando ao longo da história da educação brasileira.   

Não pretendo solucionar, por intermédio deste estudo concebido em um espaço e tempo 

determinado, o paradoxo da educação moderna nas práticas contemporâneas, mas de 

provocar novos debates no campo educacional em prol de uma “educação para todos”. 

Logo, a abordagem da Neurociência Cognitiva apresentada neste trabalho, não vem para 

dar respostas aos problemas de ensino e aprendizagem escolar, mas para a busca 

insaciável de respostas. As possíveis barreiras do sistema educacional, existem para 

serem ultrapassadas, neste caso, por um pensamento reflexivo dos docentes em prol do 

discente e suas necessidades educacionais.   

O curso de formação continuada “Neurociência Cognitiva e Aprendizagem: correlatos 

na Progressão Continuada” procurou contemplar, enquanto produto desta dissertação, as 

interações entre instrumentos e resultados desta pesquisa. 

Pela pesquisa, considero que a partir da utilização de indícios e pistas expostas nas 

narrativas dos docentes, nas quais subsidiaram a elaboração constante do curso, 

podemos minimizar os desencontros entre a proposta da Progressão Continuada e as 

demandas da sala de aula. As avaliações dos docentes que participaram do curso, não 

trazem fechamentos ou conclusões, mas percepções de caminhos para uma educação de 

qualidade – menos seletiva e segregada àqueles que apresentam outras formas e ritmos 

de aprendizagem. Por isso, o curso ofereceu as temáticas sobre a complexidade que 

envolve o ato de aprender - maturação e plasticidade neurológica, aquisição e estágios 

de desenvolvimento de leitura e escrita, dentre outros -, na tentativa de contribuir para a 



 

PARTE II  | Pág. 673  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

área de ensino. Desta forma, acredito que os objetivos propostos nesta pesquisa foram 

alcançados. 

No entanto, no sentido de problematizar as reflexões acerca deste trabalho, não penso e 

nem desejo o mascaramento da realidade que envolve a Progressão Continuada 

enquanto um instrumento que não prevê a reprovação. Daí, a necessidade de 

planejamento no âmbito estrutural (recursos humanos, materiais e pedagógicos já 

discutidos), no qual o discente esteja inserido não como um objeto estatístico do 

instrumento, mas como um ser que usufrui desta concepção democrática. 

Não se espera que ‘todos’ os docentes participantes da pesquisa, utilizem os 

conhecimentos da Neurociência Cognitiva no seu cotidiano escolar, mas há de se pensar 

como iniciativa, numa nova relação com o discente a partir do ciclo que compreende do 

1º ao 3º ano de escolaridade. A rede de ensino público em Angra dos Reis dever-se-á 

propiciar as condições necessárias para que docentes e discentes vivenciem as práticas 

educacionais que emergem da Progressão Continuada, principalmente no que diz 

respeito ao processo avaliativo.   

Assim, finalizando essas reflexões, os resultados desse debate envolvem a formação dos 

docentes e comunidade educacional à norma exigida pela SMECT – Progressão 

Continuada dos estudos nos três anos iniciais do Ensino Fundamental. Da mesma 

forma, refiro-me à experiência dos docentes no cotidiano escolar a partir da utilização 

dos conhecimentos da Neurociência Cognitiva como contribuição para a ruptura com a 

razão indolente, produzindo uma racionalidade pós abissal. Essa perspectiva procura 

refletir sobre uma prática pedagógica comum para a unidade de sujeitos que estão no 

espaço escolar, a espera de uma concepção de educação plural e híbrida. Tal concepção, 

vai de encontro a um currículo que capture as operações multiformes e singulares, pela 

problematização e proposições de novas experiências que promovam a aceitação das 

diversas lógicas presentes no cotidiano escolar. 
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A UTILIZAÇÃO DA INFORMÁTICA NA E EDUCAÇÃO COMO FONTE 

RICA EM ESTÍMULOS CEREBRAIS AUXILIANDO NA 

REABILITAÇÃO MOTORA E COGNITIVA. 

Freire, Luciana 

Faculdade de Mediciana de São José do Rio Preto - Brazil (FAMERP),  

Secretaria Municipal da educação do município de Olímpia, SP – Brazil 
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A utilização das novas tecnologias de informação e comunicação podem 

melhorar a aprendizagem com estratégias criativas, dinâmicas. Novos conhecimentos 

serão obtidos através do exercício da mente, ou seja, usando os dois hemisférios 

cerebrais através da neuroplasticidade, de uma forma dinâmica, intensa e ativa. É 

importante ressaltar que o computador pode ser utilizado como um meio para exercitar a 

mente através de diferentes atividades e pode ser também usado em práticas 

pedagógicas com a finalidade de tornar a aprendizagem mais fácil. Ele oferece maneiras  

alternativas para trabalhar e estimular os alunos com ou sem necessidades especiais, 

para desenvolver as suas capacidades e potencialidades. O computador pode ser usado 

para desenvolver diversas atividades complexas permitindo o desenvolvimento de 

muitas habilidades que ajudam na solução de problemas e fazer os alunos aprenderem 

mais com seus erros. Estas atividades irão ajudar os alunos a desenvolver a auto-

confiança e melhorar suas ações criativas e ser independente. 

Palavras-chave: educação, exercício cerebral, multimidia, reabilitação, neurociências. 

 
Abstract 

The use of new information and communication technologies can improve learning with 

dynamic, creative strategies. New knowledge will be obtained by exercising the mind, i.e., using 

the two cerebral hemispheres by neuroplasticity, in a dynamic, intense and active way. It is 

necessary to show the computer can be used as a means of exercising the mind through different 

activities and can be also used in pedagogical practices with the purpose of making learning 

easier. It offers ways that are alternative to those offered by school for students, with or without 

special necessities, to develop their capacities and potentialities. The computer can be used to 

develop several activities, which are complex and allow the development of many abilities that 

help in the solution of problems and make students learn more from their mistakes. These 



 

PARTE II  | Pág. 677  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

activities will help students develop self-confidence and improve their creative actions and be 

independent. 

Keywords:  education, cerebral exercise, multimedia, rehabilitation, neurosciences 

 

 

1 . Introdução 

 

A TIC tem provocado profundas reflexões devido às percepções do mundo que 

possibilitam aos indivíduos e pelas possibilidades que oferecem esses mesmos 

indivíduos para atuar na formação da história contemporânea. Como a sociedade o 

mundo tende a informatização, o estudo e compreensão da linguagem e as 

possibilidades que caracterizam esta informatização são importantes na educação? A 

educação deve procurar estabelecer uma conexão com a realidade. A história mostra, 

que as ferramentas e os dispositivos são importantes para o desenvolvimento de um 

indivíduo. Eles irão ajudá-lo a conhecer e dominar o ambiente, seja ele de forma 

concreta (ou seja, sensorial), resumo (semiótica), forma espacial ou temporal. Este 

processo acontece através de observações (conclusões sobre os fatos que foram 

experimentadas na vida), pesquisa (conclusões sobre os fatos que foram testados), 

desenvolvimento de habilidades, o uso da criatividade, consciência e percepção das 

necessidades humanas. Qualquer artefato, o ambiente ou meios tecnológicos 

desenvolvido por uma determinada sociedade se posiciona (trazendo vantagens e 

desvantagens) sobre outros meios conhecidos. 

Considerando essas idéias e levando em consideração o trabalho feito com 

crianças com necessidades especiais, são levantadas algumas questões: que 

contribuições a tecnologia pode oferecer aos alunos com necessidades especiais? Como 

o professor pode utilizar esta ferramenta de forma a contribuir para a sua formação? 

Este artigo pretende discutir essas questões e enfatizar como o computador pode 

ser usado como uma ferramenta pedagógica e algo que é alternativa aos currículos 

escolares oferta, para que os alunos com e sem necessidades especiais possam 

desenvolver suas habilidades e potencialidades . Mais do que tratar as possíveis 

vantagens e ganhos que a tecnologia pode oferecer, este estudo pretende buscar, na 

prática, observações, respostas e dados que irão contribuir para uma discussão mais 

ampla sobre o assunto e a implementação desse tipo de projeto. 

O projeto que será mencionada neste artigo tem sido implementado em escolas de 

Educação Inclusiva administradas pelo governo, e também na Associação de Pais e 
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Amigos de Pessoas com Deficiência (APAE) , na cidade de Olímpia desde 2005. Ao 

todo, 300 crianças com necessidades especiais e 1.770 crianças sem necessidades 

especiais de diferentes escolas que participaram neste projecto . Quanto às crianças com 

necessidades especiais, os participantes tinham condições, tais como a paralisia 

cerebral, Síndrome de Down, deficiência intelectual moderada e severa, autismo, entre 

outros. Os softwares utilizados nas atividades do computador propostas no projeto 

foram Microsoft Word, Open Office , Paint, Kolor Paint, além da internet. Ele pretende 

estimular o cérebro e despertar talentos por meio de diferentes atividades, envolvendo, 

por exemplo, a criação de histórias, histórias em quadrinhos e desenhos em um 

computador. 

Essas atividades foram destinadas a estimular o crescimento intelectual, exercitar 

o cérebro e permitir que os estudantes sentem que há igualdade de condições entre todos 

os colegas e ajudá-los a conquistar reconhecimento, credibilidade e respeito por parte da 

sociedade como um todo. 

 

2 . Benefícios do uso do computador em sala de aula : a reabilitação ea liberação de 

talentos por meio de multimídia 

 

De forma a iniciar esta discussão, alguns dos autores que abordam os benefícios 

da utilização de computadores como uma ferramenta de ensino serão mencionados. Seu 

ponto de vista do alcance pedagógico para o cognitivo, o motor e as perspectivas sociais 

e não só eles fazem parte desta reflexão sobre as vantagens desta nova prática de ensino, 

mas também fundamentar o projeto aplicado em Olímpia, Brazil. 

De acordo com Perrenoud (2000, p.125 ), novas tecnologias da informação pode mudar 

a forma como a sociedade se comunica e não deve ser ignorado na sala de aula. 

O uso de novas tecnologias de informação e comunicação devem ser vistas como uma 

forma de melhorar a aprendizagem com estratégias criativas, dinâmicas, permitindo ao 

aluno criar, pensar e argumentar. Além disso, o aluno pode descobrir novos 

conhecimentos, o que irá favorecer o exercício do cérebro e, para ser mais específico, 

estimular ambos os hemisférios cerebrais, por meio da neuroplasticidade, uma vez que 

as atividades são realizadas alternadamente com a esquerda e com a mão direita e trazer 

vários benefícios para os alunos. 
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O objetivo do projeto aplicado em Olímpia, Brazil é incentivar práticas 

pedagógicas que envolvem recursos de computação, o que, de acordo com Freire (2010, 

p.6), fazem os alunos autônomos, cidadãos criativos, inteligentes que são capazes de 

descobrir novas habilidades. 

Este projeto poderia beneficiar as pessoas que têm deficiência intelectual, 

auditiva, deficiência visual e física, e as pessoas que têm déficit de atenção e 

hiperatividade, como para melhorar a atenção e concentração com o uso de computador. 

Um exemplo claro disso é o fato de que uma criança com paralisia cerebral, que fazia 

parte do projeto de Olímpia conseguiu usar o mouse eo teclado. Em outras palavras, o 

computador provou ser uma fonte rica de estímulo que pode ajudar a reabilitar os 

estudantes que apresentam comprometimento do controle motor e cognitivo. Neste caso, 

as atividades de informática promoveu um certo nível de reabilitação, tornando-o capaz 

de utilizar o computador de forma independente, utilizando editores de texto, editores de 

imagem e usando a internet. Assim, o uso da tecnologia também poderia favorecer o 

desenvolvimento de pessoas com dificuldades de aprendizagem e deficiência 

intelectual. 

De acordo com Vygotsky ( apud Galvão Filho, 2003), é importante para o 

desenvolvimento humano de experiências apropriadas que fazem parte da cultura de 

cada pessoa. Por outro lado, acrescenta que a limitação tende a se tornar uma barreira no 

processo de aprendizagem das pessoas com deficiência. Considerando que a 

computação cada vez mais vem se tornando parte da cultura contemporânea, oferecendo 

atividades para alunos no computador tanto lhes dá a chance de se apropriar de uma 

experiência que faz parte da sua cultura e ajudá-los a superar os obstáculos. A idéia de 

que esse tipo de recurso pode ajudar a neutralizar as barreiras também é apoiada por 

Galvão Filho (2003 , p.42 ), que acrescenta que o preconceito social pode ser superado, 

assim, quando as pessoas com deficiência são dadas ferramentas para interagir e 

aprender em igualdade de condições: que começa a ser tratada de modo diferente devido 

a sua condição e, ao mesmo tempo, de igual para igual , devido ao fato de que eles são 

capazes de competir com as ferramentas que lhes são oferecidas, o que também ajuda a 

obter respeito. 

O uso da tecnologia como recurso pedagógico deve ser massificado, uma vez 

que existem computadores na maioria das escolas. Mas, infelizmente, nem todos os 

professores se sentem confiantes para trabalhar com ferramentas de computação. Eles 
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devem ser encorajados a usá-los com mais frequência para que os seus alunos também 

pode ser mais ousado em suas atividades. De acordo com Gouvêa (1999), os professores 

precisam se apropriar dessa nova ferramenta e usá-lo na sala de aula da mesma forma 

que fez um dia no passado com livros. As pessoas vão continuar a aprender por meio de 

palavras, emoções, textos, e agora também da calha do computador, através de 

informações em tempo real. 

Para Fróes ( 2000), os professores não devem se tornar especialistas de 

computação , mas para aprender gradualmente como usar este recurso de modo a gerar 

novas possibilidades de sua utilização educacional. Além de suas idéias, Flores (2002 ) 

menciona que a computação deve tornar o processo de aprendizagem mais fácil e 

complementar os currículos escolares, promovendo o desenvolvimento integral dos 

alunos. Assim, a tecnologia representa um ganho tanto para professores e alunos. 

Levy ( 1994) aponta que a relação entre os homens, o trabalho e inteligência dependem 

das alterações dos dispositivos de comunicação e informação, que estão se tornando 

cada vez mais sofisticados . 

O uso do computador estimula alterações profundas na educação 

contemporânea. É o momento que os profissionais da educação estudar maneiras de 

construir o conhecimento. Os professores devem estar cientes de que a melhoria das 

competências que estão relacionados com o seu trabalho faz parte do seu dever e é 

também o seu direito. De acordo com Camargo e Bellini (1995 , p.10), a tecnologia não 

melhora a educação apenas porque ela existe, que só irá oferecer bons resultados se as 

atividades são feitas por professores que sabem o que querem. Os professores devem 

conhecer e dominar os processos tecnológicos que pretendem colocar em prática na sala 

de aula. Para Santos (2007 , p.6), os professores devem dominar não só conteúdos e 

métodos, mas também estar ciente das possibilidades que podem facilitar o seu trabalho 

de tal forma que eles podem fazer uso da tecnologia e ser ativo e criativo. O uso da 

tecnologia na sala de aula exige que o professor para assumir uma postura afetiva, 

social, simbólico e conceitual. 

Nossa sociedade está cada vez mais relacionado com símbolos da linguagem 

digital. Muitas pessoas têm sonhado com bibliotecas em que todo o conhecimento 

humano poderiam ser armazenados e compartilhados com pessoas de diferentes lugares. 

Esse sonho se tornou realidade e agora todos devem ter acesso ao conhecimento real e 

virtual. Para Chauí (2004, p.303 ), por meio de máquinas, do cérebro humano e do 
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sistema nervoso expandir para além das fronteiras. Tecnologia da informação favorece a 

renovação, o que pode ser, para o aluno, a oportunidade de melhorar as conexões de 

informação e ampliar o conhecimento. A escola pode, diversificando as opções de 

aprendizado tecnológico, ajudar a sociedade a desenvolver um ambiente cultural e 

científico. 

A tecnologia pode ser considerada como extensões do corpo humano, através da 

qual os seres humanos interagem com o ambiente. Quanto ao cérebro humano, de 

acordo com Bartoszeck (2007 , p.1), ele pode passar por mudanças estruturais e 

funcionais conhecidas como neuroplasticidade. Um dos fatores mais importantes para a 

aprendizagem, em neuroplasticidade, é a experiência. Assim, os ambientes escolares 

tecnologicamente ricos implicaria mais conexões neurais e, consequentemente, aprender 

mais . 

O projeto aplicado em Olímpia, Brazil significa um novo paradigma 

educacional, no presente, uma vez que a sociedade eo mercado de trabalho impõe a 

demanda por cidadãos mais autônomos competentes. Tal paradigma influencia 

diretamente o processo de construção do conhecimento escolar mediada pelos 

professores, tanto quanto o uso do computador como recurso didático está em causa, 

uma vez que os seres humanos vivem na era da transição da sociedade da informação à 

sociedade do conhecimento . 

As novas tecnologias trazem benefícios, bem como as novas exigências e 

desafios que podem ser difíceis de superar, seja durante a formação do professor ou na 

sua educação continuada, considerando que este último, no momento, é um processo 

lento, em comparação com a sociedade em que mudanças são rápidas e afetar o 

comportamento humano ( Valente , 1999). 

Além disso, a descoberta de novos métodos de ensino e ferramentas é uma 

forma de inovar, motivar o aluno, envolvendo -o no processo de aprendizagem e ser 

criativo ( Abila , 2010, p.35). 

Para Mendelsohn (1993), hoje em dia as crianças nascem em uma cultura 

tecnológica e era, por isso os professores devem aprender sobre universo dos seus 

alunos. 

O projeto que foi aplicado em Olímpia reforça, na prática, a melhoria dos alunos 

sob muitos aspectos, tais como a atenção, a memorização, o controle motor, 

criatividade, tranqüilidade, concentração, alegria e satisfação, entre outros. Todos estes 
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benefícios serão notados por professores, parentes e amigos não só na escola, mas 

também em casa, especialmente quando as crianças mostram agilidade em suas 

atividades e maturidade intelectual e emocional. Vale ressaltar que este projeto teve por 

objetivo utilizar o computador para reabilitar alunos e liberar seus talentos na 

Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Deficiência ( APAE ) e nas escolas 

municipais de Educação Inclusiva administradas pelo governo na cidade de Olímpia, no 

estado de São Paulo , Brasil, e contou com o apoio da Secretaria Municipal da 

Educação. 

Os resultados desta pesquisa podem contribuir para o processo de professores de 

Educação Especial quanto à apropriação de artefatos, ambientes e meios tecnológicos 

como elementos que são úteis para a realização dos seus objetivos educacionais tomada 

de decisão. 

Na discussão que se segue na próxima seção, o motor eo progresso cognitivo 

pode ser visto nas atividades realizadas por um menino com paralisia cerebral espástica 

e movimentos involuntários. Essas atividades permitiram-lhe controlar os seus 

movimentos e desenvolver habilidades visuais, intelectual e artística. Assim, autonomia, 

confiança, desenvolvimento de estratégia, raciocínio e outras habilidades foram 

estimuladas. 

Embora a criação de histórias, histórias em quadrinhos, poemas, desenhos e 

outras atividades, os alunos também desenvolvem a criatividade, a paciência e a 

apreciação crítica e são sempre incentivados a aprender mais e mais e superar-se. 

Atividades como esta incentivar o aluno a descobrir as suas capacidades e 

potencialidades, exercitando seu cérebro de tal forma a aumentar as conexões neurais e 

trazer vários benefícios, motor, cognitivo, cinestésica e as habilidades afetivas trabalho 

e enriquecer o ambiente de aprendizagem. 

Finalmente, o uso do computador, mesmo para as tarefas mais simples, como 

desenhar e escrever uma história, entre outros, que são suficientemente rico e complexo, 

permite o desenvolvimento de uma série de habilidades que ajudam a resolver 

problemas, tornando o aluno a aprender a partir de sua erros. Isso contribuirá para o 

desenvolvimento da auto-confiança e para o progresso do aluno, através de ações 

independentes criativas. 
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3.Pictures 

 Menino com paralisia cerebral grave e espasticidade muscular 

Resultados e de melhoria por meio de atividades de computador usando o mouse eo 

teclado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garoto usando o teclado (sem adaptador)                                  Garoto usando o mouse  
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Nesta atividade, o progresso deste menino é clara. Na primeira foto, ele 

desenhou linhas aleatórias. Um ano mais tarde, tal como pode ser visto na figura 2, 

conseguiu cognitivo significativo e melhoria do motor, uma vez que ele poderia 

desenhar detalhes nesta imagem. Além disso, o aluno está feliz com seus desenhos e 

seus resultados. Hoje em dia, seus desenhos são mais definidas e ele usa cores e formas 

mais variadas. 

  

O primeiro contato com o mouse - linhas 

aleatórias / 2005 

Um ano depois, ele já tem mais controle 

sobre suas habilidades motoras e atrai 

mais detalhes / 2006 
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        Em 2010, é possível notar linhas mais delineados. Ele desenhou uma 

casa com total independência e criatividade no uso de cores e formas. Ele 

também pode digitar muito bem e mostra independência e confiança 

quando se utiliza o computador. 

       Ele desenhou o sol e algumas nuvens, mostrando formas / 

2010 mais definidas. 
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Os desenhos abaixo foram feitas por uma garota que tem síndrome de Down. Ela era 

inicialmente tímida e não mostrava interesse nas atividades escolares. Ela ficava a 

maioria das vezes sozinha e triste. Através de computação, ela descobriu novas 

habilidades e se tornou mais confiante e autônoma em todas as suas atividades. Seu 

progresso também pode ser visto nas fotos, ela desenhou e nos quadrinhos ela criou. 
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4. Resultados 

 

Como pode ser visto nas fotos, atividades no computador têm oferecido 

significativa melhora cognitiva e social, habilidades de cada criança, o que mostra que a 

tecnologia pode ajudar o processo de aprendizagem de qualquer criança, inclusive os 

que têm necessidades especiais, ajudando-o a ganhar auto-controle, auto-confiança, o 

entusiasmo e a auto-estima. 

No primeiro caso, há uma grande diferença entre os primeiros desenhos e os 

últimos. O aluno é mais independente e auto-confiante para usar o computador. Ele 

alcançou mais autonomia, como apontado por Freire, e se apropriou de uma experiência 

de sua cultura que ele pode continuar a usar mais tarde, um fato importante, de acordo 

com Vygotsky. 

No segundo caso, uma menina com síndrome de Down tentou, como pode ser 

observado na figura 1, para reproduzir a imagem de um pássaro, mas só conseguiu 

esboçar a imagem e reproduzir linhas aleatórias. Após duas semanas, ela fez outra 

reprodução da mesma imagem, em que ela conseguiu tirar detalhes, como o bico, os 

pés, a cauda e ela ainda acrescentou um céu azul. Na figura 3, o que foi feito 5 meses 

mais tarde, ela foi autorizada a desenhar qualquer coisa que ela queria. Ela, então, criou 

desenhos que mostram a criatividade ea riqueza de detalhes. Ela também mudou o seu 

comportamento e tornou-se mais sociável e comunicativa, mostrando uma melhora em 

suas relações interpessoais. 

 

5. Considerações Finais 

 

 Além de ser uma atividade que complementa o currículo escolar, algumas das 

vantagens do uso da tecnologia que foram apontadas neste artigo são para oferecer ao 

aluno com necessidades especiais de comunicação uma grande melhora favorecendo o 

interesse pelas atividades de trabalho, para tornar possível para este aluno para tornar-se 

autônomo e criativo ( Freire ), para promover o seu crescimento social, a superação de 

barreiras e de preconceito ( Galvão Filho) e a participação em um ambiente de 

aprendizagem que é rico em estímulo ( Galvão Filho). 

 Quanto às questões no início deste artigo e do projeto que já foi mencionado, 

aqui estão alguns dos benefícios que poderiam ser notado: os alunos mostraram uma 
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maior autonomia quanto a sua coordenação motora, a criatividade e as escolhas quando 

eles estavam realizando as atividades que foram propostos, eles foram apresentados a 

uma nova ferramenta de e aprendeu a usá-lo, o que, por sua vez, enriqueceu o ambiente 

escolar e favoreceu a aprendizagem, os alunos superaram não só uma deficiência, mas 

também de isolamento, maior crescimento cognitivo e social, e eles estavam satisfeitos 

com os resultados que obtidos com o seu trabalho. 

 Portanto, podemos concluir que as vantagens oferecidas pelo uso de 

computadores na sala de aula não deve ser deixado de lado, uma vez que as atividades 

esta ferramenta torna possível interferir de forma positiva com o desenvolvimento 

pedagógico, cognitivo e social do aluno, ou seja , eles promovem crescimento global. 

 Além disso, essas atividades tornam a aprendizagem mais significativa para os 

alunos e o ambiente de aprendizagem mais rica e saudável. 

 Os resultados do projeto aplicado em Olímpia, Brazil enriqueceram esta 

pesquisa e compartilhar esses resultados podem ajudar a tomar decisões e até mesmo 

implementar projetos semelhantes. Embora os resultados foram positivos e gratificantes, 

estas novas práticas de ensino deve ser continuamente estudados e sua eficácia deve ser 

continuamente verificado, a fim de refletir sobre a melhor maneira de aplicá-las para o 

benefício dos alunos com e sem necessidades especiais. 

 Deficiências e incapacidades não impediram os estudantes de serem bem 

sucedidos nessas atividades, pelo contrário, o computador dá a oportunidade de explorar 

as potencialidades e habilidades desses alunos. 

 Finalmente, o uso da tecnologia promove a igualdade entre os colegas de 

classe e da valorização do trabalho e realizações de cada pessoa, dois elementos que 

ajudam o aluno obter credibilidade e respeito, que são a base para uma vida feliz e 

saudável. 
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A EDUCAÇÃO ESPECIAL EM MOÇAMBIQUE: A INCLUSÃO DAS 

DISCIPLINAS ESPECÍFICAS NOS INSTITUTOS DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES 

 

                                                                                                                            

                                                                                                                  Chambal, Luís Alfredo 

                                                                                                                          UFSCar-SP/BRASIL 

Resumo – Este trabalho é parte da tese do doutorado, defendida na Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, em 2012, que tinha como objetivo analisar a incorporação das políticas educacionais inclusivas nas 

instituições de formação docente em Moçambique. Constitui uma contribuição para a compreensão do grau 

de recontextualização das propostas curriculares destinadas à inclusão de alunos com deficiência no ensino 

regular em instituições de formação docente, em relação às políticas educacionais nacionais e destas para as 

recomendações dos organismos internacionais: Jomtien (1990) e Salamanca (1994). Privilegiou-se a análise 

documental das políticas educacionais, da organização curricular dos cursos nas instituições formadoras; e 

aplicação de entrevistas aos coordenadores dos cursos. Apoiou-se nas contribuições de Bernstein (1988) e 

Gimeno Sacristán (2000), no referente à recontextualização, organização e avaliação introduzidas nas 

instituições de formação docente em Moçambique. Os achados da pesquisa permitem perceber que, de um 

lado, a homogeneização da proposta curricular inclusiva, operacionalizada pela introdução da disciplina 

Psicopedagogia, não constituiu uma garantia para a eficácia. E, de outro lado, a recontextualização que 

ocorre expressa a redução de uma proposta global e inovadora, para um conteúdo paupérrimo e pouco 

trabalhado, o que redunda em formação precária dos professores no que se refere à escolarização de alunos 

com necessidades educacionais especiais. Embora a pesquisa tenha envolvido apenas duas instituições 

formadoras, podemos inferir, ou depreender, que a situação de precariedade na formação docente para a 

educação inclusiva que ocorre nestas instituições é uma expressão localizada da precariedade que se estende 

por todo o País. 

 

Palavras-chave: Disciplina curricular, formação docente, inclusão escolar, política educacional. 

Abstract – This work is part of a doctoral thesis defended at Pontifícia Universidade Católica of São Paulo, 

in 2012, which aimed to analyze the incorporation of inclusive educational policies in teacher education 

institutions of Mozambique. It is a contribution for the comprehension of the re-contextualization degree of 

curriculum proposals regarding the inclusion of regular school students with disabilities in teacher training 

institutions; the analysis embraces the national educational policies and international organizations’ 

recommendations: Jomtien (1990) and Salamanca (1994). Documental analysis of educational policies is 

given emphasis, as also the curricular organization of courses in educational institutions; course coordinators 

were also interviewed. The re-contextualization, organization and assessment that were introduced in 

educational institutions for teachers in Mozambique were based on Bernstein’s (1988) and Gimeno Sacristán 

(2000) contributions. According to the findings of this research, it is possible to observe that on the one hand, 

homogenization of the inclusive curriculum (which was proposed with the introduction of the subject 

Educational Psychology), had guaranteed no effectiveness. On the other hand, the ongoing re-

contextualization expresses the reduction of an innovative comprehensive proposal into an extremely poor, 

badly planned content, which results in precarious teacher training (regarding the education of students with 

special educational needs). Although the study involved only two educational organizations, it is possible to 

infer, or deduce, that the deprived situation of teacher training for inclusive education occurring in these 

institutions is only a localized expression of the penury that extends throughout the country. 

