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Resumo  

O presente estudo compõe o Observatório Nacional de Educação Especial (ONEESP) e tem 

como objetivo identificar e analisar na perspectiva das equipes de gestores educacionais de 

municípios brasileiros o eixo formação de professores para atuar no Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), bem como analisar a política nacional de inclusão escolar, também, sob o 

eixo formação de professores para atuar no AEE. Para alcançar esse objetivo, fez-se uma análise 

documental das políticas públicas nacionais que mencionam a formação de professores para 

atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais, tais como: a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394, de 1996; a Resolução nº 02, Diretrizes 

Nacionais para a educação Especial na Educação Básica, de 11 de setembro de 2001; o 

Decreto nº 5.626, de 2005; o Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais; a 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, de 2008; a 

Resolução nº 4, de 2009, Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional 

Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial e; o Programa Viver Sem 

Limites. Também, foi utilizado um roteiro de entrevista semi-estruturado, realizado com 37 

equipes de gestores de municípios brasileiros das cinco regiões do Brasil. Tais dados foram 

categorizados e analisados, buscando-se construir um “retrato nacional” sobre a formação dos 

professores para atuarem no AEE. O ONEESP cujo foco é a produção de estudos integrados 

sobre políticas e práticas direcionadas para a questão da inclusão escolar na realidade brasileira 

corrobora que a implementação das políticas inclusivas no Brasil apresenta trajetórias singulares 

na incorporação dessas políticas nas realidades de cada município, evidenciando a necessidade 

                                                             
97 A presente pesquisa é financiada pela Agência de Fomento “Capacitação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior” (CAPES/CNPq). 
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de procedimentos mais sistemáticos de avaliação na indicação dos apoios, bem como na 

definição de uma política de formação de professores de acordo com a nossa realidade 

educacional. 

 

Palavras-chave: Educação Especial. Políticas Públicas. Formação de professores. 

Atendimento Educacional Especializado. 

 

 

 

 

Abstract  

This study comprises the National Observatory of Special Education (ONEESP in Brazil) and 

aims to identify and analyze, on the perspective of educational manager teams of Brazilian 

municipalities, the axis which treat the training of scholar teachers in order to work at 

Specialized Educational Guidance (“AEE” in Brazil), and analyze the national policy on 

inclusive education, also under the same axis above mentioned. In order to achieve this goal, it 

was done a documentary analysis on the national public policies which mention the training of 

scholar teachers to serve students of the Special Educational , such as the National Frame Law 

on Education ( LDBEN ) nº 9.394 , from 1996; the Resolution nº 02; the National Guidelines for 

Special Education in Elementary School, of 11
th
 September 2001; the Decree nº 5.626 from 

2005; the Implementation of Multifunctional Resources Classes Program; the National Policy 

on Special Education in the Inclusive Education Perspective, from 2008; the Resolution nº4 

from 2009; the Operational Guidelines for the  Specialized Educational Guidance in Elementary 

Education - Special Education modality; and the Living Without Limits Program. Also, we have 

used a semi-structured script interview, conducted with 37 educational manager teams from 

municipalities of the five regions of Brazil. These data were categorized and analyzed, seeking 

to build a national frame on the training of scholar teachers to work in the AEE. The ONEESP, 

which focus is the production of integrated studies on policies and practices directed to the issue 

of scholar inclusion, has show that the implementation of inclusive policies in Brazil presents 

singular trajectories of incorporation of these policies into the realities of each city, highlighting 

the need for more systematic evaluation procedures in the statement of support, as well in the 

definition of a training policy teachers according to our educational reality. 

Key – words: Special Education; Teacher Training, Multifunctional Resources Classes 

Program, Educational Specialized Guidance. 
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1. Introdução e Contextualização teórica 

 No Brasil, o movimento pela inclusão da população alvo
98

 da Educação Especial 

contou com princípios e diretrizes que visavam à garantia dos direitos dessas pessoas na 

sociedade e, particularmente, no contexto escolar (UNESCO, 1990, 1994; BRASIL, 

1988, 1996, 2001).  

 Especificamente nas escolas comuns da rede regular de ensino, é previsto o 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) que, segundo a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEEI), tem como 

finalidade: 

  

[...] identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de 

acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos 

alunos, considerando as suas necessidades específicas. As atividades 

desenvolvidas no atendimento educacional especializado diferenciam-

se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas 

à escolarização. Esse atendimento complementa e/ou suplementa a 

formação dos alunos com vistas à autonomia e independência na 

escola e fora dela (BRASIL, 2008, p. 16). 

 

Sob essa perspectiva, o AEE pode ser ofertado na Sala de Recursos Multifuncional 

(SRM) o qual se configura como um:  

  

[...] espaço destinado para o atendimento das diversas necessidades 

educacionais especiais e, também, para o desenvolvimento das 

diferentes complementações ou suplementações curriculares. Assim, a 

SRM deverá ser organizada com diferentes equipamentos e materiais, 

de modo a atender, conforme cronograma e horários, alunos com 

deficiência, altas habilidades/superdotação, dislexia, hiperatividade, 

déficit de atenção ou outras necessidades educacionais especiais 

(MILANESI, 2012, p, 24). 

                                                             
98 No Brasil, o público alvo da Educação Especial é definido pela Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, de 2008: “Na perspectiva da educação inclusiva, a 

educação especial passa a integrar a proposta pedagógica da escola regular, promovendo o atendimento 

às necessidades educacionais especiais de alunos com deficiência, transtornos globais de 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação” (BRASIL, 2008, p. 09). 
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Lembrando que esse atendimento deve ser disponibilizado em todas as etapas e 

modalidades da educação básica, “constituindo oferta obrigatória dos sistemas de ensino e deve 

ser realizado no turno inverso ao da classe comum, na própria escola ou centro especializado 

que realize esse serviço educacional” (BRASIL, 2008, p. 16). 

Conforme dados oficiais do Ministério da Educação (MEC), tem havido uma notória 

expansão desses serviços promovidos pela Secretaria de Educação Especial
99

 do MEC: de 2005 

a 2011, foram criadas e financiadas 37.801 Salas de Recursos Multifuncionais, contemplando 

37.281 das escolas públicas, abrangendo cerca de 83% dos municípios de 26 estados brasileiros 

e o Distrito Federal.  

Porém, é necessário articular esses dados oficiais com estudos mais pontuais que 

revelem indicadores significativos do impacto dessa política no desempenho acadêmico dos 

alunos; assim é fundamental a ampliação e intensificação de pesquisas que descrevam e 

analisem os aspectos qualitativos da política, ou seja, como efetivamente ela tem se 

concretizado na realidade das escolas nos diferentes municípios brasileiros. 

Neste contexto, foi identificada a importância de se estabelecer o Observatório Nacional 

de Educação Especial (ONEESP) com o objetivo geral de realizar uma avaliação de âmbito 

nacional do programa de implantação de “Salas de Recursos Multifuncionais”
100

, enquanto 

espaços destinados ao Atendimento Educacional Especializado. Os objetivos específicos desse 

projeto são: a) estimular o fortalecimento e a ampliação de programas de pós-graduação stricto 

sensu e de redes de pesquisa no País que tenham a educação especial como eixo de 

investigação; b) fortalecer o diálogo entre a comunidade acadêmica, os gestores das políticas 

nacionais de educação especial e os diversos atores envolvidos no processo educacional; c) 

estimular a utilização de dados estatísticos educacionais produzidos pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) como subsídio ao aprofundamento de 

estudos sobre a realidade da Educação Especial brasileira; d) fomentar e apoiar projetos de 

estudos e pesquisas em Educação Especial relacionados aos diferentes níveis e modalidades da 

                                                             
99 Em 2011 as atribuições da Secretaria de Educação Especial (SEESP) do Ministério da Educação foram 

incorporadas a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização Diversidade e Inclusão (SECADI). 
100 O programa de implantação de Salas de Recursos Multifuncionais foi implementado visando apoiar os 

sistemas de ensino a criarem Salas de Recursos Multifuncionais com materiais pedagógicos e de 

acessibilidade, para a realização do Atendimento Educacional Especializado, complementar ou 

suplementar à escolarização. Esse programa é destinado às escolas das redes estaduais e municipais de 

educação, que tenham alunos com necessidades educacionais especiais registrados no Censo Escolar. 
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educação: básica; superior; profissional; a distância; continuada, especial e educação de 

jovens e adultos; e) divulgar a produção e os resultados encontrados, compartilhando 

conhecimento e boas práticas e integrando a pesquisa à dinâmica da Universidade e dos 

sistemas públicos de educação básica. 

Assim, o projeto do ONEESP apresenta como problemática central: Em que medida 

este tipo de serviço tem apoiado a escolarização de crianças e jovens com necessidades 

educacionais especiais? Que limites e possibilidades as Salas de Recursos Multifuncionais 

oferecem? Compreendendo três eixos principais: (I) funcionamento do Atendimento 

Educacional Especializado nas Salas de Recursos Multifuncionais, (II) formação de professores 

para atuar no Atendimento Educacional Especializado e (III) avaliação para identificação e 

encaminhamento ao Atendimento Educacional Especializado (MENDES, 2010). 

O texto que ora se introduz faz parte da agenda de pesquisas do ONEESP, e tem por 

objetivo identificar e analisar na perspectiva das equipes de gestores educacionais de 

municípios brasileiros o eixo formação de professores para atuar no Atendimento 

Educacional Especializado, bem como analisar a política nacional de inclusão escolar, 

também, sob o eixo formação de professores para atuar no AEE. 

Cabe esclarecer que no campo da Educação Especial o termo educação inclusiva se 

refere ao movimento que busca criar escolas que caminhem ao encontro das necessidades de 

todos os alunos, que estabeleçam comunidades de aprendizagem para estudantes com e sem 

limitações, e que oportunize que eles sejam educados juntos, em classes comuns compatíveis 

em idade, e em escolas da vizinhança (FERGUSON, 1996). Entretanto, o termo educação 

inclusiva se refere a uma população abrangente, que não se restringe à tradicional população 

referida para a Educação Especial (BRASIL, 2008). Para evitar confusões conceituais 

decorrentes da redução do conceito de educação inclusiva à educação de estudantes com 

necessidades educacionais especiais, temos adotado por convenção o termo “inclusão escolar” 

para em referência à questão específica da escolarização dessa parcela da população. 

 

 

2. Contextualização Metodológica: Os caminhos da pesquisa 
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A possibilidade de concretização do presente estudo contou com a colaboração direta 

de 60 (sessenta) pesquisadores provenientes de 18 (dezoito) estados brasileiros
101

, 

representantes de 43 (quarenta e três) instituições de ensino superior, os quais propuseram-se a 

realizar um estudo em rede, cujo delineamento misto envolverá estudos locais nos municípios 

com professores de SRMs, baseando-se na metodologia da pesquisa colaborativa que tem como 

foco produzir simultaneamente conhecimento e formação continuada. 

Assim, para alcançar o objetivo, fez uma análise documental das políticas públicas 

nacionais que mencionam a formação de professores para atendimento aos alunos com 

necessidades educacionais especiais, tais como: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN) nº 9.394, de 1996; a Resolução nº 02, Diretrizes Nacionais para a educação 

Especial na Educação Básica, de 11 de setembro de 2001; o Decreto nº 5.626, de 2005; o 

Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais; a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, de 2008; a Resolução nº 4, de 2009, 

Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, 

modalidade Educação Especial e; o Programa Viver Sem Limites. 

Também, foi utilizado um roteiro de entrevista semi-estruturado, realizado com 37 

(trinta e sete) equipes de gestores de municípios brasileiros das cinco regiões do país: 22 (vinte 

e dois) da região Sudeste, 06 (seis) da Centro-Oeste, 04 (quatro) da Norte, 04 (quatro) da 

Nordeste e 03 (três) da região Sul.  

Tais dados foram categorizados e analisados, buscando-se construir um “retrato 

nacional” sobre a formação dos professores para atuarem no AEE. 

 

 

3. Resultados Preliminares: Formação de professores para atuar no Atendimento 

Educacional Especializado 

 No Brasil, com a promulgação da Constituição Federal (1988) e da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), foram reforçados os pressupostos da 

educação inclusiva, que aparecem referendados nas políticas públicas desde então. 

                                                             
101 Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, 

Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São 

Paulo e Sergipe. 
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Esses já previam o atendimento educacional especializado e a matrícula preferencial 

no ensino regular, prevendo as condições necessárias para a inclusão escolar: 

“currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para 

atender as suas necessidades” (BRASIL, 1996, p. 44). 

Assim, no que tange às crianças e jovens com deficiência, está garantida legalmente a 

matrícula nas escolas públicas regulares, o que possibilita a ampliação das oportunidades 

educacionais e universaliza o acesso à educação para esse alunado. Entretanto, a garantia de 

permanência e, consequentemente, o direito à educação e ao sucesso escolar somente serão 

possíveis se as escolas comuns conseguirem responder às necessidades educacionais especiais 

desses alunos, uma vez que a igualdade de condições, nesse caso, não significa equiparação de 

oportunidades para acessar o conhecimento produzido e acumulado historicamente pela cultura. 

Essa universalização do acesso a educação dos estudantes com deficiência passa, 

necessariamente, pela formação dos professores atuantes no ensino regular. 

Vejamos agora, o que esses documentos colocam especificamente sobre formação de 

professores. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394, de 1996, no 

capítulo V, Da Educação Especial, artigo 59, estabelece que: “Os sistemas de ensino 

assegurarão aos educandos com necessidades especiais”. [...] Inciso III - “professores com 

especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem 

como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas 

classes comuns”.  

 A Resolução nº 02, Diretrizes Nacionais para a educação Especial na Educação 

Básica, de 11 de setembro de 2001, estabelece que para o atendimento aos alunos com 

necessidades educacionais especiais os professores das classes comuns e da educação especial 

devem ser capacitados e especializados, respectivamente, para atender às necessidades 

educacionais dos alunos. Nessa resolução estipula-se que os sistemas de ensino devem se 

organizar para contar com profissionais capacitados e especializados para a atuação junto a 

esses alunos. Define esses profissionais como: 

 

1º São considerados professores capacitados para atuar em classes 

comuns com alunos que apresentam necessidades educacionais 

especiais aqueles que comprovem que, em sua formação, de nível 
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médio ou superior, foram incluídos conteúdos sobre educação especial 

adequados ao desenvolvimento de competências e valores para: (I) – 

perceber as necessidades educacionais especiais dos alunos e valorizar 

a educação inclusiva; (II) - flexibilizar a ação pedagógica nas 

diferentes áreas de conhecimento de modo adequado às necessidades 

especiais de aprendizagem; (III) - avaliar continuamente a eficácia do 

processo educativo para o atendimento de necessidades educacionais 

especiais; (IV) - atuar em equipe, inclusive com professores 

especializados em educação especial. 

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 atendimento 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. 

3º Os professores especializados em educação especial deverão 

comprovar: (I) - 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; (II) - 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; 

4º Aos professores que já estão exercendo o magistério devem ser 

oferecidas oportunidades deformação continuada, inclusive em nível 

de especialização, pelas instâncias educacionais da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (BRASIL, 2001). 

 

Especificamente para atuar com o ensino da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), o 

Decreto nº 5.626, de 2005 (BRASIL, 2005), estabelece que a formação de docentes para o 

ensino de LIBRAS nas series finais do ensino fundamental, no ensino médio e na educação 

superior deve ser realizada em nível superior, em cursos de graduação de licenciatura em Letras 

(LIBRAS ou LIBRAS/Língua Portuguesa) e para o ensino na educação infantil e anos iniciais 

do ensino fundamental deve ser em cursos de Pedagogia, em que LIBRAS tenha constituído 

língua de instrução. 
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Em 2007, foi implementado o Programa de Implantação de Salas de Recursos 

Multifuncionais. Esse programa prevê “a formação continuada dos professores para o uso 

das tecnologias e materiais específicos da sala de recursos multifuncionais” (BRASIL, 2007).  

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, de 

2008, estabelece, ainda, que:  

 

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. Essa 

formação possibilita a sua atuação no atendimento educacional 

especializado, aprofunda o caráter interativo e interdisciplinar da 

atuação nas salas comuns 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. Para assegurar a intersetorialidade na 

implementação das políticas públicas a formação deve contemplar 

conhecimentos de gestão de sistema educacional inclusivo, tendo em 

vista o desenvolvimento de projetos em parceria com outras áreas, 

visando à acessibilidade arquitetônica, os atendimentos de saúde, a 

promoção de ações de assistência social, trabalho e justiça (BRASIL, 

2008). 

 

 

A Resolução nº 4, de 2009, institui as Diretrizes Operacionais para o Atendimento 

Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial, no artigo 12, 

estabelece que o professor para a atuação no Atendimento Educacional Especializado deve ter 

formação inicial que habilite o exercício da docência e formação específica para a Educação 

Especial. E as atribuições do professor do AEE são (art. 13): 

 

I – identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos 

pedagógicos, de acessibilidade e estratégias considerando as 

necessidades específicas dos alunos público-alvo da Educação 

Especial; 
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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). 

 

Em 2011, a Presidência da República, lançou o Programa Viver Sem Limites, compõe 

esse Programa o Decreto nº 7.611, que dispõe sobre a educação especial e o atendimento 

educacional especializado. Nesse Decreto a União garante apoio técnico e financeiro para, entre 

outras ações, a “formação continuada de professores, inclusive para o desenvolvimento da 

educação bilíngue para estudantes surdos ou com deficiência auditiva e do ensino de Braille 

para estudantes cegos ou com baixa visão” e para a “formação de gestores, educadores e 

demais profissionais da escola para a educação na perspectiva da educação inclusiva, 

particularmente na aprendizagem, na participação e na criação de vínculos interpessoais” 

(BRASIL, 2011).  

Com a análise da legislação sobre formação de professores para atuar em Educação 

Especial percebe-se que a atual política educacional prevê a formação de um professor 

especialista para atuar nas escolas comuns. Quanto a atuação específica no AEE, pode-se 

constatar que essa exige o envolvimento de habilidades e conhecimentos para trabalhar: 
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Com todos os tipos de alunos com necessidades educacionais 

especiais (deficiência intelectual, deficiência física, deficiência 

auditiva, deficiência visual, deficiência múltipla, transtornos 

globais de desenvolvimento, e talentosos/superdotados)  

Em todos os níveis e modalidades de ensino (educação infantil, 

ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, educação do 

campo, educação tecnológica, educação de jovens e adultos) e  

Em todos os tipos de lócus (escolas especiais, classes de 

recursos, classes hospitalares, ensino domiciliar, exceto nas 

classes especiais, opção esta vedada pela política) (MENDES, 

2010, p. 24). 

 

Chama a atenção ainda o fato de termos, no Brasil, com a implantação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Pedagogia (BRASIL, 2006), uma 

política de formação que não é mais feita por meio das habilitações em cursos de Pedagogia
102

, 

mas é feita numa perspectiva generalista, tendo em vista que no Brasil apenas duas 

Universidades
103

 oferecem regularmente a formação inicial em Educação Especial. Tal dado 

sucinta discussões a respeito da qualidade da formação e da garantia do desenvolvimento de 

competências necessárias destes profissionais para atuarem no campo da educação especial e do 

Atendimento Educacional Especializado, especialmente considerando a nossa legislação que 

define um papel prioritário deste profissional no sucesso da implantação da política de inclusão 

escolar. 

Percebe-se que segundo tais documentos, os professores capacitados e/ou especializados 

em Educação Especial, devem apresentar competências para identificar as necessidades 

educacionais especiais dos alunos; flexibilizar a ação pedagógica; avaliar continuamente a 

eficácia do processo educativo; e atuar em equipe. Tais exigências são bastante amplas e 

complexas, exigindo-se um profissional multifacetado, capaz de atender as diferentes 

necessidades dos alunos. 

 A análise preliminar dos dados coletados pelos pesquisadores das 05 (cinco) regiões 

brasileiras (Sudeste, Centro-Oeste, Norte, e Sul) indicaram, sob a perspectiva das equipes de 

gestores entrevistadas, qual é a formação exigida atualmente para atuação nos serviços 

oferecidos as pessoas público alvo da Educação Especial (gráfico 01): 

                                                             
102 Havia no país até o ano 2000, 31 (trinta e um) cursos de Pedagogia com habilitação em Educação 

Especial (BUENO, 2002). 
103 Universidade Federal de Santa Maria e Universidade Federal de São Carlos. 
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Gráfico 01: Formação exigida para atuação nos serviços oferecidos às pessoas público alvo 

da Educação Especial. 

 

 

Verifica-se, no gráfico 01, que 21 (vinte um) gestores indicam que a exigência mínima 

para a atuação é especialização em Educação Especial: 11 (onze) gestores da região Sudeste, 04 

(quatro) da Nordeste, 03 (três) da Sul, 02 da Centro-Oeste e um da região Norte informaram 

esse grau de exigência. Essa informação vai ao encontro da Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, de 2008, que deixa implícita uma visão de que 

o professor especializado deverá ser algum professor do ensino comum que acumulará 

posteriormente uma formação especializada, portanto, como formação continuada, não 

considerando assim a possibilidade de formação especializada desde o processo de formação 

inicial. 

 Destaca-se que 04 (quatro) gestores da região Nordeste indicam que a exigência mínima 

é o curso de Psicopedagogia. 

Com base nesses dados, podemos refletir que a complexa proposta contida nas políticas 

quando contextualizada no atual momento, na qual se observa a escassez de oportunidades de 

formação inicial em âmbito dos cursos de graduação nas agências que tradicionalmente vem se 

responsabilizando pela formação em nível superior, permite-nos vislumbrar muitas dificuldades 

para implementar uma política de Educação Especial na perspectiva da inclusão escolar. 

No gráfico 02, podemos observar as oportunidades de formação continuada na área de 

Educação Especial ofertadas nesses municípios: 
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Gráfico 02.  Proporção de municípios que relatam oportunidades de formação continuada na 

área de Educação Especial. 

 

 

Percebe-se que 97,30% dos gestores relatam que seus municípios oferecem cursos de 

formação continuada aos professores. 64,86% relatam que oferecem cursos na modalidade à 

distância, 64,86% oferecem cursos como “Educar na Diversidade” e pela “Rede Nacional de 

Formação Continuada” (Renafor)
104

. 43,24% dos municípios oferecem cursos específicos como 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), Sorobã e Sistema Braille. Também, seminários e 

congressos são organizados em 27,03% dos municípios pesquisados. 

Com toda essa diversidade de propostas de formação continuada, como observada no 

gráfico, podemos concordar com MATTOS (2004) que ainda há, no Brasil, falta de diretrizes 

políticas para a formação de professores de Educação Especial, embora o Ministério da 

Educação tenha feito, possivelmente desde a década de 1970, investimentos sistemáticos tendo 

em vista a formação de professores para a proposta de integração escolar de estudantes com 

deficiências, via secretarias estaduais e municipais de educação, portanto fora do circuito do 

sistema de ensino superior. 

Quando solicitados a avaliar a adequação da formação continuada ofertada, 16 

(dezesseis) gestores consideraram ser essa insuficiente, 03 (três) gestores declaram-se satisfeitos 

e, os demais não se manifestaram. 

Ainda, quando questionados se a quantidade de professores de Educação Especial 

existente em seus municípios era suficiente, 16 (dezesseis) gestores informaram que não (43%), 

                                                             
104 Projetos do Ministério da Educação para formação continuada de professores. 
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02 (dois) gestores consideram ser essa quantidade suficiente em seus municípios (5,5%) e os 

demais não se manifestaram sobre o assunto. 

 

 

4. Considerações Finais 

Este estudo está em andamento, tendo se iniciado no ano de 2011 com a previsão de sua 

conclusão para 2014. Os primeiros resultados trouxeram contribuições importantes, pois 

sistematizou e aprofundou a análise das informações presentes na legislação brasileira, nos 

documentos oficiais que orientam as diretrizes das ações dos municípios brasileiros, bem como 

trouxe dados preliminares a respeito da formação de professores para o Atendimento 

Educacional Especializado sob a perspectiva dos gestores. 

Sabe-se que a implementação das políticas inclusivas no Brasil apresenta trajetórias 

singulares na incorporação dessas políticas nas realidades de cada município, evidenciando a 

necessidade de procedimentos mais sistemáticos de avaliação na indicação dos apoios, bem 

como na definição de uma política de formação de professores de acordo com a nossa realidade 

educacional.  

Tais dados já foram socializados com os participantes do ONEESP e, a partir das 

discussões emersas nos encontros, poderemos propor uma maior reflexão e posicionamento 

sobre a política de inclusão escolar definida no cenário educacional brasileiro no que tange a 

questões relacionadas a implantação e funcionamento do Atendimento Educacional 

Especializado nas salas de recursos multifuncionais, as propostas de formação de professores e 

o processo de identificação e avaliação dos alunos público-alvo da educação especial. 
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COTIDIANO ESCOLAR E INCLUSÃO: A PERCEPÇÃO DE 

ESTUDANTES DE UMA TURMA DE TERCEIRO ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL SOBRE A PRESENÇA DE COLEGAS COM 

DEFICIÊNCIA NA ESCOLA E EM SALA DE AULA. 

 

CAETANO, Eldimar de Souza105 

 

RESUMO 

 

Busca-se compreender as relações empreendidas por 13 estudantes de uma turma do terceiro 

ano do Ensino Fundamental, da Rede Pública Municipal de Ensino de Vitória-ES, tendo em vista 

a presença de estudantes com deficiência no contexto escolar. Os estudantes responderam a 

um questionário em que apontaram sua idade atual, idade em que começaram a freqüentar a 

escola, se já tiveram algum colega com deficiência ou transtorno em sala; em relação à 

presença de uma colega com deficiência intelectual em sua turma atual, eles apontaram o que 

achavam de tê-la em sala, como era o seu relacionamento, o dos colegas e da professora com 

ela, as dificuldades que consideravam que ela enfrentava na sala e na escola, sugestões de 

como ajudá-la em sua aprendizagem e conselhos que dariam para um estudante que receberá 

um colega com deficiência em sua sala. Nas análises, emerge o sentimento de cuidado, carinho 

e atenção que eles consideram que se deve ter com um colega com deficiência, sem 

desconsiderar as dificuldades de lidar com alguns comportamentos que incomodam (cuspir, 

bater e puxar o cabelo), o afastamento e não aproximação dela por partes de alguns colegas se 

dá por estes comportamentos e não pela deficiência; a relação com a aprendizagem é 

abordada tanto pela dificuldade que a estudante tem como na necessidade de ajudá-la com os 

deveres e em seu processo de alfabetização; os conselhos e sugestões a outros estudantes 

contemplam a necessidade de fazer o colega com deficiência sentir-se bem-vindo e de ajudá-lo 

nos deveres de sala e nos demais espaços da escola. Assim, o trabalho evidencia que ouvir e 

compreender o que os estudantes dizem e consideram sobre a inclusão de estudantes com 

deficiência ou transtorno no contexto escolar é uma via importante para efetivar este 

                                                             
105 Professora dos anos iniciais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Vitória – Espírito 
Santo; Doutora em Educação pelo Instituto de Educação da Universidade de Lisboa – Portugal 
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processo, bem como compreender as relações, em suas potencialidades e dificuldades 

empreendidas pelos sujeitos que as vivenciam. A relação com o estudante com deficiência é 

encarada pelos demais como uma relação estabelecida com um colega e não com um 

deficiente, ou seja, cuspir, bater e puxar o cabelo é uma atitude que não é tolerada em 

qualquer colega.  

 

PALAVRAS-CHAVE: educação inclusiva, ensino fundamental, deficiência intelectual, cotidiano 

escolar, relações cotidianas 

ABSTRACT 

This study seeks to understand the relationships undertaken by 13 students in the third grade 

of public elementary school in Vitória-ES , and their view of the presence of students with 

disabilities in the school context . Students completed a questionnaire that indicated their 

current age , age at which they began to attend school, whether they have had a colleague 

with a disability or disorder in the classroom in previous school years, their relationship and 

analysis of  the presence of a classmate with intellectual disabilities in their current class , in 

which they described  not only what they thought of having her in class , but also their and the 

teachers relationship toward the classmate, the difficulties they believed she faced both in the 

classroom and in school , suggestions on how to help them in their learning and advice that 

could be given to a student who is to receive a classmate with disabilities in their classroom . In 

the analysis , it can easily be perceived the emerging sense of care, affection and attention that 

they consider should be taken with a classmate with disabilities , without disregarding the 

difficulties of dealing with some behaviors that annoy ( spitting, hitting and hair pulling) , in 

which in some cases these behaviors considered annoying can act as a barrier as not to 

approach her, in regards to the learning process it is addressed both by the difficulty that the 

disabled student has as also the need to help her with her homework and literacy process ; 

advice and suggestions to other students include the need to make the classmate with 

disabilities feel welcome and allow her to play a part in the everyday duties of a classroom and 

school environment. Thus, the present study shows that listening and understanding what 

students say and feel about the inclusion of students with disabilities or disorder within the 

school context is an important way to apply improvements in such process and to understand 

the relationships in their potentialities and difficulties undertaken by the actual subjects, in  
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this case the students, who experience them . The relationship with the disabled classmate is 

seen by students as a normal relationship within classmates and not as a relationship with a 

“disabled classmate” perse, in which behaviors as spitting, hitting and hair pulling are 

considered attitudes not tolerated in any classmate. 

 

KEYWORDS: inclusive education, elementary education, intellectual disabilities, school routine, 

everyday relations 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A inclusão é um processo que demanda a reorganização das diversas instâncias sociais e, 

principalmente, dos atores sociais, e no qual perpassam desde aspectos como arquitetura, 

mobiliário, estrutura física até aspectos que abrangem a atitude em relação ao ser humano. 

 

Com esta premissa há que se analisar estas instâncias e as formas como seus atores têm lidado 

com a diversidade e a diferença e ao mesmo tempo com o direito público e inalienável de 

acesso a elas (instâncias). 

 

No que tange a escola como componente da rede de esferas sociais, várias têm sido as 

questões colocadas por seus profissionais acerca de estudantes com deficiências: em relação a 

sua presença na escola, a sua aprendizagem, a como se ensina eles, à necessidade de 

formação, à necessidade de mudança dos estudantes, ou as mudanças necessárias à escola. 

 

Por outra via, pouco se tem ouvido os estudantes como atores e autores que participam do 

processo de inclusão que se institui no espaço escolar. 
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É com este intuito que este texto se apresenta: compreender as percepções dos estudantes 

que (com) vivem cotidianamente com colegas com Deficiência Intelectual (DI) seja em sala de 

aula, seja em outros ambientes escolares. Assim, saber desde quando estudam, bem como 

desde quando se dão conta da presença destes estudantes na escola e em sua sala de aula, 

como lidam com a presença deles, como percebem as relações estabelecidas entre eles e os 

colegas, professores e demais profissionais da escola, ou o que sugerem para que eles 

obtenham sucesso no processo de ensino e aprendizagem se colocou pra nós como um modo 

de organizar as ações em sala aula de modo a beneficiar a todos os estudantes que dela fazem 

parte, dando sentido àquele espaço em seu caráter de  relações humanas e de ensino e 

aprendizagem.  

 

 

 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA 

 

Sou professor a favor da esperança que me anima apesar de tudo. 

Sou 

professor contra o desengano que me consome e imobiliza. Sou 

professor a favor da boniteza da minha própria prática, boniteza que 

dela some se não cuido do saber que devo ensinar, se não brigo por 

este saber, se não luto pelas condições materiais necessárias sem as 

quais meu corpo, descuidado, corre o risco de se amofinar e de já 

não ser o testemunho que deve ser de lutador pertinaz, que cansa, 

mas não desiste. Boniteza que se esvai da minha prática se, cheio de 

mim mesmo, arrogante e desdenhoso dos alunos, não canso de me 

admirar (FREIRE, 1996, p. 115 e 116). 
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Aquele ou aquela que adentra na docência com a ideia de que vai apenas ensinar, frustra em 

muito pouco tempo seu cabedal de detentor de algo que o outro necessita. Neste percurso o 

professor não está só. Está frente a uma história e a percursos, seja da própria educação, dos 

sistemas de educação, da escola, da comunidade, dos estudantes e de sua própria história e 

percursos. Levar em consideração e atuar no sentido de compreender os múltiplos atores e 

instâncias presentes no ato de ensinar, e, intrinsecamente, no ato de aprender, pode ser um 

caminho profícuo no sentido de manter a expectativa e até mesmo romper com a sensação de 

solidão que emerge neste processo.  

 

Assim, compreender o ser humano em sua incompletude e ao mesmo tempo em sua 

possibilidade e capacidade de aprender e mudar tanto a si como o espaço em que está 

inserido é uma das premissas básicas do “ser professor”; e ele não faz isso só, mas com os 

outros seres humanos com os quais atua o que, em seu lócus profissional, cabe considerar os 

colegas de profissão, os pais dos alunos, a comunidade escolar e os próprios alunos. 

 

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

com ela e de estar nela, pelos atos de criação, recriação e decisão, vai 

ele dinamizando o seu mundo. [...] Vai humanizando Vai 

acrescentando a ela algo de que ele mesmo é o fazedor. Vai 

temporalizando o espaço geográfico. Faz cultura. E é ainda o jogo 

dessas relações do homem com o mundo e do homem com os 

homens, desafiando e respondendo ao desafio, alterando, criando, 

que não permite a imobilidade, a não ser em termos de relativa 

preponderância, nem das sociedades nem da cultura. E na medida 

que cria, recria, e decide, vão se conformando as épocas históricas. É 

também criando, recriando e decidindo que o homem deve participar 

destas épocas (FREIRE, 2000, p. 51). 

 

Trata-se de um movimento que demanda emergir da situação, ou como nos aponta Paulo 

Freire, requer “admirar o mundo”, ou seja, ampliar a ação de mirá-lo, já que envolve sair, 

desprender dele para então mudar a percepção. Assim, mediante uma realidade que se 

apresenta conflitiva, cabe sua problematização, para que os envolvidos a enfrentem. Todo este 

processo “[...] implica numa ‘apropriação’ do contexto, numa inserção nele, num já não ficar 

‘aderido’ a ele, num já não estar sob o tempo, mas nele” (1982, p. 40). A opção pela mudança 



 

Parte II |Pág. 2433  

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. 

 

exige empenho constante no desvelamento da realidade, exige “[...] Trabalhar com, jamais 

sobre, os indivíduos, a quem considera sujeitos e não objetos, incidência de sua ação” 

(FREIRE, 1982, p. 40, grifos do autor). 

 

Neste sentido, homens e mulheres são “eminentemente interferidores”, uma vez que detém  

exclusividade no domínio da história e da cultura. Não apenas herdamos experiências, como 

também as (re) criamos e integramos a condições específicas de seu contexto, respondendo 

aos desafios que emergem. 

 

Não há um tipo padronizado de respostas aos desafios, tendo em vista que eles mesmos já 

dizem de uma pluralidade na própria singularidade, não apenas mediante aos diferentes 

desafios, mas também frente a um mesmo desafio; sofre alterações no “[...] próprio ato de 

responder. Organiza-se. Escolhe a melhor resposta. Testa-se age. Faz tudo isso com a certeza 

de quem usa uma ferramenta, com a certeza de quem está diante de algo que o desafia” 

(FREIRE, 2000, p.48). No estabelecimento de relações do homem com o mundo, “[...] A 

captação que faz dos dados objetivos de sua realidade, como dos laços que prendem de um 

dado a outro, ou um fato a outro, é naturalmente critica, por isso reflexiva e não reflexa, como 

seria na esfera dos contatos (2000, p. 48). 

 

Assim, com base no exposto, há que se ter como pressuposto básico a qualquer educador, a 

crença de que todo e qualquer ser humano é capaz de aprender. Entretanto, por vezes, seja 

por quais motivos forem, esta crença é colocada em xeque; nestes momentos devemos 

recorrer à coerência de princípios básicos que acreditamos subsidiar a existência humana. “No 

fundo, esta qualidade ou esta virtude, a coerência, demanda de nós a inserção num 

permanente processo de busca, exige de nós paciência e humildade, virtudes também no trato 

com os outros” (FREIRE, 1992, p. 66). 
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Neste contexto, os estudantes têm formas muito próprias e peculiares de compreender e 

conceber a si mesmo e aos colegas, bem como as relações que se estabelecem no espaço 

escolar. Estas concepções encontram-se entrelaçadas às suas referências e percursos 

escolares, a forma como estas se deram e os sujeitos com os quais os vivenciaram.  

 

Tal constatação deve ser levada em conta quando se propõem compreender a percepção que 

eles têm de si e do espaço em que vivem, já que também são atores/autores em cena e muito 

têm a dizer sobre isso e sobre as relações empreendidas na escola, contribuindo e compondo 

outras tantas formas de ações e referências dos profissionais e suas práticas pedagógicas. 

 

[...] desde muito cedo, as crianças vão construindo referências sobre 

as 

escolas e seus professores, o papel que desempenham em suas vidas 

e o papel que eles próprios – crianças, adolescentes e jovens – 

podem assumir como alunos em tais instituições (GIOVANNI, 2006, 

p.301). 

 

Ter como foco de análise o olhar dos estudantes consiste no entendimento deles como 

atores/autores que vivem e escrevem as cenas desse viver no universo da escola. 

 

Entretanto, tradicionalmente, a menção a eles tem sido a de seres que “são como são”, em um 

sentido negativo e que, como tal, não têm jeito; por outro lado, eles precisam se adaptar às 

condições da escola, já que não têm condição ou estruturas anteriores que lhes dêem suporte 

naquilo que precisam para desenvolverem-se enquanto sujeitos. 

 

Encontramo-nos aqui diante de uma tensão apontada por Meirieu (2002), entre o sujeito 

constituído e o sujeito em formação: 
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A questão colocada aqui pode parecer banal; todavia, ela é 

absolutamente essencial: a partir de quando uma pessoa pode ser 

considerada sujeito? É no momento em que a educação é concluída 

ou não há uma condição prévia? Se é no momento em que a 

educação é concluída, como se pode identificar isso? Em 

contrapartida, se não há uma condição prévia a essa consideração, 

para que serve a educação? (p. 112). 

 

A perspectiva do sujeito constituído defende o outro como capaz de interpelar como um igual 

e que, por isso, deve ser aceito como ele é; postula que “toda criança, desde o seu 

nascimento, já seria um sujeito e deveria ser vista como tal [...] a educação supõe o 

reconhecimento do sujeito na criança, sem pré-requisitos [...]” (p.112). 

 

Por outro lado, temos o sujeito em formação, ao qual devemos impor conhecimentos e 

métodos para que ele possa assumir plenamente o seu papel. Utilizando-se das idéias de 

Hannah Arendt, Meirieu aponta o que, para ela, seria o papel da educação nessa visão: “A 

educação deve preparar a criança para tornar-se um sujeito” (2005, p.113) e, por isso, “ainda 

não pode tratá-la como tal” (p. 113). Cabe, pois, ao educador “desconfiar da ilusão da 

‘democracia infantil’ e resistir às pressões daqueles que lhes fazem crer que as crianças podem 

governar a si mesmas: se fosse assim, não seria necessário educá-las” (115). 

 

Assim, diante das contradições educativas, Meirieu nos convida a não deixar de lado, 

arbitrariamente, um dos termos delas e, sim, buscar perceber em que medida sua existência 

abre espaços possíveis para o investimento pedagógico. No que tange ao sujeito constituído e 

ao sujeito em formação, orienta que é necessário 

 

[...] reconhecer aquele que se educa como uma liberdade que 

podemos apenas suscitar, e que por isso jamais aprenderá “sob 

comando” e como um indivíduo que se deve instrumentalizar, 

buscando por todos os meios a nossa disposição uma forma de levá-

lo a se apropriar dos   conhecimentos que se julga necessários ao seu 

desenvolvimento pessoal e inserção social. (2005, p. 143, grifos do 

autor). 
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Assim, nessa perspectiva, a análise apenas sobre um viés leva a vários riscos, quando se 

atribui ao sujeito tais condições. Por um lado, ao se partir apenas da perspectiva do sujeito 

constituído, corre-se o risco de considerá-lo imutável e já determinado. Por outro lado, 

conceber apenas o sujeito em formação pode levar a crença de que existe um ser ideal e que à 

escola cabe formá-lo, para que desempenhe plenamente seu papel de cidadão. Pensar e 

refletir acerca dessas questões “[...] é muito interessante devido à contradição que 

enfrentamos na educação libertadora. No momento libertador, devemos tentar convencer os 

educandos e, por outro lado, devemos respeitá-lo e não impor idéias“ (FREIRE, 1997, p. 46). 

 

Assumindo estas contradições e buscando compreender o aluno enquanto sujeito e as diversas 

dimensões formativas que o constituem, acreditamos que 

 

[...] tomar o olhar discente como fonte de informação sobre o 

trabalho 

escolar tem-se revelado um “observatório” privilegiado, não só para 

a 

compreensão do cotidiano das escolas e do trabalho pedagógico que 

realizam, mas, de forma especial, para compreensão dos próprios 

alunos e das relações que estabelecem com esse universo e com o 

ato de estudar e buscar conhecimentos (GIOVANNI, 2006, p. 302). 

  

Deparamo-nos mais uma vez com uma contradição que se apresenta mesmo na relação 

educativa, onde o professor está “condenado a se impor e a impor, por sua autoridade, um 

‘mundo’ sem o qual a própria continuidade entre gerações estaria comprometida [...]” 

(MEIRIEU, 2002, p. 132) e, em contrapartida, “respeitar o sujeito, seu desejo e sua trajetória 

[...] tentar propor aprendizagens que correspondam, desde a escola, às necessidades e aos 

interesses do aluno” (p. 133). 
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[...] importância cada vez maior de “aprender a ouvir” as vozes (e os 

silêncios) de crianças, adolescentes e jovens, distinguindo, de um 

lado, as situações de dominação/dependência/submissão que 

caracterizam as relações dos adultos com as crianças, adolescentes e 

jovens e, de outro lado, a necessidade de reflexão cuidadosa sobre o 

conjunto de conceitos: criança/infância, adolescentes/adolescência, 

jovens/ juventude (DEMARTINI apud GIOVANNI, 2006, p. 312). 

 

Neste movimento é mister considerar a importância e seriedade que os alunos dispensam e 

encaram o que lhes é perguntado, o mundo da escola e suas especificidades, analisando esse 

cotidiano, seus atores e suas relações, (des)velando a natureza do trabalho pedagógico na 

escola. 

 

[...] mesmo que, algumas vezes, respondessem às perguntas 

formuladas [...] de forma que a nós adultos pareça mais vaga, esses 

alunos demonstraram de muitas maneiras, “levar a sério” sua 

vivência escolar, apontando em seus depoimentos aspectos 

importantes desse cotidiano: retratando professores; descrevendo 

atividades e procedimentos da escola e das salas de aula; apontando 

falhas, dificuldades (suas próprias, de seus professores, dos 

dirigentes escolares). Ao fazê-lo, revelam um nível surpreendente de 

“compreensão” das características, positivas e negativas, desse 

cotidiano (MECONI apud GIOVANNI, 2006, p. 317). 

 

 

Aprender a ouvir as vozes dos alunos nos leva a (re)pensar a própria prática, os saberes-

fazeres dos profissionais e os sentidos dessa prática para todos os envolvidos nela. Implica 

compreender o outro como um sujeito constituído e, contraditoriamente, em formação, ao 

qual interpelo e pelo qual sou interpelado. 

 

O fato é que a importância do que os alunos e alunas [...] relatam – 

suas observações críticas, sugestões e opiniões sobre professores, 

rotinas, trabalhos, materiais, atividades, práticas, regras, organização 

do tempo e espaço – constitui fato inegável para as pesquisas que se 

propõem a investigar as instituições educativas a partir “de dentro”, 

a partir, especialmente, do olhar daqueles atores que constituem, em 
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última instância, a razão de ser do trabalho escolar: os alunos 

(GIOVANNI, 2006, 

 

É por considerar os estudantes como sujeitos atores  e autores no processo educativo, em sua 

efetiva participação em todas as situações que decorrem neste espaço, que vislumbramos em 

sua compreensão dos modos como se percebe e vivencia o movimento de inclusão na escola e 

sala de aula, bem como a presença e relação com colegas com deficiência intelectual, como 

impulsionadores e orientadores na ação educativa, no sentido de garantir o direito de todos e 

a diferença de cada, sem ferir a condição de qualquer ser humano como tal. 

 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO MEDODOLÓGICA 

 

O movimento investigativo é impulsionado por estranhamentos, 

inquietações, surpresas, desafios, apontamentos, indagações, 

questionamentos relativos a fatos ou situações tidas como 

corriqueiras e cotidianas que de certa forma são cristalizadas e 

tomadas como naturais ou normais. A partir dele, constatações e 

certezas, anteriormente não questionadas, são colocadas em xeque, 

acentuando suas falhas, tornando-as visíveis, contestáveis e 

provisórias (CAETANO, 2013, p. 123). 

 

O presente trabalho atribui aos questionamentos, estranhamentos e 

apontamentos  condição inerente ao movimento de pesquisa. O sentido da 

pesquisa encontra-se no fato de ela ser impulsionada por situações cotidianas, 

que se configuram como desafiadoras e que exigem a imersão e emersão 

necessárias para compreensão mais abrangente e enfrentamentos necessários 

e cabíveis. 

 

Assim, em uma turma de terceiro ano do ensino fundamental, com 28 

estudantes, na faixa etária entre oito e nove anos, com presença de uma 

estudante com deficiência intelectual, nos deparamos com a necessidade de 
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compreender como eles concebiam a presença desta colega nos diversos 

espaços da escola e, principalmente, em sala de aula, no sentido de planejar, 

organizar e implementar ações efetivas, bem como garantir o direito de acesso, 

permanência e qualidade no processo e aprendizagem a todos os estudantes. 

 

Com o objetivo em tela, foi formulado um questionário no sentido de 

contemplar aspectos específicos como: 1- Dados pessoais como idade, sexo; 

2- O tempo que freqüentam a escola e contato com alunos com deficiência 

neste processo; 3- Aspectos atuais com a presença de colega com deficiência 

em sala – como é tê-la em sala, como a turma, a professora e o próprio aluno 

se relacionam com ela; 4- E no âmbito que extrapola o momento atual – o que 

diriam para estudantes que irão receber um colega com deficiência. 

 

 A construção do questionário, como instrumento de pesquisa, se deu, pois, a 

partir de questões que emergiram em sala de aula, com tópicos considerados 

importantes e que, pelo perfil do grupo em questão, demandava reflexão de 

pontos que se presentificavam nas falas, ações e na forma como ele se 

relacionava.  

 

Neste sentido, com o objetivo de compreender a concepção dos estudantes de 

terceiro ano do ensino fundamental sobre a presença de uma colega com 

deficiência intelectual em sala de aula e as relações estabelecidas com ela 

neste processo é que foram aplicados questionários a 13 (treze) estudantes; 

participaram todos os que se encontravam presentes à aula no dia de 

aplicação do instrumento. 

 
APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Como dito anteriormente, responderam a este questionário 13 estudantes (9 do sexo feminino 

e 4 do sexo masculino) de uma turma de terceiro ano do ensino fundamental de uma escola 
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pública da rede de ensino do município de Vitória - ES, sendo que, à época, 02 deles estavam 

com 9 anos e 11 deles com 8 anos. 

 

No que tange o início da frequência dos estudantes na escola, com exceção de um que não 

respondeu, todos iniciaram na educação infantil com idades que variam de dois anos (08 ), três 

anos (03) e um ano e dez meses (01) 

 

Assim, percebe-se uma relação íntima e antecipada destes estudantes com a escola, o que 

tende a diversificar e ampliar suas vivências e experiências, bem como as relações 

estabelecidas em outros espaços sociais, para além do familiar. 

 

Grande parte dos respondentes (08), em sue processo escolar já se deparou nos espaços da 

escola ou de sala de aula com colegas com algum tipo de deficiência, seja ela física (02), ou 

intelectual (06). 

 

No processo de inclusão, em que se tem colegas com deficiência na escola e em sala de aula, 

diversas são as concepções dos estudantes sobre esta presença nestes espaços.  

Alguns consideram a necessidade de se ter uma escola só para eles 

 

- Eu acho que devia ter uma escola para todas as pessoas que são 

deficientes. 

                          - Tem que ter escola para as crianças deficientes. 

 

É interessante analisar nestes depoimentos o quanto a linguagem e as concepções têm de 

histórico e cultural. Todos estes alunos freqüentam a escola desde a tenra idade e convivem 

com colegas com deficiência durante todo este percurso e, ainda assim, trazem a escola 
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especial como se tivessem convivido de perto com sua existência e com a frequência 

exclusiva dos estudantes com deficiência a ela, fato este que já não decorre devido às 

legislações brasileiras que compreendem a obrigatoriedade de pessoas em idade escolar 

(entre seis e dezessete anos e até 2016 de quatro a dezessete anos) em escolas regulares de 

ensino. 

 

Por outra via, é atribuída à presença destes estudantes a necessidade de ajudar, pelo fato de 

eles  terem deficiência intelectual 

 

- Precisam de ajuda por que tem Deficiência intelectual. 

 

Outro ponto abordado refere-se ao fato de se poder ser amigo, além de brincar com eles. 

 

No que se refere à aprendizagem, há referência em relação ao papel da professora como 

aquela que ensina e impõe os limites  

 

- Legal, eles aprendem com a professora.  

- A professora ajuda ela a fazer as coisas e ela (a aluna) aprende a 

respeitar. 

 

Os colegas também se colocam como ensinantes e com quem se pode também brincar:  

 

- Eles aprendem e brincam com a gente. 

- Legal por que é um prazer ela na sala. 
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Há, por outro lado o entendimento de que a discussão sobre a presença ou não da estudante 

ali não é cabível, uma vez que a escola é o lugar de qualquer pessoa, inclusive da colega com 

deficiência 

- Bom, porque pessoas com deficiência tem muita dificuldade, eles 

aprendem mais e ai já vai estar igual a gente, então é bom ter 

deficiente na sala. 

- Bom por que é normal. 

- Bom por que ela também precisa estudar. 

- É uma coisa normal ter deficiente na sala de aula por que se ela é 

deficiente mental ela vai aprender coisas novas dentro da sala de 

aula. 

- Muito bom. Por que deficiente não quer dizer que a pessoa não 

pode ser igual a gente. 

 

Alguns  registraram que não gostam da presença, devido ao comportamento da colega. 

 

- Eu acho ruim por que ela bate e cospe. 

 

A presença da colega com deficiência intelectual em sala de aula é vista por boa parte dos 

respondentes como boa.  Assim, tê-la em sala envolve aspectos que se referem: 

 

À aprendizagem 

 

- É muito bom. 

- É normal ela fazer as atividades dela e a gente fazer o dever. 

- É bom por que ela está aprendendo. 

- É bom. Ela aprende com a professora. Aprende brincando. É bom. 

por que ela traz alegria para toda a sala. 
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À amizade e brincadeiras 

 

- Eu gosto, ela brinca com a gente, mas brinca mais com a M (nome 

de uma colega). 

- É muito bom ter ela na sala de aula. Ela ajuda a fazer bagunça e 

brinca muito com a gente. 

- Bom por que ela brinca na sala. 

 

Há também os estudantes que apontam aspectos negativos da presença da colega em sala de 

aula. 

 

- Ela puxa o cabelo e cospe, mas é legal. 

- É chato por que ela puxa o cabelo e cospe na gente. 

- Ela é muito chata por que puxa o cabelo, cospe e bate na gente. 

- É chato por que ela fica cuspindo e empurrando a gente. 

 

A relação da turma com os alunos segue a mesma linha de resposta de como é tê-la em sala: 

 

 

Seja na relação que envolve o brincar com ela 

 

- A turma brinca com ela. 

- Brinca e faz careta com ela, faz bagunça; a turma fica muito com 

ela. 

- Brincando, conversando e fazendo companhia a ela. 
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A relação também envolve o ajudar e ensinar. 

 

- Muito bom, por que pode ensinar ela a ler, escrever. 

-É legal a gente ajuda ela. 

- Todos ajudam ela na sala. 

- Com carinho, tentando ajudar ela. 

 

Trata a estudante como qualquer outro colega 

 

- Trata ela bem. 

- Normal. Todos tem que respeitar ela com a deficiência. 

- A gente trata ela bem, algumas pessoas não, ela fica cuspindo. 

- A gente se relaciona bem com ela. Gosta e se dá muito bem com 

ela. 

 

Alguns se colocam a distância da colega, devido ao seu comportamento 

 

- Algumas pessoas não tratam ela bem porque ela fica cuspindo. 

- Não chegam perto e nem brinca com ela por que ela cospe muito. 

- A gente não fica perto dela por que ela fica puxando o cabelo. 

- A gente não fica perto dela por que ela machuca a gente. 

 

Sobre a forma como o estudante respondente se relaciona com a colega, observa-se que 

envolve aspectos como: 
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Proximidade 

 

 - Eu acho ela legal eu brinco com ela e meus colegas também. 

- Sou amigo dela. 

- Ela é muito boa e já aprendeu meu nome, apesar de não falar 

direito. 

- Legal. 

- A minha relação com ela é normal a gente trata ela com carinho. 

-É legal, a gente ajuda ela. 

- Ás vezes eu fico com ela. 

 

Proximidade, mas com atrito 

- É bom, eu gosto e brinco com ela, às vezes eu fico perto dela, mas 

ela puxa meu cabelo. 

- Eu brinco e ajudo ela, mas não gosto quando ela cospe e puxa o 

cabelo. 

- É legal, mas ela cospe em mim. 

 

Distante ou sem uma relação estabelecida 

-Eu não chego perto, nunca falei nem brinquei com ela. 

- Não gosto quando ela cospe e brigo com ela. 

 

A relação da professora com ela é vista por eles como de:  

 

Ensino e ajuda 
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- A professora fica com ela ajudando nas atividades. 

- A professora ajuda ela. 

- Ajuda a fazer o dever e ensina a ter respeito com as pessoas e a 

aprender. 

- Bem legal. A professora cuida muito bem dela, brinca e faz um 

monte de coisas com ela, então a relação é legal. 

- Fica com ela e passa atividade para ela. 

- A professora fica com ela nas atividades. 

- Ajuda ela a aprender e a fazer o nome dela. 

- Carinhosa, amorosa, ajuda e ensina ela a escrever. 

- A professora faz as atividades com ela, conversa e brinca. 

- Boa. Passa dever. 

 

 

 

Impõe limites 

- A professora briga quando ela pega as coisas dela.  

- Ela come a borracha da professora. 

- Às vezes briga com ela quando ela grita. 

 

As dificuldades da colega, percebidas pelos estudantes, referem-se aos aspectos físicos e 

cognitivos: 

- Se entender com as pessoas e falar. 

- Falar e escrever. 

- Escrever, falar, ela tenta escrever algumas palavras e não consegue 

falar [...]. 
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- Fazer as atividades, montar quebra-cabeças, falar. 

-Ela não consegue fazer dever igual a gente. 

- Dificuldades no dever da sala. 

- De escrever e falar. 

- Escrever e ler. 

- Dever e na falar. 

- Obedecer as pessoas. 

 

 

 

Os estudantes fazem sugestões a outros que porventura receberão colegas com 

deficiência tanto em sua escola, como em sala de aula. As sugestões referem-se a aspectos 

cognitivos e atitudinais. 

 

- Para eles ajudarem ela, perguntando as letras do alfabeto. 

- Ajudar ela a ler a escrever e fazer ela conhecer as letras. 

- Para ajudá-la na sala, no recreio e no dever. 

- Falaria para dizer a ela que é bem vinda e que deveria ajudá-la a 

fazer as coisas. 

- Bem vindo com respeito amor e carinho. 

- Ajudar na sala e no pátio e brincar com ela. 

- Para ser legal com ela. 