Keywords: Curricular subject, teacher training, school inclusion, educational policy. 
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Introdução 

O presente trabalho é parte da tese do doutorado, concluído na Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, em 2012, que teve como objetivo analisar como as políticas de formação 

docente e a presença de disciplinas ou conteúdos de educação especial/deficiência nos currículos 

estão sendo incorporadas pelas diferentes instituições de formação docente, do nível médio, para o 

atendimento aos alunos com deficiência no sistema educacional moçambicano.  

A pesquisa teve em conta a Declaração Mundial sobre a Educação para Todos (1990, p. 2) 

que em termos gerais, considera que a educação que é ministrada na maioria dos países apresenta 

graves deficiências, se faz necessário melhorar sua qualidade e que esteja universalmente 

disponível. E reconhece que é necessário um enfoque abrangente, capaz de ir além dos níveis atuais 

de recursos, das estruturas institucionais, do currículo e dos sistemas convencionais de ensino, para 

construir sobre a base do que há de melhor nas práticas correntes. 

De um lado, apoiando-se em Bueno (2008, p. 2), a escolha pelo foco da deficiência prende-

se ao fato de que a Declaração de Salamanca
136

, 

apesar de utilizar o termo “necessidades educacionais especiais”, [a Declaração] 

tem como foco, basicamente, a educação de alunos com deficiência, pois, 

praticamente todo o seu conteúdo se refere a eles. Entretanto, na sua parte 

introdutória (Princípios, politica y practica para lasnecesidades educativas 

especiales, pp. VII a X), ela incorpora essa escolarização num âmbito mais amplo 

que envolve uma gama de alunos que experimentam dificuldades na escola. 

 

Por outro lado, a escolha da temática deve-se ao fato de o Ministério da Educação e Cultura 

(2004) asseverar que a estratégia da educação inclusiva está sendo posta em prática em todo 

Moçambique, desde o nível Básico, até o Secundário e o Médio, tendo diferentes desafios dos 

sistemas escolares, inovações e intervenções pedagógicas diversificadas, de modo a melhorar a 

inclusão escolar dentro do sistema educacional. 

Em Moçambique, o MEC (2006, p. 1) adotou como instrumento de ação o conjunto de 

materiais do Projeto UNESCO Formação de Professores, Necessidades Especiais na Sala de Aula, 

que já foi introduzido em mais de 50 países, o que mostra a influência decisiva dos órgãos 

multilaterais na implementação de políticas educacionais. 

Embora a formação de professores no sistema educacional moçambicano possa ser efetuada 

em nível médio e superior, este trabalho centrou-se a análise da formação que está sendo oferecida 
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 A Declaração de Salamanca é fruto da Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, 
realizada nessa cidade da Espanha, em 1994. 
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pelas instituições formadoras do nível médio, em relação à propalada proposta de educação 

qualificada de alunos com deficiência ou que apresentam necessidades educativas especiais. 

Chambal (2007), na sua dissertação de mestrado, destaca o fato de, decorridos mais de dez 

anos após a implantação das políticas inclusivas em Moçambique (MEC, 1998), os resultados ainda 

estão muito aquém do desejado, por um lado, havendo evidências de resultados satisfatórios apenas 

no concernente à massificação do ensino, concretizada pelo acesso à escolarização obrigatória, mas 

com elevados índices de retenção e evasão escolar, assim como um verdadeiro “funil” para a 

passagem do primeiro nível de escolarização (EP1) para o segundo (EP2)
137

, embora ambos sejam 

considerados como de frequência obrigatória. Por outro lado, os formandos que se titulam nas 

instituições formadoras apresentam dificuldades e, em alguns casos, com acentuado grau de 

despreparo para lidar com a diversidade do alunado, o que sobrecarrega o sistema e, 

consequentemente, os serviços da escola na expectativa de ver satisfeitas as suas “necessidades 

básicas de aprendizagem” (Jomtien, 1990). 

 

Contextualização teórica da Pesquisa 

Neste sentido, apoiando-se em Gimeno Sacristán (2000), importa destacar que as exigências 

da educação escolarizada crescem mais depressa do que a melhora da qualidade dos professores e a 

formação inicial dos professores não se adapta com facilidade e rapidez às mudanças necessárias; 

do professor se exige cada vez mais, mas os sistemas para sua formação e atuação se mantêm muito 

mais estáveis, embora o aumento do nível acadêmico de sua formação seja uma tendência crescente. 

E, de outro lado, Bernstein (1988) quando refere que o discurso pedagógico, através das 

regras de recontextualização, cria seletivamente os sujeitos pedagógicos, por um processo de 

deslocação e de recolocação. Os sujeitos pedagógicos são assim recontextualizados, segundo a 

ordenação intrínseca do discurso pedagógico, que é, antes, um princípio de apropriação de 

discursos, produzidos em outros contextos, colocando-os numa relação especial uns com os outros, 

de modo a serem seletivamente transmitidos e adquiridos.  

Portanto, a recontextualização é um princípio que desloca o discurso original da sua prática e 

contexto reais e recoloca-o de acordo com o princípio de reordenação e de focagem seletivas dentro 

do próprio discurso pedagógico, que expressa contexto distinto do locus de produção do discurso 

original. Ou seja, o discurso produzido no contexto dos formuladores das políticas nacionais, sobre 

deslocamentos e recolocações que respondem aos contextos específicos das instituições formadoras. 
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 O Ensino Fundamental divide-se em Ensino Primário de 1
o
 Grau, que se designa de EP1, e abrange da 1

a
 à 5

a 

Classe/Série; e Ensino Primário de 2
o
 Grau, que se designa de EP2, e abrange da 6

a
 à 7

a
 Classe/Série. 
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Em relação à “transnacionalização das políticas sociais”, Borón (1995) destaca que a 

hegemonia ideológica do neoliberalismo e sua expressão política, o neoconservadorismo teve, como 

um dos seus resultados, o radical enfraquecimento do Estado, com a renúncia de graus importantes 

de soberania nacional, subordinando-se a “instituições” guardiãs: o Fundo Monetário Internacional, 

o Banco Mundial e o regime econômico que gira em torno da supremacia do dólar. 

Perante esse cenário, considerando Peroni (2009, p. 1) existe a necessidade da redefinição do 

papel do Estado como resposta a um movimento de crise. As estratégias de superação dessa crise, 

neoliberalismo, globalização, reestruturação produtiva e Terceira Via reorientam o papel do Estado, 

e diminuem a sua atuação como executor das políticas sociais. Vivemos, portanto, a tensão entre a 

conquista de direitos, inclusive na legislação, e a dificuldade para implementá-los. 

Segundo a mesma autora, a educação especial vive esse mesmo processo, e após muita luta 

para ser garantida como um direito, a inclusão é garantida na legislação, mas, assim como outros 

avanços em termos de direitos na educação, sua implementação sofre os impactos das redefinições 

no papel do Estado e dificuldades na sua materialização. 

Contextualização Metodológica da Pesquisa  

Tendo como pano de fundo o cenário do sistema educacional moçambicano, com a pesquisa 

pretendia-se responder a seguinte indagação central: qual o grau de recontextualização das 

propostas curriculares destinadas à inclusão de alunos com deficiência no ensino regular em 

instituições de ensino médio de formação docente em Moçambique, em relação às políticas 

nacionais e destas para as recomendações dos organismos internacionais?
138

 

Desta forma, a pesquisa teve como objetivo geral analisar como as políticas de formação 

docente estão sendo incorporadas pelas diferentes instituições de formação docente, tendo em vista 

o atendimento dos alunos com deficiência no sistema educacional moçambicano.  

Como objetivos específicos, pretendia-se: 1. Identificar a organização curricular dos cursos 

nas diferentes instituições de formação docente em Moçambique, em relação a políticas nacionais 

de inclusão escolar; 2. Analisar as disciplinas específicas oferecidas cursos de formação docente, 

para capacitar e habilitar os formandos em matéria de inclusão escolar dos alunos com deficiência; 

e, 3. Avaliar o espaço, a função e a importância reservada para as disciplinas específicas oferecidas 

nos cursos de formação docente em relação ao currículo de formação como um todo, tendo em vista 

o atendimento aos alunos com deficiência.  
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 Embora a tese tenha abarcado tanto as instituições de nível médio, quanto as de ensino superior, para a presente 
comunicação decidiu-se focalizar somente as de ensino médio, para adequação às normas formais de formatação. 
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Procedimentos de coleta de dados 

A coleta de dados das propostas de formação docente nas diferentes instituições, públicas e 

privadas foi realizada em duas etapas:  

1
a
 Etapa – Análise Documental 

1
o
 Momento: Análise dos documentos referentes à organização acadêmica e curricular dos 

cursos ministrados nas seis instituições de diferentes níveis de formação docente: Institutos de 

Formação de Professores e Instituições de ensino superior. 

2
o 

Momento: Nessas instituições de formação docente, foram analisados os planos e 

programas curriculares das disciplinas que se relacionam com a escolarização de alunos com 

deficiência, obedecendo roteiros previamente elaborados.  

2
a
 Etapa - Foram aplicadas entrevistas aos coordenadores dos cursos de formação de 

professores para complementar a informação sobre as estratégias criadas para capacitar os 

formandos sobre os conteúdos de inclusão escolar. 

Os critérios da seleção das instituições formadoras, teve em vista priorizar, entre outros, a 

representatividade regional e geográfica; os diferentes modelos e níveis de formação; as 

vocacionadas a formação de professores; por serem instituições públicas e privadas; por serem as 

mais consolidadas, e de maior procura.  

Procedimentos de análise de dados 

A análise dos dados foi centrada em quatro fontes básicas: documentos das instituições 

formadoras de professores; documentos das disciplinas curriculares: planos e programas de 

disciplinas dos cursos; depoimentos dos coordenadores dos cursos sobre conteúdos referentes ao 

atendimento aos alunos com deficiência em cada uma das instituições de diferentes níveis de 

formação; e, análise dos documentos da UNESCO. 

A análise baseou-se nas contribuições de Bernstein (1988) e Gimeno Sacristán (2000) no que 

se refere à recontextualização, organização e avaliação introduzidas nos diferentes níveis dos 

sistemas de ensino, particularmente nas instituições de formação de professores em Moçambique.  

Assim, o presente trabalho, restringe-se a análise da incorporação de disciplinas voltados à 

escolarização de alunos com deficiência e/ou à educação inclusiva, nos Institutos de Formação de 

Professores (IFP´s), para este efeito, foram selecionados dois IFP´s em Moçambique: 

- Instituto de Formação de Professores “Eduardo Mondlane”– instituição pública, situada na 

Cidade de Xai-Xai, Província de Gaza. 

- Instituto de Formação de Professores de Lichinga – instituição pública, situada na Cidade de 

Lichinga, Província de Niassa. 
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A análise de dados foi realizada baseando-se nas contribuições de Bernstein (1988) e Gimeno 

Sacristán (2000) no que se refere à recontextualização, organização e avaliação introduzidas nos 

diferentes níveis dos sistemas de ensino, particularmente nas instituições de formação de 

professores em Moçambique. 

Apresentação, análise e discussão dos resultados 

No nível amplo das políticas educacionais em Moçambique, a proposição básica, esta 

projetada a responder às necessidades educativas especiais na sala de aula do sistema regular de 

ensino. E, com relação à organização acadêmica dos IFP´s, a proposta curricular é centralmente 

definida pelo MEC; e, se estabelece que esta, seja acompanhada por equipes multisetorias, dos 

Ministérios de Educação, Saúde e o da Mulher e Ação Social, para caracterização e orientação dos 

alunos com necessidades educativas especiais e introdução da disciplina de educação especial nos 

currículos de formação inicial dos professores, a ser aplicada em todos os níveis no país.  

Nesse sentido, seria de se esperar, pelo menos nesse nível de formação (IFP´s), que as 

proposições institucionais correspondessem às finalidades dispostas pelo governo moçambicano, 

tarefa à qual nos voltaremos neste momento.  

Com relação à organização total das disciplinas dos Institutos de Formação de Professores, a 

distribuição da carga horária é assim apresentada: 

Quadro 1  

Plano curricular de formação de professores para o Ensino Primário 

            Nº Disciplinas              CH 

           01           Psicopedagogia              140 

           02           Introdução à Metodologia de Pesquisa-Ação e TICs                60 

           03           Organização e Gestão Escolar                60 

           04           Metodologia de Ensino de Educação Moral e Cívica                40 

           05           Técnicas de Expressão em Línguas                80 

           06           Metodologias de Ensino de Língua Portuguesa              120 

           07           Metodologias de Ensino de Ciências Sociais              120 

           08           Metodologias de Ensino de Educação Física              100 

           09           Metodologias de Ensino de Educação Musical              100 

           10           Metodologias de Ensino de Matemática              180 

           11           Metodologias de Ensino de Educação Visual                80 

           12           Metodologias de Ensino de Ciências Naturais              120 

           13           Línguas Bantu de Moçambique e Metodologia de Educação Bilíngue                80 

           14           Noções Básicas de Construção, Manutenção e Produção Escolar                80 

           15           Metodologias de Ensino de Ofícios                80 

Total           1.440 

                                           Fonte: MEC-INDE. Plano Curricular de Formação de Professores para o Ensino Primário (2006) 

 

Das disciplinas enumeradas, somente a de Psicopedagogia define objetivos e envolve 

conteúdos referentes às necessidades educativas especiais. Assim, do total de horas do curso, os 

conteúdos sobre esse tema fazem parte de uma disciplina que atinge 10% do total de horas.  
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Uma leitura minuciosa desta proposta do Plano Curricular oferecida para a formação de 

professores nos Institutos de Formação de Professores, para além da ausência de disciplinas 

específicas que tratam da temática da inclusão escolar, leva a considerar que é oferecida uma 

formação docente precária por não se oferecer os fundamentos da educação, casos da Filosofia da 

Educação, História da Educação e Sociologia.  

A pesquisa permitiu um aprofundamento de três indicadores básicos do programa de 

Psicopedagogia, nomeadamente, os objetivos propostos, conteúdos e a bibliografia definida; 

contudo, neste trabalho, apenas faz-se a explanação e análise dos conteúdos desta disciplina, 

conforme o quadro que segue. 

Quadro 2  

Conteúdos da disciplina de Psicopedagogia 

 
          Unidade I - Introdução à Psicopedagogia: 

           Conceito de Psicologia e seu objeto de estudo; 

           Métodos e técnicas de estudo da Psicologia: observação, experimentação, entrevista e questionário; 

           Conceito de Pedagogia e seu objeto de estudo. Ramos da Pedagogia; 
           Conceito da Psicopedagogia. Importância do estudo de Psicopedagogia. 

           Unidade II - Noções de educação e socialização do homem:  

           Educação no sentido lato. Educação no sentido restrito;  
           Tipos de Educação: Formal, Não Formal e Informal;  

           História da educação em Moçambique: educação tradicional, educação colonial e educação pós-independência  

           (Sistema Nacional de Educação – 1983, 1992 e Novo Currículo do Ensino Básico);  
           Influência da família, escola e sociedade no desenvolvimento da criança.  

           Unidade III - Noções de desenvolvimento humano: fatores e regularidades:  

           Conceito de desenvolvimento humano;  
           Fatores do desenvolvimento humano (infância, pré-escolar e escolar, adolescência, juventude, adulta); 

           Aspetos do desenvolvimento humano (cognitivo, físico/motor, afetivo-emocional, moral e social);  

           Papel do jogo e das atividades lúdicas no desenvolvimento e aprendizagem da criança.  
           Unidade IV - Noções de aprendizagem humana: princípios, fatores e regularidades:  

           Conceito de aprendizagem. Caraterísticas da aprendizagem (contínua, gradual, integrativa, dinâmica e pessoal);  

           Tipos de aprendizagem (cognitiva, afetiva e psicomotora);  
           Modos de aprendizagem (condicionamento, observação de modelos, resolução de problemas,...);  

           Transferência da aprendizagem. Sensação. Perceção. Pensamento e linguagem;  

           Memória, esquecimento e atenção; Imaginação e criatividade. Frustração;  
           Motivação e aprendizagem. Ensinar-Aprender. Instrução-Educação;  

           Interação professor aluno e aluno-aluno no Processo de Ensino e Aprendizagem;  

           Estratégias, métodos, técnicas e meios auxiliares no Processo de Ensino e Aprendizagem;  
           Relação entre objetivos, conteúdos e métodos;  

           Conceito de planificação do Processo de Ensino e Aprendizagem;  
           Tipos de planificação (currículo, plano de temática e plano de lição);  

           Níveis de planificação (central, provincial e local);  

           Objetivos e conteúdos de ensino. Operacionalização de objetivos específicos;  
           Princípios didáticos (ligar a teoria à prática, a partir do concreto ao abstrato, e do simples ao complexo); 

           Formas de organização do ensino na turma (turmas numerosas, multiclasses, etc.);  

           Planificação da aula (tema da aula, tipo de aula, definição dos objetivos, seleção dos conteúdos, proposta 
           de atividade de aprendizagem, fases da aula, diversificação e consolidação);  

           Executa a aula explorando as diversas formas de organização do ensino na turma;  

           Definição da avaliação. Tipos e funções da avaliação. Conceção e aplicação de instrumentos de avaliação;  
           Planificação e orientação das atividades de recuperação do aluno com problemas de aprendizagem;  

           Envolvimento dos pais no Processo de Aprendizagem e avaliação do aluno;  

           Conceito de necessidades educativas especiais.  

           Tipos de necessidades educativas especiais: físico-motora, visual, auditiva, mental, transtornos de  

           comportamento, distúrbios de linguagem e dificuldades de aprendizagem, superdotação, etc.;  

           Identificação (diagnóstico) das crianças com necessidades educativas especiais.  

           Modalidades de atendimento à criança com necessidades educativas especiais;  

           O processo de inclusão escolar (Educação Inclusiva).  

           Legislação alusiva às necessidades educativas especiais;  

           Deontologia profissional (direitos e deveres). Perfil do professor (qualidades do professores);  

           Direitos e deveres da criança; e, Direitos e deveres do professor (ética do professor). 

                      Fonte: MEC-INDE (2006) – Programa de psicologia. Maputo. 
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Uma leitura deste quadro permite perceber que no concernente ao nível da operacionalização 

dentro do próprio MEC, ocorreu apenas a introdução da disciplina Psicopedagogia, nos Institutos 

de Formação de Professores. Pode-se verificar, ainda, pelos dados referentes ao conteúdo proposto: 

49 temas, que apenas uma parte da disciplina deve ser dedicada ao estudo das necessidades 

educativas especiais, mais especificamente no final do programa da disciplina de Psicopedagogia.  

O paradoxo que envolve a proposição global e a sua operacionalização, mesmo em proposta 

curricular elaborada para todos os IFPs, fica evidente quando se verifica que, de um total de 140 

horas-aulas para abordar 49 temas, 80 horas-aulas foram reservadas para a V Unidade, das quais as 

dedicadas às necessidades educativas especiais totalizam 16 horas-aulas para abordar 6 temas. 

Entretanto, ao se analisar mais detalhadamente o programa dessa disciplina, verifica-se que, 

apesar de contar com objetivos e conteúdos relativos a esses temas, o tempo destinado a eles é 

extremamente reduzido: um total de 16 horas, de uma disciplina de 140 horas, dentro de um curso 

de 1.440 horas, o que, em termos proporcionais, significa exatamente 11,4% do total de horas das 

disciplinas e 1,1% da carga horária total do curso.  

Esse reducionismo fica ainda mais evidente ao se verificar que, nessas 16 horas, devem 

desenvolvidos uma série de conteúdos, que pelo no reduzido número de horas disponíveis, o 

máximo que se conseguiria desenvolver seria uma rápida pincelada sobre cada um desses tópicos.  

Depoimentos professores e gestores  

 

Se o currículo prescrito, em todas as suas manifestações, demonstra a pouca importância que 

esses temas assumem nas proposições curriculares do Ministério da Educação para os Institutos de 

Formação de Professores, procurou-se verificar como os educadores dessas instituições se 

posicionam em relação a eles. Nesse sentido, os responsáveis do setor pedagógico nos dois IFPs, 

indicam que não tiveram em todo o processo da formação, mesmo quando assumindo funções de 

coordenação, qualquer oportunidade de maior aprofundamento do que aquele precário obtido no 

curso de formação, conforme pode se depreender dos depoimentos que seguem: 

[...] não tenho formação em educação especial, apenas lidei com estes conteúdos durante 

aproximadamente entre duas a três semanas na minha formação psicopedagógica no curso 

da 10
a
 Classe mais dois Anos. […] nunca tive acesso e não sabia da existência do “Pacote 

da UNESCO” sobre as necessidades educativas especiais. Mas não me acho preparado 

para lidar com estes conteúdos para transmiti-los aos formandos. (IFP de Lichinga) 

 

Ainda nesse mesmo âmbito, na outra instituição formadora, o coordenador do curso refere em 

seu depoimento que, 
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[...] Exerço a função de diretor pedagógico da Área de Formação Inicial, já passam três 

anos nesta função, mas nunca passei por alguma formação específica para lidar com os 

alunos que apresentam necessidades educacionais especiais; e, internamente, nunca 

tivemos um plano específico para esta ação, mas os nossos formadores que lecionam a 

disciplina de Psicopedagogia é que tratam com estes conteúdos. (IFP de Xai-Xai) 

Se o tempo designado no currículo prescrito para os temas que envolvem a educação inclusiva 

mostrou-se altamente insuficiente, o seu desenvolvimento parece ser ainda mais precário, pelos 

depoimentos dos diretores, 

[...] os conteúdos sobre as necessidades educativas especiais não tem sido lecionados 

devidamente porque falta-nos tempo, por se encontrarem na parte final do Programa 

Psicopedagogia, apenas se dá o mínimo por falta de tempo, e nem existe material para 

tratar estes conteúdos, nem livros ou manuais sobre estes conteúdos. (IFP de Lichinga) 

 

Este cenário tende a ser generalizado nas instituições formadoras de professores, porque um 

dos diretores refere que, 

[...] o único que podemos fazer é permitir que os professores de Psicologia possam cumprir 

cabalmente o que está estipulado no programa da disciplina de Psicopedagogia; eles não 

possuem uma formação específica em educação especial, já fazem muito mais do que 

podem dentro dos recursos materiais e tempo reduzido estipulado. (IFP de Xai-Xai) 

 

Essa situação fica ainda mais grave em razão desse conteúdo ser o último a ser desenvolvido 

durante o ano letivo, o que gera ainda mais descompasso entre a necessidade de formação e o 

trabalho realizado pelos Institutos de Formação de Professores, 

[...] na fase final do ano letivo, a maior preocupação é a preparação dos exames, e os 

formadores que lecionam a Psicopedagogia apenas introduzirem o conteúdo sobre as 

necessidades especiais, e dedicarem o pouco tempo que resta para a revisão geral dos 

conteúdos lecionados durante o ano letivo, para os exames finais. (IFP de Lichinga) 

 

Por outro lado, esse cenário se repete em outra instituição formadora, como é considerado 

neste depoimento, 

[...] fazemos tudo para garantir uma formação aceitável aos nossos alunos, mas, na 

verdade, o máximo que podemos fazer é garantir o cumprimento do que está inserido no 

Programa da Psicopedagogia, mas sem nenhum aprofundamento aos conteúdos específicos 

sobre as necessidades educativas especiais; porque, no final do ano letivo, concedemos 

prioridade à conclusão dos estágios e preparação dos exames. (IFP de Xai-Xai) 

 

Por fim, se o conteúdo relacionado à escolarização de alunos com deficiência é muito pouco 

trabalhado dentro da disciplina indicada pelo proposição oficial: Psicopedagogia – também não 

ocorrera iniciativa dos órgãos centrais e dos próprios IFPs, no sentido de implementar outras ações 
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que pudessem contribuir para o entendimento dos problemas, desafios e do trabalho pedagógico a 

ser realizado com os alunos com deficiência, na escola regular, como se pode comprovar pelo 

depoimento abaixo, 

[...] em relação ao tema, o atendimento da deficiência e educação inclusiva, praticamente, 

ao nível do Instituto de Formação de Professores de Lichinga, não existem ações de 

formação programadas pela Direção Pedagógica, somente se lecionam os conteúdos 

inseridos na disciplina de Psicopedagogia, que tratam sobre as necessidades educativas 

especiais. (IFP de Lichinga) 

 

Nesse mesmo sentido, o depoimento de um coordenador do curso da outra instituição 

formadora é contundente, ao considerar que, 

[...] é muito difícil desenvolver qualquer tipo de formação adicional em material de 

atendimento às necessidades educativas especiais para os instrutores, porque a sua 

efetivação é condicionada a vários aspetos, como por exemplo: financiamento de parceiros 

educacionais (ONGs) ou programadas centralmente pelo Ministério de Educação e 

Cultura ou da Direção Provincial de Educação e Cultura, porque internamente não 

dispomos de recursos humanos (entenda-se pessoal formado em educação especial), 

materiais e financeiros para este tipo de preparação aos professores. (IFP de Xai-Xai) 

 

Essa pouca atenção dada às necessidades educativas especiais parece ser do conhecimento dos 

órgãos centrais, pois, nos exames finais elaborados centralmente pelo Ministério de Educação 

aplicados nos IFPs, não constam conteúdos sobre as necessidades educativas especiais.  

Este cenário é revelador das mudanças que ocorrem no Discurso Pedagógico Oficial 

(Domingos, Barradas, Rainha & Neves, 1985), que se dão por meio do processo de 

recontextualização, que ocorre em dois níveis, o que significa dizer que, na constituição do 

Discurso Pedagógico Oficial, o oficial e o pedagógico. Ainda, “quando os agentes de 

recontextualização se apropriam de um texto, este, antes de ser recolocado, sofre transformação, 

cuja forma é regulada por um princípio de descontextualização, ou seja, o texto é primeiro 

deslocado para em seguida ser recolocado.” 

Assim, a transformação ocorrida no Discurso Pedagógico Oficial (DPO) proposto pelo MEC, 

em Moçambique, permite a compreensão do contexto em que se insere a introdução da disciplina 

Psicopedagogia, porque este processo de transformação do DPO, é regido por pessoas, neste caso, 

são os técnicos do MEC e do Instituto Nacional de Desenvolvimento de Educação, que interferem e 

determinam o que deve permanecer e o que deve ser retirado; precisamente é neste processo que se 

pode achar a resposta da escolha da Psicopedagogia no lugar de uma disciplina específica para lidar 

com a temática da educação inclusiva nos Institutos de Formação de Professores. 
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Considerações finais 

A pesquisa, permite constatar como um achado mais importante, exatamente, que a 

centralidade da proposta elaborada pelo Ministério de Educação e Cultura não garantiu nem a 

homogeneidade e muito menos a incorporação integral dos princípios da educação para todos na 

perspetiva da educação inclusiva. 

Se, no âmbito das proposições mais globais das políticas educacionais, estava prevista a 

introdução da disciplina de educação especial nos currículos de formação inicial dos professores 

em todos os Institutos de Formação de Professores – IFP´s, o que ocorreu foi apenas a introdução da 

disciplina Psicopedagogia, em que o conteúdo da disciplina acima transformou-se em um pequeno 

subtópico da última unidade do curso. 

Assim, da proposta política global, que tinha implícita a meu ver uma proposta curricular 

diferenciada, ao estar voltada para o atendimento do alunado que apresenta necessidades educativas 

especiais, ou seja, os grupos excluídos - os pobres, as crianças de rua, as populações das periféricas 

urbanas e rurais, os nômades e os trabalhadores imigrantes, os povos indígenas, as minorias étnicas, 

raciais e linguísticas, os refugiados, os deslocados de guerras, e os povos submetidos a um regime 

de ocupação (Jomtien, 1990) - mas, a prática redundou na introdução da disciplina Psicologia, que 

no geral não chega a atender integralmente os alunos que apresentam deficiência, operação de 

recontextualização do Discurso Pedagógico Oficial. 

A pesquisa, portanto, evidenciou que, da proposta nacional de educação inclusiva ao currículo 

proposto para a formação de professores pelos IFP´s, ocorreu um forte processo de redução, que 

transformou um dos princípios básicos da política educacional moçambicana (a educação inclusiva) 

em aspeto secundário e periférico no que se refere à formação inicial dos professores que comporão 

a maioria do quadro docente responsável pela primeira etapa da escolarização obrigatória, o EP-1. 

Em outras palavras, há uma dicotomia entre as proposições políticas globais e a de formação 

de professores, o que, com certeza, deve comprometer o alcance e a qualidade dessa política, na 

medida em que um dos elementos-chave, o professor regente, recebe uma formação altamente 

insuficiente em matéria do atendimento dos alunos com necessidades educativas especiais. 

Se ocorre uma evidente e marcante redução entre a política educacional e a proposta 

curricular dos IFP´s, os depoimentos mostram que a situação na ação educativa é ainda mais grave, 

especialmente em relação a dois aspetos. 