- Falar que ela pode entrar e que gostou muito de recebê-la na sala e 

que ela tem respeito e carinho. 

- Falava para ela que não é problema ter um deficiente e que pode 

brincar com ela. 
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Tendo em vista a forma como os estudantes se colocam e respondem às questões propostas, 

percebe-se uma alusão constante à colega de sala com deficiência, mesmo quando se refere 

a outros espaços, outras turmas e outros sujeitos. Assim, as vivências e experiências atuais 

podem influenciar a percepção e referências dos alunos em sua forma de conceber e 

relembrar vivências e experiências anteriores. 

 

Sobre a percepção da colega com deficiência, nenhuma das respostas coloca em xeque sua 

possibilidade de aprender, ao contrário, sua condição de aprendiz é apontada com frequência, 

inclusive, com atribuição a quem cabe o papel de ensinar, ou seja, ao próprio estudante 

respondente, à turma e à professora; este fato está presente também nas sugestões que eles 

dão a alguém que receberá um colega com deficiência  

 

Por outra via, a estudante com deficiência não é desresponsabilizada em suas ações no 

processo que envolve a relação com a turma. Seu comportamento tem rebatimento na forma 

como é percebida e tratada em sala. Alguns não brincam com ela, outros não gostam, outros 

brigam e a professora chama atenção. A turma se coloca como co-responsável neste e em 

outros aspectos que envolvem a estudante. 

 

Neste sentido, a estudante com deficiência, mesmo com os cuidados apontados, como 

necessários pelos respondentes, devido à sua condição específica, é vista como uma pessoa 

como outra qualquer, da qual se é amiga, se gosta ou não. Não é sua condição de deficiente 

que dita a forma de se relacionar e percebê-la em sala, mas sim a sua condição de estudante, 

inserida em turma com outros estudantes que se relacionam e tem sua forma de ver e 

compreender o contexto em que está inserido. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Nas análises, emerge o sentimento de cuidado, carinho e atenção que os estudantes 

consideram que se deve ter com um colega com deficiência, sem desconsiderar as 

dificuldades de lidar com alguns comportamentos que incomodam (cuspir, bater e puxar o 

cabelo), o afastamento e não aproximação dela por parte de alguns colegas se dá por estes 

comportamentos e não pela deficiência em si.  

 

A relação com a aprendizagem é abordada tanto pela dificuldade que a estudante tem como 

pela necessidade de ajudá-la com os deveres e em seu processo de alfabetização; os conselhos 

e sugestões a outros estudantes contemplam a necessidade de fazer o colega com deficiência 

sentir-se bem-vindo e de ajudá-lo nos deveres de sala e nos demais espaços da escola.  

 

Assim, o trabalho evidencia que ouvir e compreender o que os estudantes dizem e consideram 

sobre a inclusão de estudantes com deficiência ou transtorno no contexto escolar é uma via 

importante para efetivar este processo, bem como compreender as relações, em suas 

potencialidades e dificuldades empreendidas pelos sujeitos que as vivenciam.  

 

A relação com o estudante com deficiência é encarada pelos colegas mais como uma relação 

estabelecida com um colega e não com um deficiente, ou seja, cuspir, bater e puxar o cabelo é 

uma atitude que não é tolerada em qualquer colega; neste mesmo raciocínio, aprender não é 

uma capacidade de alguns e sim, uma capacidade de todos os sujeitos, tendo em vista que a 

sua peculiaridade e condição de ser humano 
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PORTAL DO PROFESSOR:  OS BLOGS COMO FERRAMENTA PARA 

INTERAÇÃO E COLABORAÇÃO SOBRE A TEMÁTICA DA 

INCLUSÃO 

 

Rios, Gabriela Alias 

Bataliotti, Soellyn Elene 

 

Resumo: Diante da necessidade de atualização constante por parte dos professores, o governo 

brasileiro tem investido em meios para estimular que estes utilizem ferramentas digitais para 

disseminar e compartilhar o conhecimento. O governo oferece o Portal do Professor, um 

repositório educacional, desenvolvido pelo Ministério da Educação, em que são 

disponibilizados recursos digitais, acessos para interação comunicação, dicas de materiais, 

sugestão de aulas, entre outros. Dentre um dos recursos de interação, são compartilhados no 

Portal do Professor blogs construídos por professores, abordando diversos temas. Os blogs são 

diários online em que o professor pode utilizá-lo para compartilhar suas práticas, 

conhecimentos, atividades, entre outras informações. Neste estudo, buscou-se pesquisar os 

blogs compartilhados pelo Portal do Professor sobre o tema da inclusão, tendo como objetivo 

geral de apresentar o Portal como uma ferramenta de pesquisas e interação, como pelo uso de 

Blogs. Os objetivos específicos são (i) levantar quantos e quais blogs são vinculados ao Portal 

do Professor; e (ii) analisar quais assuntos são compartilhados por meio dessa ferramenta 

digital. Como método, esta pesquisa teve abordagem quantitativa e qualitativa, consubstanciado 

pela pesquisa de internet, por meio de busca no repositório do Portal do Professor, onde oferece 

os Blogs. Foram encontrados, na categoria “Interação e Colaboração” no Portal do Professor, a 

quantidade de Blogs disponibilizados para a Educação Especial e inclusiva, dentre os 209 

oferecidos, apenas quatro apresentaram abordar a temática, sendo que dois deles não eram 

específicos. Concluímos que professores utilizam deste meio para interagir e postar suas 

informações e conhecimentos, além do incentivo  pelo governo brasileiro, no entanto, ainda não 

são significativos os recursos indicados para a temática da inclusão. 

Palavras-chave: Educação Especial, Educação Inclusiva, Portal do Professor, Blogs. 

 

Abstract: Considering the need for constant training of teachers, the Brazilian government has 

invested in ways to encourage them to use digital tools to disseminate and share knowledge. 

The government provides the Teacher’s Portal, a repository of education, developed by the 

Ministry of Education, in which digital resources are available, access to communication 

interaction, materials tips, suggestions of classes, among others. One of the interaction resources 

are the blogs shared on Teacher’s Portal. These blogs are built by teachers and they are about 

different topics. Blogs are online journals where the teacher can use it to share their practices, 

knowledge, activities, and other information. In this study, we sought to investigate the blogs 

shared by Teacher’s Portal related to the topic of inclusion, aiming to present the Portal as a tool 
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for research and interaction, such as the use of blogs. The specific objectives are (i) survey the 

amount of blogs which are linked to Teacher’s Portal and (ii) analyze which issues are shared 

through this digital tool. As a method, this research was based on quantitative and qualitative 

approach, embodied by internet search, by searching the repository Teacher’s Portal, which 

offers the blogs. In the category "Interaction and Collaboration", 209 blogs were found, and 

only four of them are related to Special and Inclusive Education. We conclude that teachers use 

this environment to interact and share information and knowledge, however, even with the 

investments made by the Brazilian government, there are few resources available which are 

related to inclusion. 

Keywords: Special Education, Inclusive Education, Teacher’s Portal, Blogs.  

 

Introdução 

 

A sociedade contemporânea se caracteriza pela velocidade da transmissão de 

informações, que se deve à globalização e à revolução tecnológica, que viabiliza novas maneiras 

de comunicação e organização da sociedade (Lévy, 1999; Castells, 1999). De acordo com 

Kenski (2008), as várias tecnologias são tão antigas quanto a espécie humana. O uso do 

raciocínio e a engenhosidade garantiram ao homem a criação de novos equipamentos, recursos, 

produtos, ferramentas, ou seja, tecnologias – produto de uma sociedade e uma cultura, em que a 

sociedade é condicionada pela técnica criada dentro da cultura, segundo Lévy (1999).  

Assim, o advento das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC), 

como a internet, propiciou mudanças na forma de comunicação. As TDIC assumiram um 

importante papel na sociedade contemporânea; elas têm como objeto a informação, que 

contribui para o processo de fundamentação do conhecimento e, consequentemente, contribui 

para a sociedade. Com o avanço das TDIC, qualquer informação pode ser inserida e difundida 

no ciberespaço, podendo ser acessada por qualquer pessoa, de qualquer local do mundo, desde 

que se tenha acesso á internet (Pimenta; Petrucci, 2010).  

 As TDIC estão cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas e viabilizam a 

interação, o compartilhamento de experiências, registro e troca de informações (Schlünzen 

Júnior, 2013), além do acesso a qualquer informação, independente do local em que se esteja e 

ela foi produzida. Schlünzen Júnior (2013), citando Castells (1999), reitera que o uso das TDIC 

corrobora, por meio da interação, para a constituição de uma sociedade em rede. A sociedade 

em rede é definida por Castells (1999) como uma estrutura social que surgiu na era da 

informação, tomando lugar da então chamada sociedade da era industrial. Embora não tenha 

surgido por causa da tecnologia, não poderia existir se não fossem as Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC), por propiciarem comunicação e interação. Hoje, o conceito 

se relaciona a vários aspectos, como a sociabilidade, propiciada pelo uso do ciberespaço. 

 Tendo em vista que as TDIC proporcionam a interação, compartilhamento de 

experiências, e acesso à informação – que pode vir a ser conhecimento –, não se pode deixar 



 

Parte II |Pág. 2453  

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. 

 

essas tecnologias fora do contexto educacional. Além disso, o público alvo da escola 

(estudantes) está cada vez mais conectado, e alunos têm acesso à informação a qualquer local 

e momento, bastando apenas a conexão com a internet para tanto. Como pontua Papert (2006), 

os computadores, bem como as novas tecnologias da informação e comunicação, podem ser 

mediadores entre os estudantes, as ideias, informação e produção de conhecimento. Além disso, 

a utilização de recursos tecnológicos na escola contribui para o acesso à informação, 

flexibilização no âmbito tempo e espaço, comunicação entre os diversos membros da equipe 

escolar – como professores, alunos e até mesmo outras instituições -, diversificação no trabalho 

pedagógico, como a utilização de softwares para conteúdos específicos (Pais, 2008).  

Diante deste entendimento e da necessidade constante de atualização por parte dos 

professores, é corriqueiro ouvir relatos destes sobre a necessidade de maiores espaços de 

capacitação profissional, ambientes de trocas e orientações para lidarem com o avanço das 

novas TIC para a sua de atuação profissional (Bieslshowsky & Prata, 2010).  

É necessário, assim, a busca de possibilidade para que os professores orientem e apoiem 

suas práticas por meio da tecnologia de comunicação em rede, via internet (Bielsshowsky & 

Prata, 2010). No Brasil, várias instituições acadêmicas vêm reconhecendo a necessidade de se 

organizarem e tornarem acessíveis suas produções, disponibilizando materiais em vários 

formatos digitais, como material audiovisual, apresentações, textos, cursos, áudios, animações, 

dissertações, teses, artigos científicos, relatórios técnicos entre outros recursos educacionais, 

cujo acesso era, até então, restrito (Nascimento, 2009). 

  Nessa perspectiva, o governo brasileiro tem feito investimentos no que se refere às 

tecnologias para a utilização em fins educacionais e pedagógicos, como os investimentos 

realizados em laboratórios de informática nas escolas da rede pública (Brasil, 2012a), e em 

ações que promovam a utilização das TIC no ambiente escolar, como o ProInfo Integrado, cujo 

objetivo se baliza em reduzir gradualmente a exclusão digital no Brasil, propiciando a busca por 

conhecimento por parte dos estudantes (Bielschowsky & Prata, 2010). Outras ações do governo 

foram a criação de repositórios educacionais, que contribuem e auxiliam o trabalho do 

professor. Destacam-se dois repositórios criados pelo governo brasileiro: o Banco Internacional 

de Objetos Educacionais (Bioe) e o Portal do Professor
106

. Os repositórios digitais permitem que 

qualquer pessoa acesse materiais acadêmicos ou científicos, sem restrição ou custo. Arellano 

(2008) esclarece que os repositórios de informação digital são públicos e permitem armazenar, 

preservar, divulgar e dar acesso à produção científica e acadêmica. Como pontuam Rodrigues et 

al. (2012), o acesso por qualquer indivíduo, independente de sua localização pode ser realizado 

por revistas eletrônicas ou por meio de repositórios digitais.  

O Bioe foi criado em 2008, pelo Ministério da Educação (MEC), em parceria com o 

Ministério da Ciência e Tecnologia, a Rede Latino-americana de Portais Educacionais, e outras 

instituições de ensino superior (Rodrigues et al., 2009). O Portal do Professor foi lançado no 

mesmo ano, paralelamente ao Bioe. Neste ambiente, profissionais que atuam na educação 

podem encontrar diversos recursos que auxiliam em sua prática, como cursos, materiais, planos 

de aula, recursos de interação, entre outros.  

                                                             
106 http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html
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Dentre um dos recursos de interação, são compartilhados no Portal do Professor blogs 

construídos por professores, abordando diversos temas relacionados à educação. Os blogs 

possuem uma grande potencialidade para uso no contexto pedagógico, pois se configuram em 

recursos que permitem interação, divulgação de informações e troca de experiências. Os blogs 

são páginas que se assemelham a diários online, em que o professor pode utilizá-lo para 

compartilhar suas práticas, conhecimentos e atividades, por exemplo. Considerando esse 

panorama, buscou-se, neste estudo, pesquisar os blogs compartilhados pelo Portal do Professor 

sobre o tema da inclusão escolar.  

O discurso da inclusão escolar se iniciou no Brasil no final da década de 1980, com a 

promulgação da Constituição Federal. Mudava-se, nessa época, do discurso integracionista, 

iniciado na década de 1970, para o discurso da inclusão. A temática é de grande relevância no 

contexto brasileiro, visto que a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (PNEE-EI) foi homologada no ano de 2008 (Brasil, 2008), sendo ainda 

recente e não havendo ainda definidas as ações e concepções relacionadas a essa temática.  

Sendo assim, este estudo tem como objetivo geral de apresentar o Portal do Professor 

como uma ferramenta de pesquisas e interação, como pelo uso de blogs. Os objetivos 

específicos deste trabalho são (i) levantar quantos e quais blogs são vinculados ao Portal do 

Professor; e (ii) analisar quais assuntos são compartilhados por meio dessa ferramenta digital.  

 

Contextualização teórica 

 

Portal do Professor 

   

 O Portal do Professor foi lançado em 2008, visando atrair cada vez mais a participação 

de professores para a interação virtual, utilizando recursos digitais disponíveis na web como 

espaços de comunicações e trocas. O repositório foi criado pelo MEC no ano de 2007, porém, 

suas atividades se iniciaram no ano de 2008 (Bielshowsky & Prata, 2010). O repositório 

nacional foi desenvolvido em software livre, a fim de facilitar a oferta de recursos educacionais 

livres, o que representa um importante instrumento de divulgação e disseminação do uso de 

plataformas abertas, a partir de recursos e atividades pedagógicas disponibilizadas em seu 

ambiente (Nascimento, 2009). 

A criação do Portal do Professor, segundo o documento Reflexões Pedagógicas (Brasil, 

2012b), iniciou-se mediante a compreensão do MEC sobre a necessidade de um novo perfil do 

professor em vista dos entendimentos atribuídos a esta profissão (Brasil, 2012b). Além disso, o 

repositório foi pensado como um integrador do sistema público de educação básica, 

possibilitando o compartilhamento de vários recursos relacionados ao contexto pedagógico 

neste ambiente. De acordo com Nascimento (2009), a iniciativa de construção do Portal pelo 

governo brasileiro teve também como objetivo a obtenção de uma melhor qualidade no ensino, 
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minimizando a evasão escolar, e possibilitando a formação continuada de professores, além de 

diminuir a desigualdade entre as escolas espalhadas pelo país.   

O Portal do Professor, segundo o documento Reflexões Pedagógicas (Brasil, 2012b), 

tem a característica de permitir o acesso a diferentes recursos que corroboram a prática 

pedagógica do professor, como recursos de multimídia, de interação, cursos, entre outros. Neste 

ambiente, o professor tanto pode acessar informações, quanto também realizar postagens – 

planos de aula, por exemplo –, contribuindo assim para a prática de outros professores.   

Ao acessar o Portal, o professor encontra a página a seguir, conforme ilustra a Figura I.  

 

 

Figura I: Home page do Portal do Professor  

 

O “Espaço da Aula” pode ser acessado por qualquer professor, que pode criar, colaborar, 

desenvolver aulas, pesquisar e explorar conteúdos das aulas disponíveis. Neste espaço, o 

professor pode criar aulas de todos os níveis de ensino, compartilhando-as com outros colegas, e 

também visualizar outras já disponibilizadas. São oferecidas sugestões de aulas para todas as 

disciplinas curriculares da educação básica e também para a Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), como Matemática, Língua Portuguesa, História, Geografia, Física, Química, Biologia, 

Educação Física, Artes, Sociologia, Filosofia, dentre outras. Há também aulas voltadas para a 

prática da Educação Especial e Inclusiva, que permitem flexibilizar o planejamento proposto, a 
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partir de sugestões que oportunizam a inclusão de grupos de deficiência como a física, 

intelectual, sensorial e as múltiplas. 

No segundo item, “Jornal do Professor”, são trazidos temas relacionados à educação, a fim de 

tornar público o cotidiano da sala de aula. As edições são disponibilizadas quinzenalmente. Em 

“Conteúdos Multimídia”, o professor pode ter acesso aos diversos conteúdos publicados no 

repositório, relacionados a todos os níveis de ensino. Esses conteúdos versam em animações, 

simulações, vídeos, áudio, entre outros. Em “Cursos e Materiais”, o professor pode encontrar 

informações para subsidiar sua formação profissional, como cursos ofertados pelo MEC e 

parceiros (no link Cursos), e materiais e recursos para fundamentar e enriquecer a prática 

docente (no link Materiais de Estudo). No item “Interação e Colaboração”, o professor pode 

acessar ferramentas para interagir com outros professores, como chat, fórum, listas de 

discussões, podcast, blogs, entre outras. Em “Links”, são disponibilizados links que 

redirecionam a diversos sites e portais nacionais e internacionais, que podem auxiliar a pesquisa 

e a formação dos professores. Em “Plataforma Freire”, o professor é redirecionado ao website 

próprio da Plataforma, que consiste em um sistema eletrônico, criado pelo MEC em 2009, para 

gerir e acompanhar o Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica, que 

constitui em um programa do MEC. Neste ambiente, os professores podem cadastrar-se e 

candidatar-se a vagas de cursos presenciais, semipresenciais e a distância, tanto de formação 

inicial, quanto de formação continuada. 

Neste trabalho, optou-se por enfocar no item “Interação e Colaboração”, mais 

especificamente nos blogs disponibilizados neste menu. Tal opção se deu pelos blogs 

constituírem espécie de diários online, em que o professor pode divulgar sua prática, seu 

cotidiano escolar, além de interagir com outros profissionais e leitores de seu blog, trocando 

ideias e compartilhando experiências.  

 

Blogs 

  

A Internet é um meio de comunicação que merece destaque, pois é “talvez o mais 

revolucionário meio tecnológico da Era da Informação” (Castells, 1999, p. 82). A origem da 

Internet está atrelada ao contexto da Guerra Fria, sendo sua criação resultado do trabalho da 

ARPA (Agência de Projetos de Pesquisa Avançada), do Departamento de Defesa dos Estados 

Unidos. Tinham como objetivo criar uma rede para permitir comunicação entre os centros de 

informação, sem usar centros de controle, ou possível perda de controle, no caso de ataques 

nucleares. A primeira rede de computadores foi chamada ARPANET, aberta aos centros de 

pesquisa que colaboravam com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Como os 

cientistas começaram a utilizar a rede para comunicação entre eles, a primeira rede (ARPANET, 

destinada a fins científicos) foi desmembrada em duas, sendo criada a MILNET, dedicada a fins 

militares. Posteriormente, outras redes foram criadas a partir da ARPANET, chamada ARPA-

INTERNET, que depois passou a ser chamada somente de Internet. A ARPANET foi extinta em 

1990, e a Internet privatizada em 1995 (Castells, 1999). Castells (2012) pontua que embora a 



 

Parte II |Pág. 2457  

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. 

 

Internet tenha surgido com financiamento militar, utilizado pelos cientistas para fazer estudos 

de informática e criar redes tecnológicas, nunca houve uma aplicação militar da Internet.  

Como ainda na década de 1990 a transmissão de gráficos, localização e recebimento de 

informações eram limitadas, a criação de um novo aplicativo permitiu mais um salto 

tecnológico – a teia world wide web (WWW) – que organizava o teor dos sítios da internet não 

por localização, mas por informação (Castells, 1999). A partir daí, a rede evoluiu até chegar ao 

que se tem atualmente.  

Essa rede mundial de computadores tem sido cada vez mais utilizada como fonte de (in) 

formação e interação social, e transformando radicalmente a comunicação, fazendo os grandes 

meios de comunicação “entrarem em curto-circuito”, por ser uma comunicação horizontal, de 

cidadão para cidadão (Castells, 2012, p. 285). A Internet proporciona a criação de uma 

sociedade em rede, que expressa processos, valores e instituições sociais, originadas de 

mudanças históricas, mas que não poderiam se constituir sem a Internet (Castells, 2012).  

De acordo com pesquisa realizada pela Fecomércio-RJ/Ipsos, o percentual de brasileiros 

conectados à internet teve um crescimento de 27% para 48%, entre os anos de 2007 a 2011 

(Antonioli, 2012). De acordo com a pesquisa realizada e publicada pelo Grupo Ibope 

(www.ibope.com.br), em abril de 2012, o número de brasileiros conectados a internet alcançou 

79,9 milhões, um crescimento de 8% em relação ao ano anterior, sendo tal aumento atribuído à 

expansão do número de pessoas com acesso à banda larga – a parcela da população que utiliza 

ativamente a internet com mais de 2Mb de conexão cresceu mais de 300%. Dessa forma, com o 

advento da internet, a comunicação mudou, impactando no comportamento das pessoas, nos 

mais diversos grupos sociais (Silva, 2009).  

A internet possibilitou a criação do que se chama ciberespaço, definido por Lévy como 

“um espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das 

memórias dos computadores” (Lévy, 1999, p. 92), e a universalização da cibercultura é 

complementar à virtualização. Diferentemente da televisão, jornal, rádio como meios de 

comunicação em suas formas ‘tradicionais’, sem se utilizar do ciberespaço, o fluxo de 

informações na internet ocorre de maneira descentralizada, não hierarquizada, acarretando na 

circulação livre da informação para todos.  

Com o surgimento da internet, foi possível a criação do que se chama ciberespaço, 

definido por Lévy como “um espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos 

computadores e das memórias dos computadores” (Lévy, 1999, p. 92), e a universalização da 

cibercultura é complementar à virtualização. Diferentemente da televisão, jornal, rádio como 

meios de comunicação em suas formas ‘tradicionais’, sem se utilizar do ciberespaço, o fluxo de 

informações na internet ocorre de maneira descentralizada, não hierarquizada, acarretando na 

circulação livre da informação para todos.  

Nesse contexto, inserem-se os blogs, que consistem em um tipo de diário online, ou sites 

pessoais, onde o conteúdo é disponibilizado em ordem cronológica. Silva (2009) esclarece que 

com o surgimento dos blogs, um fenômeno de massa, houve uma significativa mudança na 

comunicação, já que eles permitem que o cidadão comum se transforme em uma testemunha 
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participativa, produzindo e distribuindo informação. De acordo com Silva (2009), os blogs 

anteciparam a TV e o rádio, transformando-se na principal fonte de informação, com imagens 

que não eram vistas pela mídia, de modo que se pode dizer que o blog revolucionou o 

jornalismo e como as informações são difundidas. 

A palavra blog (também grafada blogue) é uma contração da expressão weblog – web 

(do inglês, teia, vocábulo também empregado para abordar o ambiente virtual da internet) e log 

(do inglês, diário de bordo) - e, portanto, consiste em um tipo de página pessoal online, em que 

o conteúdo é disponibilizado em ordem cronológica, e é escolhido a critério do autor, chamado 

“blogueiro”, que pode postar arquivos nas mais diversas mídias - textos, imagens, vídeos. Ao 

disponibilizar uma informação em um blog, todos que têm acesso a ele, lerão o que foi escrito 

(Komesu, 2005).  

Com o passar do tempo, vários tipos de blogs foram sendo criados, e alguns perderam a 

característica de ‘diário pessoal’, assemelhando-se mais a sites pessoais, sendo postados artigos, 

fotos, links e até mesmo, fóruns (Komesu, 2005). Com a web 2.0, outras mídias puderam ser 

agregadas aos blogs. A possibilidade de agregar todo e qualquer gênero textual faz com que os 

blogs tenham características de sites pessoais, em que o responsável o alimenta com conteúdos a 

sua escolha (Primo & Smaniotto, 2006).  

A blogosfera, termo usado para fazer referência aos blogs como uma comunidade, tem 

crescido exponencialmente. O Technorati
107

é um serviço norte-americano especializado no 

estudo da blogosfera, tendo iniciado suas atividades de pesquisa no ano de 2002. Segundo o 

serviço, indicado como a maior autoridade no assunto, estima-se que existam em torno de 200 

milhões de blogs no mundo. No Brasil, estima-se que exista, em média 2,5 milhões de blogs, a 

partir de média aproximada baseada nas plataformas mais utilizadas – Blogger, WordPress e 

Tumblr (Lemos, 2012). O Technorati também identificou, em 2011, os trinta temas mais 

comuns de blogs, e entre eles estão notícias, educação, tecnologia e negócios. No que diz 

respeito ao âmbito educacional é notável a quantidade de blogs, encontrada a partir de sites de 

busca, que são criados por professores para os mais diversos fins.  

Os blogs proporcionaram uma mudança na comunicação, pois além do expressivo 

crescimento, viabilizam ao cidadão comum se colocar como testemunha participativa. Além 

disso, configuram-se como o modelo horizontal de comunicação pontuado por Castells (2012), 

que se dá de cidadão para cidadão. Os blogs têm como característica ser interativos e 

colaborativos, pois permitem que sejam, divulgados textos, artigos, imagens (produzidos pelo 

blogueiro ou retirados de outras fontes), opinião acerca de um assunto e, também que pessoas 

que visitam essas páginas comentem e opinem sobre o que está sendo veiculado (Silva, 2009).  

De acordo com Rios e Mendes (2012), os blogs são amplamente utilizados por 

professores, e muitos versam acerca da temática da educação especial e educação 

inclusiva. As autoras esclarecem que muitos professores têm utilizado blogs para expor 

sua prática pedagógica, compartilhar ideias e trocar experiências, o que leva a reflexões 
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que impactam na sua prática pedagógica, sendo a temática da inclusão escolar 

abordada nesses blogs.  

 

Contextualização metodológica 

 

 Esta pesquisa tem abordagem quantitativa e qualitativa, pois visa quantificar os blogs 

relacionados à temática da inclusão vinculados ao Portal do Professor, e qualitativa por 

apresentar uma análise do conteúdo apresentado nos blogs. O estudo é consubstanciado pela 

pesquisa de internet, por meio de busca no Portal do Professor. Configura-se também em um 

estudo exploratório, que tem por objetivo tornar o problema de pesquisa menos vago (Marconi e 

Lakatos, 2000).   