O primeiro deles refere-se à própria formação dos quadros docentes dos IFP´s que não 

tiveram em todo o processo nada mais do que aquele conteúdo precário descrito no comentário 

anterior. Ou seja, embora a política oficial designe determinadas finalidades, assim como faz 
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referência específica aos materiais da UNESCO, estes não chegaram sequer, como era de esperar, 

ao conhecimento dos diretores dos IFP´s, assim como eles não receberam qualquer tipo de 

formação que contribuísse para que pudessem desenvolver ações mais qualificadas para a formação 

dos alunos dos IFP´s no que se refere às necessidades educacionais especiais e às adaptações 

necessárias para que os processos de escolarização possam ser aproveitados por esses formandos. 

O segundo aspeto diz respeito ao tempo efetivo de aulas para o desenvolvimento previsto no 

currículo prescrito em torno de 16 aulas dentro da disciplina de Psicopedagogia. Pelos depoimentos 

dos coordenadores dos cursos, como esses conteúdos temáticos estão reservados para serem 

lecionados no último período do ano letivo, cuja maior preocupação é a preparação dos exames, faz 

com que os formadores que lecionam a disciplina de Psicopedagogia apenas introduzam o conteúdo 

sobre as necessidades educativas especiais, na medida em que declaram ter de dedicar o pouco 

tempo que resta para a revisão geral dos conteúdos lecionados durante o ano letivo, para os exames 

finais, que, para o caso dos IFP´s, são elaborados pelo Ministério de Educação e Cultura, e não 

contemplam nenhum conteúdo referente às deficiências ou necessidades educativas especiais. 

Desta forma, com os depoimentos, percebe-se que a homogeneização da proposta curricular 

inclusiva, operacionalizada pela introdução da disciplina Psicopedagogia, não constituiu uma 

garantia para a eficácia. Verifica-se, portanto, que, da proposta nacional de educação inclusiva, que 

constituí o DPO, no qual era prevista a introdução da disciplina de educação especial nos currículos 

de formação inicial dos professores, ao currículo proposto para a formação de professores pelos 

IFP´s há um processo contínuo de redução, apesar da proposta curricular ser elaborada 

nacionalmente pelos órgãos técnicos do Ministério de Educação de Moçambique. 

Assim, das políticas nacionais à sua consecução pelos IFP´s, a recontextualização que ocorre 

expressa a redução de uma proposta global e inovadora, para um conteúdo paupérrimo e pouco 

trabalhado, o que redunda em formação precária dos professores no que se refere à escolarização de 

alunos com necessidades educacionais especiais.  

Embora a pesquisa tenha envolvido apenas duas instituições formadoras, podemos inferir, ou 

depreender, que a situação de precariedade na formação docente com vistas ao atendimento das 

necessidades educativas especiais e da educação inclusiva dos IFP´s de Xai-Xai e Lichinga é uma 

expressão localizada da precariedade que se estende por todo o País. 

Desta forma, para que se garanta uma formação docente á altura dos atuais desafios, passa 

necessariamente pelas mudanças de postura e visão assumidas na elaboração e implantação das 

politicas educacionais e propostas curriculares oferecidas pelas instituições de formação docente, 

condição indispensável para o alcance de uma escola verdadeiramente inclusiva.  
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POLÍTICAS INCLUSIVAS 
REPRESENTAÇÃO SOCIAL DOS PAIS DE ALUNOS SOBRE O 

PROCESSO DE INCLUSÃO ESCOLAR 

Barçante, Marcia – UGF  e Mourão, Ludmila – UFJF 

 

RESUMO 

Lidar com o diferente e com a diferença é uma questão discutida mundialmente e um 

desafio traçado pelo homem. Desde o século XIX, no Brasil, em âmbito educacional, 

desenvolveram-se práticas pedagógicas para lidar com pessoas que apresentavam 

deficiência ou transtorno mental, porém o campo teórico embasava ações excludentes. 

Julgava-se oportuno que este público fosse atendido em espaços diferentes dos demais 

alunos, pois eles precisavam de atenção especial, além de serem considerados 

socialmente uma ameaça para outras crianças/adolescentes. A década de 1980 alavanca 

a discussão mundial em torno da educação inclusiva, como a Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência (2007).  Avança a busca pela consolidação da 

educação inclusiva no Brasil para assegurar o respeito, a dignidade e equidade dos 

direitos humanos para as pessoas com deficiência. Em Petrópolis, município do estado 

do Rio de Janeiro, a Secretaria de Educação trabalha com políticas públicas visando à 

inclusão escolar na rede pública, destacando-se a Escola Municipal Paulo Freire 

(E.M.P.F.), com o atendimento educacional especializado, previsto no Decreto nº 7611 

(2011), que dispõe sobre a educação inclusiva brasileira. Com o objetivo de identificar a 

representação social dos pais sobre o processo de inclusão escolar de seus filhos e traçar 

o perfil dos alunos, realizou-se esta pesquisa. Foram entrevistados 15 pais, utilizando-se 

a metodologia de abordagem qualitativa e a análise do discurso, além de contar com 

informações e registros dos históricos escolares dos alunos. É relevante levantar as 

representações dos pais em relação à escola, pois esta interação propicia o diálogo entre 

ambos, enriquecendo o processo educativo e discutindo as diretrizes traçadas. Os 

resultados mostraram que a representação social dos pais sobre a inclusão escolar retrata 

um conhecimento construído desde longa data, que assegura um lugar especial para os 

alunos: a classe especial. A produção de sentidos que circula em torno dos discursos dos 

pais está ancorada na incerteza dos caminhos que traçarão para a educação de seus 

filhos, sentindo-se reféns das políticas públicas vigentes. Há nos discursos destes pais 

esperança em melhorar o aprendizado de seus filhos.  
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 Palavras-chave: representação social – inclusão escolar – escola pública 

ABSTRACT 

Dealing with the different and the difference is a matter discussed worldwide and a 

challenge outlined by man. Since the XIX century, in Brazil, in the educational area, 

pedagogical practices were developed to deal with people who had disabilities or mental 

disorder, but the theoretical field based exclusionary actions. It was thought advisable 

that this public should be assisted in different spaces than other students because they 

needed special attention, besides been considered socially a threat to other 

children/adolescents. The decade of 1980 impels a world-wide discussion about 

inclusive education, as the Convention on the Rights of People with Deficiency (2007). 

The quest for consolidation of inclusive education in Brazil moves forward to ensure 

respect, dignity and equality of human rights for people with disabilities. In Petrópolis, 

city of Rio de Janeiro State, the Education Secretariat works with public politics aiming 

at school inclusion in the public school network, being distinguished the Municipal 

School Paulo Freire (E.M.P.F.), with the specialized educational attendance, foreseen in 

the Decree nº 7611 (2011), that treats with the Brazilian inclusive education. This search 

was accomplished with the objective to identify the social representation of the parents 

on the process of school inclusion of its children and to trace the profile of the students. 

Fifteen parents were interviewed using the qualitative methodology approach and the 

discourse analysis, besides counting on information and records of students' school 

historical. It is important to raise the social representation of parents related to school, 

because this interaction promotes the dialogue between them, enriching the educational 

process and discussing the guidelines outlined. The results showed that the social 

representation of parents on school inclusion portrays a knowledge built many years 

ago, which ensures a special place for students: the special classroom. The meanings 

production circulating around the parents’ discourse is anchored to the uncertainty of 

the ways they will follow for their children's education, feeling hostages of current 

public policies. There is hope in the speeches of these parents on the improvement of 

their children's learning. 

 

Word-key: social representation - school inclusion - public school 
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INTRODUÇÃO 

Lidar com o diferente e com a diferença ainda é uma questão bastante discutida 

em nossa sociedade e um desafio para educadores e gestores da educação. Em uma 

breve caminhada pela história do Brasil, recordamos que na cidade do Rio de Janeiro, 

em 1841, o Decreto Imperial, assinado pelo Imperador Pedro II, autorizou a fundação 

do primeiro hospital psiquiátrico brasileiro, o Hospício de Pedro Segundo, inaugurado 

em 1852. Já em 1854 foi fundado na mesma cidade o Instituto Benjamin Constant (IBC) 

para prover a educação de pessoas com deficiência visual; em 1857 inaugura-se o 

Instituto Nacional de Educação dos Surdos (INES); em 1926, foi fundada a Escola de 

Educação Especial Pestalozzi. O Hospital de Neuropsiquiatria Infantil foi inaugurado 

em 1942, que já recebia pacientes menores de idade transferidos do Pavilhão 

Bourneville, do Hospício Nacional. Em 1954, foi criada a Associação dos Pais e 

Amigos dos Excepcionais, primeira APAE do Brasil. Muitas iniciativas foram criadas 

como espaços pedagógicos e terapêuticos específicos para lidar com pessoas 

consideradas diferentes por apresentarem alguma deficiência ou transtorno mental. No 

entanto, o mito da segregação, com práticas institucionais eugênicas, circulava em torno 

do pensamento da sociedade brasileira. 

No âmbito educacional, embora vários atores sociais tenham buscado ações 

voltadas para uma educação mais digna, o campo teórico embasava ações pedagógicas 

segregacionistas em relação à educação de pessoas com deficiência e/ou transtorno 

mental, incluindo crianças e adolescentes. Julgava-se oportuno que este público fosse 

atendido em espaços próprios, pois eles precisavam de uma atenção especial, além de 

muitas vezes serem considerados uma ameaça para outras crianças/adolescentes.  

A partir da década de 1980, inicia-se grande discussão mundial em busca da 

consolidação da educação inclusiva, podendo-se citar a Constituição Federal Brasileira 

de 1988, art. 208, inciso III (Brasil, 1988) e documentos internacionais como a 

Convenção sobre os direitos da Criança (1989), Declaração Mundial sobre Educação 

para Todos (1990), a Declaração de Salamanca (1994), Carta para o terceiro Milênio 

(1999) e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2007). O 

propósito deste último documento elaborado pela Organização das Nações Unidas é  

“Promover, proteger e assegurar o exercício pleno e eqüitativo de todos os 

direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com 
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deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente. Pessoas com 

deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas 

barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdades de condições com as demais pessoas” (pág. 16).  

 

Com o objetivo de assegurar o respeito, a dignidade, o exercício pleno e equitativo 

de todos os direitos humanos para as pessoas com deficiência, avança a busca pela 

consolidação da educação inclusiva no Brasil e encontramos alguns estudos que tratam 

da inclusão escolar e social de pessoas com deficiência, que apontam para os benefícios 

da inclusão social e ressaltam as dificuldades encontradas na inclusão escolar.  Podemos 

citar trabalho de Silveira e Neves (2006)
139

 sobre a Inclusão Escolar de Crianças com 

Deficiência Múltipla: Concepções de Pais e Professores, que teve o objetivo de 

identificar as concepções dos pais e professores de crianças com deficiência múltipla 

sobre a inclusão escolar e social dessas crianças. Os resultados indicaram que “os pais 

percebem a deficiência do filho como algo que acarreta grande sofrimento e que traz 

comprometimentos sociais, principalmente relacionados ao trabalho”. Os pais e os 

professores acreditam “não ser possível a inclusão escolar dessas crianças, por 

conceberem o desenvolvimento delas como inexistente e por considerarem a escola de 

ensino regular despreparada para recebê-las”. 

Neste cenário da inclusão escolar, a Secretaria de Educação do município de 

Petrópolis, estado do Rio de Janeiro, trabalha na perspectiva da educação inclusiva e 

desde o ano 2001 vem reformulando sua proposta pedagógica para atender os alunos 

com necessidades especiais. Inserida neste processo está a Escola Municipal Paulo 

Freire (E.M.P.F.) inaugurada em fevereiro de 2011, escola regular de ensino e que 

oferece o atendimento educacional especializado (AEE), previstos no Decreto nº 

7611/2011, que dispõe sobre a educação especial e o referido AEE. A maioria dos 

alunos matriculados é proveniente de outras escolas municipais que, na época, tinham 

classes especiais, além de escolas especiais.  

No período das matrículas escolares, vagas foram abertas para alunos que não 

apresentavam deficiência, porém, considerando que a inclusão escolar no Brasil é 

recente, encontra-se em processo de realização e ainda não é bem compreendida 
                                                           
139 Parte do trabalho de Dissertação de Mestrado da primeira autora, Flávia Furtado Silveira, apresentado 

no Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, sob a orientação de Marisa Maria Brito da Justa 

Neves. 
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socialmente, o número de matrículas de crianças e adolescentes que não apresentavam 

necessidades especiais ficou abaixo do esperado. No final do ano passado, em 2012, 

havia 180 alunos distribuídos em 9 classes especiais e 2 classes regulares. As idades 

variavam entre 7 e 30 anos de idade nas classes especiais.. Destas turmas, 3 se 

encontravam em nível de educação infantil e as demais turmas estavam vinculadas ao 1º 

segmento do Ensino Fundamental e Centros de Convivência. À medida que o aluno 

chega ao último ano, é matriculado em outra escola para dar continuidade aos seus 

estudos e novas vagas são abertas para alunos que não apresentam deficiência. 

Para compreendermos o momento atual da inclusão escolar e seu impacto nas 

famílias dos alunos que frequentam as classes especiais nº 29 e 32
140

, que iniciaram o 

AEE em 2012 na E.M.P.F., a presente pesquisa teve por objetivo (1) traçar o perfil 

destes alunos no intuito de saber quem são os alunos atendidos e a realidade na qual 

estão inseridos e (2) levantar as representações sociais dos pais em relação à inclusão 

escolar, pois esta interação fortalece o diálogo entre ambos, enriquecendo o processo 

educativo, avaliando e discutindo as diretrizes e políticas públicas traçadas. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA 

 

O referencial teórico baseia-se nos estudos de Goffman (1963) para discorrer 

sobre o estigma e Moscovici (1969) e Jodelet (2001) para abordar as representações 

sociais. 

Vamos nos deter inicialmente na teoria das representações sociais. Para Moscovici 

(1969), as representações sociais trazem uma vertente inovadora, pois aborda os 

aspectos sociais e individuais, pontuando que as representações não se constroem 

apenas a partir de uma representação coletiva, imposta socialmente pela maneira de 

pensar e agir de um determinado grupo que detém o poder. As representações são 

também construídas na interação face a face, no cotidiano. São as representações 

individuais que os sujeitos produzem no seu dia a dia, de acordo com suas vivências e 

experiências, traduzidas pelo saber prático do senso comum. Para o autor “não existe 

separação entre o universo externo e o universo interno do indivíduo (ou do grupo). 

Sujeito e objeto não são forçosamente distintos” (MOSCOVICI, 1969, p. 9). Isto 

                                                           
140

 As duas classes especiais foram selecionadas por apresentarem alunos mais comprometidos e serem 
acompanhados no AEE pela Profª Marcia Barçante, uma das autoras deste trabalho. 
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significa dizer que o objeto está inserido e inscrito em um contexto ativo, é percebido e 

concebido pela pessoa ou pelo grupo como parte integrante dele mesmo.  

Vale ressaltar que a representação não é um simples reflexo da realidade e sim 

uma organização significante. E esta significação depende de fatores contingentes, das 

circunstâncias, do contexto imediato e de situações mais globais como contexto social, 

ideológico, lugar do indivíduo na organização social, história do indivíduo e do grupo, 

determinantes sociais, sistemas de valores.  

 Nesta mesma esteira de pensamento encontra-se a discípula de Moscovici,  Denise 

Jodelet. Para a autora a representação social “é uma forma de conhecimento socialmente 

elaborado e partilhado, tendo uma orientação prática e concorrendo para a construção de 

uma realidade comum a um conjunto social” (JODELET, 2001). Sendo assim, as 

representações são determinadas pelas práticas sociais que são expressas por meio da 

ação, da maneira pela qual o sujeito se comunica com o meio social e a compreensão de 

um objeto por determinado grupo.  

 Tanto Moscovici quanto Jodelet estudam as representações como forma de saber 

gerada através da comunicação na vida cotidiana. Este é o ponto que converge com o 

presente estudo, pois questionamos qual a representação dos pais dos alunos da 

E.M.P.F. sobre o processo de inclusão escolar de seus filhos em uma escola regular?  

Estes alunos apresentam o estigma do diferente, do “deficiente” e, como tal, estudaram 

em escolas especiais e na maioria das vezes ocuparam espaços sociais “autorizados” 

pela sociedade, em função da visão excludente construída socialmente em torno da 

família com filhos deficientes. 

 Jodelet (2001) nos relata a forma como são produzidos os sentidos em grupos que 

estão à margem. A “alteridade como produto e processo psicossocial”, a que se refere 

em seu artigo, retrata a produção de sentido subjacente existente nesta relação.  

 A alteridade é um produto de duplo processo de construção e exclusão social. Um 

grupo, ao construir e produzir seus significados cria categorias, determina regras, e com 

isto “abraça” e exclui determinados comportamentos e práticas sociais. Jodelet relata: 

“A alteridade é produto de duplo processo de construção e de exclusão social que, 

indissoluvelmente ligados como os dois lados duma mesma folha, mantêm sua unidade 

por meio de um sistema de representações” (JODELET, 2001) 

 A autora indica que este processo se dá de maneira simbólica, a partir do olhar do 

outro. Este outro, em determinado momento, representa o próximo, no qual alguns 
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conteúdos mais genéricos, relativos ao ser humano, são compartilhados. O outro 

também representa o alter, no sentido da diferenciação, do caráter que faz com que um 

indivíduo seja ele mesmo e distinto de todos os outros. A partir do olhar do outro se 

constrói a própria imagem, o próprio olhar. 

 Ao se definir o eu, se exclui o que não faz parte desta unidade, o não-eu. É um 

processo identificatório. A reflexão acerca da alteridade precede e permite toda a 

definição identitária. 

 Jodelet nos fala sobre duas alteridades. A “alteridade de fora” é representada pelo 

longínquo e exótico, definida com relação à cultura. A “alteridade de dentro” refere-se 

àqueles que estão marcadas pelo selo da diferença, seja ela física ou em relação à cor, à 

raça e à deficiência; também está ligada a uma pertença a um grupo (nacional, étnico, 

comunitário, religioso). A “alteridade de dentro” se distingue no seio de um conjunto 

social ou cultural, e pode, desta forma, ser considerada como fonte de mal-estar ou de 

ameaça. 

 A alteridade como processo psicossociológico marca a diferença entre o mesmo e 

o outro. Esta diferença se dá na relação do semelhante/dessemelhante, 

próximo/longínquo, amigo/inimigo, normal/desviante, autóctone/estrangeiro. Todos 

estão inseridos em uma sociedade plural. O outro está baseado na tríplice experiência da 

alteridade, da pluralidade e da identidade. 

 Contudo, embora todos participem desta sociedade plural, como se torna possível 

que um “próximo” apareça como um “alter”?  

 Jodelet nos mostra que esta passagem implica no campo do social, através da 

pertença ao grupo. Este grupo é o local onde se constroem os processos discursivos e 

práticos da transformação em alteridade. É o palco das produções de sentidos, do 

movimento que constrói e exclui, mantendo sempre a unidade. Esta exclusão se dá 

como um processo de defesa do próprio grupo em relação ao diferente, ao que desvia, 

ao que foge do padrão. O diferente é semelhante na medida em que continua situado no 

mesmo campo social ou no mesmo espaço identitário. Porém ele é dessemelhante no 

momento em que ocupa um lugar que marca a sua individualidade de forma genuína, 

ameaçando, desta forma, a ordem, o equilíbrio e o padrão estabelecido pelo senso 

comum. É neste nó que se encontra a alteridade, um nó que está entremeado com o 

“próximo” e com o “alter”, um nó formado pelas próprias relações, pelo olhar do outro, 

que exclui, coloca à margem, estereotipa e desvaloriza o diferente. Este diferente é 
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produto desta sociedade plural, que, não sabendo lidar com a diferença e por ter medo 

de se tornar também um diferente, no seu convívio, o exclui (BARÇANTE, 1999). 

 Já para Goffman a exclusão social é uma marca destinada à pessoa com 

deficiência. Seu estudo na área das ciências sociais explica que a palavra estigma era 

utilizada pelos gregos como indício de uma degenerescência, sendo uma impressão, ou 

marca, ou atributo depreciativo que se dá a alguém. Estigmas são sinais corporais 

presentes no sujeito, que podem ser algo de extraordinário ou de negativo para o status 

moral de quem os apresentam. Criminosos, escravos ou traidores, por exemplo, eram 

marcados a ferro e fogo, sendo pessoas que deviam ser evitadas, principalmente em 

ambientes públicos. Já na Era Cristã alguns sinais foram acrescentados, como os sinais 

corporais da graça divina, que tomavam a forma de flores em erupção sobre a pele, e os 

sinais corporais de distúrbios físicos. Atualmente o termo estigma é mais utilizado como 

marca de um infortúnio; não está necessariamente marcado fisicamente no corpo, mas 

simbolicamente (GOFFMAN, 1963). 

O autor relata três tipos de estigma: primeiro, abominações do corpo, ou seja, as 

deformidades físicas; em segundo lugar, culpas de caráter individual, como vontade 

fraca, paixões tirânicas ou não naturais, crenças falsas e rígidas, desonestidade, sendo 

essas conhecidas a partir de relatos de pessoas com distúrbio mental, presas, alcoolistas, 

homossexuais, desempregadas, que tentaram o suicídio, e que têm comportamento 

político radical. Por último, há os estigmas tribais de raça, nação, religião, que podem 

ser transmitidos de geração a geração e se expandir no seio social.  

Esses traços presentes nos sujeitos, apresentados por meio de uma deformidade 

física, por fraquezas individuais ou por etnia, nação e religião, afastam o sujeito do 

grupo, excluindo-o por não pertencerem à “tribo” dos chamados normais. 

O sujeito para se proteger do olhar de alteridade do outro, que o exclui, procura 

controlar as informações sobre si, assim como sua identidade pessoal. Ele se preserva, 

buscando esconder os signos que se tornaram símbolos de sua exclusão social 

(GOFFMAN, 1963).  

No caso em questão, ou seja, de crianças e adolescentes que apresentam alguma 

deficiência ou transtorno mental, tanto no âmbito da saúde como da educação busca-se 

integrar e incluir o diferente por meio de práticas terapêuticas e pedagógicas com o 

objetivo de se mobilizar crenças e mitos em busca da inclusão social. Porém, mesmo 

com a formulação de Leis, decretos, discursos e práticas sociais estabelecidos em prol 
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da inclusão, ainda se vê presente o mito da exclusão da pessoa considerada diferente, 

como veremos nos discursos dos pais dos alunos da E.M.P.F, apresentados  nos 

resultados desta pesquisa. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO METODOLÓGICA  

 

 Neste estudo de abordagem qualitativa, entrevistamos 15 pais de alunos da E. M. 

P. F. da prefeitura de Petrópolis, cujos alunos participaram do AEE em 

psicomotricidade e estudavam nas classes especiais de nº 29 e 32.  A escola oferece 

ensino regular e atende alunos com necessidades especiais, caracterizando-se como 

escola inclusiva.  

A adoção da abordagem qualitativa implica em estudar o tema em questão no seu 

próprio cenário, buscando compreendê-lo de acordo com os significados atribuídos ao 

grupo social pelos participantes da pesquisa. Estes participantes, sujeitos da amostra, 

são reconhecidos como agentes da realidade social em que estão inseridos, operando de 

acordo com suas crenças, valores, mitos, ritos que perpassam seus comportamentos 

individuais e coletivos (FERREIRA, 1992). Neste cenário da pesquisa qualitativa, 

Goldemberg (2007) compactua com a ideia de que a ciência busca descobrir 

regularidades nos fenômenos, pretendendo identificar fatos que são produzidos no 

processo de conhecimento em determinado momento histórico.  

Recorremos à análise do discurso na perspectiva de Orlandi (2007), para 

compreendermos as falas obtidas dos sujeitos além de contar com informações e 

registros do histórico escolar que contém informações pessoais, escolares e o laudo 

médico dos alunos. Os sentidos que emergiram dos discursos dos pais/responsáveis dos 

alunos e as informações obtidas nos históricos escolares constituíram o corpus de 

análise. 

Segundo Orlandi (2007), é necessário que se façam algumas considerações para 

compreendermos o modo de produção do discurso: (1) o homem não se encontra fora do 

processo sociohistórico em que está inserido, (2) olhar para a historicidade da 

linguagem, na qual se pensa os discursos dos sujeitos a partir de suas práticas sociais. 

Desta forma tem-se uma visão social e histórica para a produção do discurso. (3) a 

exterioridade da linguagem, onde se deve considerar o contexto em que essa linguagem 

é produzida, ou seja, os processos e condições de produções do dizer, (4) materialidade 
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linguística, que é a relação língua-discurso-ideologia, que segundo Pêcheux (1988), 

“não há discurso sem sujeito e não há sujeito sem ideologia”, (5) materialidade 

simbólica, em que estando a ideologia imbricada no sujeito, tem-se a produção de um 

conhecimento a partir do próprio texto, que produz uma materialidade simbólica, 

considerada a espessura semântica do discurso que gera significação. 

Considerando-se que a linguagem não é transparente, a questão se desloca para de 

que este texto quer dizer para como este texto significa, no caso deste estudo, os 

discursos dos pais/responsáveis dos alunos. Logo a questão não é o que pensam os pais 

dos alunos sobre a inclusão escolar, mas como pensam e representam esta inclusão.  

A partir da leitura do corpus de análise encontramos pistas, que são marcas 

discursivas por meio das paráfrases, metáforas, sinonímia. As marcas em si não 

interessam, mas são levadas em conta a maneira como elas se articulam e encarnam no 

discurso (ORLANDI, 2007). 

 

Entrevista 

 

A entrevista individual com os pais teve duração média de 60 minutos e 

objetivou dois aspectos inicialmente: (1) levantar quem são os alunos atendidos e a 

realidade na qual estão inseridos; (2) identificar qual a representação social dos pais dos 

alunos sobre o processo de inclusão escolar. Houve preenchimento de Termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE) e os dados oriundos das transcrições das 

entrevistas foram validados pelos informantes da pesquisa. 

O roteiro da entrevista foi organizado em 05 microtemáticas, com 4 questões em 

cada grupo. A primeira microtemática referiu-se a (1) coleta de dados pessoais do 

responsável, em seguida, (2) história de vida do aluno (3) início da escolaridade, (4) 

atividades de vida diária, (5) atividades de lazer.  

Na sequência foi feita uma questão aberta, solicitando que o responsável 

descrevesse sobre o que esperava da escola que seu filho está frequentando e da 

inclusão escolar. E em uma última questão, o responsável marcava a alternativa 

correspondente a sua renda familiar. Não foi solicitado a identificação dos responsáveis, 

porém alguns o fizeram.  

 

Histórico escolar 
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O histórico escolar contém filiação, data de nascimento, endereço e descrição da 

trajetória escolar do aluno, além da anamnese e laudo médico.  

 Por meio da anamnese são coletados dados desde a gestação até a criança 

começar a andar, falar, correr.  

 

APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A Escola Municipal Paulo Freire 

 

A E.M.P.F. situa-se em duas casas, uma delas era a antiga E.M. de Educação 

Especial Accácio Branco, que atendia apenas crianças, adolescentes e adultos com 

deficiência visual. Há dois anos são realizados neste local os atendimentos educacionais 

especializados para os alunos da E.M. Paulo Freire e para os deficientes visuais que 

foram incluídos em outras escolas regulares.  

A casa é ampla, arejada, com salas distribuídas de acordo com o atendimento 

educacional realizado: soroban, braile, baixa visão, informática, orientação e 

mobilidade, artes, música, psicomotricidade, estimulação precoce e educação física. A 

maioria dos alunos que participa destes atendimentos tem deficiência visual. 

Os profissionais são graduados, com pós-graduação lato sensu e stricto sensu e 

muitos são capacitados pelo Instituto Benjamin Constant (IBC), que é uma referência no 

Brasil para educação de deficientes visuais.  

Na outra casa funciona a escolarização e também atividades de artes, música e 

educação física. As casas situam-se uma ao lado da outra, são tombadas pelo patrimônio 

histórico e possuem algumas adaptações para atender o seu público.  

Os profissionais que trabalham nesta unidade também são capacitados para o 

trabalho que realizam e o fazem de forma integrada com a proposta pedagógica traçada 

pela escola, da qual também são autores. Vale ressaltar que a maioria dos profissionais é 

do sexo feminino e que toda a comunidade escolar é envolvida no processo de inclusão 

escolar, sendo as categorias profissionais presentes: motoristas, auxiliares de serviços 

gerais, merendeiras, inspetores, professores, diretora, diretora adjunta e coordenadora 

pedagógica. Há várias atividades externas oferecidas além de festas, comemorações de 

acordo com o calendário escolar e realização dos jogos internos. Na última edição dos 
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jogos, os alunos participaram com grande entusiasmo, os que não apresentavam 

deficiência auxiliavam os que as tinham. Observou-se que a integração e cooperação 

marcam a identidade da escola. Esta cooperação está presente desde o momento do 

deslocamento dos alunos de casa para a escola, realizada pelos motoristas que 

transportam os que necessitam deste serviço.  É relevante ressaltar que observamos a 

alegria, sensibilidade, integração e solidariedade presentes na interação entre os 

profissionais com os alunos, com os pais e entre eles.  Embora a dedicação dos 

profissionais, há muitas dificuldades presentes, podendo-se destacar: a elaboração de 

práticas pedagógicas que façam sentido para o aluno, a ansiedade dos profissionais 

frente à morosidade dos resultados, a falta de estrutura física e de pessoal de apoio para 

suprir as necessidades existentes. 

 

Caracterização dos alunos 

 

Em relação ao perfil dos alunos que frequentam as classes especiais nº 29 e 32 da 

E.M.P.F. e a realidade na qual estão inseridos, os dados levantados mostraram que estes 

se encontram na faixa etária entre 07 e 16 anos de idade, sendo 10 do sexo masculino e 

05 do sexo feminino.  

Alguns se encontram na puberdade e já apresentam mudanças biológicas como o 

estirão do crescimento, a menarca, enfim, alterações hormonais e psicológicas. 

Percebemos que há que se ter atenção para os cuidados com estes alunos, pois há um 

descompasso entre o desenvolvimento psicológico e cognitivo em relação às alterações 

biológicas. Podemos citar a fase pré-menstrual nas meninas, pois, muitas vezes, elas 

apresentam alterações comportamentais em virtude da menarca e não sabem lidar com 

suas sensações.  

Os diagnósticos, emitidos pelos médicos que acompanham os alunos são 

diferenciados, caracterizando-se por deficiências múltiplas: alunos com deficiência 

intelectual, alguns também com deficiência física, transtorno global do desenvolvimento 

e outros que conjugam a epilepsia. 

 Constatamos que o olhar do educador deve estar direcionado para o sujeito e não 

para o problema. Isto significa dizer que o diagnóstico não antecede o sujeito. Ele serve 

para o profissional ter conhecimento do que ocorre com aquela criança, mas não pode 
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ser uma camisa de força que irá conduzir a ação educativa. Busca-se o olhar para as 

possibilidades, para o que o aluno pode realizar mesmo este apresentando dificuldades. 

Quanto à escolaridade, os alunos iniciaram em centros de educação infantil (CEI) 

e creches. A maioria dos problemas foi percebido neste período da escolaridade pelas 

professoras e educadoras da educação infantil, por estes apresentarem comportamentos 

diferenciados das demais crianças e atraso no desenvolvimento psicomotor.  

 Já a renda familiar encontra-se entre 1 (um) e 2 (dois) salários mínimos e 12 

famílias recebem o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC)
141

. 

 Os pais/responsáveis relataram que as atividades de lazer de seus filhos são a 

participação em cultos religiosos, visita a familiares e assistir televisão. Alguns praticam 

jogos eletrônicos no computador, jogam bola, brincam de roda, brincam com bonecos e 

com animais de estimação. Poucos frequentam espaços de lazer público como cinemas, 

teatro, parques, praças, assim como restaurantes. 

 Vale ressaltar que alguns alunos são acompanhados de seus responsáveis, sendo 

muitas vezes os avós ou parente próximo. Eles frequentam a APAE e o Projeto 

Eficientes
142

. Nestes espaços há diversos atendimentos como fonoaudiologia, 

fisioterapia, psicologia, psicomotricidade, aulas de informática e orientação pedagógica. 

Apenas um aluno pratica esporte: natação. 

 Em relação ao preconceito, os pais relataram que embora a maioria das pessoas 

seja solidária, o preconceito ainda está presente.  

 

                                                           
141

 O Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC), instituído pela Constituição Federal 
de 1988, “é um benefício da Política de Assistência Social, que integra a Proteção Social Básica no 
âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS e para acessá-lo não é necessário ter contribuído 
com a Previdência Social. É um benefício individual, não vitalício e intransferível, que assegura a 
transferência mensal de 1 (um) salário mínimo ao idoso, com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais, e à 
pessoa com deficiência, de qualquer idade, com impedimentos de longo prazo, de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Em ambos 
os casos, devem comprovar não possuir meios de garantir o próprio sustento, nem tê-lo provido por sua 
família. A renda mensal familiar per capita deve ser inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo vigente”. 
Disponível em http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/beneficiosassistenciais/bpc. Acessado em 11 
set 2012. 
142

 O Projeto Eficientes é uma Organização Não Governamental, fundada em 2000, na cidade de 
Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro. Tem CPOR objetivo ser um instrumento de inclusão social por meio 
da valorização da qualidade de vida das pessoas com múltiplas deficiências. Oferece oficinas 
pedagógicas e terapêuticas, atendimento clínico, assistência jurídica e projetos de inclusão social. 
Disponível em 
http://www.projetoeficientes.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=3. 
Acessad0o em 11 set 2012. 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/beneficiosassistenciais/bpc/beneficio-de-prestacao-continuada-bpc
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/beneficiosassistenciais/bpc
http://www.projetoeficientes.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=3
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Vejamos no quadro I os discursos dos pais relacionados a preconceitos 

vivenciados em relação a seus filhos. 

 

 

Quadro I – Discurso dos pais sobre os preconceitos vivenciados 

Preconceitos 

Na família “A família discrimina, preferindo o convívio com 

as crianças que não apresentam problema”. 

 

Na interação com outras crianças 

 

“As crianças de um modo geral brincam sozinhas, 

pois nem sempre encontram amigos para 

compartilharem as brincadeiras. Algumas crianças 

tem medo, ficam assustadas e com receio de se 

machucarem. As da mesma idade não se 

interessam”.  

 

No transporte público 

 

“A situação se agrava. Alguns chegam a levantar 

do banco e ficar de pé. Evitam tocar e encostar na 

criança”. 

“Quando uma criança baba, as outras mães se 

sentem incomodadas, com medo de serem 

contaminadas”.  

“As pessoas idosas também ficam receosas”. 

 

  Em relação à segunda questão feita aos pais, em que se buscou identificar a 

representação social sobre o processo de inclusão escolar, as marcas discursivas 

presentes foram: (1) esperança, (2) ajuda e desenvolvimento, (3) cuidado e satisfação, 

(4) mudança. 

Os pais dos alunos relataram que tem esperança na inclusão escolar, pois 

acreditam que esta poderá auxiliar no desenvolvimento de seus filhos por meio da 

promoção de melhor qualidade de vida, integração social, autonomia e melhora no 

aprendizado de seus filhos, considerando as limitações por eles apresentadas. Estão 

satisfeitos com a classe especial que seus filhos frequentam em uma escola regular, mas 
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em função de várias mudanças nas diretrizes educacionais, não se sentem seguros em 

relação à garantia da continuidade do trabalho na escola, que para eles tem sido 

realizado por profissionais capacitados e cuidadosos.    

 

 Relato de uma mãe: 

 

“Meu filho não tem amigos. Os pais das crianças afastam seus filhos dele, pois 

não gostam que brinquem com crianças especiais. Tem medo. Acredito que a inclusão 

escolar é importante para o convívio das crianças especiais com os demais, pois esta 

interação irá ajudar a quebrar preconceitos”.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com os dados levantados, verificamos que os alunos começam a 

frequentar o espaço escolar desde tenra idade. Muitas vezes são os professores que 

observam as primeiras dificuldades no desenvolvimento psicomotor das crianças e 

orientam os pais dos alunos a buscarem um especialista para investigar o que está 

ocorrendo no desenvolvimento de seu filho. Porém nem sempre estes professores estão 

capacitados para fornecer atendimento adequado aos alunos. Neste sentido, esta 

pesquisa recomenda e destaca a importância da capacitação dos profissionais que atuam 

nas creches e escolas de educação infantil para contribuírem com o desenvolvimento da 

criança que apresenta necessidade especial. 

Em relação à prática pedagógica, embora os diagnósticos diferenciados dos 

alunos, o olhar do educador deve estar direcionado para o sujeito e não para o problema. 

Isto significa dizer que o diagnóstico não antecede o sujeito. Ele serve para o 

profissional ter conhecimento do que ocorre com aquela criança, mas não pode ser uma 

camisa de força que irá nortear a ação educativa. Busca-se o olhar para as 

possibilidades, para o que o aluno pode realizar, mesmo este apresentando algumas 

dificuldades. A implantação de práticas pedagógicas não excludentes no cotidiano 

escolar poderá modificar o cenário marcado pelo preconceito, relatado pelos pais dos 

alunos, ressignificando o olhar do outro para a pessoa com deficiência, ampliando a 

interação e o sentimento de pertencimento deste ao grupo. 
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Em relação ao lazer, os alunos apresentam poucos recursos financeiros, 

dificultando a participação em diversas atividades, o que acarreta prejuízo significativo 

em seu desenvolvimento, visto que o lazer assim como a participação em atividades 

esportivas e culturais é de suma importância para o desenvolvimento da criança. Estas 

atividades propiciam novas experiências que contribuem para o desenvolvimento e para 

o processo de inclusão social. 

Foi possível perceber que as famílias das crianças/adolescentes que apresentam 

alguma deficiência/transtorno mental ainda sofrem preconceitos em relação a seus filhos 

e estas tem esperança que a escola possa contribuir com a ressignificação das crenças 

sociais excludentes que ainda persistem na sociedade. O mito do deficiente e 

principalmente do considerado doente mental ainda está presente na rede social 

construída no dia a dia. Parafraseando Jodelet, mudar uma representação social significa 

modificar as práticas sociais a partir do conhecimento socialmente elaborado e 

partilhado.  

Para os pais/responsáveis dos alunos das classes especiais da E.M.P.F que 

participaram desta pesquisa, seus filhos estão bem integrados na classe especial e tem 

esperança em melhorar o aprendizado de seus filhos. Mas há também uma produção de 

sentidos em seus discursos que está ancorada na incerteza dos caminhos que traçarão 

para a educação de seus filhos, encontrando-se inseguros em relação às políticas 

públicas vigentes. 
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OS AVANÇOS E DESAFIOS NAS POLÍTICAS DE FORMAÇÃO 

DOCENTE EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO ESPÍRITO SANTO 
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Analisar a inclusão significa refletir sobre as possibilidades de se pensar uma escola 

que possa atender a todos e, em particular, aos alunos com necessidades 

especiais. Com isso, nos deparamos com o problema inicial: como se dá o 

processo de formação continuada desses professores que atendem a essa demanda 

de alunos nas escolas regulares no Espírito Santo e em especial no município de 

Domingos Martins? O presente artigo tem por objetivo apresentar as políticas atuais 

de educação especial/inclusão escolar e (des)velar a formação continuada dos 

professores do Atendimentos Educacionais Especializado no município de Domingos 

Martins-ES, dialogando acerca dos seus dilemas para a construção de práticas 

educacionais da/para a educação inclusiva, a partir das vozes e olhares dos sujeitos 

da pesquisa: os professores. A metodologia utilizada foi: um estudo descritivo-

exploratório, à luz da abordagem qualitativa, de inspiração fenomenológica existencial 

que tem como fundamento as práticas de formação continuada do professor, frente 

ao saber/fazer. Como procedimento de coleta de dados, utilizamos a entrevista 

livre, fazendo o uso do ambiente natural da escola. Adotamos como premissa 

também, diferentes movimentos não- lineares, tais como: análise de documentos, 

entrevistas e grupos focais de professores. Com esse propósito, buscou-se 

fundamentá-lo teoricamente nas políticas de formação de professores nas 

considerações de Victor (2006), Glat (2006), Barreto (2006), Jesus (2005; 2006) 

Oliveira (2007), Prieto(2008) e Pinel(2004). 

 

PALAVRAS-CHAVE: Formação Continuada. Políticas Públicas. Educação Inclusiva. 
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1.TECENDO UMA FUNDAMENTAÇÃO INICIAL 

 

As discussões e pesquisas sobre a inclusão no cenário educacional brasileiro 

começam a emergir a partir da década de 90 com as mudanças na legislação e a 

participação do Brasil como signatário em documentos internacionais. Ao se traçar e 

tentar encaminhar uma política inclusiva objetiva-se oportunizar uma educação 

para todos de forma democrática, apontando para a ampliação do acesso ao 

ensino público de qualidade, a garantia do direito à cidadania, a atenção à 

diversidade e o acolhimento às diferenças nos contextos educacionais. Paralelo a 

esses debates está a formação dos professores que trabalham   diretamente   com   

os   alunos   com   necessidades   educacionais 

especiais(AEE)6. 
 

 

 

Conforme destaca Victor (2005) “a discussão sobre a formação do professor tem 

sido temática constante no debate sobre educação inclusiva(...).É importante ter 

professores que atuem nas situações práticas de forma reflexiva e competente, a 

fim de acolher a diferença e a diversidade nesses âmbitos”. A autora ainda destaca 

que, 

A formação de professores deve ser pensada de forma contínua, superando a ideia de 

que ser professor resulta, prioritariamente, dos momentos formais vivenciados por esse 

profissional, concentrando- se na formação inicial e nos cursos de curta duração ( VICTOR, 

2005). 

 

Dessa forma, faz-se urgente uma ampla discussão sobre a formação inicial e 

continuada dos professores, sob a égide da educação inclusiva, a fim de diminuir o 
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abismo entre os seus propósitos e a sua efetivação.Vislumbra-se um novo perfil de 

professor como afirma a autora que: 

Espera-se hoje que o professor seja capaz de compreender e praticar o acolhimento à 
diversidade e esteja aberta a práticas inovadoras na sala de aula. (VICTOR, 2005)  

6 
Para este artigo, serão considerados alunos com necessidades educacionais especiais os que 

apresentam deficiência, os com transtorno global do desenvolvimento e aqueles com superdotação/altas 
habilidades, que no processo de escolarização demandam intervenções pedagógicas diferenciadas ou 
específicas, bem como a alocação de materiais e equipamentos para além dos disponíveis ou previstos 
para todos. Tal definição está afinada com o expresso no documento “Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva”, elaborado pela Secretaria de Educação Especial do 
Ministério de Educação e divulgado em 2008. 

 

 

 dados estatísticos mostram uma expansão significativa das matrículas de alunos 

com necessidades educacionais especiais nas redes regulares de ensino nos últimos 

anos. Por si, indicam a pertinência e relevância de se investir em políticas 

públicas de formação continuada dos professores para trabalharem com esses 

discentes. 

 

 

As discussões sobre essa temática tem sido constantes nos debates sobre a 

educação inclusiva, uma vez que vem se tornando evidente, a premência de se ter 

professores que atuem nas situações práticas de forma reflexiva e competente, a 

fim de acolher a diferença e a diversidade nesses âmbitos. No entanto, simultâneo 

à prática desses profissionais, fica evidente também as suas potencialidades e a 

complexidade de sua ação educativa como analisa Jesus (2005), 

Os profissionais das escolas parecem ter clareza de que os movimentos que vêm se 

engendrando, pela via da formação continuada em contexto apontam, para além de 

mudanças nas práticas pedagógicas organizativas. Suas vozes indicam no sentido de 

ressignificação de políticas instituídas no município, suas implicações para as práticas 

escolares e para os profissionais docentes. 
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2. COMO SE CONSTITUIU A HISTÓRIA EDUCACIONAL DO 

ESPÍRITO SANTO EM RELAÇÃO AO ALUNO COM DEFICIÊNCIA 

 

Acompanhando os fatos nacionais, o estado do Espírito Santo também construiu a 

sua história de atendimento às pessoas com deficiência. Assim como os primeiros 

registros da Educação Especial no Brasil datam a época do Império, no Espírito Santo 

constam marcos de trabalhos nessa área desde 1957 com a criação da classe 

especial para atendimento de alunos surdos no Parque Infantil Ernestina Pessoa, 

que originou mais tarde a Escola Especial Oral e Auditiva. Em 1964, foi criada a 

primeira classe especial para deficientes mentais, o grupo escolar Suzete Cuendet. 

No documento Educação Especial “Inclusão e Respeito à Diferença”, alguns marcos 

importantes da Educação Especial no Espírito Santo foram apontados: 

 

- Decreto nº 917/76 criando o Setor de Educação Especial, 

inserido no Departamento   de   Educação   Supletiva,   em   1983   foi   implantado   

na SEDU(Secretaria Estadual de Educação/ES) o Serviço de Avaliação e Triagem de 

alunos para classes especiais constituído pela primeira equipe multidisciplinar 

(pedagogo, psicólogo, fonoaudiólogo e assistente social). 

 

Em 1988, a Educação Especial passa a compor o Departamento de Apoio Técnico e 

Pedagógico (DAT). Em convênio com a Universidade Federal do Espírito Santo - 

UFES acontece e o primeiro curso de professores especializados motivados pelas 

necessidades desses profissionais para atuarem nessa área. 

 

De acordo com as Diretrizes da Educação Especial na Educação Básica e 

Profissional para rede Estadual de Ensino do Espírito Santo (2011, p.8), na década 

de 90 são extintas as classes especiais e ampliado o atendimento em salas de 

recursos e o atendimento itinerante. 
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A partir de 1995, o movimento de inclusão fomentou a partir de parcerias com o MEC, 

cursos na área da Educação Especial para formação de professores da educação 

comum. Assim, também surgem as salas para atendimento de alunos com altas 

habilidades/superdotação, no Projeto do Atendimento ao Aluno Talentoso (PAAT), o 

Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento as Pessoas com Deficiência Visual 

(CAP).Ainda em parceria com o MEC, em 2003 acontece a implantação da primeira 

classe hospitalar de Vitória. 

 

Jesus e Gobete (2005) situam historicamente o estado Espírito Santo em relação ao 

aluno com deficiência e o atendimento educacional, fazendo uma análise desse 

contexto considerando os aspectos legais vigentes no país. As autoras citam a 

Declaração de Salamanca para reafirmar a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948, enfatizando o direito de todas as pessoas à educação. Porém, 

garantir a todos um mesmo direito pressupõe que não é possível fazer educação de 

uma mesma forma para todas. 

 

A diferença pressupõe a condição de cada um em particular, seja por questões biológicas 

(homem, mulher, negro), seja por questões culturais (costumes, religião, etc). Assim, o direito 

à igualdade pressupõe o direito à diferença. Diferença não no sentido de hierarquia de 

valores que gera a desigualdade, mas no sentido de valorização dessa condição própria de 

cada um 

Em 2004 foi promovido encontro com equipes de Currículo e Formação da SEDU 

Central e as superintendências Regionais de Educação (SRE) de alguns municípios para 

ressignificar e avaliar o trabalho das salas de recursos bem como trabalho do 

professor especializado. 

 

Em 2005 é instalado o Centro de Formação de Profissionais e Atendimento às Pessoas 

com Surdez - CAS ocasião em que a Educação especial uniu-se à equipe de 
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projetos especiais denominada Equipe de Inclusão e Diversidade. Em 2006 foi 

criado o NAAH/S, ambas em parceria com o MEC. Em 2007 foi criada a Subgerência 

de Educação. 

 

No decorrer de 2007 a 2009, aconteceram formações continuadas e debates no 

sentido de promover discussões e direcionamentos para educação especial. Com 

todos os amparos legais que o Estado do Espírito Santo vem se respaldando, ao 

longo das últimas décadas houve grande desdobramento das discussões em prol de 

elencar novas ações na Política de Inclusão no estado do Espírito Santo através de 

esforços e parcerias entre o MEC, a Secretaria Estadual de Educação e a UFES. 

 

Essa mobilização dentre outras iniciativas culminou na criação do Fórum permanente 

de Educação Inclusiva tendo como principal foco a realização do Seminário de 

Educação Inclusiva, momentos que podem ser considerados de grande relevância 

para reflexão e avaliação das políticas públicas na modalidade da Educação 

Especial do estado situando seus participantes sobre essa temática em nível do cenário 

nacional, estadual e municipal. 

 

3. A FORMAÇÃO CONTINUADA EM FOCO 
 

Inúmeros são os estudos que se propõem a trazer um panorama da inclusão escolar 

associando-o às novas práticas pedagógicas. Sobretudo, tem-se demonstrado que 

é fundamental investir na formação de professores e de modo geral, de todos os 

profissionais da escola, porque “[...] o professor deve ser formado e/ou capacitado 

de maneira a saber mobilizar seus conhecimentos, articulando-os mediante ação e 

reflexão  teórica-prática” (GLAT,  2002,  p.2).Conforme  Jesus  (2006,  p.206),  “[...]  se  

quisermos  uma escola inclusiva, precisamos pensar com o outro, precisamos de um 
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constante e longo processo de reflexão/ação/crítica dos profissionais que fazem o 

ato educativo acontecer”. 

Indo a fundo na legislação que embasa o processo de formação continuada 

docente, fica evidente a indicação de competência sobre essa matéria às 

Secretarias Municipais e Estaduais e ao Ministério da Educação e suas respectivas 

secretarias, como aponta a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Especial na 

Educação Básica e também a Resolução nº.2/2001-CNE/CEB, garantindo “aos 

professores que já estão exercendo especialização, pelas instâncias da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” (BRASIL, 2001, p.32), a referida 

formação. 

Consolidar as políticas públicas de Educação Especial na perspectiva da Educação 

Inclusiva a partir desses documentos legais possibilita pensar a favor da construção de 

uma escola que defenda uma educação para todos. Buscando dar visibilidade a esse 

processo de implementação de políticas públicas e de escolas inclusivas, trazemos 

nesta pesquisa o recorte de uma experiência que tem obtido bons resultados no 

município da região serrana do Espírito Santo: Domingos Martins. Dialogando com 

alguns textos encontramos Mantoan (2002) que nos descreve esses espaços como: 

 

“[...] escolas inclusivas delas esperamos que definam uma educação que prime pela 

cidadania global, plena, livre de preconceitos, Isto é, escola que se dispõe a reconhecer as 

diferenças, a independência e a complementaridade entre as pessoas. A construção de uma 

escola que diz responsável pelo processo educativo de todos seus alunos caracteriza-se por 

reconhecer e valorizar as diferenças que os educandos trazem para o cotidiano da sala de 

aula, bem como a heterogeneidade de turma e dos processos de construção coletiva e 

individual do conhecimento.” 

 

Embasados no pensamento de Mantoan (2002), lideranças municipais e gestores da 

Secretaria Municipal de Educação de Domingos Martins, defendem e sinalizam para as 

instituições escolares a construção de uma política inclusiva. 
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A lei orgânica de Domingos Martins de 1990, em seu capítulo II, no art. 18 trata 

da necessidade de integração do aluno com deficiência e para tanto estabelece 

que a municipalidade esteja incumbida de garantir unidades escolares equipadas e 

aparelhadas para que se efetive tal ação.Já o regimento comum da rede municipal de 

Domingos Martins, em seu capítulo VI, na seção I trata da educação especial, nos 

artigos 16, 17 e 18. Trata esta educação como modalidade de ensino, define quem 

são os alunos com necessidades educacionais especiais e destaca o processo de 

avaliação para identificação da necessidade que o aluno apresentar. 

 

E por fim o documento Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de 

Domingos Martins, em seu artigo 82, determina as competências da Coordenação da 

Educação Inclusiva, vinculada à Gerência Técnico- Pedagógica, dentro da Secretaria 

de Educação e Esporte. 

 

4. DELIMITANTO O CAMINHO METODOLÓGICO 
 

Trata-se de uma pesquisa descritiva-exploratória, a luz da abordagem qualitativa, 

de inspiração fenomenológica existencial, pois ela responde a questões particulares, 

num espaço mais profundo das relações, considerando como sujeito do estudo, 

professoras pertencentes à determinada condição social, com suas crenças, valores 

e significados próprios (Minayo, 1998). Frankl (in PINEL, 2003) detalhando a cerca 

da “pesquisa de sentido”.Recomenda-se o uso de histórias minuciosas de vida, 

biografias, relatos, dentre outros. 

 

 

Pensando nesse propósito de formação continuada, o município de Domingos 

Martins-ES, desenvolve hoje uma proposta significativa no que tange o processo 

formativo de professores que atuam nas escolas urbanas e do campo com crianças e 

adolescentes que apresentam necessidades educacionais especiais. 
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Atualmente constam efetivamente matriculados nessas escolas regulares da rede 

municipal 5.520 alunos (Censo:julho/2012). Dentro desse grupo, 71 alunos 

apresentam diagnóstico de alguma deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e outros ainda sem avaliação, mas que apontam a necessidade de 

um atendimento individualizado.Almeida (2004) nos diz que, Para dar conta da 

multiplicidade que cerca o cotidiano da prática educativa se requer pensarmos em uma 

organização escolar que contemple a cooperação e o trabalho em equipe, com vistas à 

reflexão e reconstrução do espaço educacional. 

 

Corroboramos com Prieto (2005) ao apontarmos as dificuldades que as escolas de 

Domingos Martins enfrentam frente ao processo de garantir a matrícula a todos os 

educandos indiscriminadamente, 

 

[...] temos muitos desafios a enfrentar para atingir a educação como direito de todos. Um 

deles é não permitir que esse direito seja traduzido meramente como cumprimento de 

matricular os alunos com necessidades educacionais especiais em classes comuns. 

 

A partir do pensamento da autora, a tarefa da gestão perpassa por um 

aprimoramento da proposta pedagógica, dos procedimentos avaliativos institucionais 

e da aprendizagem dos alunos. Nessa perspectiva, a autora nos elucida ao considerar 

fundamental a formação dos profissionais da educação, pois são os co-responsáveis 

desse processo. 

 

Nesse sentido, o presente artigo possibilitou-nos uma maior aproximação com os 

sujeitos e com a proposta de experienciar o mundo sentido/vivido pelos 

professores da rede municipal de Domingos Martins que atuam no atendimento 
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educacional especializado. As informações abaixo, especificam o mapeamento dos 

alunos com deficiências  que são atendidos nas escolas regulares. 

 

MAPEAMENTO DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO 
 

MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS-ES 

Deficiência Intelectual 25 alunos 

Deficiências Múltiplas 18 alunos 

Autismo 7 alunos 

Deficiência Auditiva 2 alunos 

Deficiência Visual 4 alunos 

Deficiência Física 8 alunos 

Síndrome de Down 4 alunos 

Síndrome de Willians 1 aluno 

Síndrome de West 1 aluno 

Síndrome de Asperger                                                                        

1 aluno 

 

Fonte: Dados obtidos no CREI (Centro de Referência em Educação Inclusiva) de 

Domingos Martins-ES. 

 

Observa-se, por intermédio dos dados coletados, que é latente a importância da 

formação continuada dos professores que atuam no município. Nesse sentido, o 

Centro de Referência em Educação Inclusiva (doravante CREI) organizou-se junto à 

Secretaria Municipal de Educação, propondo encontros com os docentes que 

trabalham com as crianças do Atendimento Educacional Especializado. 

 

Considerando a dimensão geográfica do município, os encontros de formação foram 

pensados em micro-regiões, delimitando-se assim, grupos focais de estudo devido à 

proximidade das escolas. As regiões foram assim denominadas: Sede 

(contemplando 10 escolas); Melgaço (contemplando 10 escolas); Paraju 
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(contemplando 17 escolas) e Aracê (contemplando 13 escolas). Os professores 

reúnem-se mensalmente para discutir e apontar as inquietações sobre o processo 

formativo e para discutir as políticas públicas de formação de professores. Os 

discursos são conduzidos por uma equipe moderadora da Secretaria Municipal de 

Educação composta por uma professora especialista em Educação Inclusiva; por uma 

pedagoga e mestranda na linha de Diversidade e Práticas Educacionais Inclusivas 

(UFES); por uma fonoaudióloga e por um psicólogo e mestrando em psicologia (UFES). 

 

 

Os sujeitos desse processo de formação são professores que atuam com o 

atendimento educacional especializado e professores auxiliares. As reuniões são 

divididas em dois turnos: matutino e vespertino a fim de contemplar o maior número 

possível de professores. 

 

 

Os temas propostos para a capacitação foram delimitados junto aos professores 

partindo de suas necessidades e de suas práticas educativas. Nos grupos focais, 

trabalhou-se no sentido de colocar em suspensão os julgamentos, buscando por outro 

lado, a compreensão.  

Pensando nessa compreensão de (re)significar e (des)velar os discursos e 

práticas, resistências e tensões, os temas para discussão foram assim subdivididos: 

1. As políticas de inclusão escolar no Brasil: tecendo uma aproximação entre a teoria 

e a prática docente; 

2. A  importância  da  formação  dos  profissionais  de  educação  para  a diversidade; 

3. Os dispositivos/serviços de Educação Especial no município e no Estado do Espírito 

Santo; 

4. O desenvolvimento humano e suas aprendizagens; 

5. Os  sujeitos  da  Educação  Especial  nas  esferas  nacional,  estadual  e municipal. 
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Esses encontros como citados anteriormente, acontecem sempre nas escolas, pois de 

acordo com Barreto (2005) a escola é um espaço apropriado para a produção e 

apropriação de conhecimentos; com a visão do trabalho do professor por meio dos 

seus saberes, experiências, práticas, com os dilemas dessa profissão e os desafios 

que hoje se colocam na vivência da prática docente. Pensando ainda no 

processo de formação continuada a partir da prática docente, Freire (1985) 

destaca, 

Pensar a prática é, por isso, o melhor caminho para pensar certo. Esse pensar ensina 

também que a maneira particular de que praticamos, como fazemos e como entendemos as 

coisas, está inserida no contexto maior que é o da prática social [...]. A experiência de pensar a 

prática e a realidade em que ela se dá, como objeto de nossa reflexão crítica, termina por nos 

revelar obviedades que porém, não suspeitávamos [...]. 