 Para alcançar os objetivos traçados no trabalho, foi realizada uma pesquisa no 

repositório Portal do Professor. Para chegar até os blogs, a partir da página inicial, acessa-se o 

menu “Interação e colaboração”, que redirecionará para a seguinte página, ilustrada pela Figura 

II. Nesta página, o usuário tem acesso a ferramentas do próprio repositório, denominadas 

“Ferramentas do Portal”, em que pode acessar o chat, interagindo com outros professores que 

estão online; fórum, espaço onde assuntos relacionados à educação são discutidos; Portal no 

You Tube, em que pode-se acessar o canal do Portal no You Tube, onde são publicados vídeos 

produzidos por professores, estudantes e escolas; em “Compartilhando apresentações”, são 

disponibilizadas apresentações produzidas por professores e outros parceiros. Há também as 

“Ferramentas pela Internet”, em que o usuário é redirecionado para outras páginas da internet, 

ou pode fazer buscas a partir do Portal, que redirecionam a outras páginas, vinculadas ao 

repositório. A partir daí, é possível acessar espaços de publicação de vídeos, apresentações, 

redes sociais, listas de discussão, e outras ferramentas de caráter colaborativo; nesta seção, é 

possível acessar blogs, objeto de estudo deste trabalho.  
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Figura II: Interação e Colaboração 

 

 Para pesquisar os blogs que estão inseridos no Portal do Professor, é preciso selecionar 

a categoria Blog, que redirecionará para uma página com um campo de busca, e links para os 

diversos blogs vinculados ao Portal, como ilustra a Figura III.  
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Figura III: Acesso aos blogs 

 

 Os descritores utilizados para busca foram os seguintes: educação especial; educação 

inclusiva; inclusão; educação especial e inclusiva. Estes descritores foram escolhidos por 

estarem relacionados à temática. As buscas foram realizadas a partir de cada um desses 

descritores elencados, não sendo estes combinados. Sendo assim, foram realizadas quatro 

buscas.  

 Posteriormente, os resultados gerados a partir de cada busca foram tabulados, e cada um 

dos blogs apontado nos resultados foi explorado, a fim de se verificar em que ponto se 

relacionava com a temática deste estudo, que é a inclusão. Depois de explorar cada um dos 

blogs, apresentou-se o que trazem à tona acerca da temática, e divulgam no ciberespaço.  

  

Apresentação, análise e discussão dos resultados  

 

 Estão vinculados ao Portal do Professor um total de 209 blogs. Ao acessar a página 

voltada para blogs, a partir do item “Interação e Colaboração”, há, abaixo do campo disponível 

para busca, os ícones de todos os blogs que são vinculados ao repositório. As buscas, por sua 

vez, são realizadas dentre esses blogs. 

Assim, a fim de levantar quantos blogs relacionados à temática da inclusão estão 

vinculados ao Portal do Professor, foram realizadas, como apontado na seção anterior, quatro 

buscas a partir dos descritores elencados (educação especial; educação inclusiva; inclusão; 

educação especial e inclusiva). 

  As buscas retornaram os seguintes números de blogs:  

 

DESCRITOR NÚMERO DE BLOGS 

Educação especial 46 

Educação inclusiva 48 

Inclusão 3 

Educação especial e inclusiva 46 
 

 Vale ressaltar que os blogs encontrados a partir de cada busca se repetiam, ou seja, 

resultados que apareceram na busca pelo descritor ‘educação especial’ podem ter aparecido 

também na busca com os outros descritores. Vale destacar, também, que foram encontrados os 

mesmos blogs a partir da busca com os descritores ‘educação especial’ e ‘educação especial e 

inclusiva’ – ambas as buscas retornaram um total de 46 blogs, sendo apresentados os links que 

redirecionam para os mesmos blogs, tanto a partir do descritor ‘educação especial’, quanto a 

partir do descritor ‘educação especial e inclusiva’.  
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 A partir dos blogs encontrados a partir das buscas, cada uma dessas páginas foi 

acessada, a fim de se verificar se se relacionavam com a temática da inclusão, como proposto 

nos objetivos deste trabalho. Foram considerados os blogs cujo tema central fosse a inclusão 

escolar das pessoas público alvo da educação especial. Conforme a última atualização da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), o público alvo da educação especial no 

Brasil são as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento (TGD) e altas 

habilidades/ superdotação (Brasil, 1996). Consideraram-se os blogs cujas postagens fossem 

acerca da temática escolhida. Aqueles que tivessem apenas postagens esporádicas acerca da 

temática não foram levados em consideração para análise.  

 A partir da exploração de cada um dos blogs encontrados por meio das buscas 

realizadas no Portal do Professor, apenas quatro relacionavam-se à temática da inclusão. Estes 

mesmos quatro blogs foram encontrados nas buscas com os descritores ‘educação especial’, 

‘educação inclusiva’ e ‘educação especial e inclusiva’. O descritor ‘inclusão’ retornou três 

blogs, porém, nenhum deles se relacionava à temática – havia apenas algumas postagens, o que 

não se encaixa para o proposto neste trabalho. Os demais blogs encontrados a partir das buscas, 

que não se enquadram na temática deste trabalho, versam sobre os mais diversos assuntos 

relacionados à educação e formação de professores. Dentre esses assuntos, os mais comuns são: 

a educação de forma geral, como atividades a serem realizadas nas diferentes modalidades e 

etapas de ensino; a carreira docente e a formação do professor; educação e sua relação com o 

meio ambiente; astronomia; mídias na educação, e o uso da tecnologia no ambiente escolar.  

 Ao analisar os quatro blogs encontrados a partir das buscas, observa-se que apenas dois 

relacionam-se estreitamente à temática da inclusão. Os outros dois apresentam postagens sobrea 

temática, mas também trazem outros assuntos. Os quatro blogs foram denominados A, B, C e D, 

a fim de se fazer uma análise preliminar mais aprofundada acerca da temática elencada para esta 

pesquisa. Dessa forma, optou-se por denominar os blogs por letras, sendo revelados apenas o 

nome e endereço dos blogs cujo foco é a temática deste estudo.  

O blog A traz vários vídeos que se relacionam à educação num geral, apresentando 

alguns vídeos relacionados à inclusão; porém, a visão de inclusão trazida pelo autor do blog é 

mais ampla, não sendo aquela relacionada neste trabalho (em que considera-se o público alvo da 

educação especial).  

É apresentado no blog B, por sua vez, alguns recursos de tecnologia educacional, e 

como estes recursos podem ser utilizados para aulas mais inclusivas. Porém, ao se analisar o 

blog mais atentamente, observa-se que a inclusão não é o foco do blog, mas sim as tecnologias e 

seu uso na educação. As postagens que se relacionam à inclusão versam principalmente acerca 

da utilização das tecnologias e a educação especial; divulgação de eventos, como congressos, 

feiras, simpósios e seminários relacionados à educação especial e seu público alvo; 

acessibilidade e tecnologia assistiva.  

 O blog C apresenta, como pontuado na própria página pela blogueira, o trabalho que a 

professora desenvolve, utilizando-se de vários recursos, como jogos, em sala de recurso 

multifuncional junto a alunos com deficiência. A escola se localiza em um município do estado 

de São Paulo. Como objetivo do blog, a professora-blogueira pontua que pretende divulgar o 
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trabalho realizado na escola, compartilhando ideias de jogos e recursos utilizados em sala para 

enriquecimento da aprendizagem do aluno que frequenta a sala de recursos multifuncional. O 

blog é intitulado AEE Intervenção Especial, e é mantido por uma professora da educação 

especial, que há três anos atua em sala de recursos multifuncional. A página é organizada em 

seções, de modo que facilita a busca por informações pelo leitor. As seções são ‘publicações 

diversas’, ‘jogos e afins’, ‘filmes, livros’, ‘minhas reflexões’, ‘legislação’ e ‘trabalho’. Ao 

analisar o conteúdo publicado no blog, observa-se que a professora compartilha artigos e 

reportagens relacionados à inclusão e às deficiências. Os textos não são de autoria própria, mas 

retirados de outras fontes. Em ‘jogos e afins’, a blogueira compartilha da sua experiência e 

prática pedagógica, permitindo que seus colegas de profissão tenham acesso ao material que ela 

cria, adapta e elabora para o trabalho com as crianças público alvo da educação especial. No 

item ‘filmes e livros’, a professora compartilha filmes, vídeos, livros e outros blogs relacionados 

à inclusão e à deficiência. Em alguns deles, ainda compartilha a experiência que teve com o 

vídeo na sua sala de aula, expressando seu ponto de vista. No item ‘minhas reflexões’, a 

professora-blogueira publica textos de autoria própria, compartilhando no ciberespaço suas 

experiências profissionais, pessoais, suas conquistas e dificuldades enfrentadas no trabalho com 

a educação especial. No item ‘legislação’, são publicados trechos da legislação vigente no 

Brasil, que se refere ao atendimento educacional especializado, às salas de recursos 

multifuncionais e outras ações tomadas pelo governo brasileiro frente à inclusão das pessoas 

público alvo da educação especial. Por fim, no item ‘trabalho’, a professora compartilha fotos e 

pequenos relatos de trabalhos por ela desenvolvidos na sala de recursos multifuncional em que 

atua.  

 O blog D está estreitamente relacionado à temática deste estudo, e é intitulado AEE – 

Tecnologias na Educação. O blog é mantido e alimentado por uma professora da rede pública do 

município de Palmas, estado do Tocantins, que atua na sala de recursos multifuncional. O blog 

está no ciberespaço desde o ano de 2010, e é alimentado frequentemente. As postagens seguem 

ordem cronológica de publicação, da mais recente à mais antiga. São compartilhadas as 

produções dos alunos da professora-blogueira, assim como atividades elaboradas, 

desenvolvidas, adaptadas e aplicadas pela professora; ideias de atividades e como podem ser 

adaptadas; textos relacionados às deficiências; vídeos, filmes e indicações de leitura; textos 

escritos pela própria professora e documentos legais.  

 Considerando-se os dois blogs cuja temática é a inclusão, observa-se que os tipos das 

postagens se assemelham – textos, vídeos, filmes etc. Observa-se que ambas as professoras-

blogueiras trazem que é possível a inclusão, compartilhando suas experiências no ciberespaço.  

Conclui-se que professores utilizam do ciberespaço para interagir e postar suas 

informações e conhecimentos. Contudo, ao se relacionar a quantidade de blogs disponibilizados 

no Portal do Professor (209) e os que tratam da inclusão (2), observa-se que mesmo com o 

incentivo por parte do governo brasileiro no que se refere ao uso das TIC na escola (Brasil, 

2012a), ainda não são significativos os recursos disponibilizados para a temática da inclusão, no 

que se refere aos blogs.  

 

http://intervencaoespecial.blogspot.com.br/
http://www.jus-tecnologias-edu.blogspot.com.br/
http://www.jus-tecnologias-edu.blogspot.com.br/


 

Parte II |Pág. 2464  

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. 

 

Considerações finais 

  

 O governo brasileiro tem investido nas TIC para utilização no contexto do ambiente 

escolar. Porém, ao se analisar os blogs disponibilizados no Portal do Professor e, mais 

especificamente aqueles que se relacionam à temática da inclusão, observa-se que há ainda 

poucos recursos disponibilizados.  

 No que se refere ao recurso escolhido para este estudo, os blogs são utilizados, assim 

como pontuam Rios e Mendes (2012, p. 13), para “expor sua prática pedagógica, compartilhar 

ideias e trocar experiências, o que leva a reflexões que impactam na sua prática pedagógica”.  

 Além disso, segue-se determinado padrão no que diz respeito às postagens, que versam 

basicamente em textos (tanto escritos pelo blogueiro, quanto retirados de outras fontes), vídeos, 

divulgação de cursos, palestras e eventos na área da educação especial.  

 Quanto à concepção de inclusão, observa-se que as professoras-blogueiras mostram que 

a inclusão é possível, trazendo ideias, e compartilhando no ciberespaço a sua vivência e prática 

pedagógica.  

Relacionando-se os blogs acerca da temática e o repositório analisado, conclui-se que 

há necessidade de divulgação do Portal do Professor aos professores-blogueiros que relacionam 

atemática da inclusão em seus blogs, visto que o número de blogs disponível na web é muito 

grande, porém, há apenas uma pequena parcela vinculada ao Portal. Estes blogs, se vinculados 

ao Portal, teriam maior visibilidade pelos professores que se utilizam do repositório. Além 

disso, haveria consonância no que diz respeito às características principais do blog, que é a 

interação, colaboração e compartilhamento de experiências.  
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O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO OFERTADO 

AOS ALUNOS PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL: TENSÕES 

E POSSIBILIDADES 

 

EFFGEN/ PEREIRA SIQUEIRA, ARIADNA
108; UFES/CE/PPGE 

BORGES/ SANTOS, CARLINE
109; UFES/CE/PPGE 

 

Buscamos no presente texto, apresentar uma pesquisa realizada em uma escola de 

Ensino Fundamental do Sistema Estadual de Ensino do Estado do Espírito Santo – 

Brasil para que as demandas de aprendizagem de alunos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento (TGD) estivessem contempladas no currículo escolar e nas 

práticas pedagógicas desencadeadas nos espaços-tempos das salas de aula. O estudo 

buscou investigar as possibilidades de articulação entre o currículo escolar e a 

escolarização de alunos com deficiência e com transtornos globais do desenvolvimento 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental e as possibilidades do atendimento 

educacional especializado como complementar ao currículo. Para isso, estabelecemos os 

seguintes objetivos: observar o cotidiano para perceber as tensões, as possibilidades e as 

relações nele estabelecidas; participar dos espaços-tempos destinados ao planejamento; 

instituir momentos de formação continuada em contexto para aprofundamento teórico-

prático sobre o currículo, as práticas pedagógicas e a inclusão escolar; implementar 

ações colaborativas para que os alunos com deficiência e TGD tivessem acesso ao 

currículo escolar; avaliar as ações implementadas com o grupo envolvido no estudo para 

potencializá-las.  A base metodológica do estudo busca inspiração nos princípios e 

pressupostos da pesquisa-ação colaborativo-crítica. O estudo dialoga com autores como 

Young, (2011), Mittler (2003), Meirieu (2005), Lefebvre (1995) que nos possibilita 

pensar as questões da escolarização de alunos com deficiência e TGD, tendo como 

ponto de partida a premissa de Educação para todos. Como resultados, o estudo aponta 

a necessidade de instituição do currículo escolar em interface com as necessidades de 

aprendizagem trazidas pelos alunos para o âmbito escolar, a assunção da pessoa com 

deficiência como um sujeito propício ao aprendizado, a articulação dos trabalhos 

desencadeados em sala de aula em diálogo com o apoio especializado, a incorporação 

dos trabalhos da Educação Especial na proposta pedagógica da escola e de 

investimentos na formação dos educadores para que eles tenham melhores condições de 

lidar com a diferença humana em sala de aula.  
 

                                                             
108

 Bolsista CAPES. 
109

 Bolsista CAPES. 
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Palavras-chave: Currículo. Educação Especial. Atendimento educacional especializado. 

 

 

SPECIALIZED EDUCATION SERVICE PROVIDED TO SPECIAL EDUCATION STUDENTS: TENSIONS 

AND POSSIBILITIES 

 

In this paper, we aim at presenting the process of a study carried out at an elementary 

school of the Espírito Santo State Educational System, Brazil, in order for the demands 

of students with disabilities, pervasive developmental disorders (PDD) to be met by the 

school curriculum and pedagogical practice performed in space-time of classrooms.  

This study aims at investigating the possible interaction between school curriculum and 

education of students with disabilities and global developmental disorders who are 

going through school inclusion processes at the early years of elementary school and the 

possibility of Specialized Education Service as complement to the curriculum.  To this 

end, we set the following goals: observe schools’ routines and realize their tensions, 

their possibilities and the relationships made in terms of curriculum; participate in 

space-time reserved for planning; institute moments for teachers’ continuing education, 

that is, in-depth theoretical-practical learning about curriculum, pedagogical practice 

and school inclusion; implement collaborative actions so that students with disabilities 

and PDD have access to school curriculum through pedagogical practice; evaluate and 

optimize the actions implemented with the study group.  The methodology is based on 

principles and assumptions of collaborative critical action research. The study dialogues 

with authors such as Young, (2011), Mittler (2003), Meirieu (2005), Lefebvre (1995), 

who allow us to think about the question of education for students with disabilities and 

PDD departing from the premise of education for all. The results in this study points to 

the necessity of implementing a school curriculum that meets the learning needs 

brought by students; of understanding the person with disabilities as someone who is 

able to learn; of linking classroom work with a specialized support; of incorporating 

special education tasks into the pedagogical proposal of the school; and of investing on 

teacher qualification so that they are more able to deal with human differences in the 

classroom.   
 

Keywords: Curriculum. Special Education. Specialized Education Service. 

 

Introdução  
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A aprendizagem de alunos com deficiência e com transtornos globais do desenvolvimento 

(TGD) tem desafiado os profissionais da Educação a buscar por novas/outras alternativas de 

trabalho para a garantia de acesso ao conhecimento para esses alunos. Para tanto, para além 

de garantir matrícula, precisamos efetivar a permanência com qualidade.  Muitas vezes, em 

nossas escolas, embora haja discussões para que ela seja para todos, sua ação pedagógica é 

perpassada pelos mecanismos de exclusão, pois, 

 

Não é diretamente a escola que realiza as grandes operações de 

distribuição dos alunos, são as desigualdades sociais que comandam 

diretamente o acesso às diversas formas de ensino. Uma das 

conseqüências desse sistema é que a escola aparece justa e “neutra” 

no seu funcionamento, enquanto as injustiças e as desigualdades 

sociais é que são diretamente a causa das desigualdades escolares 

(DUBET, 2003, p.32). 

 

Nesse sistema, a escola acaba por reproduzir processos de exclusão e, muitas vezes, apresenta 

poucas possibilidades e alternativas para aqueles que historicamente vêm sendo vítimas dos 

diferentes modos de exclusão, seja ela de ordem social, cultural, econômica, educacional, 

dentre outras.  Assim, a escola, pela via da diferenciação, efetiva ações pedagógicas que 

produzem diferentes desempenhos escolares e desiguais oportunidades de acesso ao 

conhecimento, conforme salienta Dubet (2003, p. 35), 

  

O primeiro mecanismo de diferenciação é o desenvolvimento de 

percursos construídos muito mais de acordo com os critérios de 

desempenho que segundo escolhas de orientação verdadeira e com 

os “gostos” dos alunos. De maneira relativamente precoce, este jogo 

inscreve os alunos em percursos escolares de desempenho desigual 

e, ao longo dos cursos, as diferenças aumentam. Assim, observa-se 

que os alunos com dificuldades são orientados para trajetórias 

escolares mais ou menos desvalorizadas no interior de uma 

hierarquia extremamente rígida, que impede, quase por completo, o 

retorno para as carreiras honrosas ou prestigiadas. 
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Neste contexto, o que temos presenciado é o fato de os alunos com indicativos à Educação 

Especial viverem trajetórias escolares marcadas pela exclusão e pela negação do direito à 

Educação. Para discutirmos esse direito, precisamos compreendê-lo como um bem social, um 

dever do Estado e um direito do cidadão. Além disso, precisamos produzir mudanças 

consubstanciais nos saberes-fazeres docentes e nas práticas pedagógicas planejadas para o 

trabalho educativo em sala de aula. Para tanto, é importante reiterar a escola como espaço 

pensado para o desenvolvimento da aprendizagem sistematizada, pois para Cury (2002, p. 7) a 

escola desempenha uma função dentro do espaço da sociedade. 

 

Por ser um “serviço público”, ainda que ofertado também pela 

iniciativa privada, por ser direito de todos e dever do Estado, é 

obrigação deste interferir no campo das desigualdades sociais e, com 

maior razão no caso brasileiro, no terreno das hierarquias sociais, 

como fator de redução das primeiras e eliminação das segundas, sem 

o que o exercício da cidadania ficaria prejudicado «a priori». A função 

social da educação escolar pode ser vista no sentido de um 

instrumento de diminuição das discriminações. 

 

Nessa direção, ao pensarmos o direito à Educação, encontramos a necessidade de esse direito 

estar circunscrito nas ações políticas dos profissionais que atuam nas escolas para estar 

extensivo aos alunos com indicativos à Educação Especial, pois, “[...] como se trata de um 

direito reconhecido, é preciso que ele seja garantido e, para isto, a primeira garantia é que ele 

seja inscrito no coração de nossas escolas, cercado de todas as condições” (CURY, 2007, p. 

484).  

 

Assim, a escola comum precisa, para além de receber os alunos, criar condições de acesso e 

permanência, construindo novas lógicas de ensino e de aprendizagem de modo que todos os 

alunos, independentemente de suas condições físicas, sociais, culturais e econômicas possam 

aprender. No ato educativo, precisa estar claro a educabilidade de todas as crianças, pois 

como salienta Meirieu (2005, p. 43), 
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[...] toda criança é educável [...] e a história da pedagogia, assim 

como das instituições escolares, nada mais é do que a 

implementação cada vez mais audaciosa dessa aposta: a escolha da 

educação contra a exclusão [...]. A afirmação de que nada jamais 

está perdido e que, ao contrário, tudo pode ser ganho se nos 

dedicarmos, obstinadamente, a inventar [...] [estratégias] que 

permitam integrar as crianças ao círculo humano.  

 

Contudo, há de se pensar que o conhecimento, muitas vezes, socializado nos ambientes 

escolares tem sido feito de maneira desigual e injusta. Para alguns alunos, um determinado 

tipo de conhecimento. Para outros, um saber mais acrítico, sem sentido e destoado da 

realidade dos demais. Ao lançarmos o olhar para realidade educacional, percebemos que 

temos garantido a entrada dos alunos com indicativos à Educação Especial na escola regular, 

mas ainda não garantimos as condições da permanência110, uma vez que não “[...] basta o 

acesso à escola. É preciso entrar e permanecer. A permanência se garante com critérios 

extrínsecos e intrínsecos ao ato pedagógico próprio do ensino/aprendizagem” (CURY, 2007, p. 

490).  

 

Pensando a sala de aula como o lócus privilegiado da socialização dos saberes, este espaço-

tempo torna-se o lugar de efetivação do direito de aprender, portanto torna-se central no 

debate pensar em estratégias pedagógicas visando o acesso ao conhecimento para todos os 

estudantes.  

 

A sala de aula, espaço privilegiado do ambiente institucional da 

escola e do fazer docente, é o lugar apropriado do direito de 

aprender do discente, de daí se projeta para um mundo que vai 

rompendo fronteiras e revelando, ainda que por contradições, o 

caráter universal do homem. A sala de aula, lugar privilegiado do 

ensino presencial, mais do que quatro paredes, vai se tornando 

também espaço do ensino virtual pelo qual o mundo vem se 

transformando em uma grande sala de aula (CURY, 2007, p. 488). 

                                                             
110 Condições de permanência entendemos: acessibilidade física, transporte, alimentação, 
aprendizagem e outras.  
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A escola tem uma função social, e, muitas vezes, os profissionais da Educação tem se 

esquecido da responsabilidade que precisa ser assumida com a escolarização de todos. Temos 

que lembrar que a escola não deve ser um lugar para um grupo seleto e ideal. O objetivo da 

escola precisa ser a oferta de trabalhos pedagógicos com qualidade, pois a “[...] escola lida 

com um horizonte que é a prioridade do aprendizado do aluno estabelecida como direito 

social, direito de cidadania e direito do indivíduo. O aluno, sujeito de um aprendizado, é o pólo 

e a finalidade da escola” (CURY, 2007, p. 492). 

 

Assim, buscamos compreender, pela via da pesquisa, como vem se efetivando a escolarização 

de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento (TGD) nas escolas comuns. 

Para tanto, realizamos um estudo no cotidiano de uma escola da Rede Estadual de Ensino do 

Estado do Espírito Santo/Brasil visando a investigar as possibilidades de articulação do o 

currículo escolar na escolarização de alunos com deficiência nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

 

Educação Especial – aspectos históricos e legais no Brasil  

 

Baptista (2003) sinaliza que a Educação Especial, nas décadas finais do século passado, foi 

marcada por transformações sucessivas no que diz respeito à identificação dos sujeitos, à 

questão do diagnóstico, aos espaços para atendimento e aos diferentes profissionais que 

atuam com esses sujeitos.  

 

Portanto, nossa atenção se volta à história da Educação Especial como forma de lançarmos um 

olhar no passado, buscando pistas e sinais que nos possibilitem compreender as ações que são 

promovidas atualmente para que a escolarização de alunos com deficiência seja possível.  
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Nesse sentido, ao rememorar os fatos relevantes desta história, os aspectos legais ganham 

ênfase e fazem o contorno dos fatos históricos, indicando-nos que os documentos 

orientadores e normatizadores são frutos também de uma história.   Então, nossa intenção 

será destacar, pela via da história e dos documentos legais dos últimos 20 anos, os elementos 

que constituíram o caminho percorrido até os dias atuais pela Educação Especial. 

A Constituição Federal de 1988 é marco na história da Educação brasileira, pois 

defende a escola pública como direito de todos, respaldada no conceito de democracia 

e participação, visando o desenvolvimento e autonomia dos alunos a fim de que 

possam exercer sua cidadania. 

Tendo como premissa esta Constituição foram implementadas, ao longo dos anos, 

políticas pública, no País no intuito de garantir o acesso, a qualidade e a permanência 

na escola. Nesse movimento, destacamos que em 2008, a Política Nacional de 

Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, delineou as diretrizes 

orientadoras para a Educação Especial/Educação Inclusiva, afirmando e delimitando os 

sujeitos público-alvo da Educação Especial. Além disso, por meio desse documento 

houve a indicação de que o atendimento educacional especializado não deve substituir 

o ensino comum, mas sim, complementá-lo ou suplementá-lo, reforçando a 

necessidade de articulação entre ensino comum e a Educação Especial. 

Em 2009, a Resolução CNE/CEB nº 4, de 2 de outubro de 2009, institui as Diretrizes 

Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado  na Educação Básica, 

modalidade Educação Especial. Com isso, traz em seu Art. 3º a seguinte indicação: “[...] 

A Educação Especial se realiza em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, 

tendo o Atendimento Educacional Especializado como parte integrante do processo 

educacional”. Já em seu Art.5º ressalta que: 

O AEE é realizado, prioritariamente, na sala de recursos 

multifuncionais da própria escola ou em outra escola de ensino 

regular, no turno inverso da escolarização, não sendo substitutivo às 

classes comuns, podendo ser realizado, também, em centro de 
Atendimento Educacional Especializado da rede pública ou de 

instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 

lucrativos, conveniadas com a Secretaria de Educação ou órgão 
equivalente dos Estados, Distrito Federal ou dos Municípios 
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(BRASIL, 2009, art.5). 

Visto que o atendimento educacional especializado não é substitutivo ao 

ensino comum e tem como função complementar e suplementar visando a 

eliminar barreiras que dificultem o aprendizado dos alunos público-alvo da 

Educação Especial, a articulação, a colaboração entre os professores 

capacitados e especializados tornam-se princípios chave nesse processo. 

Nessa direção, o documento sinaliza que compete à escola: 

 

e) Efetivar a articulação pedagógica entre os professores que 
atuam na sala de recursos multifuncionais e os professores das 
salas de aula comuns, a fim de promover as condições de 
participação e aprendizagem dos alunos;  
f) Estabelecer redes de apoio e colaboração com as demais 
escolas da rede, as instituições de educação superior, os 
centros de AEE e outros, para promover a formação dos 
professores, o acesso a serviços e recursos de acessibilidade, 
a inclusão profissional dos alunos, a produção de materiais 
didáticos acessíveis e o desenvolvimento de estratégias 
pedagógicas (BRASIL/SEESP/GAB, 2010, p.2). 

  
Desta forma, a tarefa do professor do atendimento educacional especializado 

centra-se em desenvolver e planejar atividades específicas para os alunos 

público-alvo da Educação Especial. Desta forma, há de se investigar como 

essas atividades dialogam com o que é realizado com o aluno em sala de aula 

e como complementam esse processo. 

 
O Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011, revoga o Decreto nº 6.571/08 dando uma 

nova redação para o Art. 14, do Decreto 6253/2007, estabelecendo, em seu Art. 14, as 

seguintes alterações: 

 

Art. 14. Admitir-se-á, para efeito da distribuição dos recursos do 

FUNDEB, o cômputo das matrículas efetivadas na Educação Especial 

oferecida por instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas 

sem fins lucrativos, com atuação exclusiva na Educação Especial, 

conveniadas com o Poder Executivo competente. 
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§ 1o  Serão consideradas, para a Educação Especial, as matrículas na 

rede regular de ensino, em classes comuns ou em classes especiais 

de escolas regulares, e em escolas especiais ou especializadas 

(BRASIL, 2011, p. 1). 