 

A partir de suas práticas pedagógicas, os grupos focais foram/estão relatando suas 

inquietações, seus dilemas e seus avanços. Utilizando-se de um diário de campo, 

gravações/transcrições dos encontros, momentos de avaliação oral e escrita e 

outras formas de coleta de dados, buscou-se (des)velar/mediar deslocamentos no 

cotidiano com possíveis implicações práticas. A culminância desse processo formativo 

se dará por intermédio de um seminário ao término do ano, onde os professores 

estarão apresentando um memorial a partir de suas práticas enfatizando as 

aprendizagens adquiridas no decorrer do processo de formação continuada. Não é 

nossa intenção somente ter um mapa da situação, mas conhecer os processos a 

partir daqueles que os praticam, bem como analisar, com/nos grupos suas 

expectativas, atitudes e perspectivas na área. É relevante para nós pesquisadores 

conhecer os desafios, as tensões e possíveis olhares dos que ali atuam. 

A formação continuada prevê ainda nos encontros mensais, a avaliação das 

atividades realizadas, bem como estudos e revisão bibliográfica da temática em 

questão, com intuito de identificar e discutir no processo teórico-prático as 

questões pertinentes à inclusão e a formação profissional dos grupos focais. 
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5. ANALISANDO OS DADOS COLETADOS 
 

Tomando como premissa as visitas aos encontros de formação, aos planejamentos 

dos monitores, ao contato com os professores e professoras, conseguimos 

identificar que o trabalho de formação continuada começou a ser desenvolvido a 

partir do mês de maio. Nesse sentido, não temos como explicitar um resultado 

mais consolidado, pois os mediadores da formação encontram-se em fase de 

levantamento bibliográfico sobre as temáticas que estão sendo abordadas e os 

primeiros encontros serviram apenas para diagnosticar algumas práticas, 

necessidades e prioridades que estão por serem trabalhadas. 

 

 

Em respeito ao anonimato e às questões éticas da pesquisa e dos sujeitos 

envolvidos, decidimos identificá-los com um nome fictício, o qual foi escolhido por 

nós, como letras do alfabeto (A; B; C e D). 

 

 

Partindo da formação continuada dos professores de Domingos Martins, verificamos 

que eles tiveram, até a presente data, quatro encontros por regiões e puderam a 

priori, através de uma entrevista livre, pontuar o que significa para eles a formação 

continuada. Os sujeitos foram selecionados de forma aleatória, segundo o 

conhecimento e aproximação dos pesquisadores com o mesmo. Assim relata uma 

professora quanto a importância da formação continuada : 

Esses momentos que temos de podermos nos encontrar e repensarmos as nossas atitudes, 

as nossas práticas pedagógicas enquanto professores, são encontros muito ricos, pois 

podemos trocar experiências e conhecer outras que deram certo ou que fracassaram. Ser 

professor de Atendimento Educacional Especializado  não  é  fácil.  Os  alunos  que  estão  

nas  escolas apresentam muitas especificidades e nem sempre, estamos preparados ou 
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capacitados para lidar com tais limitações. Nós também temos as nossas limitações! Eu 

acho esse processo de formação continuada, muito rico e certamente teremos muitas 

aprendizagens a adquirir e a compartilhar (Professora A). 

 

As entrevistas foram realizadas no decorrer dos encontros da formação. Foi 

solicitado individualmente a cada professor à entrevista e a permissão para fazer 

sua audiogravação. Todos os professores aceitaram de pronto conceder entrevista 

bem como, dar informações sobre os alunos com necessidades educacionais 

especiais. 

 

 

Dentre inúmeras outras considerações que foram levantadas pelos grupos quanto às 

dificuldades enfrentadas no âmbito escolar, outra professora pontua as dificuldades 

que tem ao ter que fazer a adaptação curricular dos conteúdos e de encontrar 

material pedagógico específico: 

As maiores dificuldades que tenho na escola é quanto ao material pedagógico de apoio. A 

escola é adaptada e é inclusiva, mas não sei se minhas orientações didáticas estão sendo(..). 

Hoje são poucos os materiais de suporte pedagógico que tem no mercado para se trabalhar 

com criança com deficiência intelectual. Sabemos que as crianças estão sendo incluídas 

nas escolas regulares do município, mas será que estamos todos [equipe pedagógica] 

preparados para recebê-las? Bom, o que tenho feito dentro das minhas possibilidades e das 

possibilidades da escola é criar, inventar e reproduzir materiais para tornar os momentos de 

acompanhamento a esse aluno mais lúdico, mais dinâmico. [...] eu aproveito os momentos 

de planejamento pra pensar em algo novo,algo que vai chamar a atenção do meu aluno,algo 

que eu consiga conciliar os assuntos trabalhados pela professora da classe regular com o 

que estou trabalhando,isso pensando também na adaptação curricular (risos)...o que nem 

sempre é fácil de fazer (Professora B). 

Observando as considerações prévias tecidas pelos professores, identificamos a 

valorização dos momentos de formação continuada de forma expressiva devido 

às especificidades encontradas na práxis e as limitações formativas dos profissionais 

que atuam com AEE. Para além desse apontamento positivo, verificamos também 

outra questão que perpassa a ação pedagógica: a falta de material didático próprio 
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para o trabalho surge como um elemento dificultador da prática, cabendo um 

constante fazer criativo para a adaptação curricular. 

 

No que tange ao acompanhamento dos alunos, um professor destaca : 

 

O acompanhamento dos alunos acontece através da observação, das tarefas realizadas por 
eles e por um relatório diário que faço ao término de cada aula. Esses registros me dão 
suporte para um feedback aos pais quanto à aprendizagem de seus filhos e ao professor da 
classe regular. [...] a partir deles, posso planejar as próximas tarefas a serem dadas, bem 
como, diagnosticar os avanços e as dificuldades de aprendizagem dos alunos (Professor C). 

No (des)velar das narrativas dos sujeitos, vamos observando que esta pesquisa 

constituiu-se de um importante instrumento para apresentar os modos de resistência 

ou de conformação às práticas instituídas na perspectiva da educação 

especial/inclusão escolar. Outra professora nos revela em seu discurso, 

apontamentos de resistência à inclusão: 

Eu tenho muita dificuldade de trabalhar com os alunos especiais porque  a  cada  ano  
são  alunos  com  deficiências  diferentes  que 

aparecem pra nós. Quando começo a entender o meu aluno e a trabalhar melhor com 
ele, já acabou o ano e novamente me deparo com   outra   criança,   com   outras   
necessidades,   com   outras 

especificidades  [...].  Eu  ainda  acho  que  esses  alunos  deveriam 

estudar numa sala separada. Lá eles teriam mais atenção do professor, teriam mais 

concentração para fazer as atividades. E outra: nem sempre os alunos ditos “normais” sabem 

respeitar as limitações deles [...] (Professora D). 

 

Freire (1996) nos sinaliza que o processo de formação deve ser “permanente e 

indissociável”. Essa condição de inacabamento nos move a pensar que a formação 

continuada em Domingos Martins tem se tornado emancipatória, autônoma e que 

respeita o percurso profissional dos docentes. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A investigação desenvolvida por meio desta pesquisa permitiu-nos uma imersão 

mais profunda nas realidades escolares do município de Domingos Martins-ES. 

Percebemos através da observação sistemática que grande tem sido a motivação e 

o envolvimento dos professores do AEE nesse processo formativo, mas ainda 

existem muitas dificuldades e resistências no ensino regular. Embora cientes da 

obrigatoriedade em acolher indiscriminadamente os alunos com necessidades 

especiais em suas classes regulares, em acato à legislação vigente e ao que 

determina a Secretaria Municipal de Domingos Martins, muitos professores 

apresentam resistência para aceitar e lidar com essas crianças, alegando não 

estarem preparadas para trabalhar com elas ou ainda, afirmam que suas salas já se 

encontram superlotadas e que a presença desses alunos lhes acarretariam um encargo 

maior de trabalho e de dedicação. 

 Grande é a preocupação da Secretaria Municipal de Educação com esses 

professores. Mesmo sendo a minoria, encontram-se lecionando na rede regular, ou 

seja, são parte integrante de uma realidade presente nos sistemas de ensino. De 

acordo com o levantamento de dados feito junto à Secretaria Municipal de 

Educação e ao CREI, é possível concluir até aqui, que ao término da formação 

continuada, deseja-se que os professores estejam capacitados para atuarem em 

classes regulares que apresentam alunos com necessidades educacionais especiais, 

estando aptos a perceber as suas necessidades; a flexibilizar a ação pedagógica 

nas diferentes áreas do conhecimento; a avaliar continuamente a eficácia do 

processo educativo e a atuar em equipe, bem como, propor práticas educativas 

alternativas para as necessidades diagnosticadas, diminuindo assim o abismo 

entre acesso, qualidade e permanência dessas crianças especiais nas escolas 

regulares. 

 



 

Parte II |Pag. 738  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 
 

 

 

Emerge também, dentre inúmeras outras direções, a dificuldade de oferecer um 

currículo flexível, adaptado às necessidade educacionais dos alunos. Faz- se 

necessário destacar também, a importância de um investimento efetivo de 

capacitação e informação para os diferentes segmentos das instituições escolares: 

diretores, professores da sala regular, pais, alunos, técnicos e demais funcionários, a 

fim de ampliar as discussões da política de educação inclusiva. Espera-se, que os 

encontros facilitem a sistematização das preocupações, atitudes, desejos e 

possibilidades anunciadas pelos participantes, mas também que apresentem uma 

perspectiva propositiva, ou seja, que o acúmulo possibilite construir uma relação 

entre a produção de conhecimentos, a realidade cotidiana e a elaboração de ações 

políticas e efetivas de inclusão. 
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DEFINIÇÃO E REDEFINIÇÃO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO 

ENSINO DA CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL: UM ESTUDO 

DE CASO 

 

Franco, Marco - Universidade Federal de Ouro Preto/UFOP 

Guerra, Leonor - Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG 

 

Resumo 

 

Este estudo teve por objetivo investigar como a interlocução entre profissionais da 

reabilitação e educadores pode influenciar a elaboração e reelaboração de estratégias 

pedagógicas no ensino da criança com paralisia cerebral. A abordagem metodológica foi 

qualitativa com um modelo de investigação do tipo estudo de caso. Foram realizadas 

entrevistas semi-estruturadas, com uma professora do ensino fundamental I, no início e 

final do ano letivo; encontros entre profissionais da saúde e educação (professora) com 

o objetivo de acompanhar, dialogar e intervir no processo escolar da criança; por fim, os 

dados registrados nos prontuários da criança, atendida pela Rede Sarah de Hospitais. Os 

dados foram analisados considerando: os conhecimentos e práticas pedagógicas da 

professora no inicio e final do ano letivo sobre inclusão e paralisia cerebral; os 

resultados do processo de interlocução entre os campos da saúde e da educação; e a 

prática pedagógica da professora. Como resultados identificamos as mudanças 

conceituais da professora em relação ao processo de inclusão e sobre a paralisia 

cerebral. Identificamos alterações na prática pedagógica e a construção de novas 

estratégias a partir dos conhecimentos adquiridos ao longo das interlocuções. 

 

Palavras-chave: Paralisia Cerebral, Práticas pedagógicas, Ensino e aprendizagem 

 

Abstract 

 

This study aimed to investigate how the dialogue between rehabilitation professionals 

and educators can influence the drafting and redrafting of pedagogical strategies in 

teaching children with cerebral palsy. The methodological approach was qualitative 

research model of the case study. Interviews were semi-structured, with a primary 

school teacher, at the beginning and end of the school year; encounters between health 

professionals and education (teacher) with aim to monitor, dialogue and intervene in the 

child's school, and finally the data from the medical records of the child, attended by 

Sarah Network of Hospitals. Data were analyzed considering: the knowledge and 

pedagogical practices of the teacher at the beginning and end of the school year about 
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inclusion and cerebral palsy; the results of the ongoing dialogue between the fields of 

health and education, and the teacher's pedagogical practice. The results identified the 

conceptual changes of the teacher in relation to the inclusion process and the cerebral 

palsy. Identify changes in pedagogical practice and the construction of new strategies 

based on knowledge acquired during the dialogues. 

 

Keywords: Cerebral Palsy, Pedagogical Pratices, teaching and learning 

Introdução 

 

A investigação aqui proposta teve origem na inquietação acerca dos olhares colocados 

sobre as diferentes práticas pedagógicas observadas ao longo da minha atuação 

profissional. Como professor hospitalar na Rede Sarah de Hospitais tive a oportunidade 

de participar no e do processo de reabilitação de crianças com paralisia cerebral (PC). 

Trata-se de uma experiência que me coloca em contato, concomitantemente, com dois 

campos de conhecimento diferentes: a saúde e a educação. Atuando, como professor no 

processo de reabilitação das crianças com paralisia cerebral, tive a possibilidade de 

manter contato com as instituições escolares em que as crianças, assistidas pela Rede 

Sarah, se encontravam matriculadas e dialogar, com os profissionais, sobre o processo 

de aprendizagem escolar dessas crianças. Nessa nova experiência, deparei-me, de forma 

recorrente, com o desconhecimento teórico e o despreparo prático do professor para 

lidar com o diferente
143

.  

 

Observo que as formas utilizadas pelos professores para justificar o não-aprender dessas 

crianças se repetem. O olhar colocado sobre a aparência física do aluno e/ou o laudo 

médico, costumam ser os instrumentos mais utilizados. A observação desses aspectos 

me levou a questionamentos como, por exemplo: o pseudo olhar “clínico” do professor 

seria uma maneira fácil e ágil de resolver uma situação incômoda? Seria esse um retrato 

do seu desconhecimento ou uma evidência da necessidade de se rediscutir a formação 

docente? Pode o diagnóstico médico ser um instrumento usado para a exclusão ou a 

inclusão dos alunos? Ao aluno deficiente pode ser negado o direito de participar do 

                                                           
143

 Alunos que se diferenciam daqueles que aprendem normalmente. 
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processo de escolarização regular a partir de seu diagnóstico e da interpretação e do uso 

que se faz dele? O educador tem alguma ideia sobre o quanto aquele aprendiz pode ou 

não se desenvolver ou adquirir novas habilidades apesar de suas necessidades especiais? 

Ele conhece minimamente as repercussões da paralisia cerebral (ou outra condição) 

sobre o potencial cognitivo daquele indivíduo? Como os conhecimentos da área da 

saúde, particularmente os relacionados à neuropsicologia e suas bases neurobiológicas, 

podem contribuir para o entendimento do educador sobre o potencial do funcionamento 

cognitivo do aprendiz e para a elaboração de estratégias e ações pedagógicas? Essas são 

questões que trouxeram inquietações e contribuíram para a construção do objeto dessa 

investigação e da busca de possíveis explicações para o fenômeno pesquisado. 

Paralisia Cerebral: definições e classificações 

 

Ao longo de anos, muitas definições de paralisia cerebral foram oferecidas. Em 1843, 

William John Little, cirurgião inglês, descreveu pela primeira vez a encefalopatia 

crônica da infância, ao estudar um grupo de 47 crianças com rigidez espástica. Em 

1897, Freud, ao estudar a síndrome de Little, propõe o termo paralisia cerebral, que 

mais tarde foi detalhada por Phelps, ao se referir a um grupo de crianças com 

transtornos motores devido à lesão no sistema nervoso central (Bleck, 1987, Gauzzi & 

Fonseca 2004, Rotta, 2002). Para Bleck (1987), paralisia cerebral pode ser definida 

como uma desordem não progressiva do movimento ou postura que se inicia na infância 

e é causada por um mau funcionamento ou dano no cérebro. Outra definição como 

sendo uma “(...) desordem do movimento secundária a uma lesão não progressiva do 

cérebro em desenvolvimento”, nos é dada por Braga (1995, p.9).  

 

São muitas as causas da paralisia cerebral e essas podem ser classificadas conforme a 

temporalidade da ocorrência como: pré-natal (antes do nascimento), perinatal (durante o 

nascimento) e pós-natal (depois do nascimento). Dentre os fatores de risco para lesões 

pré-natais temos as infecções intra-uterinas (rubéola, toxoplasmose, citomegalovirus), 

sofrimento fetal, entre outros que podem interferir no desenvolvimento normal do 
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cérebro. Quanto aos fatores perinatais, consideramos a prematuridade, a anóxia durante 

o parto e a hiperbilirrubinemia grave. Já no período pós-natal, os principais fatores de 

risco ou as possíveis causas podem ser infecções no sistema nervoso central, acidentes 

vasculares cerebrais, anóxias, paradas cardiorespiratórias (Bleck 1987, Rotta 2002,). 

 

A classificação que foi amplamente aceita sobre paralisia cerebral foi descrita em 1956 

por Minear e era composta por sete categorias maiores e 34 menores (Campos Da Paz 

Jr., Burnett & Nomura, 1996). Atualmente, a literatura apresenta uma gama ampla de 

possibilidades de classificações, que pode ser vista como natural, uma vez que também 

é amplo o espectro de variações no tocante à lesão e às repercussões no quadro clínico 

da criança (Braga, 1995).  

 

Além da disfunção motora, presente na totalidade dos casos, outras alterações podem 

estar associadas. Dentre elas, encontramos a epilepsia, deficiência intelectual, disartria, 

transtornos de alimentação, sialismo, bruxismo, déficits auditivos, visuais e sensoriais, 

desordens perceptuais e visuomotoras (Souza 1996; Rotta 2002; Leite & Prado 2004; 

Ciasca, Moura-Ribeiro & Tabanquim 2006; Kavak & Bumin, 2009).   

 

Outra perspectiva de classificação da paralisia cerebral relaciona-se à funcionalidade 

(Mancini et.al, 2002, p.446). Trata-se de uma abordagem historicamente mais recente e 

que ganha espaço com a aprovação da CIF (Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde) em maio de 2001 (Farias & Buchalla, 2005). A 

classificação tem por objetivo unificar e padronizar a linguagem e as formas de atuação 

de trabalho para descrição da saúde e de estados relacionados à saúde (OMS, 2003). 

Utiliza termos como funcionalidade e incapacidade caracterizando-os respectivamente 

como funções do corpo, formas de participação e atividades, limitações, deficiências, 

restrições de participação. Esta abordagem vai além da aplicação de conceitos isolados e 

considera como fator relevante a interação entre esses conceitos descritos e os aspectos 

ambientais. 
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Consideramos que as classificações de paralisia cerebral, tanto baseada nos princípios 

biomédicos quanto nos princípios biopsicossociais, são de fundamental importância 

para refletirmos sobre os processos de inclusão social de crianças com deficiência, 

particularmente crianças com PC. Ambas contribuem para que possamos compreender o 

diagnóstico e pensarmos estratégias inclusivas que considerem o sujeito, as suas 

particularidades, o seu contexto, a sua cultura, entre outros. Além disso, contribuem 

para o debate sobre a dicotomia entre os modelos educacionais/pedagógicos de base 

biomédica, historicamente cristalizados, e o paradigma emergente da inclusão que 

privilegia a diversidade, a diferença, aproximando-se do modelo biopsicossocial. 

 

Inclusão escolar e Paralisia Cerebral 

 

Se, para que a inclusão educacional de fato aconteça, é necessária a reorganização do 

pensamento e do funcionamento social e escolar, podemos dizer que, no caso da 

paralisia cerebral, conforme Rossi (1999), a concepção de educação das crianças tem 

passado por importantes modificações conceituais nas últimas décadas. Historicamente, 

o lugar dado à criança com paralisia cerebral foi a escola especial. A entrada delas na 

escola regular tem provocado reações diferenciadas, múltiplas interpretações e, às 

vezes, práticas pouco pedagógicas. 

Na escola, as reações são bastante diversificadas, desde uma aceitação mais 

emotiva, cheia de pena e de sentimentos meio “melados” e superficiais que não 

devem durar muito ou serão prejudiciais ao desenvolvimento do aluno, até uma 

rejeição formal: “não temos condições nessa escola”; “Ele não vai 

acompanhar”; “Volte quando ele tirar a fralda” (só que ele é portador de uma 

mielomeningocele ou de uma paralisia cerebral grave, e não vai poder tirá-la, 

mas ninguém sabe disso na escola, nem cogita perguntar, informar-se) (Moura, 

2004, p.400). 

 

A falta de conhecimento, preparo e formação dos profissionais da educação, em muito, 

contribuem para o reforço da exclusão. Além disso, o que sabem sobre paralisia 

cerebral, muitas vezes, pertence ao campo do senso comum. Esse saber, fruto de um 
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discurso socialmente produzido, costuma resultar na estigmatização e rotulação dos 

aprendizes. Por conseguinte, o sujeito passa a ser o culpado pelo seu fracasso (Moyses, 

2001). 

 

Esse desconhecimento, pelos educadores, sobre o diagnóstico da criança com paralisia 

cerebral e suas repercussões no desenvolvimento neuropsicomotor, contribui para 

reforçar o quadro de estigmatização social atual. Muitas confusões são feitas quanto aos 

diagnósticos. A mais comum delas é atribuir à criança com paralisia cerebral, com 

comprometimentos motores severos e comprometimentos de fala, por exemplo, a 

incapacidade mental. Como a criança apresenta dificuldade na linguagem expressiva, 

seja verbal ou não-verbal, costuma ser estigmatizada e marginalizada no seu processo 

de aprendizagem e muitas vezes não aceita no espaço escolar regular, por a julgarem 

deficiente mental. Esse é apenas um dos possíveis exemplos em relação aos aspectos 

dificultadores da inserção e inclusão escolar dessas crianças (Patto, 1999; Marques, 

2001; Moyses, 2001). 

 

Conforme Leite e Prado (2004), várias pesquisas demonstram que as crianças com 

paralisia cerebral, além do déficit motor, podem apresentar outros déficits associados 

como, por exemplo, visual, auditivo, de linguagem, de fala, visuoespaciais, entre outros. 

No entanto, para definir se uma criança aprende ou não, é necessária a utilização de 

instrumentos que sejam capazes de medir o seu potencial cognitivo. Para isso, podem 

ser utilizados instrumentos formais de avaliação tanto qualitativos quanto quantitativos. 

É importante ressaltar que eles devem ser adequados aos objetivos e metas a serem 

atingidas, bem como adaptados às necessidades dos avaliados. Assim, inferimos que as 

escolas se encontram em condições precárias para avaliar. Além da falta de 

conhecimento dos docentes nas áreas neurobiológica e neuropsicológica, faltam à escola 

instrumentos adequados de avaliação.  
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Outro aspecto segregador no contexto escolar, de acordo com Moura (2004), é o modelo 

educacional competitivo. Crianças com comprometimentos motores importantes nem 

sempre são bem vindas a grupos de trabalho em sala de aula. A impressão que se tem é 

que o cognitivo somente se desenvolve se o motor funciona bem. Nesses casos, as 

aparências costumam enganar. Muitas dessas crianças costumam ter um 

desenvolvimento cognitivo compatível com sua faixa etária e uma ótima compreensão 

que os habilita a participar ativamente de diferentes contextos sociais, ressalvando as 

dificuldades motoras que exigirão uma maior atenção. 

 

O estudo de Braga (1995) pode contribuir para que possamos melhor compreender o 

processo de cognição e ação motora. A autora traz questionamentos e reflexões 

importantes sobre ação, manipulação de objetos e cognição. Em sua abordagem sobre a 

teoria piagetiana, Braga (1995) discute a relação direta entre as experiências sensório-

motoras e o desenvolvimento cognitivo normal. Conforme a autora, a teoria de Piaget 

admite que as estruturas cognitivas se desenvolvam em estágios que dependem da 

estruturação de estágios anteriores, alcançados pela experiência com a ação direta sobre 

o objeto. Nesse sentido, estariam prejudicados, em seu processo de desenvolvimento 

cognitivo, indivíduos com comprometimentos motores que tivessem experiências 

sensório-motoras limitadas. 

 

Esse pensamento também é reforçado pela autora ao abordar as teorias de Leontiev e 

Zporozhets. Ela comenta que, embora esses autores considerem que o processamento 

mental inicia-se a partir de estímulos externos, consideram que os “processos 

perceptivos e cognitivos são relacionados diretamente com os movimentos” (Young, 

1991 citado por Braga, 1995, p 153), o que implica na manipulação direta do objeto 

pela criança para o desenvolvimento da percepção e da representação do mesmo (Braga, 

1995). 
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A autora indaga acerca do significado de agir sobre o objeto. Se tal ação envolve o 

contato tátil ou motor, acredita-se que as teorias mencionadas não são capazes de 

explicar o desenvolvimento de crianças com comprometimentos motores como, por 

exemplo, crianças com coreoatetose. Porém, conforme as teorias de Von Cranach e 

Valach, essa ação pode ser pensada em outra perspectiva. De acordo com Braga (1995) 

esse autores, ao analisarem o desenvolvimento da criança e considerarem os 

pressupostos piagetianos, construíram uma teoria com seis postulados importantes e 

consideram que o conceito de ação não está diretamente relacionado ao contato motor e 

tátil. Nesse caso, 

As crianças com formas graves de paralisia cerebral e movimentos 

involuntários não têm condições de agir motora e tactilmente sobre o objeto 

mas, a princípio, não estão limitadas em relação ao planejamento ou intenção 

de ação, ao controle cognitivo, à representação consciente, à atenção, ao afeto, 

à motivação e à relação social (Braga, 1995, p.55).  

 

Seguindo essa linha de pensamento e, considerando que a ação depende do pré-

estabelecimento de um planejamento que deve ser elaborado e ajustado a contextos 

sociais e que acontece em situações interacionais, a autora levanta a hipótese de que as 

crianças coreoatetóides possam desenvolver suas ações mediadas por terceiros.  

 

Desta forma, retomando as discussões sobre a segregação de crianças com 

comprometimento motor, podemos pensar que na sala de aula muitas delas deixam de 

participar de atividades devido aos seus limites motores. Os educadores, seja por 

desconhecimento teórico ou por inexperiência prática, costumam reproduzir modelos e 

elaborar ações pedagógicas que não contribuem para o processo de inclusão de crianças 

deficientes. No caso da paralisia cerebral, o aspecto motor acaba por se sobrepor ao 

possível potencial cognitivo, que muitas vezes não é devidamente estimulado, ficando a 

criança apenas por ocupar um espaço cativo na sala de aula (Franco, 2009).  

  

Assim, lidar com a diversidade e com a diferença tem sido um desafio para os 

professores. O que é questionável, nesse processo, é a tendência da escola, em resolver 
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os problemas da diversidade que se manifestam no âmbito escolar, por meio de soluções 

práticas e pouco teóricas e reflexivas acerca do processo de inclusão e de participação 

efetiva da criança com deficiência. É comum a reprodução de discursos prontos e de 

senso comum, como, por exemplo: “essa criança tem problema de coordenação”, “ele 

tem problema de cabeça”, como também, discursos que justifiquem o não-aprender ou o 

não-fazer pedagógico adequado à situação e demanda da criança. Os docentes 

costumam se sentir à vontade para, a partir de conhecimentos superficiais, dizer que 

determinadas crianças não aprendem porque têm deficiências. No caso da paralisia 

cerebral, muitas vezes o comprometimento motor se torna déficit cognitivo e, por 

conseguinte, justificativa para o não-aprender da criança e álibi para equívocos 

pedagógicos.  

 

Método - Modelo de investigação 

 

O estudo realizado adotou uma abordagem qualitativa. De acordo com Santos Filho e 

Gamboa (1995), a pesquisa qualitativa privilegia o entendimento da verdade como 

relativa e subjetiva e o entendimento da realidade como socialmente construída, 

compreendendo o homem como sujeito e ator dessa construção, que é produto da 

interação.  

 

No caso desta investigação estamos tratando de um estudo de caso. O estudo de caso, 

conforme Ventura (2007), é adotado na investigação de fenômenos das mais variadas 

áreas do conhecimento. A autora relata que existem correntes que atribuem a sua origem 

a diferentes campos de conhecimento como a medicina, psicologia e antropologia. 

Entretanto, aqui adotamos a perspectiva de Ludke e André (1986) que define o estudo 

de caso como uma estratégia de pesquisa indo da simplicidade à complexidade do 

fenômeno, tendo um interesse próprio, único e particular. 

 

Participantes 
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A criança, participante do estudo, faz parte de um grupo de oito pacientes previamente 

selecionados para uma pesquisa mais ampla. Ela é acompanhada uma vez por semana 

no programa de reabilitação neurológica da Rede Sarah. Além dela, faz parte também 

da pesquisa a professora que atuava diretamente no seu processo de ensino e 

aprendizagem. 

 

 

 

Características da criança 

 

A criança T. encontra-se na faixa etária de 7 anos. Está matriculada no 2º ano do ensino 

fundamental I, em escola particular. Apresenta diagnóstico de paralisia cerebral do tipo 

diplegia espástica e de dificuldades cognitivas específicas. Movimenta ativamente os 

quatro membros, o tônus é globalmente aumentado, principalmente em membros 

inferiores. É capaz de se deslocar, apresentando marcha domiciliar
144

. Utiliza andador 

como auxílio deslocamento. Ao deslocar-se mantém tronco anteriorizado, flexão de 

quadril e joelhos e pés em equino. É capaz de realizar transferências de deitado para 

sentado sem auxílio de terceiros. Em relação a membros superiores, T. apresenta 

dismetria, realiza pinça, porém demonstra dificuldade principalmente à direita. É capaz 

de manipular objetos e de realizar transferências bimanualmente. Demonstra 

decomposição de movimento com tremores ao final. É uma criança ativa, realiza 

atividade esportiva como capoeira, sendo essa feita na posição de joelhos. Apresenta 

dificuldades visuoespaciais e visuoconstrutivas. Demonstra capacidade limitada para 

realizar reproduções gráficas bem como modelos tridimensionais, como por exemplo a 

cópia de textos e construção de maquetes. É capaz de narrar fatos do cotidiano ou 

construir narrativas, apresentando, em alguns momentos, dificuldades para iniciá-las e 

para manter longas sequências ou retomadas, caso seja interrompido. Nesse momento, a 

intervenção de terceiros fornecendo pistas auditivas e contextualizadas produzem 

resultados positivos. 

                                                           
144

 Capacidade restrita de deslocamento 
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A Professora 

 

A professora de T., que aqui trataremos por M., é proprietária da escola onde a criança 

estuda, juntamente com sua irmã. Além de dirigir a escola, ela também atua como 

professora. Ainda não possui formação superior completa, estando cursando a 

graduação em Pedagogia. Não possui conhecimentos prévios sobre paralisia cerebral e 

T. era seu primeiro caso como aluno. 

 

 

Coleta de dados 

Os dados utilizados na pesquisa foram coletados a partir de entrevistas semi-

estruturadas que ocorreram no início e final do ano letivo e dos prontuários gerados a 

partir da visitas escolares (encontros entre profissionais da reabilitação e da escola) 

conforme será descrito a seguir.  

 

A opção por iniciar o contato com as escolas e professores nos primeiros meses do ano 

letivo se deve ao fato de que a entrevista a ser realizada com o profissional da escola 

deveria anteceder a agenda de visitas escolares a serem realizadas pela equipe de 

reabilitação. Era imprescindível que o profissional da escola respondesse à entrevista a 

partir das experiências e conhecimentos que possuía e com os quais elaborava suas 

práticas pedagógicas.  

 

Para a realização das entrevistas, foi usado um gravador, autorizado pelo entrevistado. 

Por se tratar de entrevista semi-estruturada é difícil, para o pesquisador, estabelecer uma 

simetria entre perguntas e respostas orais e as anotações por escrito dessas respostas.  

 

Resultado e discussões 
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Discutiremos aqui as alterações na prática pedagógica relacionadas ao processo de 

alfabetização de T. ao longo do ano letivo. Quando T. começou a ser acompanhado em 

seu processo de escolarização pela equipe da Rede Sarah, encontrava-se iniciando a 

antiga 1ª série, atual 2º ano do ensino fundamental I. Nessa etapa espera-se que as 

crianças se alfabetizem e cheguem ao final do ano sabendo ler e escrever pelo menos 

palavras de sílabas canônicas
145

. Embora tenha um quadro de diplegia, T. apresentava 

dificuldades motoras em membros superiores, principalmente, para atividades que 

envolvessem movimentos motores finos. Além disso, a criança apresentava dificuldades 

visuoespaciais e de visuocontrução. Ele era capaz de reconhecer as letras no quadro ou 

em qualquer outro suporte textual, porém não conseguia grafá-las. Para a professora M., 

essa era apenas uma dificuldade de habilidade grafomotora. Sua crença era de que T. 

não conseguia escrever devido ao comprometimento motor.  

A partir da análise dos dados coletados na entrevista inicial observamos que a 

professora revela seu conhecimento restrito sobre os conceitos de inclusão e de paralisia 

cerebral. Ao ser perguntada sobre seu conhecimento a respeito do conceito de paralisia 

cerebral ela responde: “... Eu não tenho conhecimento não”. Questionada sobre 

estratégias a serem utilizadas no ensino da criança com paralisia cerebral ela responde: 

“Porque o problema de T. é o quê?”. Ao perguntar novamente se ela utilizava 

estratégias específicas para trabalhar com o aluno, diz: “Não, não porque inclusive a 

M.A. (mãe de T.) falou pra gente, ela não falou nessa frase, entendeu?”. Temos até aqui 

algumas questões importantes a serem consideradas. A primeira tem a ver com o 

desconhecimento da professora em relação à deficiência da criança e suas implicações 

para o processo de aprendizagem. Ao responder que não possui conhecimentos 

conceituais sobre a paralisia cerebral podemos inferir que suas ações pedagógicas não 

estão consistentemente fundamentadas. A segunda é uma certa omissão da família no 

fornecimento de informações para a professora sobre a deficiência, dificuldades e 

capacidades da criança. Ao dizer que a mãe da criança “não falou nessa frase” ela relata 

que as palavras “paralisia cerebral” não apareceram quando a família procurou a escola 
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 Sílabas canônicas são aquelas pertencentes ao esquema CV - consoante e vogal 
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para realizar a matrícula de T.. As informações sobre o diagnóstico necessárias para um 

planejamento pedagógico foram omitidas pela família. Por outro lado, os limites físicos 

da criança eram evidências claras de sua deficiência. Podemos refletir aqui sobre a 

dificuldade que algumas famílias possuem em lidar com o deficiente no seu seio. O 

nascimento de uma criança com deficiência gera stress no funcionamento familiar e o 

processo de adaptação pode ser difícil e lento (Costa, 2004). A terceira questão está 

relacionada à elaboração de práticas pedagógicas que não consideram as verdadeiras 

necessidades educacionais da criança (Bransford, Brown & Cocking, 2007) em função 

de vários fatores como por exemplo o desconhecimento do diagnóstico, a falta de 

conhecimento teórico que auxiliasse na identificação do problema e na avaliação do 

desempenho, e de certa omissão de informações pela família.  

 

Esse dado pode nos revelar algumas das possíveis causas da inconsistência na prática 

pedagógica no ensino de seu aluno com paralisia cerebral (Franco, 2009). Uma vez que 

não possui conhecimento sobre a alteração neurológica da criança e suas implicações 

motoras e cognitivas, como pode, o professor, pensar o seu processo de aprendizagem? 

Temos hoje uma escola regular que, por força de lei, deve receber os alunos com 

deficiência. Por outro lado, temos um professor que não tem formação para lidar com as 

situações pedagógicas que emergem a partir dessa entrada das crianças com deficiência 

no ensino regular. O resultado disso, muitas vezes, não é satisfatório. Ao contrário, 

acaba por ser frustrante para todas as partes, escola, aluno e famílias. O fazer 

pedagógico necessita de bases para que se materializem e se configurem em práticas de 

qualidade (Nóvoa, 2009a, 2009b). Nesse sentido, o professor necessita de conhecimento 

para planejar a sua ação pedagógica. 

 

Ao realizarmos o primeiro encontro com a professora para conversarmos sobre a criança 

pudemos identificar que a sua percepção sobre os limites e as possibilidades de 

desempenho acadêmico da criança tinham como foco o aspecto motor. Desenvolver a 

grafia, colorir nos espaços, cobrir letras, copiar do quadro são aspectos que evidenciam 
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que o seu foco está, muito mais, no aspecto motor do que no cognitivo. Nesse caso, 

estamos falando sobre o ato motor da escrita (Kavak & Bumin, 2009). A concepção de 

escrita evidenciada pela educadora implica em ter a habilidade motora para colocar no 

papel as letras do alfabeto. Assim, como os demais colegas, a criança com PC deveria 

aprender a ler e a escrever treinando a escrita motora. 

 

Observamos aqui, um ritual na busca pela normalidade e uma necessidade de adaptação 

do sujeito a esse modelo (Sassaki, 2005). Embora não explicite a origem dos 

fundamentos que orientam a prática pedagógica, a educadora evidencia a crença de que 

o treino motor poderá garantir o desenvolvimento da capacidade para aquisição do 

sistema de escrita.  

 

Por outro lado, mesmo sem conhecimentos específicos da neurobiologia, a professora 

identifica dificuldades da criança na produção escrita. Uma delas é a organização 

visuoespacial e visuoconstrutiva do aluno (Zuccolo, Rzezak & Góis, 2010). Ela relata 

que T. não consegue copiar palavras colocando as letras dentro de quadradinhos. A 

professora não compreende os mecanismos ou alterações neurológicas resultantes da 

paralisa cerebral que podem interferir nessa ação da criança, mas percebe a sua 

dificuldade. Esse dado é bastante relevante pois nos revela a lacuna existente na 

formação do educador para compreender determinados fenômenos relacionados à 

aprendizagem com características bastante específicas. A pedagogia, nesse caso, se 

mostra mais intuitiva do que de fato fundamentada por produções científicas que 

iluminem possíveis olhares sobre o contexto e situações escolares. O professor costuma 

aprender e adquirir novos conhecimentos sobre seus alunos e a escola, no exercício da 

profissão e no fazer pedagógico (Bransford, Brown & Cocking, 2007), distanciado, de 

alguma forma, do campo da pesquisa. 

 

Se nesse primeiro encontro a professora demonstrou desenvolver práticas com base no 

exercício cotidiano da profissão, a partir da segunda visita à escola identificamos 
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avanços importantes. Na primeira visita, foram feitos esclarecimentos sobre a paralisia 

cerebral e as especificidades do caso de T. Foram esclarecidas as dificuldades com a 

escrita, reprodução gráfica, deslocamento, entre outras. A partir dessa interlocução, a 

professora inicia um movimento de busca de conhecimento e melhor compreensão do 

caso de T. resultando assim, ao longo do ano, na adoção de novas práticas que 

contribuíram para a qualificação do processo de aprendizagem da criança.  

 

É importante ressaltar que, ao longo do ano, a professora muda o seu foco pedagógico, 

passando da perspectiva de enquadramento da criança no padrão de normalidade para 

uma atuação que considera a diferença e a deficiência de T. no espaço da coletividade. 

Essa mudança implicou na busca de conhecimentos que pudessem embasar sua prática. 

Mesmo que inicial e ainda incipiente, a aquisição desses conhecimentos provoca 

alterações importantes no processo de ensino-aprendizagem. A implementação de ações 

de alfabetização que utilizavam letras móveis, como um dos exemplos, demonstra um 

deslocamento da crença de que a aquisição da escrita estivesse diretamente relacionada 

ao ato grafomotor. Ao experimentar adaptações diferenciadas, considerando as 

especificidades do seu aluno, a professora evidencia escolhas didáticas como, por 

exemplo, a organização de ambientes centrados no aprendiz considerando as suas 

possibilidades, limites, o seu conhecimento cultural e conceitual (Bransford, Brown & 

Cocking, 2007). 

 

Resultado, em princípio, das discussões sobre determinados aspectos do 

desenvolvimento neuropsicomotor realizados entre a equipe de reabilitação e a 

professora, as novas práticas transformaram o processo de aprendizagem de T. A 

criança que se frustrava, constantemente, diante da incapacidade de aprender a escrever, 

descobriu outras possibilidades de escrita que resultaram em uma alfabetização de 

sucesso. Ressaltamos que o conhecimento que a professora adquiriu sobre bases 

neurobiológicas do desenvolvimento, ao longo do ano, são ainda incipientes para 

consolidar uma prática pedagógica capaz de identificar e atuar em diferentes situações 
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de aprendizagem. Porém, ele foi o diferencial no ensino de T. e na motivação para a 

busca de novos conhecimentos.  

 

Os resultados fornecidos a partir da terceira e última visita e da entrevista final apontam 

para mudanças do fazer pedagógico da docente. Nesta etapa, temos ações da professora 

de forma mais estruturadas e consolidadas acontecendo em sala de aula como por 

exemplo adaptações na concepção avaliativa e elaborações de atividades que 

contemplem as demandas e necessidades de T.. Além disso, ao ser questionada, 

novamente, sobre os conceitos de inclusão e de paralisia cerebral, como feito na 

entrevista inicial, as respostas são bastante diferentes das obtidas naquela ocasião. 

Quanto à paralisia cerebral a professora declara que: 

 

“Logo no início quando se falava da paralisia cerebral eu ficava imaginando 

aquela pessoa imóvel, que vivia como um vegetal, depois que eu vim conhecer o 

caso do T., eu já fui ver que existem vários tipos de paralisia, como a do T., que 

ele conversa, ele fala e pensa. E eu já imaginava que a pessoa com paralisia 

cerebral fosse ficar estática, que nem sabia que estava vivendo. Mas no caso do T. 

é diferente. Aí eu fui prestar mais atenção e fui ver que não é só isso.”    

 

Comparando o momento inicial relativo ao contato entre a equipe de reabilitação e a 

professora, vimos que a mesma faz uma mudança de concepção passando de um estágio 

de desconhecimento sobre o diagnóstico e suas implicações para a aprendizagem de seu 

aluno para uma outra que, de certa forma, amplia a possibilidade da ação docente, e que 

resultou na adoção das práticas anteriormente descritas. Com isso, as estratégias 

pedagógicas ganham uma nova dimensão e, por conseguinte, uma qualificação do 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

Podemos inferir aqui que este estudo de caso aponta para reflexão sobre a formação 

inicial e continuada do educador em relação aos fundamentos neurobiológicos do 

processo de aprendizagem e das suas alterações quando em casos de crianças que 

possuem quadros neurológicos e/ou psiquiátricos que podem alterar estes mecanismos 
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de aprendizagem. Não seria necessária uma formação específica e especializada, mas 

bases que fundamentem uma prática pedagógica na qual o educador reflita sobre as 

potencialidades que a propriedade de neuroplasticidade possibilita, sobre o impacto da 

interação com o ambiente, os aspectos emocionais e motivacionais e sobre as 

peculiaridades de cada quadro clínico. Esta formação, em serviço, motivada pelos 

problemas enfrentados na prática, poderia esclarecer mitos e possibilitar maior 

autonomia e criatividade por parte do professor. 

 

Considerações 

 

Tivemos aqui, em discussão, o caso de uma criança com alterações no desenvolvimento 

neuropsicomotor, com algumas alterações cognitivas bastante específicas e que poderia 

ter permanecido anos no processo de escolarização sem avanços significativos. Um 

pequeno domínio conceitual de quem ensina foi suficiente para evitar que isso 

acontecesse. A aquisição de determinados conhecimentos, e a compreensão de como 

articulá-los com a prática fizeram com que o planejamento de ensino da professora 

percebesse T. como uma criança com deficiência e com especificidades em sua 

aprendizagem. A criança, permanecendo em sala de aula, não teve que fazer somente 

aquilo que os colegas faziam e utilizar os mesmo instrumentos que eles. Enxergá-lo 

como diferente fez a diferença na prática da professora na aprendizagem da criança.  

 

Ressaltamos que o conhecimento que a professora adquiriu sobre bases neurobiológicas 

do desenvolvimento, ao longo do ano e na interlocução com profissionais da saúde, são 

ainda incipientes para consolidar uma prática pedagógica capaz de identificar e atuar em 

diferentes situações de aprendizagem. Torna-se necessário que na formação do 

educador sejam introduzidos outros conhecimentos que o auxilie na elaboração da 

prática e no ensino da criança com deficiência. Conhecimentos sobre os fenômenos 

relacionados ao desenvolvimento e à aprendizagem, conhecimentos específicos da 

neurobiologia sobre os mecanismos ou alterações neurológicas resultantes da paralisa 
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cerebral  e outras deficiências, juntamente com outros campos de conhecimento, podem 

influenciar de maneira positiva a ação docente.   

 

Um outro aspecto a ser considerado e que merece investigação e discussão para além 

desse estudo é o fato da formação acontecer em serviço. Estar no mesmo espaço que a 

professora, conhece-lo, discutir possibilidades a partir de um contexto real pode ser um 

diferencial na formação do professor e na qualificação de sua prática. Nesse caso, os 

saberes dialogariam em loco. Essa perspectiva pode apontar para a produção de um 

conhecimento aplicado que se beneficia de diferentes articulações e interlocuções entre 

os campos de conhecimento.  
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O FAZER PEDAGÓGICO NO PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM DA CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL: 

ESTRATÉGIAS, AÇÕES E RESULTADOS 
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Resumo 
A investigação aqui proposta busca ir além do debate teórico sobre a inserção e a inclusão da 

criança no âmbito educacional. Ela volta-se para o trabalho pedagógico com a criança 

deficiente, nesse caso, especificamente, a criança com paralisia cerebral. Procura dar um passo 

adiante na abordagem do tema, atuando diretamente nos espaços onde se realizam as práticas 

pedagógicas, e assim, numa perspectiva de análise e intervenção, qualificar a prática docente. 

Trata-se de uma abordagem qualitativa que adota a pesquisa-ação como forma de compreender 

a realidade investigada e nela intervir, conjuntamente com os atores desse processo. Foi 

selecionada uma escola que possui no seu quadro discente crianças com paralisia cerebral. 

Acompanhou-se semanalmente, ao longo do período letivo, o processo de ensino e 

aprendizagem como forma de apropriação das rotinas possibilitando assim, analisar, intervir e 

construir novas práticas pedagógicas, em conjunto com os sujeitos envolvidos. Como resultado 

identificamos a construção, pelos docentes, de um olhar diferente sobre o processo de 

aprendizagem das crianças; a adoção de estratégias pedagógicas que consideram a 

individualidade dos sujeitos sem perder a dimensão do coletivo. Foram adotadas estratégias 

como a economia de escrita, reorganização dos espaços, mudança na forma de participação, 

diálogo com a família; adaptação curricular e de atividades, entre outras. Além disso, 

observamos um movimento conjunto dos profissionais da escola na implementação de ações 

que melhor acolham as crianças com deficiência e suas famílias. 
 

Palavras-chave: Inclusão, prática pedagógica, ensino-aprendizagem 

 

Abstract 
The investigation here proposed tries to go beyond the theoretical debate about the insertion and 

inclusion of the child in the educational scope. It looks for the pedagogic work with the 

deficient child, specifically in this case, the child with brain palsy. Tries to give a step ahead as 

to the theme approach, directly acting on the places where the pedagogic practices occur, and so 

in an analisys perspective and intervention to qualify the teaching practices. It means a 

qualitative approach that utilize the search-action as a way of understanding the investigated 

reality and on it intervene together with the actors of this process. A school was selected for 

having children with brain palsy. The learning and teaching process was followed up in a 

weekly period along the school year as a mean of apropriation of routines thus enabling the 

analisys, intervention and construction of new pedagogic practices together with involved 

people. As a result it was identified the construction by the teachers of a new perception about 
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the lerarning process of the children; the adoption of pedagogic strategies which consider the 

individuality whithout lacking the colective dimension. It was applied strategies like writing 

reduction, reorganization of school spaces, changes in the way of participation in classrooms, 

dialogue with families, curricular and activities adaptation, among others. Besides it was 

observed behaviour changes of teachers in the implementation of steps that better deal with 

deficient children and their families.  

 

Key words: social inclusion, pedagogical practice, teaching and learning 

 

 

Introdução 

Temos presenciado, ao longo das últimas décadas, o crescente movimento de 

inclusão escolar. Trata-se de um movimento mundial com repercussões importantes. A 

noção de escola inclusiva ganha força com a Declaração de Salamanca (1994) que a 

compreende como o processo de inclusão de indivíduos com necessidades educacionais 

especiais ou de distúrbios de aprendizagem na rede regular de ensino em todos os seus 

níveis. Eles devem ser acomodados dentro de uma pedagogia que atenda às suas 

necessidades e demandas.  

Esse movimento surge como forma de romper com o paradigma até então 

predominante. O pensamento que socialmente imperou trazia em seu cerne o ideal de 

padronização e de homogeneização do ensino e, por conseguinte, dos ensinados. Essa 

concepção foi construída e historicamente legitimada pela concepção de modernidade e 

implicou em atitudes de exclusão daqueles que fugiam aos padrões de normalidade 

(Silva, 2005).  

A emergência de novas demandas sociais concomitantemente com as 

mudanças dos modelos socioeconômicos mundiais, bem como com o avanço do 

pensamento intelectual nas últimas duas décadas, colaboraram para o repensar do 

processo educacional e da necessidade de se construir novos modelos que atendam às 

demandas sociais de forma mais ampla. Nesse contexto, a perspectiva de uma sociedade 

mais inclusiva e, consequentemente, de uma educação menos excludente, ganha a pauta 

nas políticas públicas em governos mundiais. 

Considerando esse cenário, o estudo aqui apresentado procurou acompanhar as 

práticas docentes no ensino regular em relação à inclusão de crianças com paralisia 
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cerebral. Trata-se de uma proposta investigativa que observa e intervém nas práticas 

cristalizadas pela escola buscando construir um novo cenário no processo de ensino e 

aprendizagem da criança deficiente. Além disso, busca trazer para esse espaço 

estratégias pedagógicas características do universo externo aos muros da escola para o 

ensino do sujeito com paralisia cerebral.  

 

Entre o normal e o patológico 

A discussão sobre o normal e o patológico não se limita somente ao campo 

biológico e médico. Ela é fundamental para que possamos compreender os processos de 

constituição de classes especiais educacionais e a sua contribuição para o trabalho 

pedagógico atual, em escolas regulares. Estudos como os de Silveira Bueno (2004) 

contribuem para tal compreensão, uma vez que polemizam as dicotomias existentes 

entre “Educação especial e Educação regular; Deficiência e normalidade; Integração e 

segregação social” (Silveira Bueno, 2004, p. 23). O autor também ressalta que tal 

dicotomia não contribuiu para a superação das dificuldades de escolarização e 

integração social de crianças com deficiências.  

Institucionalizada no final do século XVIII e início do século XIX, a educação 

de crianças deficientes surge “no conjunto das concretizações possíveis das idéias 

liberais” (Januzzi, 2006). No Brasil, esse movimento foi tímido, sendo o atendimento ao 

deficiente iniciado, provavelmente, por meio de Câmaras Municipais ou confrarias 

particulares (Januzzi, 2006). A literatura descreve o surgimento da educação especial 

por volta do século XVIII na Europa, voltada para o atendimento de surdos e cegos.  

Na verdade, sob o manto da excepcionalidade são incluídos 

indivíduos com características as mais variadas, cujo ponto 

fundamental é o desvio da norma, não a norma abstrata, que 

determina a essência a-histórica da espécie humana, mas a norma 

construída pelos homens nas suas relações sociais. (Silveira 

Bueno, 2004 p.64).  
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 Para o autor, historicamente, o período que antecede o desenvolvimento da 

sociedade moderna pode ser considerado, para o atendimento ao deficiente, como um 

período extenso de gestação. O autor relata que, primeiramente, esses sujeitos foram 

subjugados a maus tratos e piedade, sendo que, posteriormente, essa situação tende a 

mudar quando são oferecidas oportunidades educacionais e de integração social. Nos 

tempos atuais, esse quadro passa por alterações significativas com a discussão e 

implementação de políticas de inclusão social. 

No decorrer desse processo histórico, é importante ressaltar que ao longo de 

décadas a vertente médico-pedagógica cumpriu um papel orientador da prática de 

professores nas escolas e instituições filantrópicas que atendiam aos deficientes.  

No Brasil, por volta do final do século XIX e início do século XX, a Medicina 

cumpre papel fundamental na elaboração de propostas educacionais. Além de 

exercerem a função de médicos, muitos desses profissionais também eram responsáveis 

pela direção de instituições educacionais. Os órgãos e profissionais da área de Higiene e 

Saúde pública realizavam inspeções sanitárias em escolas, gerando medidas 

disciplinadoras com base em preceitos de higiene. A relação entre Medicina e 

Pedagogia se estreita e resulta na criação de instituições  educacionais ligadas a 

hospitais psiquiátricos, abarcando crianças que conviviam com adultos loucos (Januzzi, 

2006). Várias instituições e espaços educacionais se formaram para atender a um 

público que não poderia ser inserido no ensino regular.  

Do conjunto de políticas vigentes na época (início século XX), surgem 

propostas que acabam por reforçar a separação entre normais e patológicos. São 

adotados critérios relacionados ao potencial cognitivo (grau de inteligência) para 

avaliação da anormalidade e, em consequência, a catalogação e categorização dos 

indivíduos. Passamos a ter não mais somente os deficientes orgânicos segregados como 

também surgiram categorias como “anormais intelectuais, morais e pedagógicos” 

(Januzzi, 2006, p. 40). Conforme as categorias, os indivíduos seriam assistidos por 

profissionais específicos. É importante salientar que a responsabilidade direta pelo 

processo educacional desses indivíduos pertencia à classe médica. Em conjunto com os 



 

Parte II |Pag. 765  

Lima-Rodrigues, L. & Rodrigues, D. (orgs.). Atas do III Congresso Internacional “Educação 

Inclusiva e Equidade”. Almada, Portugal, de 31 de outubro a 2 de novembro de 2013, Pró-

Inclusão: Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. 

 
 

 

médicos e orientados por eles, os pedagogos agiam no processo educacional nos 

espaços instituídos fora do ambiente de educação formal.  

 

Inclusão escolar e paralisia Cerebral 

Se para que a inclusão educacional de fato aconteça, é necessária a 

reorganização do pensamento e do funcionamento social e escolar, podemos dizer que, 

no caso da paralisia cerebral, conforme Rossi (1999), a concepção de educação das 

crianças tem passado por importantes modificações conceituais nas últimas décadas. 

Historicamente, o lugar dado à criança com paralisia cerebral foi a escola especial. A 

entrada delas na escola regular tem provocado reações diferenciadas, múltiplas 

interpretações e, às vezes, práticas pouco pedagógicas.  

Na escola, as reações são bastante diversificadas, desde uma 

aceitação mais emotiva, cheia de pena e de sentimentos meio 

“melados” e superficiais que não devem durar muito ou serão 

prejudiciais ao desenvolvimento do aluno, até uma rejeição 

formal: “não temos condições nessa escola”; “Ele não vai 

acompanhar”; “Volte quando ele tirar a fralda” (só que ele é 

portador de uma mielomeningocele ou de uma paralisia cerebral 

grave, e não vai poder tirá-la, mas ninguém sabe disso na escola, 

nem cogita perguntar, informar-se). (Moura, 2004 p.400). 

 

A falta de conhecimento, preparo e formação dos profissionais da educação, em 

muito, contribuem para o reforço da exclusão. Além disso, o que sabem sobre paralisia 

cerebral, muitas vezes, pertence ao campo do senso comum. Esse saber, fruto de um 

discurso socialmente produzido, costuma resultar na estigmatização e rotulação dos 

aprendizes. Por conseguinte, o sujeito passa a ser o culpado pelo seu fracasso.  

Esse desconhecimento pelos educadores sobre o diagnóstico da criança com 

paralisia cerebral e suas repercussões no desenvolvimento neuropsicomotor, contribui 
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em muito para reforçar o quadro de estigmatização social atual. Muitas confusões são 

feitas quanto aos diagnósticos. A mais comum delas é atribuir à criança com paralisia 

cerebral, com comprometimentos motores severos e comprometimentos de fala, por 

exemplo, a incapacidade mental. Como a criança apresenta dificuldade na linguagem 

expressiva, seja verbal ou não-verbal, costuma ser estigmatizada e marginalizada no seu 

processo de aprendizagem e muitas vezes não aceita no espaço escolar regular, por a 

julgarem deficiente mental. Esse é apenas um dos possíveis exemplos em relação aos 

aspectos dificultadores da inserção e inclusão escolar dessas crianças. 

Pesquisas (Ciasca, Moura-Ribeiro e Tabaquim, 2006) demonstram que as 

crianças com paralisia cerebral, além do déficit motor, apresentam outros déficits 

associados como, por exemplo, visual, auditivo, de linguagem, de fala, visuoespaciais, 

entre outros. No entanto, para definir se uma criança aprende ou não, é necessária a 

utilização de instrumentos que sejam capazes de medir o seu potencial cognitivo. Para 

isso, podem ser utilizados instrumentos formais de avaliação tanto qualitativos quanto 

quantitativos. É importante ressaltar que eles devem ser adequados aos objetivos e 

metas a serem atingidas, bem como adaptados às necessidades dos avaliados. Nesse 

sentido, inferimos que as escolas se encontram em condições precárias para avaliar. 

Além da falta de conhecimento dos docentes na área neuropsicológica, faltam à escola 

instrumentos adequados de avaliação.  

Outro aspecto segregador no contexto escolar, de acordo com Moura (2004), é o 

modelo educacional competitivo. Crianças com comprometimentos motores 

importantes nem sempre são bem vindas a grupos de trabalho em sala de aula. A 

impressão que se tem é que o cognitivo somente se desenvolve se o motor funciona 

bem. Nesses casos, as aparências costumam enganar. Muitas dessas crianças costumam 

ter um desenvolvimento cognitivo compatível com sua faixa etária, uma ótima 

compreensão que os habilita a participar ativamente de diferentes contextos sociais, 

ressalvando as dificuldades motoras que exigirão uma maior atenção.      