 

Diante disso, uma possível interpretação é a de que o novo Decreto permite que as instituições 

especializadas continuem se responsabilizando pela escolarização dos alunos público-alvo da 

Educação Especial. Entra em discussão o próprio financiamento da Educação, estendido, 

também, para essas instituições. Tal situação se configura em um desafio, pois ao invés de 

investirmos em políticas educacionais para a constituição de escolas inclusivas, ainda, 

direcionamos recursos públicos para ambientes da esfera do privado. A este respeito Kassar; 

Rabelo (2011a, p.2) nos dizem que: 

 

Na história da Educação Especial brasileira, de modo geral, a 

“especialização” de atendimento ou a “Educação Especializada” 

coube hegemonicamente a dois espaços: às classes especiais e às 

instituições especializadas. Esses dois espaços, pelas características 

da política educacional brasileira, foram constituídos entre a 

iniciativa privada e a pública: o poder público abriu classes especiais 

para atendimento a diferentes deficiências em escolas das redes 

estaduais e a iniciativa privada, diante da incipiente ação pública, 

fundou instituições. 

 

Desta forma, a história da Educação Especial e a constituição dessa pluralidade de legislações 

direcionadas à escolarização de alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação vem contribuindo para o fortalecimento 

de nosso interesse em investigar a constituição do atendimento educacional especializado e 

como ele pode se configurar em um dos dispositivos possíveis para ampliação das 

possibilidades de aprendizagem desses alunos na escola.  

 

O currículo e as práticas pedagógicas em interface com os pressupostos da inclusão escolar 
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O currículo escolar e as práticas pedagógicas têm provocado vários debates no campo 

educacional neste processo de inclusão escolar. Tais dispositivos são centrais para pensarmos 

o direito à Educação, pois a escola convive com o legado de atender a um número restrito de 

alunos, primar pela homogeneidade e negar a diversidade. Ao pensarmos em uma escola com 

abordagem inclusiva, assumimos uma perspectiva de currículo que atenda às diferenças e que 

nos possibilite trilhar os diversos percursos que venham a ser percorridos por parte dos alunos 

que se encontram em processo de aprendizagem.  

 

Entendemos que a constituição de propostas curriculares calçadas nos pressupostos da 

inclusão escolar nos permite pensar em mudanças nos processos de ensino-aprendizagem e 

nos trabalhos pedagógicos realizados com alunos que apresentam deficiências, TGD e altas 

habilidades ou superdotação nas escolas de ensino comum. Desse modo, a discussão sobre 

como o currículo escolar encontra-se organizado se apresenta como essencial ao processo de 

inclusão escolar, pois ele é um dos elementos centrais no processo de mediação do 

conhecimento. Por meio do currículo os conteúdos são selecionados para serem ou não 

trabalhados, as ideologias são veiculadas, as políticas são implementadas, o saber é distribuído 

e o poder continua estabelecido.  

 

Diante disso, ao refletirmos sobre os processos de inclusão escolar, o currículo ganha 

notoriedade, pois a construção de uma escola para todos, pressupõe oportunidades de 

conhecer, pesquisar e divulgar o pensamento, conforme estabelece a Constituição Federativa 

do Brasil de 1988. Para tanto, precisamos pensar em práticas pedagógicas diferenciadas que 

possibilitam acesso ao conhecimento para todos os alunos e em uma perspectiva de professor 

que se distancia de apostas que o leva a pensar na oferta de currículos mais ricos para alguns 

alunos enquanto os estudantes com deficiência e com TGD ficam à margem do processo. 

 

Defendemos, assim, perspectivas de escolas capazes de acolher a diversidade existente no 

contexto social e de promover o acesso ao conhecimento por parte de todos os alunos. Essa 



 

Parte II |Pág. 2477  

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. 

 

perspectiva de Educação vem se esbarrando nos currículos escolares, nas estruturas físicas e 

organizacionais das escolas, nas práticas pedagógicas e nas perspectivas de formação 

docentes, bem como nos processos de avaliação da aprendizagem que, infelizmente, não 

contemplam a heterogeneidade presente nas escolas. 

 

Desse modo, ao pensarmos a tensão entre o currículo e a inclusão de alunos com deficiência, 

temos que trabalhar com uma perspectiva de currículo que nos permita considerar os 

diferentes percursos de aprendizagem. Um currículo capaz de acolher a diferença humana, 

garantindo, diferentes possibilidades de participação nos processos educativos. Como nos fala 

Mittler (2003, p. 158), “[...] currículo escolar acessível proporciona para todos os alunos, sem 

exceção, oportunidades para participar totalmente das atividades e para experenciar o 

sucesso, sendo um fundamento essencial da inclusão”.  

 

Nessa perspectiva, o currículo o meio pelo qual, o conhecimento é distribuído/vivido e 

experienciado nos espaços escolares, apresenta-se como uma das possibilidades de viver tal 

experiência. Assim buscamos dialogar com Lefebvre (1995) no sentido de pensar o 

conhecimento como uma experiência social que precisa estar disponível a todos os nossos 

alunos. Nessa direção,  

 

O conhecimento é um fato: desde a vida prática mais imediata e mais 

simples, nós conhecemos objetos, seres vivos, seres humanos. É 

possível – e mesmo indispensável – examinar e discutir os meios de 

aumentar esse conhecimento, de aperfeiçoá-lo, de acelerar seu 

progresso; mas o conhecimento em si mesmo deve ser aceito como 

um fato indiscutível (LEFEBVRE, 1995, p. 49). 

 

Iniciamos nossa interação com o mundo quando nascemos e na interação com os 

objetos, com os fenômenos e com fatos, enfim com o meio social nos constituímos. 

Para Lefebvre (1995), há uma necessidade de examinar e discutir os meios de 

aumentarmos esse conhecimento e de aperfeiçoá-lo.  
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Nessa perspectiva, Lefebvre (1995, p.49) considera o conhecimento um fato 

indiscutível, pois 

Em termos filosóficos, o sujeito (o pensamento, o homem que 

conhece) e o objeto (os seres conhecidos) agem e reagem 

continuamente um sobre o outro; eu ajo sobre coisas, exploro-as, 

experimento-as; elas resistem ou cedem à minha ação, revelam-se; 

eu as conheço e aprendo a conhecê-las. O sujeito e o objeto estão 

em perpétua interação [...] diremos por definição, que se trata de 

uma interação dialética. 

 

Assim, para o autor, em primeiro lugar, o conhecimento, nessa perspectiva dialética, 

tem como característica ser prático, pois, antes de elevar-se ao nível teórico, começa 

pela experiência. A prática, a experiência nos põe em contato com as realidades 

objetivas (LEFEBVRE, 1995). Nesse sentido, obtemos conhecimento quando somos 

ativos. 

 

Em segundo lugar, o conhecimento humano tem um caráter social (uma indissociável 

relação indivíduo-sociedade). É na vida social que conhecemos outros seres 

semelhantes a nós e, além disso, nos transmitem – pelo exemplo ou pelo ensino – um 

imenso saber já adquirido social e historicamente (LEFEBVRE, 1995).  

 

Uma terceira característica, apontada pelo autor, é que o conhecimento humano tem 

um caráter histórico. É no processo histórico que os objetos de conhecimento são 

produzidos e conquistados, pois há que “[…] partir da ignorância, seguir um longo e 

difícil caminho, antes de chegar ao conhecimento” sendo assim, o “[…] imenso labor 

do pensamento humano consiste num esforço secular para passar da ignorância ao 

conhecimento” (LEFEBVRE, 1995, p.50). 

 

Dessa forma, nas relações com o mundo social, novas aprendizagens e novos 

conhecimentos são conquistados. Sobre isso, Lefebvre (1995, p. 53) argumenta que 

“[...] mediante uma sucessão de vitórias sobre a ignorância, o saber […]” é adquirido.  
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Um espaço privilegiado para adquirirmos os conhecimentos produzidos 

historicamente pela humanidade é a escola. Saviani (2012, p. 14) nos aponta que 

“[...] a escola existe, pois, para propiciar a aquisição dos instrumentos que possibilitam 

o acesso ao saber elaborado [...], bem como o próprio acesso aos rudimentos desse 

saber”. 

 

Esses conhecimentos elaborados são transmitidos na escola por meio do currículo 

escolar, pois nas palavras de Saviani (2012): 

 

Se chamarmos isso de currículo, poderemos então afirmar que é a 

partir do saber sistematizado que se estrutura o currículo da escola 

elementar. Ora, o saber sistematizado, a cultura erudita, é uma 

cultura letrada. Daí que a primeira exigência para o acesso a esse tipo 

de saber seja aprender a ler e escrever. Além disso, é preciso 

conhecer também a linguagem dos números, a linguagem da 

natureza e a linguagem da sociedade. Está aí o conteúdo 

fundamental da escola elementar: ler, escrever, contar, os 

rudimentos das ciências naturais e das ciências sociais (história e 

geografia) (SAVIANI, 2012, p. 14).    

 

Nessa linha de pensamento de conceber os saberes advindos das experiências como 

pontos de partida e não como fim em si mesmo, Young (2011) contribui refletindo 

sobre a diferença entre a experiência dos alunos e o currículo escolar:  

 

 

Tentativas de incluir as experiências dos alunos em um currículo 

“mais motivador” obscurecem a distinção currículo/pedagogia e os 

papéis muito diferentes de formuladores de currículo e professores. 

Como a maioria dos professores sabe bem, eles têm de levar em 

conta as experiências e o conhecimento anterior que os levam para a 

escola e o que os motiva inicialmente. Isso faz parte dos recursos que 

os professores têm para mobilizar estudantes, e constitui a base para 

que os estudantes se tornem aprendizes ativos. Isso, porém, é 

bastante diferente de incluir essas experiências no currículo (YOUNG, 

2011, p. 613). 
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Essas reflexões nos levam pensar que a escola deve propiciar uma base curricular 

comum para todos os alunos, garantindo os saberes e as experiências específicas que 

perpassam o processo. Esse movimento deve fazer parte da ação pedagógica do 

professor, para que o currículo não seja empobrecido, uma vez que o trabalho com o 

saber sistematizado faz parte da função social da escola. 

 

Para que seja trabalhado conceitos científicos com os alunos público-alvo da Educação 

Especial de maneira que eles possam compreender é fundamental o planejamento, a 

articulação e a mediação dos professores de sala de aula comum e do atendimento 

educacional especializado, uma vez que homens e mulheres se constituem como seres 

sociais, adquirem e produzem conhecimento, a partir da interação e da mediação com 

os outros.  

 

A aprendizagem é um processo social e cultural, no qual as situações de aprendizagem 

promovem, fomentam o desenvolvimento do ser humano. Acredita-se, assim, que pela 

mediação pedagógica, o desenvolvimento dos alunos será potencializado.  

 

Sendo assim, fica evidente que o professor é um mediador qualificado capaz de criar contextos 

para a apropriação do conhecimento. Por isso, sua prática educativa é intencional, organizada 

e sistemática, ou seja, o trabalho educativo do docente necessita de práticas pedagógicas 

diferenciadas para que todas as crianças aprendam, ocorrendo, assim, o processo de ensino-

aprendizagem. 

 

O processo de coleta de dados e os movimentos da escola para o envolvimento dos alunos 

no currículo escolar 
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O processo de coleta de dados se efetivou no período de agosto a dezembro de 2010, 

envolvendo professores de sala de aula e do atendimento educacional especializado. 

Adotamos como frentes de trabalhos, o desenvolvimento de processos de formação 

continuada e a articulação de práticas pedagógicas para o envolvimento dos alunos com 

deficiência nos trabalhos desencadeados em sala de aula e na de recursos multifuncionais111.  

 

Esse momento do estudo se constituiu por um trabalho colaborativo entre a pesquisadora e a 

professora Joana, que atuava na sala de recursos multifuncionais, no turno vespertino, 

atendendo a Melissa e Lucas, alunos da 4ª série, que estudavam no turno matutino. A 

colaboração se configurou pela via da criação de um grupo de formação continuada, composto 

pela pesquisadora, por Joana e por Cristina, também professora de sala de recursos 

multifuncionais, que atuava no turno matutino. Os horários de planejamento, as práticas 

pedagógicas vividas/efetivadas na sala de recursos multifuncionais e as tentativas de 

articulações entre a sala de aula regular e sala de recursos multifuncionais foram fatores 

relevantes que orientaram e direcionaram o trabalho colaborativo. 

 

Os processos de formação continuada (realizamos uma média de 8 encontros) vividos no 

momento da pesquisa possibilitou que Joana desse um outro significado ao Atendimento 

Educacional Especializado, em suas práticas pedagógicas, nos conteúdos, e sua reflexão revela 

mudanças e expectativa de “fazer diferente”, ou seja, tentar novos caminhos em suas 

experiências futuras. 

 

[...] eu tenho trabalhado a leitura e a escrita. Na verdade, todo meu 

foco é voltado para isso, que é uma necessidade, mas eu sei que a 

proposta é a gente trabalhar o lado da vivência da criança, é ele 

saber viver na sociedade e ele viver como cidadão, como ser 

humano, ele saber se posicionar, se virar, ele ter, assim, uma 

independência, coisa assim que precisa trabalhar (PROFESSORA 

JOANA, 13-10-2010). 

                                                             
111 “[...] ambientes dotados de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos para oferta do 
atendimento educacional especializado” (BRASIL, 2008, p.2). 
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A formação do profissional nos parece central, ao pensarmos o dispositivo do Atendimento 

Educacional Especializado, uma vez que, além de atuar com aluno, ele também estará em 

colaboração com outros professores que muitas vezes não têm nenhum tipo de formação na 

área.  

 

Durante as formações continuadas, fomos pensando colaborativamente possibilidades de 

implementação do Atendimento Educacional Especializado como acesso ao currículo. Esse 

momento configurou-se complexo, uma vez que o currículo tem se apresentado como um 

grande desafio ao pensarmos a escolarização de alunos com deficiência, TGD e altas 

habilidades ou superdotação. Assim, começamos a pensar as práticas pedagógicas vividas, o 

conteúdo a ser veiculado e a questão do Atendimento Educacional Especializado como 

complementar ao currículo vivenciado em sala de aula. 

 

Assim, propusemos às professoras do Atendimento Educacional Especializado, da escola 

“Clarice Lispector” uma formação continuada para que pudéssemos estudar, refletir e 

aprofundar nossos conhecimentos sobre os aspectos que constituem os saberes-fazeres 

docente do Atendimento Educacional Especializado.  

 

Simultaneamente a essa frente de trabalho colaborativo com a professora Joana, acontecia, na 

turma da 4ª série, o projeto educativo “Paisagens e a História’ desenvolvido pela professora 

Regina e a pesquisadora – outra frente de trabalho colaborativo, que buscava garantir acesso 

ao currículo a todos os alunos da sala de aula regular, inclusive Melissa e Lucas.  

 

Tomando como base esses acontecimentos e o currículo vivido na turma da 4ª série, 

começamos a pensar no grupo de formação continuada das professoras do Atendimento 

Educacional Especializado – Joana, Cristina e a pesquisadora – possibilidades de acesso ao 

currículo pela via do Atendimento Educacional Especializado e a complementação do currículo 
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vivido em sala de aula. Assumimos que o “[...] fazer cotidiano aparece, portanto, como 

espaço privilegiado de produção curricular para além do previsto nas propostas oficiais e, 

sobretudo, como importante espaço de formação” (OLIVEIRA, 2005, p. 46).  

 

A empreitada de garantir o Atendimento Educacional Especializado como acesso ao currículo 

tornou-se uma tensão, pois não havia um espaço-tempo de planejamento e articulação entre a 

professora de sala de aula regular e a do Atendimento Educacional Especializado. Fomos 

tentando implementar um diálogo entre a professora do Atendimento Educacional 

Especializado e a professora de sala de aula regular, pois o trabalho colaborativo entre ambas 

era/é fundamental para pensar a escolarização de alunos com deficiência, TGD e altas 

habilidades ou superdotação.  

 

A colaboração entre os profissionais é imprescindível para a efetivação do Atendimento 

Educacional Especializado como possibilidade de acesso ao currículo. Para isso, o espaço-

tempo de planejamento entre os profissionais precisa ser garantindo, o que ainda não ocorre 

na rede estadual. A professora Joana entende esse espaço-tempo como necessário e destaca: 

“[...] então o Estado tem que mudar e oferecer esse tempo, criando espaço e tempo para que 

ocorra”. 

 

A articulação entre o professor regente e o professor especializado faz a diferença na prática 

pedagógica e no conhecimento produzido na sala de recurso multifuncional.  Mas que 

conhecimento é esse?  

 

[...] para o deficiente mental, que é a minha responsabilidade, o que 

eu faço? Como eu ainda não entendi essa questão, eu trabalho 

alfabetização, concentração, as quatro operações básicas, memória 

com esses sujeitos (PROFESSORA JOANA, 23-08-2010). 

 

 



 

Parte II |Pág. 2484  

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 processo de formação continuada possibilitou que Joana desse um outro significado ao 

Atendimento Educacional Especializado, em suas práticas pedagógicas, nos conteúdos, e sua 

reflexão revela mudanças e expectativa de “fazer diferente”, ou seja, tentar novos caminhos 

em suas experiências futuras. Durante o vivido, Joana relata mudanças em sua postura como 

professora do Atendimento Educacional Especializado: 

 

Desde o dia que tivemos a formação continuada em que discutimos 

sobre os conteúdos do AEE não ser somente leitura e escrita. Eu 

tenho pensado outras coisas para os alunos. Eu penso que minha 

experiência vai me ajudar, mas eu sei que vou precisar aprender, que 

é o que você está fazendo conosco. 

 

 

Isso fica explícito na fala da professora Joana. 

 

Tenho possibilidade de despertar no aluno suas potencialidades para 

assimilação de conteúdos necessários ao seu desenvolvimento global 

[...]. O ponto de maior tensão foi à falta de articulação com o 

professor da sala de aula regular e os conteúdos/conhecimentos a 

serem trabalhados. Quando a abordagem é a tessitura com currículo 

da sala comum, posso afirmar que, infelizmente, não aconteceu 

assim como as relações pedagógicas com a sala de aula, já que não 

há um tempo disponível para que a integração aconteça. Para tanto, 

são necessários momentos de discussão, reflexão, estudo, 

planejamento coletivo [...] e isto não ocorre (DIÁRIO DE CAMPO, 15-

12-2010). 

 

Outra tensão que se apresentou foi de que esse atendimento era muitas vezes visto como 

reforço. Joana evidencia isso quando nos fala: “[...] na verdade, Ariadna, eu acho que a 

compreensão, com relação ao Atendimento Educacional Especializado, ela passa como 

pensamento de reforço, [...] tem tantos alunos nas escolas que precisam [...] eu acho que não 

por maldade, mas por falta de conhecimento”.  
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Isso estava presente no imaginário escolar, pois as falas a seguir mostram os questionamentos 

que pairavam no cotidiano escolar das professoras de Atendimento Educacional Especializado: 

 

É muito difícil saber o que trabalhar com a aluna. Ela está na 6ª série, 

mas não sabe quase nada. Os conteúdos da série que ela está, ela 

não acompanha. Eu não tenho contato com os professores dela para 

que eu possa saber o que está sendo ensinado. Trabalho com ela o 

que acho importante ela saber. Hoje estou trabalhando horas com 

ela (PROFESSORA CRISTINA, 25-08-2010). 

 

Os professores se angustiam muito. O que e como trabalho aqui é 

totalmente diferente da sala de aula regular [...]. O meu trabalho é 

muitas vezes baseado na minha intuição, porque Educação Especial é 

muito nova para mim. Eu faço com eles, no dia, pois depende muito 

deles [alunos], humor, cansaço. Eu tenho intenção, mas as atividades 

surgem de acordo com a demanda (PROFESSORA JOANA, 22-09-

2010). 

 

Entendemos que a formação continuada se constitui em elemento fundamental para os processos escolarização de alunos com defic iência, TGD e altas 

habilidades ou superdotação dentro das escolas. É um espaço de possibilidade e o lócus para os profissionais da educação refletirem sobre suas 

práticas pedagógicas, com o intuito, a partir daí, de lançar um olhar prospectivo para o cotidiano da sala de aula, transformando os desafios em 

lógicas de ensino.  

 

Diante disso, temos que pensar esse recurso Atendimento Educacional Especializado mesmo 

com todas as tensões que o envolve como um caminho para que alunos com deficiência 

tenham garantido a aprendizagem. Para tanto, discutiremos o que entendemos por 

conhecimento. 

 

Considerações Finais  
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O presente artigo investigou as possibilidades de articulação entre o currículo escolar e a 

escolarização de alunos com deficiência e com transtornos globais do desenvolvimento nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental e as possibilidades do atendimento educacional 

especializado como complementar ao currículo. Nesse contexto, percebemos a complexidade 

que é organizar o tempo- espaço escolar para que o referido atendimento aconteça com 

qualidade. 

 

Na escola pesquisada pudemos observar que se tem buscado alternativas para que os alunos 

público-alvo da Educação Especial tenha acesso ao currículo escolar, pois esse é um direito de 

todos e dever do Estado garantir o saber produzido pela humanidade historicamente. 

 

No entanto, ressaltamos a necessidade de formação em contexto onde possa ser discutido e 

analisado com os profissionais da escola o vivido, as tensões, angústias, possibilidades. 

Acreditamos que formação continuada nesse sentido potencializa o fazer docente. 

 

Não podemos de reiterar que a escola deve ensinar a todos os alunos sem nenhuma reserva e 

para isso o planejamento, a colaboração e práticas pedagógicas diferenciadas são importantes 

nesse processo. 
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AUTISMO E ALTERIDADE: A INTERAÇÃO ENTRE SUJEITOS NA 

EDUCAÇÃO FORMAL E NÃO FORMAL 

Moura, Maria Aparecida Corrêa da Rocha Ferreira de Assis; UNISAL. 

Resumo 

Esta pesquisa pretende analisar alguns aspetos da mediação feita com a criança autista, em uma 

escola especial e em uma escola regular. Por meio da Observação Participante e do cotejo das 

experiências observadas e analisadas nas duas instituições, assim como em diálogo com o 

referencial teórico escolhido, analisou algumas dimensões do espectro do autismo, a interação 

da criança autista com o ambiente educativo, bem como o trabalho do professor e sua 

intervenção, os estímulos que nela imprimem e provocam o seu crescer, seu caminho, sua 

trajetória educativa. Trazemos à baila, por um lado, a problemática da criança autista e sua 

inserção legal na escola regular pública prevista há mais de 15 anos e, nesta reflexão, a figura do 

pedagogo, do professor e sua prática nesta relação educacional inclusiva. Conforme referencial 

teórico, em se tratando de alunos autistas, nos desperta maior atenção e relevância saber se há 

coerência entre a ação educacional e o discurso teórico. De outro lado, a criança autista na 

escola especial, sua prática, seu desenvolvimento e intervenções que sofre naquele que desde 

sempre foi o seu ambiente educativo. O cotejamento de ambas as realidades investigadas – 

escola formal e não formal- demonstrou uma abordagem empírica na atitude do pedagogo com a 

criança autista. O resultado deste estudo ensejou o desafio da continuidade da pesquisa, novo 

estudo da mediação do autismo sob a perspectiva da Teoria da Alteridade, de Buber e Levinas, 

com o fim da interação entre o sujeito criança autista e o sujeito educador, em andamento. 

Palavras-chave: Autismo; Alteridade; Inclusão; Linguagem; Educação formal e não formal. 

Abstract 

This research intended to study some aspects of mediation made with the autistic child in a 

special school and in a mainstream school. Through Participant Observation and collation of 

experiences observed and analyzed in the two institutions, as well as comparison with the 

theoretical framework chosen, analyzed some aspects of the autism spectrum, autistic child's 

interaction with the educational environment as well as the work of teacher and his speech, and 

also the stimuli that trigger and it develops your grow, your path and your educational career. 

Bring to the fore, on one hand, the problems of autistic children and their insertion legal in 

regular public school, planned for over 15 years, and this reflection, the figure of the teacher, the 
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teacher and his inclusive educational practice in this regard. As theoretical basis, when dealing 

with autistic students, awakens more attention and relevance whether there is coherence 

between the educational action and the theoretical discourse. On the other hand, the practice, 

development and interaction of children with autism, especially in their educational 

environment since the early begin. The mutual comparison of both situations investigated - 

school formal and non-formal - demonstrated an empirical approach in the attitude of the 

teacher with autistic child. The result of this study raised to the challenge of continuing 

research, new study mediation Autism from the perspective of the Theory of Alterity, by 

Buber’s and Levinas’, in order the interaction between the subject autistic child and the subject 

educator, in progress. 

Keywords: Autism; Alterity; Inclusion, Language, education formal and non-formal. 

Introdução 

O problema de pesquisa que intento está em andamento e trata-se da relação da criança 

portadora do espectro de Autismo com aqueles que com ela interagem. 

Originou-se dos resultados obtidos em estudo feito anteriormente sobre a criança autista na 

escola regular e na escola especial, em face do processo de inclusão educacional brasileiro. Esse 

resultado acusa a ausência de procedimento educacional inclusivo, agravado, não raro, pela 

inércia dos sujeitos educadores na escola regular e no ambiente não formal. Malgrado a 

vantagem da escola não formal em recursos humanos, materiais, técnicos, observamos também 

a mesma inércia no trabalho com as crianças autistas.  

Vimos um processo de inclusão educacional em ambiente formal de educação e o trabalho 

educativo em ambiente não formal, ambos, muitas vezes carentes de iniciativas e atitudes, em 

detrimento da dignidade humana da criança autista. 

O projeto pretende estudar a relação do Autismo segundo a categoria da Alteridade, pois as 

crianças autistas na escola regular ou especial, formal ou não formal, frequentemente carecem 

desta atitude, de uma postura ou relação mais elaborada com o Outro. 

Observando a realidade escolar, percebemos que há na sociedade, na nossa realidade concreta, 

município e cidade de Santa Bárbara d’Oeste e demais cidades no entorno, uma possibilidade 

inclusiva, estabelecida em legislação a título nacional que sustentaria, entre outros recursos, o 

processo de inclusão para crianças – no caso específico – autistas, além de uma gama de 

informações, teorias, relatos, científicos ou não. 
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O problema que se nos apresenta é a maneira como esta abertura, como esta possibilidade está 

se dando hodiernamente, porque muitas vezes não se percebe relação realmente dialógica 

entre o “eu” educador e o “eu” criança autista.  

Considerados ambos os sujeitos, causa estranheza. Nessa relação que o pedagogo, aquele que 

acompanha na escola formal, especial, ou outra pessoa que acompanha na informal, esteja muito 

aquém de uma relação que sustente um processo inclusivo, ou seja, um procedimento que os 

faça fazer parte de uma sala de aula com crianças típicas ou não, mas com o fito de melhorar sua 

qualidade de vida. 

A concepção que temos deste sujeito – criança autista – um dos objetos de nossa pesquisa, é a 

de um ser humano como outro qualquer, singular, único na sua especificidade.  

Conquanto difira nas características físicas, pois apresenta, por exemplo, um olhar difuso e ao 

mesmo tempo descentralizado; nas características comportamentais; na ausência de linguagem – 

características que podemos observar a olhos nus e que o senso comum poderia definir como 

traços que na maioria das vezes dificulta muito o convívio com as demais pessoas – a criança 

autista possui a sua essência enquanto dignidade humana. 

Ocorre que o sujeito educador, o pedagogo que, em tese, deveria agir no sentido de beneficiá-la 

(mesmo na escola especial, aqui doravante chamada de escola não formal) para proporcionar 

com o tempo, melhor qualidade de vida, na nossa observação inicial, tal ação tem deixado a 

desejar. Por falta de apoio, conhecimento, capacitação (na educação formal) ou por descrença, 

desânimo ou ainda outro fator que desconheço (na educação não formal), a maioria desses 

sujeitos não contribui ou contribui muito pouco com a possibilidade que ora consignamos: 

melhorar a qualidade de vida da criança autista e, por conseguinte, de sua família. Esse é o 

caminho de nossa reflexão. 

De maneira que entendemos poder esta realidade ser atendida com a análise que ora 

pretendemos, da comunicação da criança autista com o educador e demais pessoas que com ela 

interagem na escola regular, formal, não formal, informal ou ambiente domiciliar. Buscar a 

identidade da criança autista no processo de alteridade vivido por ambos; tê-los, sujeito criança 

autista e sujeito educador, como sujeitos de ação, reconhecendo o seu papel, buscando a 

intersubjetividade necessária ao conhecimento do Outro, à identidade, é o fundamento do nosso 

olhar. 

Intensificar o conhecimento e construção do discurso pedagógico crítico, na discussão da 

alteridade, malgrado ser a criança autista considerada por grande parte da sociedade, desprovida 
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de dignidade pela ausência de linguagem ou outro atributo que lhe reforce a sua singularidade, 

é a nossa interpretação e ao mesmo tempo nossa contribuição possível. 

Esse problema ou situação-problema carregado de subjetividades será cunhado de um 

movimento epistemológico que deverá destacar a relação dos sujeitos interlocutores junto à 

criança autista, na perspectiva da Alteridade e da Inclusão. Na reflexão do eu e do Outro como 

sujeitos de ações, reconhecer seu papel, sua função para alcançar a intersubjetividade necessária 

ao conhecimento, à busca da identidade, ao diálogo entre sujeitos. Para tanto, entendemos 

delimitar esta investigação tanto no procedimento de inclusão educacional como na intervenção 

em ambiente não formal. Além disso, procuramos também, construir o conhecimento em face 

de dificuldades cognitivas, filosóficas, metodológicas, sociológicas, axiológicas, econômicas, 

entre outras, até poder alcançar o conhecimento verdadeiro e válido. 

Além do referencial bibliográfico, nos valeremos, de pesquisa qualitativa, com observação 

participante nos ambientes educativos investigados, a ser ainda delimitados – escola regular, 

escola especial, instituição, domicílio – portanto, naqueles ambientes onde a criança autista 

estiver frequentando, seja formal ou não formal. Intencionamos a aplicação de questionários 

abertos, com perguntas não diretivas, entrevistas com aqueles que são os professores, 

profissionais e outras pessoas que compõem o convívio das crianças autistas nestes ambientes. 

Trataremos da criança em idade escolar, em escola que seja regular ou especial, ou outro 

ambiente educativo, evidenciando nesta relação a busca da identidade do autista com o fito de 

conferir-lhe dignidade, pois que, da forma como resultou nos relatos anteriores, em que a 

criança autista aparece como que coisificada, desrespeitada na sua dignidade humana, urge que 

se construa um novo discurso pedagógico firmado na Alteridade, seja qual for o ambiente 

educativo, formal ou não formal. 

Passaremos, então, a relatar o caminho percorrido, nascedouro da indignação que ensejou o 

título desta pesquisa.  

Contextualização Teórica 

As questões relacionadas com a política de inclusão com a criança autista que sofre diversos 

graus de dificuldades ligadas à comunicação, às interações sociais e comportamentos repetitivos 

e restritivos, ao professor e suas intervenções, nos levou a valer-nos do cotejo entre duas 

realidades práticas.  

Trazemos à baila, por um lado, a problemática da criança autista e sua inserção legal na escola 

pública, prevista há mais de 15 anos e, nesta reflexão, a figura do professor e sua prática nesta 
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relação educacional. Tal preocupação vem ao encontro do artigo (Serra, 2008) a que nos 

reportaremos e analisaremos mais amiúde, pois que, em se tratando de alunos autistas, nos 

desperta maior atenção e relevância saber se há coerência na ação educacional que se imprime 

às crianças autistas e o discurso teórico que vai surgindo na realidade problematizada e a ser 

investigada.  

De outro lado, a criança autista quando na escola especial, sua prática, seu desenvolvimento e 

intervenções que sofre, naquele que desde sempre foi o seu ambiente educativo. 

Como parte estratégica desta investigação nos deparamos com vários estudos e pesquisas que 

propõem um olhar científico às questões inclusivas educacionais. 

A Educação Inclusiva no Brasil, historicamente, remonta à Declaração dos Direitos Humanos 

(UNESCO, 1948) quando se quer resgatar uma sociedade justa nas obrigações, direitos e 

deveres de todas as pessoas, destacando-se o combate à discriminação, qualquer que seja. 

Muitos documentos internacionais, dos quais o Brasil é signatário, foram elaborados, 

produzidos no sentido de acolher alunos com deficiência ou de outra forma excluídos, 

respeitadas as suas características, incluindo propostas adequadas a todos, beneficiando, 

também, os autistas. 

Entre outros ainda destacaram-se: A Declaração Mundial de Educação para Todos (UNESCO, 

1990); A Declaração de Salamanca (UNESCO); A Convenção Interamericana para a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Pessoa Portadora de Deficiência, 

que gerou a Declaração de Guatemala (OEA, 1999); e outras mais recentes de igual importância 

e que concluem pela prática inquestionável da Educação Inclusiva. 

Neste ínterim situa-se a legislação brasileira que, no afã de construir sua história educacional, 

pontua a inclusão como mote, desde a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

artigo 208, III – que estabelece o direito das pessoas com necessidades especiais de receberem 

educação, preferencialmente na rede regular de ensino (BRASIL, 2004); em 1990, ECA – 

Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069, art. 53 que assegura a todos o direito à 

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e atendimento educacional 

especializado, preferencialmente na rede regular de ensino (Cury, Amaral e Silva, & Mendez, 

2001); em 1996, a LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96 que 

assegura aos alunos com necessidades especiais currículos, métodos, recursos educativos e 

organização específicos, para atender às suas necessidades específicas (BRASIL, 1996). 
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A partir daí, Pareceres, Decretos e Leis de suma importância vão-se incorporando à legislação 

fazendo crescer a responsabilidade, a reafirmação dos direitos, mudanças para os sistemas de 

ensino e promoção da acessibilidade, mormente aos deficientes e com necessidades 

educacionais especiais. 

Entendendo a Educação também como “técnica para o alcance dos objetivos educacionais 

dessas crianças” [autistas], Serra (A Educação de Alunos Autistas: entre os Discursos e as 

Práticas Inclusivas nas Escolas Regulares, 2008) dá um destaque especial a sua tese de que nem 

todo autista deve ser incluído nas propostas inclusivas. Elenca as dificuldades como o 

despreparo do professor que enfrenta a política de inclusão - do aluno autista – ignorando 

totalmente sua gênese, bem como as características dos transtornos que incorrerão em grandes 

implicações deveras negativas nas relações interpessoais e no ambiente, justificando que as 

diferenças “sempre atraíram a atenção das pessoas despertando, por vezes, temor e 

desconfiança” (Suplino, 2005). 

Neste sentido confere especial importância à formação específica dos professores, eis que para a 

evolução dos alunos são imprescindíveis práticas pedagógicas eficazes. Entendemos, entretanto, 

que não podemos ignorar as experiências (poucas, talvez) que temos tido na trajetória da 

inclusão educacional brasileira, malgrado os parcos preparos do professor que, no entanto, 

movimenta-se dialeticamente no esforço de atingir a todos. 

Serra (A Educação de Alunos Autistas: entre os Discursos e as Práticas Inclusivas nas Escolas 

Regulares, 2008) alerta, entretanto, que na história da Educação Especial bem poucos 

professores aceitam e compreendem os fenômenos dos comportamentos manifestados pela 

criança autista, e daí já havemos de perceber a necessidade dos recursos humanos capacitados. 

Por conseguinte, para as classes inclusivas os professores deverão concomitantemente ao 

conhecimento do autismo, refletir criticamente “acerca do sentido da educação e suas 

finalidades” (Serra, 2008, p. 43). Tal assertiva nos remete à grande importância da 

problematização do ato educativo, da visão de mundo dos professores em um foco de reflexão 

que, na sua totalidade, não distinga, não rotule, mas tão somente considere o aluno deficiente, 

em particular o autista, de maneira a fazer-lhe a mediação como a todos os demais. 

Para a autora, conquanto os documentos, - Declaração dos Direitos Humanos (UNESCO, 1948), 

Declaração de Salamanca (UNESCO), a de Guatemala (OEA, 1999) e a LDB (BRASIL, 1996), 

- enfatizem direitos e igualdade em educação para todos, quando se trata de aluno autista há que 

analisar alguns de seus aspectos relevantes que nos possam levar ao verdadeiro entendimento 

das suas necessidades especiais. 
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Contamos também com as dificuldades de muitas das escolas regulares e também dos 

professores em nossos sistemas educacionais em lidarem com alunos que, menos do que em 

suas especificidades, são vistos e havidos como doentes isolados, alheios ao mundo e sem 

perspectivas de aproveitamento pedagógico. Isso exige, necessariamente, o repensar numa 

prática que se sustente e priorize o aluno autista não só nas adaptações materiais, mas 

principalmente no fazer e no pensar em níveis mais profundos e sistematizados. Façamo-lo, 

sem, obviamente, homogeneizar e nivelar todos com perturbações do espectro autista, a despeito 

de comprovada diferenciação entre eles. 

Importa lembrar que no bojo da verdadeira inclusão e num sentido amplo está o direito à 

cidadania, cujo caminho a nossa criança autista ainda percorre timidamente. 

Imersão na escola especial e na escola regular. 

Escola especial 

A imersão acima destacada deu-se em primeiro, na escola especial APAE – Associação de Pais 

e Amigos dos Excepcionais, Entidade Beneficente de Assistência Social Sem Fins Lucrativos, 

que nasceu em 1954 no Rio de Janeiro, como entidade civil e filantrópica, cujo objetivo 

principal é promover a atenção integral à pessoa com deficiência, mormente aquela com 

deficiência mental. Atualmente está presente em 2000 municípios do território nacional.  

Em Santa Bárbara d’Oeste/SP, foi fundada em 21 de outubro de 1967 e atende usuários com 

deficiência intelectual, múltipla, autistas, paralisia cerebral e outras síndromes, nas áreas de 

Educação, Saúde e Assistência Social. Localiza-se na Avenida Tiradentes, 1580, Jardim 

Primavera. Conta com aproximadamente 120 (cento e vinte) funcionários, estagiários, 

voluntários (APAE Santa Bárbara d'Oeste, 2006). 

Nela estão crianças e adolescentes autistas, aquelas que facilmente consideramos como leves, 

mas também aquelas em que os casos são mais severos, lugar onde se encontram diariamente 

para serem trabalhadas.  

Conhecer de perto o espectro do autismo, além da teoria que vamos pontuando no decorrer da 

experiência, favoreceu muito o desenvolvimento da presente investigação. 

A tríade característica do autismo, a saber, não interação social, dificuldade na comunicação 

interpessoal e/ou falta da linguagem e comportamento repetitivo e estereotipado (estereotipias) é 

específica de cada sujeito autista. A experiência nos mostra que as anormalidades costumam se 

tornar aparentes antes da idade dos três anos. 
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Assim, a partir das crianças portadoras de espectro do autismo com esta idade para cima, pelo 

menos, até que elas atinjam a idade escolar, a observação se lança anunciando uma 

esperançosa suposição de, como educadores, assumirmos respostas para construir a sustentação 

da investigação que ora inicia. 

A convivência com estas crianças, neste ambiente, nos alerta da importância do diagnóstico 

precoce, tendência da realidade atual que propõe desde a mais tenra idade o acompanhamento 

pontual. A Instituição prima por uma metodologia que intitula como “comportamental 

acadêmica”, no sentido de que o pequeno autista desde a chegada até a saída deva acostumar a 

postar-se como um pequeno aluno que tem atitudes permanentes, como guardar sua mochila em 

lugar previamente estabelecido, sentar-se à mesinha, aguardando os demais amigos. Convivem, 

na medida do possível e sob a intermediação da professora, da forma mais social possível, os 

brinquedos, o lanche, o almoço ou jantar, o banho, a troca, o parque... 

São estimulados visual e auditivamente e a tecnologia aparece em computadores adequados às 

crianças pequenas com atividades dirigidas por profissional da área da saúde, com estímulos a 

partir de figuras, e muita atividade cantada, colorida e rítmica que não se diferenciam muito 

daquelas que visualizamos em atividades de estímulos nas creches e escolas infantis pré-

escolares. Sentar-se à mesa da sala de aula e evitar o colo da professora, é estímulo para 

autonomia e, na medida do possível, paulatinamente, e em observação das crianças um pouco 

maiores, fica ressaltado que o espectro do autismo não é doença que se concebe na 

homogeneidade. Pelo contrário, há diferentes perfis e, conforme verificamos, em sua 

complexidade, ali não há duas pessoas com o diagnóstico de autismo que manifestem a 

síndrome da mesma maneira. 

Pudemos observar, em crianças maiores, alguns sintomas mais graves como o isolamento, 

quando não gostam de toque ou de ficar em grupo; exagerada estereotipia, com braços e às 

vezes todo o corpo em maior agitação; não falar ou mesmo emitir sons; déficit intelectual mais 

constante nos autistas em graus diferentes; alterações no plano afetivo; crises de cólera; 

intolerância às frustrações, comportamento fixado em objetos que precisam estar sempre junto 

de si (garrafa fechada com líquido colorido dentro), entre outros que sabemos existir. 

Como descrevemos anteriormente, esses sintomas aparecem nas crianças autistas às vezes mais 

severamente, às vezes de maneira mais leve, e essa heterogeneidade nos leva a observar que um 

autista não apresenta exatamente o mesmo quadro que o outro. Seu desenvolvimento e evolução 

são diferenciados. 
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Notamos que, nos grupos desta unidade, a criança autista em idade escolar, com raríssima 

exceção, está alfabetizada. Em processo de alfabetização encontramos uma única criança de 

sete anos em atividades de escrita, num procedimento de decodificação, fazendo cópias de 

palavras, de números, completando com vogais e consoantes, e com grande avidez nestas 

atividades. 

Nesta faixa etária as crianças autistas – sem comprometimento motor, ou outro – em sua 

maioria, conseguem lanchar ou tomar a refeição no refeitório com alguma independência e 

quando retornam, fazem a higiene bucal também sozinhas, sob fiscalização da professora. 

Algumas vão sempre até o bebedouro para tomar água, também sozinhas.  

Todos os grupos de crianças autistas possuem carteiras delimitadas com fitas azuis que formam 

uma moldura de modo a facilitar o enquadramento dela e, por conseguinte, da atividade 

oferecida. Observa-se um razoável número de crianças autistas canhotas; as meninas autistas 

são minoria, porém na maioria elas são acometidas de quadros mais severos. 

Olhar nos olhos é orientação e postura recomendada aos cuidadores ou pessoas que convivem 

com autistas, haja vista sua dificuldade em centralizar os olhos nas imagens, pessoas ou objetos. 

Na escola especial, observou-se o trabalho dos profissionais específicos com Artes, Música, 

Educação Física, Hidroterapia, Método Teacch (Treatment and Education of Autistic and 

Related Communication Handicapped Children); PAMUD –PMD - 3D (Didactic Table for 

Computer Aided Instruction) e Teatro. Com os adolescentes, o trabalho com o banho. 

A imersão na Escola especial proporcionou-nos, pelo menos uma vez, a oportunidade de assistir 

a uma apresentação de teatro infantil elaborada por um grupo de professoras da casa e para 

todas as crianças, em geral, adolescentes e jovens de até 17 anos aproximadamente. Dentre elas, 

as crianças autistas, desde as menores assistem também à apresentação. Passamos agora a 

relatá-la, dada a importância que a tomamos. 

A peça encenada foi “Dona Baratinha”. Cenário e figurinos apropriados. D. Baratinha de 

vestido e laço de fitas no cabelo, ambos vermelhos. Os outros animais, a saber: boi; gato; 

cachorro e rato, caracterizados e com máscaras que os definiam. 

Sentadas em colchonetes, as crianças naquele momento eram apenas e simplesmente crianças. 

De olhar curioso, surpreendentemente presos à história, acompanhando cada descrição, cada 

passo e quando solicitadas, batendo palmas e imitando os animais. 
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No final da peça, João Ratão come todo o feijão da panela e desmaia com dores de barriga. As 

crianças riem quando ele cai no chão. Nós, adultos, nos emocionamos. Antes de finalizar, a 

professora retoma a peça mostrando quem estava por trás das máscaras e pedindo para as 

crianças imitarem os animais e dizerem os nomes deles. 

A experiência nos convence que esta atividade é tão rica quanto a simplicidade com que foi 

elaborada e efetuada. Um misto de coragem e determinação propõe às crianças um não- sei- o- 

quê de alegria, de diversão, ainda que momentânea. Porém, permanece o mugido do boi, o 

miado do gato, o latido do cão e o barulhinho do rato, seus nomes, e sem dúvida, fica o seu 

mundo aumentado. 

Conquanto nessa pequena plateia tenhamos um grupo de crianças portadoras do espectro de 

autismo, ocorre, ainda que timidamente, uma exploração das suas potencialidades. 

Escola Regular 

A LDBEN – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no. 9394/96), há mais de 15 

anos, assegura aos alunos com necessidades especiais, métodos, recursos educativos e 

organização específicos para atender às suas necessidades específicas na escola inclusiva.  

Ressalte-se que, por essa mesma lei, a educação especial na perspectiva da escola inclusiva 

vale-se de uma esfera própria, voltada à educação e cidadania que, no sentido de acolher as 

crianças autistas junto a todos os alunos da escola regular, deve promover seu desenvolvimento 

e interação social concorrentemente com as outras. 

Assim, diagnosticado o espectro do autismo, matriculada a criança na escola regular, passamos 

à fase da observação participante in loco. 

Autorizadas pela Diretoria de Ensino de Americana, intentamos Observação Participante junto à 

Escola Estadual de Ensino Fundamental com classes de 1º a 5º anos com aproximadamente 400 

alunos divididos entre os turnos da manhã e tarde. A comunidade escolar aponta condição 

socioeconômica de classe média e média ascendente. 

Neste quadro, encontra-se o pequeno Leo (nome fictício), autista, sete anos, matriculado no 2
o
 

ano, etapa de alfabetização. Único aluno autista do período (tarde). 

Leo é criança autista que iniciou o trabalho educacional em escola regular como outro aluno 

qualquer. 
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Conta com um tutor, que chamam de cuidador, que tem formação de técnico em enfermagem, 

e que passa um período com ele, dando-lhe segurança cobrindo um trabalho de educação 

especializada na escola inclusiva. Leo não tem linguagem; apresenta algumas estereotipias. É 

dócil, sorri, oferece o rosto para ser beijado, espera um abraço. Chega à escola com a mãe. As 

crianças gritam alegres quando o veem: “O Léo chegou!”. 

Há um ano ele chegou à escola. Sofreu com o barulho das crianças no recreio, subia em cima 

das mesas do pátio, entrava em todas as salas, e comia muito. A convivência e rotina de ir à 

escola, ao cabo de quase um ano, sem nenhuma orientação específica ou educacional – afora 

algumas feitas pelo cuidador – mostra que está mais calmo e acostumado com a “sua” rotina 

escolar. Chega e seu ambiente é o pátio da Escola. 

Acostumou-se ao convívio das crianças – apesar de estar ainda sozinho em seu canto – enquanto 

as outras crianças brincam no pátio. Está aprendendo a ouvir o Não e já não sobe mais sobre as 

mesas. Tanto o cuidador, como as merendeiras, que mantêm convívio diário com ele, 

conseguiram limitar a comida, de maneira que tem se alimentado com mais moderação. É 

querido por todas as crianças que quando passam por ele chamam-no pelo nome e mostram as 

mãos espalmadas dizendo: “Bate aqui, Léo!” E ele bate, sorrindo. 

Hoje não costuma entrar nas salas de aula como no início. Às vezes entra na sua própria sala, 

mas sai rapidamente, com a ajuda do cuidador. Isso se dá, pois é certo que ele vai atrapalhar as 

outras crianças e o andamento dos trabalhos, conforme a escola determina. 

Chegou aos seis anos, e tem sido estimulado na escola a ouvir e compreender algumas palavras 

ditas pelo “cuidador” e que hoje, prontamente, ainda que sem falar,  ele anui: “banheiro”, 

“passear”, “limpe a boca”, “sente-se”, “vamos lavar as mãos”, entre outras necessárias.  

O cuidador tenta oferecer caderno e giz de cera e Leo às vezes pinta algumas garatujas.  

Como o cuidador é muito dedicado e afetivo, arriscamos algumas orientações como estimular o 

corpo com bola, arcos, etc., pois Leo apresenta pouca tonicidade muscular. 

No dia seguinte, chegando à escola encontramos Leo com uma bola se deslocando com seu 

cuidador para a quadra. O trabalho é lento. Leo resiste. Quando cansa pede colo e o cuidador 

não se importa em ampará-lo. Na volta da quadra Leo traz a bola para guardar da mesma forma 

que a levou: dentro de uma sacola plástica (muito apropriado, pois ajuda a carregar sem perigo 

de derrubá-la). 
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Sempre fica no pátio; às vezes dorme ali mesmo. Por vezes fica muito ansioso. Porém, quando 

está bem fica sempre próximo das crianças. Mesmo sozinho, acaba se acostumando e 

procurando ficar em meio delas, quando por algum motivo estão no pátio. Presenciamos o caso 

daquelas crianças do 4º ano que estavam ensaiando um Jogral no palco que há no pátio e Leo foi 

chegando devagar e deitou-se; acomodou-se feliz no meio delas, que naturalmente o acolhem. 

Análise e interpretação: Cotejo das realidades práticas 

Foram 54 horas de observação participante na Escola Especial e 25 horas na Regular. 

Parece certo que Leo deve passar algum tempo adaptando-se ao espaço geográfico da escola, 

iniciando pela permanência no pátio, quadra, quintal. Sala de aula ainda não tolera e por 

enquanto, não é estimulado a frequentá-la. Entretanto, não presenciamos sua professora vir ao 

pátio para dele saber, ou apenas vê-lo. Então, nos perguntamos: não seria oportuno iniciar sua 

adaptação na sala, proporcionando, planejadamente por, cinco ou dez minutos/dia ao menos, sua 

estadia na sala para ali ser ele mesmo e ficar um pouco com as outras crianças?  

Embora isso não aconteça, reconhece sua professora, seu grupo e sua sala, visitando-a às vezes, 

mas sendo levado a sair dela rapidamente. Não há estímulo psicomotor específico; não há 

acompanhamento com orientação de professor especializado, ou pedagogo que oriente o 

cuidador. 

Leo faz acompanhamento com alguns profissionais no período contrário em dois dias na APAE 

da cidade de Americana, e segundo consta, esses profissionais convencem os pais de que Leo 

deve continuar na escola regular, malgrado as dificuldades nos trabalhos especializados. 

Notamos e confirmamos, além da afirmação daqueles que acompanham Leo desde o início na 

Escola Regular - 2º ano - que ele vem num crescendo. Sem maiores especificações, hoje é um 

pouquinho diferente, socializando-se. Porém, fora da sala de aula.  

Quando se toma ciência deste relato, importa ter em mente que Leo acusa altos e baixos. Há 

dias em que chega à escola totalmente alheio. E isso vem diferir dos dias em que procura por 

vezes nos olhar, e até esboçar sorrisos, procurar grupos de crianças; as poucas “intenções” que 

às vezes parece demonstrar. Quando chega assim tão alheio, são momentos, para nós, mais 

difíceis; para ele, talvez, mais sofridos. 

O que Leo experimenta está muito longe de ser um processo de inclusão. Não há sala de aula, 

sala de arte, amigos de sala, professora, lápis, papel, cartolina, tinta, carteira, ... 
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Ainda não há preocupação em fazê-lo ter essas coisas. Dentre as especificações para o caso de 

autismo na escola regular que pontuamos no desenvolver desta investigação, há uma que 

aparece – mais pela fortuna do que pela regra – a presença de um tutor, também chamado como 

cuidador, individual e dedicado, porém, sem orientação específica de um pedagogo para a 

função. 

O que se verifica, afinal, é a real dicotomia entre a teoria e a prática. A inclusão educacional 

ainda engatinha em detrimento dos benefícios que poderiam alcançar nossas crianças autistas, se 

nelas inseridas na conformidade teórica: 

“Na perspectiva inclusiva, suprime-se a subdivisão dos sistemas escolares em 

modalidades de ensino especial e de ensino regular. As escolas atendem às 

diferenças sem discriminar, sem trabalhar à parte com alguns alunos, sem 

estabelecer regras específicas para se planejar, para aprender, para avaliar”. 

(Mantoan, 2003, p. 25)  

Canalizado para o foco dos portadores de transtornos invasivos do desenvolvimento, que é o 

caso do autismo e considerado pela autora, bem como os demais documentos que proclamam a 

educação inclusiva, e principalmente na LDB não concebemos ainda as modalidades de 

aprendizagem que a escola possa oportunizar: 

“Quer dizer, desde o ensino propriamente dito, até a convivência entre os alunos, 

seu relacionamento com os professores e demais pessoas que trabalham na escola: 

o contato com os familiares, os estímulo do ambiente físico. Enfim, tudo o que 

caracteriza a escola como marco de ação, no contexto da educação.” (Canziani, 

2005, p. 245) 

Em nossa busca investigativa ao objeto de estudo, aproveitamos o cotejo com a escola especial 

observada e relatada acima, na qual as crianças autistas em fase escolar, guardadas as 

proporções do seu perfil heterogêneo, permanecem em sala de aula, e pouco se vê de estímulos, 

quer na linguagem, quer na comunicação, quando na sala de aula sob os cuidados do professor 

pedagogo. O papel dos profissionais da saúde – psicóloga, fonoaudióloga, terapeuta 

ocupacional, e mais o  profissional de informática, música, ou outro – , fomenta o trabalho 

específico que , muitas vezes , deixa o pedagogo, o educador acomodado na sua função em sala 

de aula.  
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De maneira que, tanto na escola especial quanto na regular, acusamos problemas, falhas que 

implicam diretamente no resultado da proposta de inclusão educacional de crianças autistas, e 

ainda não sofrem, na maioria das vezes, as intervenções esperadas por parte dos professores, 

estando ainda muito longe a teoria da prática.  

Considerações Finais 

A despeito das mudanças legislativas que vem se dando há mais de uma década, a vida das 

crianças autistas não tem se modificado de maneira geral, guardadas raras exceções. 

Conforme se depreende do presente estudo, na Observação Participante os resultados não 

lograram êxito. Demonstram que no ensino regular não existe a prática inclusiva para crianças 

autistas. Concluímos que, a despeito das mudanças legislativas, bem como das teorias inclusivas 

nelas fundadas, nossa criança autista é ainda hoje alijada do meio regular de ensino, que 

conquanto algumas vezes demonstre interesse, pesquisa e disposição por parte de alguns 

profissionais da educação, em algumas Instituições de ensino isto não ultrapassa uma 

abordagem empírica colocando em evidência, muitas vezes, uma dimensão de não-reflexão e 

não-ação na compreensão do nosso objeto de estudo - o autismo na escola regular e na escola 

especial.  O conhecimento do espectro propriamente dito, o saber-fazer e o querer-fazer do 

professor diante dele são algumas das expressões que compõem o desafio da continuidade da 

pesquisa, deste estudo, vez que acusamos um aumento significativo na incidência de casos. 

Vemos barreiras por toda a investigação: na escola especial, na escola regular, na legislação, por 

vezes inócua em nosso meio, na política de inclusão. 

De forma que, como educadores, nos vemos desafiados à prática de que é necessário enfrentar 

essas dificuldades para superá-las e poder prosseguir. Em vez de contornar, é preciso que 

sigamos analisando, estudando, enfrentando as múltiplas contradições que se nos apresentam, 

sob pena de indesejado retrocesso nos avanços que, porventura, tenhamos já conseguido. 