Podemos assim pensar que na sala de aula esses alunos deixam de participar de 

atividades  devido aos seus limites motores. Os educadores, seja por desconhecimento 
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teórico ou por inexperiência prática, costumam reproduzirem modelos e elaborarem 

ações pedagógicas que não contribuem para o processo de inclusão de crianças 

deficientes. No caso da paralisia cerebral, muitas vezes o comprometimento motor se 

torna déficit cognitivo e, por conseguinte, justificativa para o não-aprender da criança e 

álibi para equívocos pedagógicos.  

 

Método - Modelo de investigação 

O estudo realizado adotou uma abordagem qualitativa. De acordo com Santos 

Filho & Gamboa (1995) e Bortoni-Ricardo (2008), a pesquisa qualitativa privilegia o 

entendimento da verdade como relativa e subjetiva e o entendimento da realidade como 

socialmente construída, compreendendo o homem como sujeito e ator dessa construção, 

e produto da interação. Como modelo de investigação adotamos a pesquisa-ação uma 

vez que ela se caracteriza pelo uso de técnicas que evidenciam as mudanças da prática 

ao longo do processo investigativo (Tripp, 2005). Salientamos que o estudo teve caráter 

longitudinal sendo realizado ao longo do ano letivo com inserções semanais do 

pesquisador no campo pesquisado. 

 

Participantes 

A investigação foi realizada em escola pública na cidade de Ouro Preto, no 

estado de Minas Gerais (Brasil). A seleção dos participantes seguiu os seguintes 

critérios: 

 crianças com paralisia cerebral matriculadas nos anos iniciais do 

ensino regular 

 possuir diagnótico médico que comprove o comprometimento 

 no caso da escola a mesma deverá ser pública 

 no caso dos professores participam aqueles envolvidos diretamente 

com o processo de ensio da criança selecionada. 

Foram selecionadas duas crianças com paralisia cerebral, sendo uma com o 

quadro de hemiplegia espástica à direita e a outra com hemiplegia à esquerda. Ambas 
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possuem 10 anos de idade e encontram-se cursando o 3º ano do ensino fundamental I. 

Serão aqui tratadas pelas siglas R. e V. como forma de preservar suas identidades. 

Foram selecionados também duas professoras que acompanhavam diretamente o 

processo de aprendizagem dessas criança. A criança com hemiplegia à esquerda 

apresentava dificuldades com interpretação textual, organização espacial, organização 

textual, cálculo matemático, dificuldae atencional, entre outros. Já a criança com 

hemiplegia à esquerda apresentava lentidão de movimentos e processamento de 

informação, dificuldade de concentração e manutenção do foco atencional, 

compreensão razoável de texto porém perde a informação quando o texto é longo, 

dificuldade de comprender sequência de comandos, entre outros. 

 

Percurso metodológico 

Iniciamos com esclarecimento sobre o conteúdo da pesquisa para os docentes 

da escola. Colocamos que o objetivo seria a observação, análise e intervenção nas 

práticas pedagógicas realizadas com as crianças com paralisia cerebral no espaço 

escolar, com vistas à reelaboração do fazer pedagógico e à flexibilização de 

determinadas práticas já cristalizadas. O pesquisador iniciou sua participação, um dia 

por semana, na dinâmica da escola e, particularmente, da sala de aula. Acompanhando o 

aluno com paralisia cerebral o pesquisador passou a propor ao professor a adoção de 

estrtégias pedagógicas que considerassem a individualidade do sujeito aprendiz, no 

universo coletivo da sala de aula. Foram introduzidas sugestões e estratégias 

pedagógicas características de outros ambientes educacionais como instituições de 

educação especial e classes hospitalares. Foram oferecidos 5 encontros com toda a 

escola, ao longo do ano letivo, com o objetivo de se discutir os processos de 

aprendizagem.  

 

Resultados e discussão 
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Ao longo do ano letivo, podemos notar resultados positivos com relação à 

mudança na prática pedagógica das professoras, na concepção sobre a patologia e 

aprendizagem; na organização escolar como um todo. 

Ao relacionar a forma com que as alunas aprendem, focando em suas 

dificuldades e potencialidades, pôde-se pensar em práticas pedagógicas que facilitassem 

o trabalho das professoras e permitissem a aprendizagem das crianças. Práticas essas 

simples, mas que não costumam adentrar o espaço escolar, uma vez que na escola 

costuma-se privilegiar práticas convencionais e canônicas. 

A seguir apresentamos uma sequência de quadros que evidenciam o processo 

de pesquisa e intervenção no cotidiano escolar. Nele relacionamos o fazer pedagógico já 

existente na escola ou seja a prática inicial do professor, as propostas de intervenção e a 

reelaboração das ações pedagógicas com base nas observações, análise e em 

experiências desenvolvidas em sala de aula. Os quadros representam a atuação com 

duas crianças com paralisia cerebral em diferentes campos de conhecimentos. 

Ressaltamos aqui aspectos da leitura e da escrita, do cálculo matemático, dificuldades 

específicas como alterações visuoespaciais e outras que não encontramos classificações 

específicas. 
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QUADRO 1 - Leitura e Escrita 

Nomes Antes das intervenções Estratégias utilizadas – intervenções Após as intervenções 

 

 

 

 

V. 

Dificuldade de compreensão 

textual – dificuldade em manter o 

foco atencional. 

Trabalho com textos curtos; leitura em 

voz alta, por etapas: parágrafo por 

parágrafo e com explicações extras e 

repetitivas, além do fornecimento de 

direcionamentos específicos à questão, ao 

assunto do texto. 

Consegue compreender o que está sendo dito nos 

textos ou atividades, mesmo que gradualmente. 

Dificuldade com a escrita – 

lentidão de movimento. 

Economia de escrita - entrega de cópias 

de materiais e atividades prontas, para que 

a aluna não se canse apenas copiando do 

quadro (quando a cópia não é o objetivo 

primordial da tarefa). 

Sem a necessidade de copiar do quadro negro, a aluna 

se dedica a outras tarefas da aula, como: tentar 

compreender textos e atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. 

Dificuldade com a escrita – 

lentidão de movimento. Copia do 

quadro letra por letra. 

Economia de escrita - entrega de cópias 

de materiais e atividades prontas para que 

a aluna não se canse apenas copiando do 

quadro (quando a cópia não é o objetivo 

primordial da tarefa). Estimular a cópia de 

palavras ou frases inteiras do quadro, para 

que a aluna internalize e faça cópias com 

mais agilidade. 

Sem a necessidade de copiar do quadro negro, a aluna 

se dedica a outras tarefas da aula, como: fazer a leitura 

dos textos e sua compreensão. Quando a cópia é 

necessária a aluna a faz com um pouco mais de 

rapidez e autonomia, copiando as palavras completas.  

Dificuldade em compreender 

alguns conteúdos e informações 

abstratas. 

 

Fornecimento de modelos concretos nas 

atividades. Ex. material dourado; 

experimentos em sala; recursos visuais. 

Compreende com mais facilidade e rapidez. 

Reversibilidade – não 

compreende um processo inverso 

ao que é apresentado no 

momento. Ex: destacar 

inicialmente palavras que rimam 

(terminam com o mesmo som) e 

Lembranças constantes do último 

comando para que a aluna deixe de lado o 

que foi pedido anteriormente e atenda ao 

pedido atual. 

Compreende e consegue retomar o comando atual e 

devagar vai se acostumando com o novo pedido. 
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em seguida, palavras que iniciam 

com o mesmo som. 

 

 

Quadro2: Cálculo 

Nomes Antes das intervenções Estratégias utilizadas – intervenções Após as intervenções 

 

 

 

 

V. 

Dificuldade em resolver 

operações matemáticas na 

horizontal. 

Trabalho com operações de matemática já 

armadas na vertical; fazer os QVL’s 

(Quadro Valor de Lugar) no caderno e/ou 

entregar folhas A4 com QVL’s para que a 

aluna apenas preencha com os números. 

Não se frustra por não saber montar as operações, 

pois a aluna já tem o modelo do quadro para ser 

apenas preenchido por ela. Às vezes, não utiliza o 

quadro, pois consegue montar a operação sem a 

limitação dos espaços do QVL. 

Dificuldade em compreender as 

operações de matemática – 

adição e subtração; 

 

 

 

Trabalho com o concreto: material dourado, 

pauzinhos, desenhos e dedos; explicações 

repetitivas sobre os objetivos das contas 

(somar e tirar) e trabalho por etapas na 

resolução das operações, para que fique 

memorizado parte por parte. 

Consegue resolver as operações sem o material 

dourado, apenas com a memorização das etapas que 

precisam ser seguidas para se chegar aos resultados. 

Às vezes é necessário relembrar as etapas com a 

aluna. 

 

 

R. 

Dificuldade em compreender as 

operações de matemática pela 

condição de abstração. 

Trabalho com o concreto: material dourado, 

desenhos e dedos. Uso de objetos para 

manusear. 

Consegue resolver as operações sem o material 

dourado, às vezes utiliza risquinhos no caderno. 

 

Quadro3: Visuoespacial 

Nomes Antes das intervenções Estratégias utilizadas – intervenções Após as intervenções 

 

 

 

 

 

V. 

Não consegue interpretar gráficos. 

 

 

Trabalho com um modelo específico de 

gráfico por vez e repetidas vezes, para que 

a aluna o compreenda e em seguida, poder 

apresentar a ela outro tipo de gráfico, e 

assim sucessivamente. 

Consegue compreender alguns modelos simples de 

gráficos. 

Tem dificuldades para desenhar 

letras como H minúsculo e Q 

É mostrado a ela como se escreve no 

caderno e é colocada a mão no lápis junto 

Consegue desenhar ambas as letras, às vezes ela as 

escreve toda torta, mas depois se corrige sozinha. 
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maiúsculo. 

 

com a mão dela para que ela modele as 

letras. 

Percebe o erro gráfico. 

Dificuldade de lidar com 

atividades longas, com muitas 

questões. 

Entrega de atividades menores, com 

poucas questões e menos folhas, 

reorganizando visualmente o material 

impresso. 

Não se frustra perante as atividades, e consegue 

resolvê-las de forma mais autônoma, mesmo que 

lentamente. 

Quadro 4: Diversos 

Nomes Antes das intervenções Estratégias utilizadas – intervenções Após as intervenções 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. 

Dificuldade em manter a atenção 

nas tarefas e explicações em aula, 

já que há muitos fatores que a 

distraem – distratores. 

 

Mudança do foco de atenção da aluna, 

oferecendo outras atividades e jogos pelo 

qual ela se interessa. 

Depois de algum tempo com o foco da atenção em 

outro contexto, a aluna consegue retomar a atividade 

anterior. 

Dificuldade em compreender 

alguns conteúdos e informações 

abstratas. 

 

Trabalho com informações repetitivas e 

fornecimento de modelos concretos nas 

atividades. Ex. material dourado; 

experimentos em sala; recursos visuais. 

Compreende os conteúdos com mais rapidez. Ex: 

multiplicação. 

Falta de autonomia para iniciar as 

tarefas escolares. 

 

Criação de rotinas – cumpre sempre as 

mesmas etapas quando for fazer atividades: 

ler e tentar compreender o que está sendo 

pedido em cada questão e em seguida, 

responder da forma que ela entendeu – 

treinamento. 

Consegue iniciar as atividades sem a orientação de 

uma terceira pessoa. 

Dificuldade de planejamento – de 

cumprir fases para se chegar ao 

produto final. 

 

Trabalho por etapas: na compreensão 

textual; na resolução das operações 

matemáticas; na rotina das atividades. 

Aos poucos, vai se acostumando com as rotinas de 

organização das tarefas, mas ainda ela depende de 

orientações da docente. 

Desorganização do material 

escolar na carteira. 

Preparação de uma rotina de organização, 

em que os materiais são organizados todos 

os dias ao chegar à aula, inicialmente com a 

ajuda da professora e de uma prancha de 

Não depende da professora para se organizar, já está 

internalizado: chega à sala de aula e retira da mochila 

apenas os materiais que serão utilizados no momento. 
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comunicação. 

Compara-se aos colegas e por 

isso, procura os erros e defeitos 

dos outros para não se sentir 

inferiorizada. 

Trabalho contínuo  e explicação de que 

todas as pessoas são passivas de erros. 

Trabalho de auto-estima. 

Hoje em dia, ela já não se preocupa tanto com os 

colegas, busca se atentar com as suas próprias tarefas. 

Perde informações pela agitação e 

dificuldade em controlar a 

impulsividade. 

 

 

Lembranças contínuas de conteúdos já 

trabalhados anteriormente. 

Consegue retomar os conteúdos, lentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. 

Dificuldade me manter 

informação em memória de curto 

prazo. 

Lembranças e pistas constantes de 

informações e conteúdos trabalhados nas 

aulas anteriores. Procedimento de repetição. 

Consegue retomar os conteúdos já trabalhados e 

prossegue compreendendo o assunto estudado. 

Cansaço excessivo, em função das 

alterações neurológicas (criança 

bradcinética) 

 

Mudança de atividades para estimular sua 

participação; fornecimento de jogos 

prazerosos ou a deixa descansar por alguns 

minutos. 

Depois da mudança de foco a aluna consegue retomar 

a tarefa anterior com mais entusiasmo. 

Não compreende as regras dos 

jogos e por isso, não as respeita. 

 

Trabalho realizado com o mesmo jogo 

repetidas vezes para que ela compreenda; 

Flexibilidade – mudar as regras dos jogos 

para a aluna. 

Compreende mesmo que vagarosamente as regras 

quando se pratica o mesmo jogo várias vezes e 

participa com o restante da turma, sem se aborrecer. 

Ex: pular corda e pega pega. 

Desorganização do material 

escolar na carteira. 

Preparação de uma rotina de organização, 

em que os materiais são organizados todos 

os dias ao chegar à aula, inicialmente com a 

ajuda da professora e de uma prancha de 

comunicação. 

Consegue se organizar sozinha, sem a ajuda de 

terceiros. 

Tem dificuldades de manusear a 

bolsinha de lápis de cor que tem a 

abertura muito estreita e depende 

da professora e dos colegas para 

pegar e guardar os lápis. 

Foi pedido à sua mãe que conseguisse outra 

bolsinha, cuja abertura era mais larga. 

Com a nova bolsinha de lápis a aluna tem autonomia 

para manusear os seus lápis. 
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Perde informações pela lentidão 

de processamento da informação 

Lembranças consecutivas de conteúdos já 

trabalhados anteriormente. Atividade de 

memória 

Consegue retomar os conteúdos com facilidade. 

Grande dependência da professora 

e dos colegas para a realização 

das tarefas escolares. 

Rotina para a execução das tarefas, de 

modo que a aluna memorize as etapas das 

atividades (leitura, entendimento e 

respostas) e as façam sozinha; Estimulação 

da execução de tarefas sem a ajuda de 

terceiros.  

Ainda é dependente para a realização das atividades, 

porém as estratégias continuam sendo feitas. Os 

avanços tem acontecido de forma lenta. 

Não participa ativamente das 

aulas, fica apenas calada e sentada 

na carteira. 

A aluna é envolvida nas atividades em sala 

de aula, é pedido a ela que fale suas 

respostas e que vá ao quadro negro e 

resolva problemas matemáticos e outras 

atividades. 

Participa constantemente das aulas, por própria 

vontade, e sempre pede à professora que a deixe falar 

suas respostas. 
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Inicialmente podemos refletir que a falta de conhecimento sobre a 

patologia implica em ações cegas e intuitivas e na manutenção de modelos de 

homogeneização do processo de ensino desconsiderando a diversidade e a necessidade 

de se pensar um fazer diferente do que costumeiramente se faz (Franco, 2009). Sabemos 

que há uma dificuldade por parte de muitos docentes em visualizar a diferença mesmo 

em turmas que não possuem algum deficiente. O questionável é que essas práticas 

permaneçam mesmo com uma demanda tão discrepante. Essa manutenção de um fazer 

pedagógico automatizado denota a falta de conhecimento teórico-metodológico que não 

apenas contribui para a reprodução de modelos já existentes, como dificulta a 

adequação do ensino às novas demandas sociais.    

Um primeiro avanço, nesse sentido, se dá no campo do conhecimento. Ter 

certa clareza sobre os limites e potenciais das crianças, com base no quadro da 

deficiência, resultou em estratégias que respeitassem o tempo de aprendizagem e a 

reorganização do modelo de ensino. Técnicas como economia de escrita, jamais 

pensadas na escola regular, passam a ser adotadas pelas docentes. A economia de escrita 

pressupõe uma mudança de foco entre privilegiar o ato motor da cópia por exemplo, e o 

fornecimento de materiais prontos que viabilizem a aprendizagem. Para uma criança 

com lentidão de movimento e de processamento isso faz muita diferença. Permite a ela 

uma maior participação nos eventos da sala de aula e um maior sentimento de 

pertencimento àquele contexto.  

Em relação às crianças, no que tange ao processo de leitura e escrita, podemos 

considerar que as práticas docentes iniciais, se pautavam pela igualdade de ações no 

espaço da sala de aula. As crianças com paralisia cerebral passavam por processos de 

ensino pensados para os seus pares que não apresentam tal deficiência ou condição de 

aprendizagem. No caso de V.  e R. podemos identificar dificuldades específicas no 

processo de leitura que exigem ações pedagógicas diferenciadas. Para V. a leitura se 

tornava difícil em função de alterações no campo visuoespacial, na alteração 

comportamental (impulsividade), na dificuldade de manutenção da atenção, entre 

outros. À medida que essas alterações são observada ao longo da pesquisa e estratégias 

são construídas junto com a docente, observamos uma mudança no comportamento e na 

produção da criança. Não temos um salto altamente qualitativo na aprendizagem, mas 
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temos uma engrenagem que começa a se movimentar nesse sentido. Ao controlar 

um pouco mais o comportamento agitado e ao ver a diminuição de atividades de 

cópias do quadro, ao construir um esquema de leitura por partes menores do texto, a 

aluna conseguiu melhor desenvolver sua habilidade de compreensão textual. No caso da 

aluna R. A economia de escrita se fez fundamental. Por possuir lentidão de movimentos 

a criança demora por demais, a produzir qualquer texto. Sua cópia se dá letra a letra o 

que inviabiliza a realização de outras atividades que exigiram elaborações cognitivas 

mais aprimoradas. A aluna gastava todo o seu tempo em sala de aula realizando cópias e 

sendo coibida em seu potencial cognitivo. Ao diminuir o número de cópias e ao entregá-

la atividades prontas para que apenas as respondesse, ela passa a ganhar agilidade e a 

participar de forma mais efetiva do contexto da sala de aula.  

Quanto ao cálculo, observamos que V. em função das desordens visuoespaciais 

apresenta maior dificuldade na organização espacial das operações matemáticas e, por 

conseguinte, na resolução das mesmas. Ter detectado isso, possibilitou a reorganização 

das suas ações e estratégias. A intervenção junto à docente e à criança foi no sentido de 

organizar esquemas gráficos para a realização de cálculo. Vale ressaltar que V. não 

realiza cálculo mental com facilidade necessitando de materiais concretos que a 

auxiliem. A estratégia de escrever/desenhar nas folhas em branco quadros posicionais e 

quadrados para que ela colocasse os números nesses espaços, foi de grande ajuda. Isso 

deu maior velocidade à criança que passou a operar com maior entusiasmo e fluidez. Já 

para R. A estratégia teve que ser diferente pois sua necessidade ainda se encontra no 

pensamento operatório-concreto (Papalia, Olds, Feldman, 2006) .   

Por fim, analisar as demais dificuldades se torna importante, uma vez que elas 

interferem diretamente no processo de aprendizagem das crianças. Podemos ressaltar 

aqui as dificuldades de memória de trabalho, lentidão de processamento e de 

movimento, impulsividade, dificuldade em manter o foco atencional, dificuldades 

espaciais, motoras entre outras. A identificação e observação desses aspectos foi de 

fundamental importância para a reelaboração de estratégias pedagógicas que 

viabilizassem a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. Ao considerar a 

lentidão de processamento e de movimento de R. foi possível intervir na sua produção 

escrita em sala de aula. Quando a docente passa a perceber que a produção escrita está 
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comprometida em função das alterações neurológicas da criança ficou mais fácil de 

se pensar na necessidade de reorganizar a forma de ensino para essa criança. 

Quando a demanda se tornou mais explícita e compreendida, a ação se fez reelaborar. 

Isso significa que a docente teve que refazer a sua concepção de ensino e de 

aprendizagem diante da situação que emergia  alí, em sala de aula. Como resultado 

temos uma aluna mais participativa, mais envolvida com sua aprendizagem e mais 

interessada ante a uma aluna, anteriormente desmotivada. No caso de V. não foi 

diferente. Um exemplo simples desse caso pode ser dado a partir da construção de 

rotina de organização. Uma vez detectado a dificuldade de organização espacial, foram 

construídas rotinas que contribuíssem para que a criança se organizasse e ganhasse 

autonomia. Essa organização interferiu diretamente no seu comportamento, na 

diminuição da agitação e em maior concentração nas atividades. Com a redução da 

quantidade de atividades, estratégias de leitura de texto por partes menores, entre outras, 

ela, assim como R. desenvolveu maior envolvimento e autonomia.  

Nesse sentido, podemos inferir que possibilitar a participação dos diferentes 

como diferentes é um reforçador dos ideais de cidadania e de respeito às diversidades. 

Quando os docentes começam a introduzir em suas práticas outras práticas não 

permitidas ou não cultuadas no santuário escolar provocam deslocamentos importantes 

e evidenciam a possibilidade das interações funcionais (Trilla, 2006). Entendemos aqui 

que a compreensão do diagnóstico e a construção de uma estrutura de ensino com base 

nessa compreensão e com vistas à promoção da aprendizagem, considerando a 

especificidade do caso,  pode promover um salto de qualidade na relação ensino-

aprendizagem. Por conseguinte, poderemos ter docentes mais qualificados para a 

atuação pedagógica (Nóvoa, 2009) e crianças com deficiências sendo compreendidas na 

sua diferença e não na sua igualdade ou na busca de sua normalidade.  

A sensação que se tem é que, embora o que a educação possa oferecer ao 

sujeito seja mostrar-lhe o que é capaz de transformar e não somente reproduzir, o que de 

fato se vê é que os modelos tradicionais de ensino têm se preocupado muito mais com a 

reprodução e a perpetuação desses modelos (Esteves & Montemór, 2011). Nesse 

sentido, a investigação aqui apresentada nos abre possibilidades de compreender o 

fenômeno da inclusão em uma outra perspectiva. Perspectiva essa que considera o 
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contexto escolar, o fazer pedagógico o cotidiano do docente e do aluno, bem como 

os saberes externos e aqueles produzidos in loco. 

 

Considerações 

O presente trabalho partiu do pressuposto que a ação docente, as estratégias de 

ensino, geralmente desenvolvidas pelos professores, em muito têm se distanciado das 

necessidades educacionais manifestadas pelas crianças com deficiência. Muitas dessas 

crianças têm apenas ocupado espaços físicos em sala de aula. Compreender as 

necessidades e demandas desses alunos é primordial para se pensar as ações 

pedagógicas adequadas ao seu processo e etapa de desenvolvimento e aprendizagem. 

Constatamos que o processo de observação, análise e intervenção proposto 

pelo modelo de pesquisa implicou em resultados positivos para o grupo de pessoas 

envolvidos. Consideramos aqui, os professores, alunos de graduação (pesquisadores em 

iniciação), as crianças, as famílias e a escola em sua dimensão mais ampla. Não 

podemos admitir que tais ações se bastem por si só. Esses resultados causaram um 

movimento na escola que interferiram na rotina dos professores bem como no repensar 

da sua função. Por outro lado, entendemos que todo processo de mudança é lento e 

precisa ser reforçado, reconstruído sempre. Aqui apresentamos alguns casos que não 

retratam toda a realidade existente. Sabemos que as demandas são muitas e que as 

formas de lidar com elas são diversas. No entanto apontamos possibilidades de se 

refletir e pensar ações que possam atender a essa diversidade que temos e precisamos 

enfrentar. 

Entendemos ainda que o debate sobre a inclusão precisa ir para além do campo 

teórico e acadêmico e entrar nos contextos em que de fato acontecem, no caso, as 

escolas e salas de aula. As crianças com deficiência que encontram-se matriculadas na 

rede de ensino regular precisam ser atendidas na sua diversidade. Para tanto, é 

necessário que o professor tenha conhecimentos para compreender essa diversidade, 

compreender o processo de aprendizagem desse sujeito e pensar a sua atuação 

pedagógica diante dessa realidade. Nesse sentido é que entendemos que o 

acompanhamento do cotidiano do professor e a possibilidade de pesquisas que 
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intervenham nesse cotidiano e construam novos olhares juntamente com esses 

professores, podem trazer algum diferencial para a prática inclusiva. 
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Resumo 

 Os alunos cegos que frequentam o ensino regular trouxeram desafios adicionais 

aos professores e colegas. Os documentos de política educativa subscrevem a inclusão. 

Mas o fosso entre os ideais e as práticas é enorme. Assumindo um paradigma 

interpretativo e optando por um design de investigação-acção, estudámos os impactes 

das interacções sociais no acesso ao sucesso escolar, em matemática. Os participantes 

são 10 alunos cegos, os colegas, professores/investigadores, investigadores e outros 

significativos. Os instrumentos são a observação, questionários, entrevistas, conversas 

informais, relatórios, tarefas de inspiração projectiva, um instrumento de avaliação de 

capacidades e competências, documentos e protocolos. O tratamento e análise de dados 

baseiam-se numa análise de conteúdo narrativa. Os resultados iluminam as 

potencialidades do trabalho colaborativo na promoção da equidade e da inclusão, 

escolar e social. 

Palavras-chave: Matemática, Cegos, Interacções sociais, Inclusão, Equidade. 

  

 Abstract 

 Blind students attending the mainstream schools brought new challenges to their 

teachers and schoolmates. The educational policy documents assume an inclusive 

paradigm. But the gap between ideals and practices is huge. Assuming an interpretative 

paradigm and choosing an action-research design, we studied social interactions impacts 

in students’ access to school achievement in mathematics. Participants are 10 blind 

students, theirs classmates, teacher/researchers, researchers and significant others. The 
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data collecting instruments were the observation, questionnaires, interviews, 

informal conversations, reports, tasks inspired in projective techniques, an 

instrument to evaluate abilities and competencies, documents and protocols. Data 

treatment and analysis were based in a narrative content analysis. Results illuminate the 

potentialities of collaborative work in the promotion of equity and school and social 

inclusion. 

Keywords: Mathematics, Blind, Social interactions, Inclusion, Equity. 

Introdução 

A participação de alunos que necessitam de apoios educativos especializados, 

nomeadamente os cegos, no ensino regular, trouxe desafios aos diversos agentes 

educativos: professores, colegas, familiares e outros significativos (César, in press a; 

César & Calado, 2010; César & Santos, 2006; Santos, 2008; Silva, 2008). A 

comunicação oral, quando se interage com cegos, não é muito diferente da que se 

estabelece com os pares não cegos. Mas a leitura e a escrita baseiam-se num sistema 

simbólico específico – o braille – o que traz complexidade à educação formal, 

especialmente em cenários como a sala de aula, nomeadamente em matemática (César, 

in press a). Assim, a natureza das tarefas, bem como os processos interactivos precisam 

ser adaptados, adequando-os às características da escrita braille (Ventura, César, & 

Santos, 2010; Ventura, Santos, & César, 2012). Os professores do ensino regular que 

leccionam alunos cegos precisam de ter em consideração que as fracções, em braille, se 

escrevem recorrendo a parêntesis adicionais, uma vez que este sistema simbólico não 

permite escrever em duas linhas diferentes e recorrer a um traço como o que, a negro, 

distingue o numerador do denominador. Por isso, as explicações referentes a como se 

opera com fracções numa turma onde participam alunos cegos têm de respeitar as 

especificidades da escrita a negro, mas também as da escrita matemática braille (César, 

in press a; Ventura et al., 2010, 2012). Como tal, é desejável que os professores do 

ensino regular que leccionam alunos cegos saibam braille. Caso contrário, arriscam-se a 

criar barreiras às aprendizagens destes alunos, não contribuindo para que eles possam 

actuar como participantes legítimos daquela comunidade de aprendizagem (César, 2009, 

2013a; Lave & Wenger, 1991). 
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Os actuais documentos de política educativa prevêem condições favoráveis à 

inclusão e acolhimento destes alunos, subscrevendo muitos dos princípios 

enunciado na Declaração de Salamanca (ME, 2008; UNESCO, 1994). No entanto, a 

legislação portuguesa afasta-se do que é recomendado pela UNESCO (1994) quando 

cria escolas de referência, que correspondem a escolas do ensino regular, frequentadas 

tanto por cegos como por alunos que apresentam baixa visão e muitos outros que não 

têm estas características. Apesar de se distanciar do que proclama a Declaração de 

Salamanca (UNESCO, 1994), as escolas de referência retomam experiências de 

educação que foram extremamente bem sucedidas em Portugal, como as que se viveram 

no Centro Hellen Keller, criado por João dos Santos, em meados do século XX 

(Carvalho e Branco, 2000) e que constituiu, então, um exemplo de educação inclusiva 

avant la lettre (César, 2012). Se considerarmos que os meios tecnológicos para acolher 

estes alunos são dispendiosos e os recursos humanos especializados, bem como os 

professores do ensino regular que dominam a escrita e leitura braille limitados, a 

existência de escolas de referência poderia proporcionar melhores condições de 

acolhimento. Mas, para tal, era preciso que respeitassem o que está previsto na 

legislação (ME, 2008) e que, além disso, tivessem uma distribuição geográfica que não 

prejudicasse o interior e as pequenas localidades, a favor do litoral e das grandes 

cidades. 