A dignidade humana, pressuposto incondicional da cidadania, não se dá apenas com recursos 

materiais, embora estes sejam muito importantes. Pensamos, porém, que antes deles devemos 

acreditar na história como possibilidade, se pudermos também aqui neste viés inclusivo, nos 

fazer valer do grande educador Paulo Freire (Pedagogia da Autonomia, 1997) e (Pedagogia da 

Esperança, 2000) e fazer o movimento epistemológico de compreender o fenômeno da vida a 

ser conhecida num novo diálogo educativo. 
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Nasce assim e está em andamento a pesquisa, Autismo e Alteridade: a interação entre 

sujeitos na educação formal e não formal com base na Teoria da Alteridade de Martin 

Buber (Do diálogo e do dialógico., 1982), (Sobre Comunidade, 1987) e (Eu e Tu, 2001), e 

Emmanuel Levinas (Entre nós - Ensaios sobre a Alteridade, 1997).  
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RESUMO 

Este estudo se propôs analisar a inclusão escolar no contexto de uma escola pública do Distrito 

Federal, vinculada ao Programa Observatório da Educação - CAPES/UnB, desde 2010. O 

objetivo central foi identificar como a escola concebia a inclusão escolar, como estruturava suas 

ações, como os docentes trabalhavam com alunos nessa condição e se o processo ensino-

aprendizagem permitia inclusão escolar efetiva. A abordagem histórico-cultural foi aporte 

teórico escolhido, privilegiando processos de desenvolvimento humano e os estudos sobre a 

defectologia de Vigotski. A metodologia ancorou-se na Epistemologia Qualitativa de González 

Rey, propondo a análise construtivo-interpretativa das informações, privilegiando os processos 

comunicativos e valorizando os casos singulares na compreensão do objeto de estudo. 

Instrumentalizou a investigação a análise do documento Projeto Político Pedagógico (PPP) da 

escola e a observação das ações de uma docente e sua turma contendo alunos com necessidades 

educativas especiais. Além disso, a elaboração de frases, entrevistas semiestruturadas  e 

conversas informais também constituíram a pesquisa. As informações foram analisadas e 

interpretadas de forma dinâmica, interativa e reflexiva, chegando a conclusões como: o PPP 

privilegiava metas previstas pela Secretaria de Educação, sendo necessário adequá-las ao 

contexto; com o aumento de alunos com necessidades especiais, os profissionais dizem não 

reunir condições para desenvolver trabalho efetivo; a legislação educacional defende processo 

inclusivo e o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos. No entanto, os profissionais da 

escola demonstraram preocupações nessa direção, porque suas ações não eram suficientes para 

imprimir mudanças na escola. Suas preocupações se perdiam em ações pouco integradas, 

emergindo contradições e aparecendo concepções, crenças e valores arraigados nas perspectivas 
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biológicas e orgânicas do desenvolvimento e aprendizagem. Observou-se a padronização de 

atividades para ancorar a aprendizagem discente configurando-se um processo de inclusão que 

privilegiava, acentuadamente, apenas a socialização dos alunos. Concluiu-se sobre a 

necessidade de que os profissionais participem de formação sistêmica/continuada para 

discutirem concepções, crenças e valores, conscientizando-se e possibilitando que o movimento 

inclusivo seja efetivo. Assim, o PPP da escola e trabalho docente poderiam sofrer alterações 

substanciais, transformando o contexto escolar em ambiente inclusivo.  

 

Palavras chave: Inclusão escolar; Trabalho pedagógico; Aprendizagem e desenvolvimento 

humano. 
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This study aimed to analyze the school inclusion in the context of a public school of the Federal 

District, Brasília, Brazil, linked to the Program Education Observatory, funded by CAPES / 

MEC , since 2010. The main objective was to identify how the school conceived school 

inclusion, how their actions were structured and how teachers were working with students in 

this condition, indicating that teaching-learning process allowed effective school inclusion. The 

cultural-historical approach was the theoretical choice, emphasizing human development 

processes and studies about defectology of Vygotsky. The methodology was anchored in 

Qualitative Epistemology, proposed by González Rey, with the constructive-interpretative 

analysis of the information, focusing on communication process and valuing the individual 

singularities understanding the object of study. Instrumented the research analysis the document 

Political Pedagogical Project (PPP) of the school and observation of the actions of a teacher and 

her class containing pupils with special educational needs. Furthermore. completing phrases, 

semi-structured interviews, informal conversations, also constituted a search. The data were 

analyzed and interpreted in a dynamic, interactive and reflective way, drawing conclusions as 

that: the PPP favored targets set by the Education Department, being necessary to adapt them to 
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the context of the schools; with the increase of students with special needs, professionals are 

not able to develop an effective work with them;  educational legislation advocates inclusive 

process development and student learning, but school professionals demonstrate concerns in 

that direction, because their actions were not sufficient to print changes in the school. Thus, his 

concerns were lost in action poorly integrated, emerging contradictions and appearing 

conceptions, beliefs and values rooted in organic and biological perspectives of development 

and learning. Have been observed standardization activities to anchor student learning by setting 

up a process of inclusion that privileged sharply, just socializing students. It was concluded on 

the need for professionals to participate in a systemic and continuous training to discuss their 

concepts, beliefs and values, becoming aware and enabling the inclusive movement to be 

effective. Thus, the PPP school and teaching could change substantially, making the school 

environment in an inclusive setting. 

 

Keywords: School inclusion; Pedagogical work, learning and human development . 

 

Introdução  

A inclusão na escola da atualidade é tema de debate neste trabalho, ao qual agregamos 

uma série de questionamentos que definem nosso modo de buscar compreender o sentido das 

concepções desenvolvidas em torno da inclusão e de como esse processo vem sendo 

desenvolvido no contexto de uma escola do ensino fundamental da rede pública do Distrito 

Federal, vinculada ao Programa Observatório da Educação - CAPES/UnB, desde 2010, no qual 

o objetivo foi identificar como a escola concebia a necessidade da educação inclusiva, como se 

estruturava, como os professores trabalhavam com os alunos com necessidades educativas 

especiais e se o processo ensino-aprendizagem permitia inclusão escolar efetiva.  

Para tanto, buscamos fazer um resgate teórico de algumas pesquisas desenvolvidas 

nesse campo, além de resgatar o teor dos documentos que norteiam o processo de inclusão nas 

escolas públicas do Distrito Federal. Buscamos resgatar, ainda, o Projeto Político Pedagógico 

(PPP) da escola investigada e identificar o que alguns professores e demais profissionais da 

escola pensavam acerca das dificuldades, das possibilidades e das perspectivas configuradas no 

ano de 2012, na escola em que atuavam.  

 

Contextualização Teórica 



 

Parte II |Pág. 2506  

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 perspectiva histórico-cultural, na concepção vigotskiana, toma por base o 

desenvolvimento do sujeito precedido pela aprendizagem resultante de um processo 

constituído pelas relações sociais, pela troca de experiências com seus pares e consigo mesmo. 

Nesse processo os conhecimentos, o desempenho das funções e os papéis sociais vão sendo 

constituídos, propiciando a assimilação dos elementos que compõem a cultura. Há, ainda, a 

necessidade de oportunizar o desenvolvimento das funções psicológicas superiores concebidas 

como condicionadas ao desenvolvimento histórico e social, encontrando-se nos instrumentos e 

nos signos a mediação que potencializa sua constituição. O meio social é determinante para o 

desenvolvimento humano (OLIVEIRA, 2000).  

No estudo das funções psicológicas superiores, Vigotski (1983) defende a necessidade de 

estudar a criança desde cedo por entender que é nesse período que se evidencia o início do 

emprego das ferramentas e da linguagem, formas culturais básicas do comportamento, o que 

coloca a criança, desde pequena, no centro da pré-história do desenvolvimento cultural. Assim, 

para Vigotski, aprendizagem e desenvolvimento estão inter-relacionados desde o primeiro dia 

de vida dos indivíduos, no entanto a aprendizagem cumpre importante papel no processo de 

desenvolvimento.   

Vigotski (2003) afirma que o caráter da educação humana é totalmente determinado 

pelo meio social, no qual o ser humano cresce e se desenvolve, embora também possa ser 

influenciado indiretamente pela ideologia.  Entendemos, então, que a escola assume o papel 

histórico de referendar os valores desenvolvidos pela sociedade. A isso, Campolina e Mitjáns 

Martinez (2011) denominam cultura escolar, a qual é marcada pela organização dos espaços e 

tempos históricos, assim como pelos símbolos, rituais, poderes e pelas relações entre os 

diferentes sujeitos. Compreendemos e concordamos que, querendo ou não, a educação é 

orientada de acordo com influências complexas sociais e individuais, sendo o meio social 

fundamentalmente constituinte do desenvolvimento de um sujeito histórico.  

Mitjáns Martínez (2003, p. 139) traz em seu estudo sobre educação inclusiva e especial 

a constatação de uma concepção de educação inclusiva reduzida à matrículas de crianças com 

necessidades educacionais especializadas na escola regular. Assim, a autora deixa claro, a 

dificuldade da escola em cumprir os objetivos da inclusão e chama a atenção para a necessidade 

da formação do professor como mecanismo de efetivação de um processo inclusivo de fato, 

centrado no aluno e que vá ao encontro das suas necessidades. Um professor que seja capaz de 

desenvolver um processo reflexivo em sua atuação e que seja capaz de desenvolver estratégias 

próprias de atuação frente à realidade com a qual se depara no cotidiano de sua sala de aula. 
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Questões tais que podem vir oportunizar a aprendizagem e desenvolvimento humano e, 

conseqüentemente, a inserção bem sucedida desses alunos na vida social.  

A educação inclusiva, encontra-se em franco processo de implementação nas escolas 

públicas do Distrito Federal e tem levantado muitos questionamentos. As diretrizes 

educacionais (2008), assim como a LDB – Lei de Diretrizes e Bases em seu artigo 58, apontam 

para uma proposta de educação inclusiva que privilegie o convívio dos estudantes com 

necessidades educacionais especiais com demais alunos, propiciando, assim, a todos, a 

possibilidade de conviver, conhecer e respeitar as diferenças, privilegiando a potencialização do 

desenvolvimento pessoal dos envolvidos no processo. Nessa direção, espera-se que a instituição 

escolar orquestre ações que viabilizem tais situações.  

O documento em questão orienta que o professor do ensino regular deve estar preparado 

para assumir tal responsabilidade no atendimento do aluno com necessidades educacionais 

especiais, auxiliando-o na superação das suas limitações, no desenvolvimento de “uma 

autoimagem positiva e uma visão de mundo real e aceitar-se como diferente” (BRASÍLIA, 

2008, p. 67).   

Além disso, ainda em consonância com as mesmas Diretrizes Educacionais (2008, p. 68-

69), espera-se que, numa escola inclusiva, os professores estejam capacitados para atuar na 

regência de classes inclusivas, que haja um bom entendimento entre o professor da sala de aula 

com os demais professores especializados com vistas ao atendimento das necessidades e 

desenvolvimento dos alunos de forma integrada.  

Em outro estudo sobre educação inclusiva, Mitjáns Martínez (2006) nos alerta para a 

constatação de que os professores sentem-se despreparados tecnicamente para lidar com a 

inclusão, optando muitas vezes por trabalhar com alunos que aprendem com facilidade, que não 

necessitam de nenhum atendimento mais específico. No entanto, aparece de forma contundente 

a demanda por inovações pedagógicas que se configurem como ações expressivas que possam ir 

ao encontro do que a educação inclusiva precisa para dar um salto qualitativo em termos de 

mudanças de concepções e de práticas na escola nossa de cada dia.  

 

Contextualização Metodológica   
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Numa tentativa de buscar respostas acerca das ações e concepções que os profissionais de 

uma escola do Distrito Federal têm sobre a inclusão, nos propusemos a transitar nela, 

conversar com seus profissionais investigando os diferentes aspectos que envolvem a prática 

inclusiva. Procuramos fazer um levantamento acerca das impressões, percepções e ações 

desencadeadas pelos mais diversos profissionais da escola, levando-se em conta a complexidade 

dos objetivos da pesquisa, ou seja, analisar a inclusão escolar no contexto de uma escola pública 

do Distrito Federal numa tentativa de identificar como essa escola concebia a necessidade desse 

atendimento, como se estruturava, como era a atuação dos professores com alunos nessa 

condição e se o processo ensino-aprendizagem permitia a inclusão escolar efetiva.  

Para tanto, optou-se como fundamento teórico-metodológico a epistemologia qualitativa, 

proposta por González Rey (2005a, 2005b). O qualitativo, nessa perspectiva, se instala no 

sentido de tentar explicar o que, na processualidade da pesquisa, vai sendo identificado como 

marcas singularizadas de cada um, em cada contexto investigado, e como o conhecimento vai se 

dando à medida que se caminha para a realização do objetivo da investigação proposta. A 

investigação, assim, torna-se um processo vivo, dinâmico, em que a interatividade, a motivação 

e a intencionalidade mobilizam os sujeitos investigados, sempre partindo do pressuposto de que 

o imprevisível acontece, o que se torna um desafio permanente. 

A Epistemologia Qualitativa se propõe a ser uma alternativa na produção do 

conhecimento, articulada aos momentos concretos da pesquisa. Uma alternativa que 

visa superar o instrumentalismo e a reificação do empírico, que favoreça a reflexão 

(GONZÁLEZ REY, 2005a).  

A potencialização da capacidade reflexiva requer uma epistemologia que 

possibilite o exercício dialógico e teórico ao se fazer pesquisa. Ainda, ela é marcada por 

três princípios: o primeiro se define pelo caráter construtivo-interpretativo das 

informações, assumindo uma dimensão na qual o pesquisador é quem vai tecendo 

elaborações, cruzando ideias,  hipotetizando explicações e questionando saberes que vão 

permeando a investigação. Isso lhe dará condição de produzir o conhecimento que será 

interpretado e tecido em seus significados. Por seu lado aparece o segundo princípio  

que é o caráter dialógico, que realça a importância do processo interativo entre 

pesquisador e pesquisado. Nesse princípio fica identificado o processo de comunicação 

que se constitui em mecanismo privilegiado de implicar os indivíduos no problema de 

pesquisa. Por fim, como terceiro princípio, afirma-se a singularidade no processo de 
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produção de conhecimento, fundamentando-se na valorização da teoria que vai sendo 

elaborada e permite que a generalização de casos singulares se dê em razão do 

desenvolvimento teórico constituído, a partir do curso estabelecido pelo pesquisador na 

relação entre o teórico e o empírico. 

Levando em conta tais princípios, percebemos que a escolha dessa epistemologia 

nos permitiu caminhar na perspectiva do alcance do objetivo proposto no estudo em 

foco, ou seja, avançar na compreensão da complexidade constitutiva de um grupo social 

em suas concepções, ações e práticas. 

Assim sendo, para o desenvolvimento empírico da pesquisa foi escolhida uma 

instituição escolar que faz parte da rede pública de ensino do Distrito Federal, Brasília-

Brasil, que atende a um quantitativo de seiscentos e cinquenta alunos de anos inicias da 

educação básica, nos turnos matutino e vespertino. A escola situa-se numa região 

periférica da Região Administrativa do Distrito Federal, apresentando uma 

infraestrutura com boas condições para desenvolvimento das atividades escolares. 

Fez parte do cenário da pesquisa um grupo de professores de 2º ano do Bloco 

Inicial de Alfabetização, do turno matutino da escola, centrando-se um momento 

empírico na atuação de uma pedagoga escolar que obteve a denominação fictícia de 

Jane. Teve-se também a participação da equipe docente com a intenção de estruturar 

melhor todas as informações que diziam respeito à organização da prática pedagógica 

cotidiana da escola, considerando os aspectos que permeavam o processo de inclusão 

escolar.  

Apesar de já termos um contato na escola tendo em vista outras atividades do Programa 

Observatório da Educação lá desenvolvido, para esse estudo sobre a educação inclusiva 

realizamos uma sessão inicial com a direção e professores do segundo ano do ensino 

fundamental, na qual explicamos o objetivo do estudo e propusemos as atividades. Além disso, 

solicitamos o documento e, com ele, investigamos o Projeto Político Pedagógico da instituição e 

os documentos da Secretaria de Educação do Distrito Federal que tratam da temática em 

questão.  

Na direção de atender um dos objetivos da pesquisa procuramos fazer o levantamento 

acerca das impressões, percepções e ações desencadeadas pelos profissionais da escola em torno 

da educação inclusiva. Utilizamos, para isso, um instrumento de elaboração de frases mediante 

um indutor, ou seja, apresentou-se uma lista de palavras ou expressões geradoras a partir das 



 

Parte II |Pág. 2510  

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. 

 

quais os professores participantes da pesquisa deviam construir uma frase desenvolvendo uma 

idéias em torno da temática fundante da pesquisa. Com essa elaboração, buscamos recolher 

um conteúdo significativo e sentidos subjetivos que os atores da escola desenvolvem em torno 

do tema investigado. 

A pesquisa também se apoiou em um período de observação que visou conhecer 

como a dinâmica do processo de inclusão escolar acontecia por parte dos envolvidos, na 

sala de aula, nos corredores, nas práticas e na organização do trabalho pedagógico. 

Observou-se também como se davam as relações nessa direção, e como professores e 

demais profissionais da escola articulavam, junto com a pedagoga escolar, estratégias de 

intervenção para atender as necessidades de inclusão, de aprendizagem e 

desenvolvimento dos alunos na condição de incluídos. 

Foram utilizadas, ainda, muitas conversas informais, quando se pedia 

explicações, esclarecimentos ou se explorava situações e fatos vividos. Eram momentos 

rápidos mas que trouxeram informações muito oportunas e ricas na composição do 

estudo. A entrevista semi-estruturada foi também utilizada com a pedagoga escolar 

quando se aprofundou na busca da compreensão dos movimentos da escola em torno 

das práticas e concepções do movimento de inclusão na escola. 

 

Apresentação, análise e discussão dos resultados 

 

A pesquisa realizada teve início em fevereiro de 2012. O foco, como já 

registrado anteriormente, era identificar como a escola concebia a necessidade do 

processo de inclusão, como se estruturava para desenvolver e viabilizar esse processo, 

de que forma os docentes trabalhavam com alunos nessa condição e se, de fato, o 

processo ensino-aprendizagem permitia inclusão escolar.  

Logo no início do período de observação, as professoras relataram que a escola teve 

dificuldade para trabalhar com alunos portadores de necessidades educacionais especiais, pois 

era algo que os amedrontava, foi o que pudemos constatar numa fala registrada a partir de uma 

conversa informal sobre o tema com professores na hora do intervalo, na sala dos professores.  

Ao ser questionada sobre o processo de inclusão na escola, uma das professoras da escola 
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relatou: assim que saiu a proposta de escola inclusiva, ouvi de vários professores que eles 

não pegariam alunos com deficiência (ênfase dela). Eles tinham medo (Conversa informal).  

Essa afirmativa converge com o estudo desenvolvido por Mitjáns Martinez, quando alerta 

que   

A escola, apesar de não conseguir incluir efetivamente alunos com 

dificuldades de aprendizagem não associados a deficiência, foi estimulada a 

receber outros portadores de necessidades educacionais especiais, a maioria 

das vezes sem um processo de preparação que permitiria, ao menos, 

conseguir uma real compreensão e aceitação do significado e de real alcance 

das transformações necessárias. A consequência disso, na maioria dos casos 

se expressa na exclusão em sala de aula, exclusão que se caracteriza pelo fato 

de que os portadores de necessidades educacionais especiais não conseguem 

acompanhar um processo educativo que em essência pouco mudou para 

acolhê-lo (MTJANS MARTINEZ, 2003, p.138).  

 

Analisando a fala da profissional da escola e na contextualização teórica apresentada, 

percebe-se o dilema ainda instalado no cotidiano escolar sobre o processo de inclusão.  Essa 

situação ainda é motivo de muitas angústias, de certa resistência por parte do professor que 

recebe alunos deficientes em sua sala de aula. Resistência possivelmente explicada em razão de 

não conhecerem o que envolve, na prática, lidar com alunos incluídos, com necessidades 

educacionais especiais.  

De acordo com o declarado pela pedagoga escolar em uma entrevista semiestruturada, 

fica indicado que, para ela,  a inclusão escolar   

É uma oportunidade para os alunos excluídos participarem do contexto 

escolar com os “ditos alunos normais” (ênfase dela). Para eles saírem de casa 

e participarem de outros contextos. Os professores precisam compreender a 

importância da inclusão que não é apenas ficar na escola, mas conviver e 

aprender a lidar com a vida e com o outro.  

 

Fica identificada nessa fala, de acordo com algumas expressões utilizadas, que o 

processo de inclusão é visto como possibilidade de convivência com alunos normais, como 

aprender a conviver e  aprender a lidar com o outro. Pode-se identificar que não se explicita a 

condição de aprendiz dos conteúdos escolares. Nesse sentido o aluno sai de casa e vai para 

escola, onde  a idéia de convivência e socialização ainda é o mais relevante. Assim, ainda não 

está percebida a necessidade de ir à escola para estudo de temas e disciplinas curriculares que 
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poderiam implicar no desenvolvimento de funções psicológicas mais complexas. Nesse 

sentido, a inclusão visaria participação mais intensa nos momentos do ensino-aprendizagem 

de conteúdos e no diálogo promotor da criticidade por parte dos envolvidos. Tudo isso nos leva 

a perceber que, a essa visão de inclusão está atrelada, também, a concepção de educação 

possível aos alunos em processo de inclusão.  

Interessante identificar na expressão da professora Júlia, em uma conversa informal, 

durante um momento de discussão coletiva sobre a inclusão, quando ela expôs que gostaria de 

que,  

O processo de inclusão escolar fosse mais intenso. Fui a uma reunião no 

Centro de Ensino Especial. Todos os Centros estão fechados. Gostaria que o 

processo de inclusão fosse mais claro para que pudéssemos avançar, pois não 

considero que a inclusão possa acontecer transferindo o aluno do centro para 

uma sala de aula na escola, mas ele tem aula sozinho ou apenas com outros 

que tem  a mesma deficiência. Por exemplo: TGD (transtorno global do 

desenvolvimento): Mudança de espaço físico não é inclusão. Acho que não 

pode ser isto! Nós temos que ter estratégias de trabalhar com os alunos 

juntos, pois isto é o que fundamenta a educação inclusiva. Precisamos ter 

estratégias para trabalhar com os alunos juntos. Acredito que é possível de 

desenvolver estratégias. De fazer acontecer a inclusão!  

 

Essa manifestação da professora já nos mostra que existe na escola uma crítica ao que 

se realiza, uma visão do que ainda não se faz e daquilo que precisaria ser feito para que se 

avançasse no processo inclusivo. Ela foca a necessidade de se descobrir estratégias de atuação e 

que, por elas, pode-se conseguir avançar pedagogicamente. Essa posição crítica mostra uma 

implicação pessoal dela o que é um bom começo quando se entende que o compromisso 

profissional é base para que ocorram mudanças na escola. Identificamos que a expressão intenso 

diz respeito a um clamor por um processo efetivamente de investigação, a partir de uma atuação 

ativa por parte dos professores, no que se poderia dar sentido mais diretivo ao processo ensino-

aprendizagem que contemplasse a inclusão. Poderia ser essa uma possibilidade de se libertar das 

amarras de uma estrutura engendrada, muito embora se reconheça toda  sua complexidade.  

No que diz respeito a se compreender como a escola se estrutura para fazer valer o 

processo inclusivo, identificamos na leitura do PPP, que a escola tem um planejamento 

sistemático no desenvolvimento de atividades que se constituem na chamada semana de 

inclusão. Essa atividade está instituída pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, 

perfazendo uma de suas ações voltadas para o tema. Durante essa semana de inclusão, que 
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aconteceu na escola pesquisada no primeiro semestre letivo de 2012, pudemos perceber que 

há um movimento por parte de todos na escola no intuito de promover atividade de 

socialização entre os alunos incluídos, demais alunos da escola, pais, professores e demais 

profissionais da escola. São planejados momentos de encontro com a comunidade por meio de 

palestras ministradas por profissionais especializados e voltadas para a temática em questão. 

São desenvolvidas dinâmicas diferenciadas para os mais variados momentos dos alunos na 

escola desde a entrada, na sala de aula, intervalo até o momento em que os alunos voltam para 

casa. A intenção da proposta da semana de inclusão é sensibilizar e informar a comunidade 

escolar em geral para a importância da temática no processo ensino aprendizagem. Tudo se 

encaminha numa perspectiva de socialização entre os pares, de aceitação das diferenças e 

promoção da integração entre todos os atores do contexto educativo.  

Podemos analisar que o Projeto Político Pedagógico discute e propõe a semana de 

inclusão, que ela é de fato realizada, mas que ainda existe uma lacuna entre o dia-a-dia escolar e 

o processo inclusivo. Há uma proposta declarada, mas é algo que ainda exige uma demanda 

grande de discussão, ajustes, conhecimento e esclarecimentos por parte dos professores, 

pedagoga escolar, direção, pais, alunos e demais profissionais da escola. Dessa forma podemos 

dizer que o processo de inclusão não se efetiva na prática de uma semana porque o processo de 

aprendizagem ainda está em franco processo de ajustes, pois ainda há muito a se aprender.  

Outra ação que estrutura a escola é a montagem e funcionamento da sala de recursos. 

Essa sala é montada com materiais e recursos diferenciados, tais como jogos, brinquedos, 

computadores e a disposição dos móveis induz à maior proximidade entre alunos entre si e com 

a professora o que oportuniza maior interatividade, colaboração nas atividades propostas. Nessa 

sala são realizados os atendimentos com uma professora especializada, com o objetivo de 

atender alunos em suas especificidades.  Essa é uma estratégia que demonstra uma ação que traz 

a estrutura da escola para atender o processo inclusivo.  

Na sala de recursos, os alunos são atendidos de forma mais individualizada onde se 

almeja dar a eles, mecanismos de superação das dificuldades decorrentes da sua condição e 

potencializar seu processo de aprender.  A sala de recursos existe dentro da proposta de inclusão 

das escolas públicas do Distrito Federal, mas é interessante perceber que, de alguma forma, o 

fato dos alunos serem atendidos individualmente, separados da sua turma original gera uma 

condição de distanciamento dos demais colegas. É um atendimento diferenciado destinado a 

esse público, necessário, mas que guarda um clima de segregação. Esta é uma questão que 

requer reflexão, ajustes e adequação por parte de todos os envolvidos, pois o atendimento na 
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sala de recursos é um momento necessário, mas que não dispensa o aluno de participar da sala 

de aula, do convívio com os demais colegas e assim potencializar seu desenvolvimento.   

Por sua vez, em sala de aula, no dia a dia escolar, a prática pedagógica dos professores 

se dá de forma alternada e pode-se dizer um tanto evasiva, porque o professor ainda tem o 

intuito de atender as necessidades de ensino aprendizagem de todos os estudantes sob a sua 

responsabilidade da mesma forma. È muito comum que as atividades sejam padronizadas, não 

se fazendo presente mediações específicas para alunos específicos. As atividades geralmente são 

de repetição de padrões de pensamento e, para as crianças especiais pede-se menos. Muitas 

vezes não se exige deles o término da atividade. O importante parece ser que ele se mantenha 

ocupado executando uma atividade, mesmo que ela não acrescente novas habilidades, seja 

mecânica e repetitiva.  O grande desafio do professor parece ser descobrir aquilo em que todos 

são iguais e merecem o mesmo tratamento e naquilo que se diferenciam e que pedem tratamento 

específico, diferenciado. Essa seria uma condição para que ele pudesse atender os alunos em 

suas especificidades. Sem reconhecer as necessidades de seus alunos o mais comum é agir 

coletivamente. Nessa postura o mais provável é não atender os que mais precisariam receber sua 

atenção, seu incentivo a partir de atividades desafiadoras. 

Por mais que o professor busque a alternativa de propiciar momentos de atendimento 

individualizado, ele ainda sofre com o processo de planejamento das estratégias que lança mão. 

São estratégias com certa limitação de alcance em relação ao interesse e motivação dos 

estudantes com necessidades educacionais especiais, assim como todos os outros alunos. Tal 

questão demonstra as dificuldades enfrentadas pelos professores no que diz respeito ao 

conhecimento e comprometimento em entender o aluno em sua singularidade viabilizando uma 

atuação efetivamente diferenciada e que faça sentido no processo de aprender de cada um dos 

estudantes sob sua responsabilidade.  