A mudança do paradigma da integração (ME, 1991) para o da inclusão (ME, 2008) 

deveria proporcionar a estes alunos um acolhimento que tivesse em consideração as 

suas características, interesses e necessidades, uma vez que a integração se baseava na 

normalização, esperando que fossem os alunos a adaptar-se à Escola (César, 2012). 

Porém, o fosso entre os ideais e as práticas cria barreiras que fazem com que estes 

alunos nem sempre vivenciem uma educação e sociedade inclusivas, onde tenham 

igualdade de oportunidades de acesso ao sucesso escolar e social, algo que só é possível 

atingir através da equidade (Rodrigues, 2013). Mesmo quando fluentes em braille, os 

alunos cegos precisam de mais tempo para realizar as provas escritas de avaliação. 

Assim, é a equidade, que dá a quem precisa aquilo de que necessita, que pode contribuir 

para a existência de uma educação inclusiva e para uma maior justiça social (César, 

2009, 2012, 2013a, 2013b).  
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Para diminuirmos o fosso entre os ideais e as práticas a formação inicial e contínua 

de professores deveria contemplar a análise de casos reais e, para além disso, a 

aprendizagem de como se fazem diagnósticos funcionais e intervenções, incluindo 

como se seleccionam, adaptam e/ou elaboram adaptações curriculares que subscrevam 

um elevado nível de exigência e desafio, em vez de se basearem no facilitismo e na 

redução do nível de exigência (César, 2012; César & Calado, 2010; César & Santos, 

2006). A maioria dos alunos cegos não precisa de reduções curriculares (César, in press 

a; Santos, 2008; Silva, 2008; Ventura et al., 2010, 2012). O que necessitam é de 

materiais e interacções sociais, em aula, entre pares, bem como entre os alunos e o 

professor, que respeitem as suas características e os ajudem a actualizar as 

potencialidades, transformando-as em capacidades (Machado, 2013). Assim, o trabalho 

colaborativo, nomeadamente entre pares, contribui para o acesso ao sucesso escolar e 

social, bem como para a inclusão destes alunos. Precisam de professores que saibam, 

desde a primeira semana de aulas, avaliar que capacidades e competências os alunos já 

mobilizam e quais as que precisam de desenvolver (César, 2009, in press a; Machado, 

2013). Se estes aspectos são essenciais para todos os alunos, são-no ainda mais para 

quem apresenta características sensoriais diferentes da maioria, ou para os que 

participam em culturas vulneráveis minoritárias, socialmente pouco valorizadas. Para 

estes alunos, a distribuição do poder (Apple, 1995; César, 2013a), permitindo-lhes ter 

voz(es) – o que Bakhtin (1929/1981) designa por polifonia – e recorrerem a diversas 

estratégias de resolução e formas de raciocínio, bem como o serem confrontados com 

mecanismos de inter-empowerement que, quando internalizados, se transformam em 

mecanismos de intra-empowerment, que podem ser utilizados de forma autónoma, são 

componentes essenciais das trajectórias de participação ao longo da vida e da 

capacidade de actuarem de forma crítica, na escola e na sociedade (César, 2013a, in 

press a, in press b). Para isso, o desenvolvimento de relações entre a escola e as 

famílias, nomeadamente através de dinâmicas regulatórias que incluam mediação 

cultural (César, 2013b), são aspectos que podem contribuir de forma decisiva para o 

acesso ao sucesso escolar, particularmente em matemática. Mas o diálogo e trabalho 

colaborativo entre diferentes especialistas, bem como entre estes os alunos e as famílias, 
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são também aspectos essenciais, já realçados por João dos Santos (Carvalho e 

Branco, 2000), mas tantas vezes ignorados ainda hoje. 

 

Metodologia 

Este estudo faz parte do projecto Interacção e Conhecimento (IC), que promoveu 

práticas de trabalho colaborativo e assumia a investigação como um empreendimento 

conjunto, partilhado entre os diversos agentes que nela participavam (César, 2009, 

2013a; Ventura, 2012). O IC teve a duração de 12 anos (1994/95-2005/06) e incluiu um 

follow up de 10 anos, que iluminou evidências empíricas relevantes (César, 2009, 

2013a, in press a). 

Assumindo um paradigma interpretativo (Denzin, 1998) e um design de investigação-

acção (Mason, 2002), estudámos os impactes das interacções sociais entre pares e entre 

alunos e professores, no acesso ao sucesso escolar, em matemática. Também analisámos 

os do trabalho colaborativo para promover uma educação inclusiva e intercultural. O 

paradigma interpretativo levou-nos a realizar uma triangulação de investigadores (Guba 

& Lincoln, 1997), que confrontavam as respectivas interpretações. Depois, estas eram 

devolvidas aos participantes, que as comentavam, completavam e/ou rejeitavam, sendo 

as próprias interpretações construídas de forma colaborativa. A opção pelo design de 

investigação-acção justifica-se pelo carácter interventivo que pretendíamos ter ao 

operacionalizar projectos em que o trabalho colaborativo era a base das aprendizagens 

dos alunos e também do trabalho dos diversos participantes que contribuíram para 

tornar possível esta investigação, incluindo uma profunda reflexão sobre as práticas 

(César, 2009, 2013a). 

Os participantes em que centramos esta análise são 10 alunos cegos (7.º ao 12.º anos de 

escolaridade) e respectivas famílias, os colegas de turma, professores/investigadores, 

investigadores, psicólogos, e outros significativos. Assim, dos 69 

professores/investigadores que leccionavam matemática ou disciplinas afins no ensino 

básico e secundário e das cerca de 600 turmas que participaram no IC seleccionámos as 

que eram frequentadas por alunos cegos. As decisões sobre distribuição de serviço e 

colocação de professores eram exteriores ao projecto IC, pelo que o número de alunos 

cegos abrangidos não foi da responsabilidade desta equipa. A diversidade de fontes 
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(informantes) permitiu triangulá-las, subscrevendo um dos critérios de qualidade da 

investigação interpretativa de Guba e Lincoln (1997). 

Os instrumentos de recolha de dados foram a observação, questionários, entrevistas, 

conversas informais, relatórios, tarefas de inspiração projectiva, instrumento de 

avaliação de capacidades e competências, análise documental e protocolos dos alunos. 

A utilização de instrumentos variados, triangulando a informação que cada um deles 

permite recolher, é outro dos critérios de qualidade da investigação (Guba & Lincoln, 

1997).  

No que se refere aos procedimentos, os dados de observação, conversas informais e 

protocolos dos alunos foram recolhidos ao longo de todo o ano lectivo. A observação e 

as conversas informais eram registadas nos diários de bordo (DB) dos professores/ 

investigadores e investigadores, bem como nos relatórios (R) dos observadores e 

avaliadores externos. Os documentos (D) eram recolhidos principalmente no início do 

ano lectivo, permitindo um primeiro conhecimento dos alunos da turma, sobretudo dos 

que estavam sinalizados ao abrigo da legislação então existente (ME, 1991). Durante a 

primeira semana de aulas eram recolhidos dados através da observação e conversas 

informais, que complementavam os da primeira tarefa de inspiração projectiva (TIP 1), 

primeiro questionário (Q1) e instrumento de avaliação de capacidades e competências 

(IACC). Todos os alunos da turma respondiam a um questionário no início de Janeiro 

(Q2) e em Junho, no final do ano lectivo (Q3). Para alguns alunos seleccionados como 

informadores privilegiados – geralmente seis por turma – era realizada uma entrevista 

(E1) em Dezembro e outra no final do ano lectivo (E2), seguidas das entrevistas de 

follow up (para mais detalhes, ver César 2009, 2013a; Machado, 2013; Ventura, 2012). 

Os dados foram tratados e analisados a partir de uma análise de conteúdo narrativa 

(Clandinin & Connelly, 2000), faseada e aprofundada, de onde emergiram categorias 

indutivas de análise.  

 

Resultados 

Os resultados iluminam as potencialidades do trabalho colaborativo na promoção da 

equidade e da inclusão, escolar e social, como ilustra a análise de alguns exemplos. 

Realçam também a importância dos sistemas simbólicos na apropriação de 
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conhecimento (Vygotsky, 1934/1962), ilustrando a necessidade de se conhecer o 

sistema de escrita braille matemática. 

 

Aprendendo matemática na ponta dos dedos 

Ao contrário do que acontece com outros casos, em que não existe concordância dos 

diversos especialistas, famílias e, até, dos próprios quanto aos sistemas simbólicos a 

utilizar – como acontece com os surdos – no que se refere ao cegos é consensual a 

necessidade de estes aprenderem braille. Assim, quando os alunos frequentam o 3.º ciclo 

do ensino básico ou o ensino secundário são já fluentes na leitura e na escrita braille, que 

geralmente aprenderam desde o 1.º ciclo do ensino básico. Para além disso, mesmo 

quando começaram a aprender este sistema simbólico mais tarde, por terem ficado cegos 

posteriormente, como a fluência e uma elevada competência se conseguem com alguma 

rapidez – se compararmos, por exemplo, com o tempo necessário para ser fluente em 

língua gestual portuguesa (LGP) – a maioria dos alunos e professores que decidiram 

aprender braille sente-se confortável ao utilizá-lo. Porém, isso não pode ser confundido 

com ser igual usar braille ou textos a negro, no que se refere à complexidade e custos do 

processo. O braille requer impressoras e outros recursos tecnológicos mais caros e o 

papel em que se imprime é mais grosso, para além de cada folha comportar menos 

caracteres, o que faz com que os volumes a carregar sejam muito mais densos do que 

quando se utiliza escrita a negro. Para além disso, se as novas tecnologias já permitem, 

por exemplo, que um aluno cego escreva no seu computador e, depois, forneça um texto 

escrito a negro ao professor, ele continua a precisar de um sistema de som para corrigir o 

que escreveu, em aula, ou numa prova. Por isso, apesar de velocidade de leitura das 

provas em braille ser muitas vezes semelhante à de quem lê os textos a negro, o tempo 

necessário para responder é maior, o que ilumina a necessidade de estar legislado tempo 

extra para as provas de avaliação escritas. 

A célula braille é constituída por seis pontos e apenas permite 63 combinações. Por 

exemplo, o algarismo 1 e a letra a usam o mesmo ponto – superior esquerdo. Assim, 

para designar que se trata de um número e não de uma letra usa-se um signo antes desse 

número. Algo semelhante se faz para designar que a letra é maiúscula e não minúscula. É 

este tipo de especificidades do sistema simbólico braille que seria desejável que os 
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professores de matemática, do ensino regular, conhecessem. Isso evitaria mal-

entendidos e que os alunos cegos se sentissem frustrados quando estão envolvidos 

em actividades de matemática escolar, em aula. Daí que os professores que participavam 

no IC tivessem aprendido braille sempre que leccionavam alunos cegos e, muitas vezes, 

mesmo antes de isso acontecer, para já serem competentes em braille quando os viessem 

a leccionar. Este procedimento permite-lhes ter expectativas elevadas quando há alunos 

cegos que participam nas turmas que lhes são distribuídas e, além disso, possibilita que 

adeqúem as tarefas para que todos os alunos, cegos e não cegos, as possam resolver 

colaborativamente. Estas adequações curriculares constituem um dos mecanismos de 

inter-empowerment a que recorrem como forma de distribuição de poder e de possibilitar 

aos diversos alunos assumirem e expressarem voz(es). 

Numa turma de 7.º ano de escolaridade participavam duas alunas cegas, a A e a S – 

letras iniciais dos nomes próprios, que utilizamos para garantir o anonimato. Esta turma 

era constituída por 18 alunos, de acordo com a legislação então vigente (ME, 1991), que 

recomendava que as turmas que incluíssem alunos sinalizados não deveriam exceder os 

20 elementos. Como era habitual no IC, na primeira semana de aulas esta professora 

recorreu à observação, conversas informais, à primeira tarefa de inspiração projectiva 

(TIP1), ao primeiro questionário (Q1) e a um instrumento de avaliação de capacidades e 

competências (IACC) para conhecer as capacidades e competências que os alunos já 

mobilizavam e as que precisavam de desenvolver (para mais detalhes, ver Machado, 

2013; Ventura, 2012). Como a responsabilidade de tomar decisões sobre a formação das 

primeiras díades era da professora/ investigadora, esta baseou-se nos dados recolhidos na 

primeira semana de aulas para tomar essas decisões. Mas uma decisão era prévia, no IC: 

os alunos cegos formavam díade com alunos que não eram cegos, pois pretendia-se que 

eles interagissem com os diversos colegas e não apenas com os que tinham as mesmas 

características sensoriais.  

No início do 2.º período, quando os alunos já tinham aderido ao trabalho colaborativo, a 

professora/investigadora recorreu ao Crivo de Eratóstenes numa tarefa matemática. Este 

crivo consiste numa tabela com números naturais consecutivos (nesta tarefa, todos os 

números naturais até 50, como se vê no Anexo 1). A utilização do Crivo de Eratóstenes 

tem por base a eliminação dos números compostos, ou seja, os que não são primos, 
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através dos conjuntos de divisores ou múltiplos de um número. Assim, os números 

que não ficam eliminados são os números primos. Mas há diferenças que é preciso 

ter em consideração. Para os alunos que utilizam a escrita a negro, riscar um número 

significa riscá-lo a lápis, sendo fácil apagar o risco, quando se enganaram. Para alunos 

cegos, que recorrem à escrita braille, riscar significa apagar, com a unha, a célula braille 

que designa aquele número (ver Anexo 1). Portanto, se se enganarem, não conseguem 

voltar a ter aquele número escrito, o que lhes causa, por vezes, alguma insegurança 

quando resolvem esta tarefa, como ilustrámos em César (in press a) e Ventura e seus 

colaboradores (2010). Isso é mais frequente se a tarefa foi utilizada no início do ano 

lectivo, quando os processos interactivos entre pares ainda são mais incipientes, ou 

quando se trata de alunos mais inseguros, com uma auto-estima académica positiva 

pouco desenvolvida e um passado de insucesso escolar a matemática, associado a uma 

representação social negativa deles próprios, como alunos de matemática. 

Mas a A e a S (alunas cegas) já tinham desenvolvido diversos mecanismos de intra-

empowerment e os colegas que com elas trabalhavam tinham apropriado formas de 

interagir que se adequavam às suas características, além de conhecerem diversas 

especificidades da escrita braille, para as quais eram alertados pela 

professora/investigadora. Assim, ao contrário de outros exemplos que analisámos 

anteriormente (César, in press a; Ventura et al., 2010), nestas díades não observámos 

grandes constrangimentos durante a realização desta tarefa, sendo possível apercebermo-

nos de jogos interactivos ricos, em que existiam diversos mecanismos de inter-

empowerment e intra-empowerment a que recorriam, quer as alunas cegas quer os pares. 

Isso ilumina que, nesta turma, o poder tinha sido distribuído por quem mais o detinha 

inicialmente – a professora/investigadora – sendo os alunos capazes de actuar enquanto 

participantes legítimos, assumindo a(s) sua(s) voz(es). O excerto seguinte, gravado em 

áudio, ilustra o que afirmámos. 

 
[A díade, formada pela S e pelo P, começa a ler a tarefa, ela em braille e ele a negro. São 

ambos muito rápidos nesta primeira leitura e começam a interagir oralmente] 

1. P – Tu riscas como, os números que queres retirar? [Olha para a folha em braille] Com 

o dedo? [Olha para o dedo e a S sorri, mas não lhe responde logo, dando-lhe tempo para 

pensar] 

2. S – Achas? O dedo apaga estes pontos [e aponta para uma célula braille] 
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3. P – Não... [Olha para as mãos] Ah!!! [Exclama visivelmente entusiasmado], com a 

unha!!! 

4. S – Boa!!! ‘Tás a ficar um pró [designa um especialista] em braille! 

5. P – Então é mais difícil para ti do que para mim. Quer dizer, se eu me enganar, apago 

na boa. Tu não te podes enganar... 

6. S – Nós [Acentua ela, quando fala] não nos podemos enganar... queres tu dizer... 

7. P – Pois... Se dissermos em voz alta, antes de fazermos, se pensarmos bem em 

conjunto, fica certo e não há necessidade de corrigir depois. 

8. S – Isso! Eu cortava os números pares. Esses nunca são primos, porque são múltiplos 

de 2. 

9. P – Sim... Mas... Espera!!! [Grita, porque a S já ia com a unha a caminho do 2, o que a 

faz olhar para ele admirada, porque o P nunca gritava] 

10. S – O que é? Ah!... Obrigada!!! És mesmo fixe!!! Pois... todos os pares menos o 2, 

não é? 

11. P – [Sorrindo] Isso. Desculpa ter gritado, mas tu ias com a unha a caminho do 2... 

12. S – Fixe! Já sabes qual é o 2 em braille!... 

13. P – Acho que já todos na turma sabemos todos os números em braille. Ler é que é 

mais difícil. [Sorri] Mas vamos cortar estes: pares, excepto o 2. [Fazem isso, o P 

nitidamente mais depressa que a S, porque riscar com lápis é muito mais rápido do que 

apagar com a unha] 

14. S – [Pela falta de ruído do lápis percebe que o P deve ter terminado] – Queres ajudar-

me a apagar com a tua unha? Isto leva mais tempo... Se começares pelo último número, é 

fácil. 

15. P – Ok. Mas eu mostro-te o número e tu lês antes de eu apagar, não vá eu fazer 

asneira... (P e S, observação gravada em áudio, 7.º ano de escolaridade, 7 de Janeiro de 

1997). 

 

Este excerto é particularmente interessante porque abrange vários episódios. As Falas 1 a 

5 assinalam a tentativa do P de perceber como é que a S apaga os números. É curioso 

apercebermo-nos de que, tal como a professora/investigadora costuma fazer quando os 

alunos levantam questões ou têm dúvidas, a S não lhe responde logo. Deixa-o pensar e 

descobrir. Isso leva-o a aperceber-se de que esta tarefa é mais difícil para os alunos 

cegos do que para os outros, apesar dos conteúdos matemáticos e o enunciado serem os 

mesmos. Mas a actividade matemática a que o braille e a escrita a negro dão origem é 

diferente, o que realça o carácter cultural e situado de qualquer aprendizagem (César, 

2013a, 2013b; Lave & Wenger, 1991). Isso alerta-nos para a necessidade de os 

professores do ensino regular saberem braille, para perceberem este tipo de diferenças 

subtis, mas que configuram uma dimensão fundamental, em aula: o tempo. 
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Depois, segue-se um breve episódio em que a S realça a necessidade do trabalho 

colaborativo – Fala 6, “Nós” – o que leva a díade a, em apenas duas falas (Falas 6 e 

7) tomar a decisão relativa aos procedimentos que vão adoptar para que a S possa actuar 

como participante legítima, mas evite apagar números que não devem ser apagados. 

Aqui, é visível o ambiente securizante em que os alunos interagem, fazendo com que 

ambos se sintam à-vontade para proporem formas de actuação. Mas também realça como 

os alunos reconhecem a necessidade do trabalho colaborativo, enquanto mais-valia e 

mediador das aprendizagens. Estas duas falas têm subjacentes alguns implícitos: muito 

trabalho de preparação por parte da professora/investigadora, que não aparece 

directamente neste excerto; a existência de vozes que, mesmo ausentes naquele 

momento, estão presentes nas formas de actuação e reacção que o alunos interiorizaram; 

ou as expectativas da professora/investigadora de que todos sejam capazes de resolver a 

tarefa e de interagir com os pares, nas díades, co-construindo conhecimento e 

desenvolvendo capacidades e competências que respeitem a diversidade. 

O terceiro episódio vai da Fala 8 – que ilumina como a S se assume enquanto 

participante legítima – à Fala 11. De salientar o cuidado do P em evitar que a S apague o 

algarismo 2, que o leva a gritar, algo que não costuma fazer, mas que ilustra bem a 

preocupação associada a ter descoberto que apagar, em escrita braille, é algo irreversível, 

naquela tarefa. Mais uma vez, ele grita “Espera!” e não “Não apagues o 2”, ou seja, 

deixa que a S tenha tempo para pensar, apenas lhe indica, implicitamente, que algo não 

está bem, porque lhe diz para esperar, o que se traduz em “pensa melhor”. Ela sente-se 

espantada, mas não constrangida, pelo grito dele, pois não só lhe agradece – percebe que 

ele está a protegê-la, a evitar que ela apague algo que não deveria apagar – mas continua 

a interagir com ele, posteriormente, num clima de grande cumplicidade, em que existe 

uma co-construção da estratégia de resolução que estão a utilizar, que aliás se mantém 

durante toda a resolução desta tarefa. 

O último episódio, das Falas 12 à 15, é um excelente exemplo de como a S se sente 

incluída e de como a insegurança também pode ser sentida pelos alunos que não são 

cegos, quando estes desenvolvem actividades a que não estão habituados ou que têm 

subjacentes mais riscos: é o P que tem medo de apagar os números errados e os vai 

mostrar à S, antes de usar a unha, para os apagar. Isso ilustra como é a natureza das 
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tarefas a desempenhar – neste caso, apagar algo de forma irreversível – e não o ser 

cego, ou não ser cego, que leva os alunos a sentirem-se inseguros, salientando a 

importância dos sistemas simbólicos e da natureza das actividades nas emoções e 

desempenhos dos participantes, algo que Vygotsky (1934/1962) também realçou. Assim, 

este excerto ilumina, de forma inequívoca, os contributos do trabalho colaborativo para o 

acesso dos alunos às ferramentas culturais da matemática e para o processo de inclusão 

de cada um deles. 

 

Voz, poder e desempenhos matemáticos 

Os conteúdos de álgebra, nomeadamente as equações, costumam ser frequentemente 

descritos como complicados e diversos alunos rejeitam participar nas tarefas propostas, 

quando não trabalham colaborativamente. Como já afirmámos, quando se escrevem 

fracções, em braille, não é possível recorrer a duas linhas e um traço de fracção, como 

acontece na escrita a negro. Por isso, os alunos cegos servem-se de parêntesis auxiliares 

para indicar que se trata de uma fracção. Mas, se um professor do ensino regular, que 

lecciona uma turma onde participam também alunos cegos, não estiver sensibilizado 

para esta diferença pode dizer, quando explica a resolução de uma determinada equação 

com fracções, “Primeiro retiram os parêntesis e depois continuam a resolução, reduzindo 

ao mesmo denominador”. Para um aluno cego, que esteja a escrever em braille, esta 

instrução não faz sentido. Se retirar os parêntesis, fica sem fracções. Logo, já não tem 

denominadores. Isto significa que um professor que é competente em braille consegue 

interagir oralmente com os alunos respeitando as necessidades de quem escreve a negro 

e de quem utiliza escrita braille. Mas se o professor ignorar as características da escrita 

braille, apenas consegue leccionar de forma adequada os alunos que não são cegos, 

criando barreiras à aprendizagem dos que escrevem em braille, como ilumina o excerto 

de uma entrevista do follow up, realizada a uma aluna cega, a S, que também participava 

no excerto anterior, e que obtinha sempre Nível 5 quando participava numa turma do 

projecto IC.  

 
É tão frustrante! Passo a vida a tentar explicar à prof. de matemática que as fracções, para 

mim, têm um parêntesis auxiliar, mas ela não quer saber. Confunde-me tanto, que este 

ano estou a ter dificuldades e até tive uma nega quando fui ao quadro. Era como se 

falássemos línguas diferentes. Uma bagunça! Sinto-me incapaz de usar até o que já 
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aprendi... ou de me acalmar e pensar... Ela não se cansa de me dizer que eu não me 

esforço o suficiente, que eu não me preocupo, ou que não presto atenção. É tão injusto e o 

pior é que eu sou incapaz de me acalmar e de lhe provar que sei [matemática] (S, E5, 3.º 

ano do follow up, Junho de 2000). 

 

O relato desta aluna ilumina como ela está a vivenciar mais barreiras do que 

anteriormente, ou seja, como ela deixou de se sentir incluída naquele espaço/tempo de 

aprendizagem por não partilhar o mesmo sistema simbólico que a professora e por esta 

não atender às especificidades da escrita matemática braille. Logo, deixou de conseguir 

actuar como participante legítima, sentindo-se participante periférica (César, 2013a; 

Lave & Wenger, 1991). Neste relato está implícito que esta aluna já contactou com 

outros professores que não actuavam assim e que isso facilitou o seu acesso ao sucesso 

escolar, em matemática. Este expressava-se de diferentes formas: (1) no seu prazer em 

participar nas aulas, visível no primeiro excerto que comentámos; (2) na segurança que 

sentia quando interagia com os professores e colegas – como registámos em diversas 

entradas do diário de bordo da professora/investigadora e da investigadora, quando ela 

frequentava o 7.º ano de escolaridade e participava numa turma que fazia parte do 

projecto IC e como ela nos relatou nas duas primeiras entrevistas do follow up, quando 

frequentava os 8.º e 9.º anos de escolaridade; e (3) nas classificações finais que obteve, 

pois no 3.º ciclo atingiu Nível 5, tanto nos finais de período, como nas provas globais. 

Assim, nesses anos de escolaridade, a S foi confrontada com mecanismos de inter-

empowerment, nomeadamente aqueles a que os professores que participavam no IC 

recorriam durante a primeira semana de aulas, uma vez que todos os alunos eram 

convidados a ir ao quadro ou, sendo cegos, a explicar oralmente, uma resolução de uma 

tarefa que tinham executado com sucesso e que os pares registavam, por escrito (para 

mais detalhes, ver César, 2009, 2013a; Machado, 2013; Ventura, 2012). Ela começou a 

trabalhar colaborativamente, com os pares, no 7.º ano de escolaridade, quando 

participava no IC e internalizou diversos mecanismos de inter-empowerment, 

transformando-os em mecanismos de intra-empowerment, que foi capaz de utilizar 

autonomamente naquele ano lectivo e nos anos seguintes. Explicou aos outros 

professores que era importante aprenderem braille para ela conseguir ter melhores 

resultados e que o braille era muito, muito fácil. Deu-lhe alguns exemplos e foi tão 
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persuasiva que, quando ela frequentava o 8.º ano de escolaridade, a maioria dos 

professores que leccionavam aquela turma sabia braille. 

Porém, a mudança de escola, no 10.º ano de escolaridade, confrontou-a com dificuldades 

que ela não esperava e fez com que as barreiras criadas a tornassem incapaz de recorrer 

aos mecanismos de intra-empowerment que tinha conseguido usar no ensino básico, 

sobretudo no 3.º ciclo. Isto ilustra como pode ser prejudicial a existência de barreiras que 

façam os alunos sentir-se incompreendidos, frustrados, sem voz(es) e injustiçados. Por 

vezes, este tipo de vivências pode mesmo levar ao abandono escolar sem que o ensino 

secundário tenha sido concluído, o que se torna particularmente penalizante. Como este 

exemplo ilustra, isso pode acontecer mesmo com alunos que anteriormente tinham 

atingido elevado sucesso escolar, que interagiam dialogicamente com os pares e que 

participavam com entusiasmo nas actividades de matemática escolar, em aula, como se 

observa no primeiro excerto, no qual a S interage com o P. Isso ilumina o papel essencial 

que as formas de actuação e reacção dos professores têm nos desempenhos escolares – e 

sociais! – dos alunos, salientando que o sucesso escolar é um fenómeno complexo e 

dinâmico, socialmente construído, através dos jogos interactivos que ocorrem em aula e 

da forma como os professores usam o poder. 

 

Considerações finais 

As práticas desenvolvidas em aula são importantes para os alunos, em geral. Mas são 

mais determinantes para o acesso ao sucesso escolar dos que necessitam de apoios 

educativos especializados. As formas de trabalho que se escolhem – individual ou em 

grupo; cooperativo ou colaborativo – a natureza das tarefas, ou o sistema de avaliação a 

que se recorre, são essenciais no acesso ao sucesso escolar e à inclusão social, ou na 

criação de barreiras e formas, mais ou menos subtis, de exclusão. Pensar cuidadosamente 

as práticas, reflectir sobre elas, discuti-las colaborativamente com colegas e 

investigadores, bem como com os próprios alunos, pode contribuir para tornar a 

educação mais inclusiva e intercultural. 

Um longo caminho falta ainda percorrer para atingirmos uma Escola e sociedade mais 

interculturais e inclusivas. Mas diversos exemplos de práticas pedagógicas podem 
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facilitar que outros se tornem também parte do grupo que promove a inclusão e a 

interculturalidade, contribuindo para uma maior equidade e justiça social. 
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ANEXO 1 

 
Figura 1 – Lista de números até 50, em braille 

 

 
Figura 2 – Lista de números até 50, a negro 
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Figura 3 – Lista de números primos até 50, em braille 

 

 
Figura 4 – Lista de números primos até 50, a negro 

 

 