Percebe-se no cotidiano da prática pedagógica do professor que este tem muito mais 

perguntas que respostas.  

Que bom que tem perguntas! Mas ele entende que precisa de respostas pontuais, 

indicativas do que fazer assertivamente, omitindo-se da posição de pensar a partir do contexto 

com o qual se depara. Ele se angustia mediante as lacunas com as quais se depara. Em algumas 

situações desiste de investir pedagogicamente em alguns alunos portadores de necessidades 

educacionais especiais ou daqueles que demonstram algum tipo de dificuldade de 
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aprendizagem. Essa postura de desistência é fatal e é mais comum do que gostaríamos de 

admitir. 

Em alguns momentos, em função das dificuldades profissionais e pessoais de 

compreender e atuar no contexto das dificuldades de aprender e da inclusão, dessas “limitações” 

pontuadas acima, é perceptível o desenvolvimento, em sala de aula, na relação professor-aluno, 

momentos de certa rejeição por parte do professor, para com alunos diferentes. Aqui o que 

ressaltamos não é uma culpabilização do docente nesse processo, mas um grito de socorro 

buscando uma ação que venha atender os interesses desses pares na dinâmica cotidiana do 

ensinar e aprender, entendendo que cada um é um.  

Nem sempre é assim, pois registramos durante um momento de observação, em uma 

sala de aula, que a professora Karla, do 2º ano de alfabetização, ao se deparar com um aluno 

com síndrome de down, não desanimava diante dos obstáculos enfrentados ao tentar estabelecer 

um canal de comunicação com este aluno e seu universo. Ela dizia: Paulo aprende, eu preciso 

saber como me aproximar, de que forma agir e me comunicar. Ele responde ao que eu solicito! 

Eu acredito que aos poucos, a cada dia, ele vem evoluindo! É perceptível!  E a cada dia 

observávamos que ela buscava estratégias que alcançassem as necessidades educativas de Paulo.  

Assim, a cada aula, Paulo tornava-se mais independente. Ele se desenvolvia em 

relação a si mesmo e a professora Karla não o comparava com os outros, comparava-o com ele 

mesmo, com o que ele fazia e conseguia e com o que estava conquistando dia a dia.  Karla 

também demonstrava se preocupar com o fato de Paulo ser aceito pelos colegas e demais alunos 

da escola. Ela preocupava-se com a aprendizagem e o desenvolvimento de Paulo, mas também 

se preocupava muito com sua socialização.  

No entanto, na maior parte das vezes, o que observávamos por parte dos professores, 

em sala de aula, quando se deparavam com alunos portadores de necessidades educacionais 

especiais, era uma grande dificuldade em acenar com perspectivas educativas inovadoras, que 

fossem ao encontro de tais necessidades ou ao encontro do desenvolvimento no contexto das 

necessidades individuais. A prática pedagógica assumia uma ambiguidade no sentido que ora 

propiciava e favorecia o desenvolvimento e ora não desencadeia estratégias possibilitadoras de 

avanços.  

Os professores da escola investigada pareciam ainda atados a uma necessidade de 

ouvir a voz da escola dizendo quem eles eram, do que precisavam e o que deviam fazer ou não, 

por onde deviam andar e o que os tornariam professores competentes. Essa é uma posição 
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submissa que entendemos decorrer da ausência de um processo formativo que proporcione 

condições de transgressão, que instale a autonomia profissional. Precisamos refutar o saber 

hegemônico e privilegiar o poder criativo e propositivo, impactando a aprendizagem e o 

desenvolvimento dos envolvidos no contexto educativo.   

 

Conclusões  

Quando se trata de educação inclusiva, percebemos ser este, um caminho cheio de idas 

e vindas, um caminho que não tem um mapa delineado, com rota única. As possibilidades de 

ação podem vir a se constituir nas mais diferenciadas direções e nas diversas condições que os 

atores desse cenário possam ter para desencadear a dinâmica da inclusão, em razão da 

complexidade que envolve a temática. Destacamos a importância de se pensar numa proposta de 

educação inclusiva que passe pelo acesso a todo e qualquer processo e estratégia que viabilize e 

potencialize as condições de aprendizagem e desenvolvimento para os alunos. 

Vigotski (2003) entrelaça o processo pedagógico à vida social, à interação entre o 

indivíduo e sua cultura, em processos permeados pelo peso da historicidade de cada um. É fato 

que numa sala de aula existem singularidades diversas. Cada estudante, cada professor, cada 

família traz em torno de si uma história própria. E, essa história, de acordo com o 

entrelaçamento definido por Vigotski, se constitui o desafio de descobrir as potencialidades, as 

possibilidades que permeiam as experiências em aprender de cada um. A fala da pedagoga 

escolar, durante uma entrevista,  nos remete a isso, 

Eu gostaria que os professores se conscientizassem que há diferença entre os 

alunos e é preciso lidar diferente com cada um deles. O professor não se dá 

conta disso. Têm alguns que chegam a dizer, por exemplo, que ele é 

alfabetizador apenas de crianças normais. Veja, acho que ele precisa entender 

um pouco de tudo para fazer a diferença na vida de seu aluno. Que ele se 

conscientizasse “eu sou da Secretaria de Educação, preciso fazer o esforço 

para trabalhar e fazer a diferença na vida do aluno”.  

 

 Essa fala nos remete ainda aos conflitos que habitam as relações entre os processos de 

ensino-aprendizagem, inclusão, formação de professores e relações interpessoais no cotidiano 

escolar. Há uma linha tênue entre o ideal e o real. Angústias se instalam trazendo à tona 

questões que perpassam pelas experiências vividas, pelas práticas sociais cotidianas, pelo 
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significado histórico do que é ensinar, do que é aprender, pela própria concepção de educação 

que cada um carrega consigo e que foi sendo constituída ao longo da sua trajetória de vida.  

 Uma breve análise das expressões dos professores acerca dos aspectos que consideram 

necessário aprender sobre inclusão nos indica que esse aprendizado é significativo quando leva 

a uma conquista de autonomia no processo de ensinar e aprender.  Para esses sujeitos, a inclusão 

é um tema que requer aprendizado constante, sobre as necessidades específicas dos alunos, 

quando se busca, constantemente, mais conhecimentos tanto sobre como ensinar, mas também 

sobre alunos e suas formas de aprender e ainda, sobre alunos que são sempre, muito especiais. 

Compreendemos que a autonomia de ação se dá à medida que se vai apropriando desses 

conhecimentos e que ações são desencadeadas, a partir dele, sem nenhum tipo de “blefe”, ou 

seja, de se fazer qualquer coisa a esmo, sem a crença em possíveis resultados. Quando se atinge 

uma autonomia de ação aparece a segurança em atuar pedagogicamente.   

Isso nos leva a uma compreensão da necessidade e da importância da implementação de 

uma formação de professores sistêmica, continuada, envolvida com o cotidiano vivido, voltada 

para atender as necessidades dos professores, no intuito de propiciar condições de uma ação 

pedagógica possibilitadora de criação de estratégias e recursos efetivamente direcionados ao 

atendimento das necessidades de aprendizagem e desenvolvimento de todos os alunos na sala de 

aula. Esse ajuste tem a dimensão de potencializar, inclusive o próprio desenvolvimento pessoal 

e profissional do docente no seu contexto.  

Percebemos, ainda, na investigação realizada, que há um querer, uma preocupação, mas 

algo ainda embrionário. A escola investigada se abre em acolher os alunos com necessidades 

educacionais especiais, mas seu desafio cotidiano é desenvolver mecanismos que façam com 

que se torne envolvente, que rompa com a precariedade no que tange o conhecimento dos que 

ali atuam. Conhecer as necessidades de cada aluno possibilita promover a integração entre os 

diversos segmentos que atuam no espaço escolar. Essa integração tem implicações relevantes no 

processo de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes incluídos.  

Romper com as amarras de estrutura fechada, homogênea, inflexível requer, de acordo 

com Mitjáns Martínez (2003), uma formação profissional docente estruturada em um eixo claro, 

a partir de ações coerentes e sistemicamente direcionadas ao desenvolvimento do professor. É 

por esse caminho que se torna possível uma atuação diferenciada, inovadora e que crie 

possibilidade de aprendizagem e, assim sendo, pode-se dizer que é um processo inclusivo, Será 

assim se aparecerem avanços tais como os constados pela pedagoga escolar Jane. Ela afirma: 
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Os alunos com necessidades educacionais especiais da nossa escola estão se 

desenvolvendo, Eles desenvolvem a aprendizagem em um ritmo mais lento, 

mas têm aprendido. Eles têm aprendido com a interação, pois são respeitados 

por todos os alunos e profissionais da escola. Todos cuidam deles. Ainda 

temos professores que se assustam com os alunos com medo de não darem 

conta de fazê-los aprender. Mas ao longo do ano eles adquirem confiança e 

ajudam os alunos avançarem.  

 

Nesse sentido, percebemos que o processo ensino-aprendizagem assume uma condição 

de intencionalidade, assumindo a condição de desenvolvimento de estratégias inovadoras. Será 

preciso projetar-se para possibilidades, pois será essa a condição para inventar modos, formas, 

espaços e contextos que direcionem o ato de ensinar para processos de aprender. 

 

 Considerações Finais 

Entendemos que os professores e demais profissionais atendem aos alunos de forma 

cuidadosa, afetiva muitas vezes, uma vez que as famílias matriculam seus filhos na escola, 

reconhecendo o bom tratamento dado a eles. No entanto, o processo de inclusão escolar precisa 

ir além, precisa estar centrado no processo de aprender dos alunos para que seja efetivamente 

inclusivo. 

Identificamos na pesquisa realizada que alguns professores e profissionais da educação 

trabalham com os alunos visando que o trabalho educativo esteja centrado na aprendizagem. 

Nessa perspectiva pode-se dizer que a prática pedagógica possibilita mais do que apenas 

socialização. Por outro lado, há professores que desenvolvem ações pouco integradas, 

arraigadas em concepções, crenças, valores pautados em perspectivas biológicas e orgânicas do 

desenvolvimento e da aprendizagem, e que essa concepção pode estar na base de propostas 

pedagógicas apoiadas na padronização de atividades ou repetição mecânica de procedimentos. 

Nessa hipótese a aprendizagem e o desenvolvimento ficam prejudicados, podendo-se dizer, 

então, que o processo de inclusão atinge apenas a socialização dos alunos.  

Sugerimos, portanto, que os profissionais participem de formação sistêmica, continuada 

para discutirem concepções, crenças e valores, conscientizando-se e libertando-se de amarras 

que induzem à falta de opção pedagógica. Será preciso criar a cultura da inovação em 
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estratégias que projetem para as possibilidades de aprender. Essa é a condição para que o 

movimento inclusivo seja efetivamente produzido, pois está relacionado à aprendizagem dos 

alunos com necessidades especiais, que poderão alçar vôos e ir além da simples convivência 

social ou apenas da socialização.  
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RESUMO 

 

Este estudo qualitativo teve como objetivo apresentar e analisar um programa de atendimento 

educacional especializado em Educação Física, proposto para alunos com Autismo, tendo por 

base uma metodologia de abordagem corporal. Participaram da pesquisa dois alunos Autistas 

que foram atendidos no período de fevereiro de 2010 a novembro de 2012 em duas oficinas, 

de Atividades Aquáticas e Corpo Expressão, partes do Projeto Espaço Com-Vivências do Curso 

de Educação Física da UCB. Foi utilizada como metodologia a etnografia colaborativa, tendo 

como colaboradores os Professores das duas Oficinas e as mães dos Alunos. Ao final do 

trabalho foi possível afirmar que uma metodologia de abordagem corporal que busque uma 

comunicação efetiva com os Autistas, como foi o caso da proposta apresentada nesse 

trabalho, pode permitir a compreensão de sua comunicação, a partir da permissão da sua 

expressão, de forma que o Aluno, ao se ver compreendido e aceito, possa compreender o 

meio e, assim se comunicar com o mesmo, convivendo plenamente com o seu grupo social. 

 

Palavras-Chave: Autismo, Abordagem Corporal, Dança, Natação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Os alunos Autistas precisam de uma assistência pedagógica de qualidade que busque o 

desenvolvimento máximo de suas potencialidades, visto que apresentam condições de se 

comunicar e se expressar efetivamente, desde que sejam oferecidos a eles os estímulos 

básicos necessários. Mas terá a Educação Física contribuições significativas a oferecer para 

esses alunos? Se na área da Educação os estudos referentes ao atendimento dos mesmos, 

apesar dos significativos avanços, ainda carecem de mais pesquisas, com relação à Educação 

Física a questão é preocupante, pois a literatura específica para o atendimento educacional 
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especializado a tais alunos ainda é escassa, assim como as pesquisas e artigos científicos na 

área. Os poucos estudos que propõem atendimentos diferenciados fora da perspectiva 

comportamentalista, como os de Gutierres Filho (2007), Sulzbach e Goerl (2009), Falkenbach, 

Diesel e Oliveira (2010; 2007), Bueno (2010), Figueira (2011), Lô e Goerl (2010), Lima e 

Delalíbera (2007) e Tomé (2007), considerando as possibilidades de desenvolvimento do 

Autista a partir do respeito às suas condições, sem treinamento, apesar de terem se mostrado 

efetivos, ainda não têm seus resultados devidamente comprovados e divulgados. 

 Tal quadro dificulta consideravelmente o atendimento educacional especializado a 

esses alunos e, sendo assim, essa pesquisa justifica-se a partir da necessidade de 

desenvolvimento de estudos que contribuam para tal atendimento na área de Educação Física, 

oferecido a pessoas com quadros de Transtorno do Espectro do Autismo. 

 Nesse sentido, o objetivo do trabalho foi apresentar e analisar um programa de atendimento educacional especializado em Educação Física, proposto para alunos com Autismo, tendo por base uma 

metodologia de abordagem corporal, a partir de uma proposta de intervenção pedagógica, realizada em duas oficinas: uma no meio líquido e outra de Expressão Corporal e Dança, que buscam o desenvolvimento integral de 
alunos com Autismo. 

 Essas duas oficinas são parte integrante do Projeto de Extensão e Pesquisa em 

Educação Física para pessoas com deficiência do Curso de Educação Física da Universidade 

Católica de Brasília (UCB) realizado em parceria com a Secretaria de Educação do Distrito 

Federal (SEDF), denominado Espaço Com-Vivências. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Nesse estudo o Autismo foi considerado como um “transtorno global do 

desenvolvimento caracterizado por desenvolvimento anormal ou alterado, apresentando uma 

perturbação característica nas interações sociais, comunicação, comportamento focalizado e 

repetitivo” (DSM IV, 2000, p. 06). 

 Com relação aos aspectos psicomotores, Von Hofsten e Rosander (2012), afirmam que 

uma rede recentemente descoberta no cérebro, denominada de Sistema de Neurônios-

Espelho pode ser o mecanismo que liga os problemas motores aos sociais no Autismo, fato 

corroborado por Fabbri-Destro, Cattaneo, Boria e Rizzolatti (2009) e por Becchio e Castiello 

(2012) que apontam uma redução na integração viso motora em Autistas, de modo que as 

propriedades visuais do movimento, do ponto observado, são menos eficientemente 

integradas no movimento executado, havendo descontinuidade no mesmo e diferenças com 

relação ao movimento observado. 

 De acordo com essa hipótese, as ações observadas pelo indivíduo são projetadas em 

um sistema de ação própria, juntamente com as intenções e emoções associadas a eles. Isso 

facilita o entendimento das ações de outras pessoas. Sendo assim, lesões nesse sistema terão 

consequências tanto para a compreensão social, como para o controle da percepção e da 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fabbri-Destro%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18839160
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ação. Se o planejamento de ações está comprometido, o entendimento das ações de outras 

pessoas também estará. 

 Além disso, Becchio e Castiello (2012) afirmam que a comunicação depende do 

movimento e deficiências nos movimentos podem dar origem a problemas na 

comunicação, sendo necessário estimular os atos motores conscientes no Autista. Esses 

estudos também podem apontar para a necessidade de se dar ao Autista um tempo maior 

para compreender e executar movimentos mais complexos, sem, contudo, tentar conter 

os movimentos espontâneos do mesmo ou culpabilizar os movimentos não apropriados 

que possam ser apresentados. Apontam também para a necessidade de estimulação 

psicomotora como meio para minimizar as dificuldades de interação e comunicação do 

Autista. 

 Assim, considera-se que é a partir do corpo e de suas expressões que o Autista 

pode vir a organizar-se e compreender o meio e, nesse contexto, o referencial teórico 

desse trabalho traz a teoria de Henri Wallon (1971, 1975a, 1975b, 1975c, 1981, 1989 e 

2005) que sustenta a proposta pedagógica do mesmo. Também é considerada a 

Psicomotricidade Relacional (Lapierre, 1986, 1994; Lapierre & Aucouturier, 1984, 

1985, 1986, 1989; e Lapierre & Lapierre, 2002) que é o método de abordagem utilizado 

nas Oficinas Corpo Expressão e de Atividades Aquáticas. 

 São apresentados ainda autores que estudaram e estudam a Psicomotricidade, que 

fizeram parte de sua gênese e desenvolvimento, assim como também dialogaram com os 

fundamentos da teoria walloniana em suas práticas pedagógicas. São eles: Aucouturier, 

Darrault e Empinet (1986), Coste (1992), Fonseca (1988, 2008, 2010), Le Boulch (1983, 1987, 

1992), Picq e Vayer (1988), Prista (1992), Vayer (1984), Vayer e Roncin (SD), e Vieira, Batista e 

Lapierre (2005). 

 O meio líquido foi escolhido como ambiente facilitador da prática psicomotora com 

Autistas, considerando os estudos de Gutierres Filho (2003, p. 29) para quem, no meio líquido, 

pode acontecer uma reaprendizagem postural e motora, além do fato de que o aluno pode 

“gozar da condição de igualdade e da sensação de liberdade, permitindo, assim, a otimização 

de habilidades motoras, diferentemente do que ocorre em terra”. 

 Em função do aluno estar num ambiente diferente com demandas específicas de 

movimentação, Bueno (2010, p. 90) enfatiza a possibilidade do estabelecimento de:  
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[...] novos padrões de movimento que se ajustem de maneira mais 

adequada e, consequentemente, propiciam a experimentação de 

novas sensações e experiências corporais, constituindo novo 

vocabulário corporal e sustentando assim a nova imagem de corpo ali 

formada. 

 

 Com relação às dificuldades do Autista em manter relações e se comunicar com o 

outro, o meio líquido também pode favorecer uma maior aproximação e um diálogo corporal 

mais intenso em função da insegurança inicial que tal meio oferece em determinadas 

situações de desequilíbrio, momentos em que o professor pode se aproximar e estabelecer 

uma comunicação. 

 Já o trabalho de Expressão Corporal/Dança buscou afinar a relação do ensino da Arte e 

da Educação Física, abordando os aspectos da expressão artística e sua relação com o 

desenvolvimento psicomotor buscando a integralidade do indivíduo. Para tanto se baseou nas 

linguagens da dança, da expressão corporal e do teatro. 

 Nessa perspectiva, os alunos, independente de suas condições, foram vistos como 

seres viventes que experimentam sua vida, conhecendo e dando-se a conhecer na medida em 

que se apoderam da realidade que os circundam. A arte é, portanto, uma forma de saber, que 

auxilia na compreensão desta realidade e juntamente com a educação física cria um espaço 

para a expressividade psicomotora livre, espontânea e libertadora, como afirmam Boato, Diniz 

e Sampaio (2011, p. 04).      

 O trabalho se aprofundou dentro de uma perspectiva de liberdade de movimentos, 

ainda que os mesmos sejam propostos pelo professor, pois não há ai uma imposição, mas sim 

uma intenção de fortalecer a comunicação e o vinculo entre aluno e professor, como afirmam 

Boato, Diniz e Sampaio (2011, p. 07): 

 

O movimento espontâneo e lúdico proposto e permitido oferece 

possibilidades de comunicação corporal não encontradas em outros 

momentos do cotidiano das pessoas com deficiência, livres de 

culpabilizações e de cerceamentos que conduzem o indivíduo a uma 

expressão corporal, sem a necessidade do uso de palavras, levando-o 

ao conhecimento de suas possibilidades no uso do corpo e de suas 

potencialidades comunicativas e interpretativas. 

 

Sendo assim, para Boato, Diniz e Sampaio (2011, p. 06), a pessoa com deficiência, no 

caso específico desse trabalho, com Autismo, precisa vivenciar o próprio corpo em atividades 
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sensório-motoras que lhe tragam a noção de sua condição tônica na relação consigo, com o 

outro e com o meio. Para Bueno (2007, p. 165), “o indivíduo deficiente deve agir e ser 

significado em seu tônus, visto que entendemos que o tônus está carregado de linguagem”. 

 Também se faz necessário salientar a necessidade dos alunos vivenciarem a 

experiência da dança como manifestação coletiva, como produção cultural e de apreciação 

estética. Sendo assim, foram propostas coreografias apresentadas para as famílias e 

comunidade. Nelas, os participantes tiveram a oportunidade de experimentar uma forma 

diferente de emoção, de mostrar com uma linguagem própria, a possibilidade e a beleza da 

singularidade de cada um. 

 

REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

 Foi utilizada a abordagem qualitativa de pesquisa, por meio da etnografia colaborativa que, para Mattos (1995, p. 100), é, por sua natureza interpretativa, “intrinsicamente democrática e constitui um 
deliberado envolvimento do pesquisador com o local da pesquisa, o qual observa com especial atenção as questões que o professor formula na rotina da sala de aula”. Para a autora, nessa parceria, o professor colaborado r da 
pesquisa, como pesquisador, torna-se um importante parceiro do pesquisador na determinação do que deve ser pesquisado dentro e fora da sala de aula. Assim, na etnografia colaborativa na educação, segundo Mattos (1995, p. 
102), “a colaboração entre professor e pesquisador é condição indispensável para o avanço na pesquisa educacional”.  

 Os colaboradores da pesquisa foram os dois professores das oficinas de Atividades Aquáticas e Corpo, 

 

Alunos Participantes da Pesquisa 

  

Aluno 1 

 

Data de Nascimento: 06/01/2001 

Quadro Clínico: Autismo Atípico. 

CID: F 84.1 

 

 

Aluno 2 

 

Data de Nascimento: 19/06/2000 

Quadro Clínico: Autismo 

CID: F 84 
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 Levando-se em conta os aspectos éticos de uma pesquisa científica, os nomes 

dos alunos colaboradores e de seus pais não foram divulgados, no intuito de preservar 

sua privacidade, conforme Resolução CNS, 196/96. 
 

Intervenção Pedagógica 

 

 A intervenção pedagógica ocorreu no período de março de 2010 a novembro 

de 2012 nas instalações do Curso de Educação Física da UCB, dentro das atividades do 

Projeto de Extensão e Pesquisa Espaço Com-Vivências. 

 Os alunos participaram das duas oficinas do projeto: “Corpo Expressão” e 

“Oficina de Atividades Aquáticas”, sendo atendidos, a princípio, individualmente, com 

duas sessões semanais de 35 minutos. A partir do segundo semestre de 2011 o Aluno 1 

passou a ser atendido juntamente com um aluno com Síndrome de Down que tinha a 

mesma idade que ele. Os ambientes utilizados foram a piscina, a sala de dança e a sala 

de ginástica artística do Curso de Educação Física da UCB. 

 Além dos atendimentos propostos, os Alunos participaram efetivamente dos 

eventos realizados no projeto que são: um festival de natação a cada semestre e um 

espetáculo de dança a cada ano. 
 

Coleta de Dados 

 

 Para a coleta de dados foram usadas as técnicas e procedimentos usualmente 

relacionados à etnografia, entre elas a observação participante e a entrevista. Na primeira, o 

pesquisador, além de fazer observações nas atividades desenvolvidas, juntamente com os 

Professores Colaboradores, realizou discussões para a análise das práticas pedagógicas 

utilizadas nas Oficinas, com verificação do desenvolvimento dos Alunos e proposição de novas 

intervenções. 

 Também foi utilizado o diário de classe que é um instrumento de uso pessoal dos 

Professores, onde foram anotadas as atividades propostas, as respostas dos Alunos diante das 

mesmas, além das observações referentes a fatos acontecidos durante as aulas que deveriam 

ser considerados em próximas sessões. 

 As entrevistas foram realizadas com as mães dos Alunos e com os Professores 

Colaboradores durante todo o estudo, e visaram conhecer os problemas observados e 

esclarecê-los. Durante os três anos de realização do estudo, o pesquisador acompanhou os 

atendimentos, conversando sempre com as mães dos Alunos com a intenção de, 

cotidianamente, ir obtendo informações a respeito da participação dos filhos nas intervenções 
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pedagógicas, sendo que essas conversas foram sempre transcritas e serviram de base para a 

discussão do trabalho. 

 No final do trabalho as mães responderam a um questionário escrito que visou 

verificar suas impressões sobre os resultados apresentados ao final de três anos de 

intervenção pedagógica. É importante deixar claro o fato de que as mães estavam cientes do 

estudo desde o seu início, tendo consciência de que as conversas com o pesquisador visavam à 

coleta de informações para o mesmo.  

 Tais procedimentos encontram respaldo nas palavras de André (2000, p. 29), para 

quem, na pesquisa etnográfica, “o pesquisador faz uso de uma grande quantidade de dados 

descritivos: situações, pessoas, ambientes, depoimentos, diálogos, que são por ele 

reconstruídos em forma de palavras ou transcrições literais.” 

 

Análise e Interpretação dos Dados 

 

 Os dados coleados serviram de base para a descrição dos passos seguidos nas 

intervenções desenvolvidas nas duas Oficinas sendo apresentado um relato final de tais 

intervenções que contou com a colaboração direta dos dois Professores Colaboradores. 

 Em seguida, foi feita uma discussão que apresentou os principais passos seguidos nas 

intervenções, ou seja, a avaliação inicial dos Alunos, a disponibilidade do Educador para a 

prática pedagógica, a criação de vínculo com os Alunos, a linguagem utilizada pelos 

Professores nas Oficinas, a utilização da ludicidade durante as aulas, as questões referentes ao 

tônus, à impressividade e a expressividade psicomotoras, os principais aspectos referentes aos 

ambientes nos quais foram realizadas as oficinas, a utilização da música nas aulas, 

considerações sobre a dança e a natação, os aspectos referentes ao Esquema Corporal dos 

Alunos, a participação destes nos Espetáculos de Dança e nos Festivais de Natação, além da 

importância da participação dos pais no processo pedagógico e, por fim, questões referentes à 

conquista da Autonomia por parte dos Alunos. 

 Nessa discussão, se resgatou fatos referentes às intervenções pedagógicas que 

permitiram fazer uma análise do processo desencadeado nas duas Oficinas, além de 

apresentar questões referentes ao desenvolvimento dos Alunos. 

 

Parecer do Comitê de Ética 
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 Os estudos no Projeto Espaço Com-Vivências foram aprovados por meio de parecer 

do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Católica de Brasília com o número de 

protocolo 078/2010 de 24 de Maio de 2010. 

 

RESULTADOS 

 

Aluno 1 

 

 O Aluno 1, no início da intervenção, tinha 9 anos de idade e apresentava gritos, 

agressão física, dificuldade de socialização, dificuldade de compreender limites, não 

respondendo aos comandos dos Professores. Fazia comentários contextualizados, sendo 

curioso e observador, com baixa tolerância à frustração, o que dificultava os atendimentos. O 

Aluno aceitava determinados comandos e em alguns momentos, os recusava sem motivo 

aparente. 

 Com relação ao atendimento na Oficina de Atividades Aquáticas, no início do trabalho 

apresentando uma relativa familiaridade com a água, mas demonstrava insegurança e medo 

pela profundidade da piscina. Ele utilizava a piscina acompanhado pela mãe, só entrando na 

água vestindo colete salva-vidas, sendo que brincava se amparando na mãe. 

 Ao final do segundo semestre de 2012, momento que se encerrou a presente 

pesquisa, o Aluno apresentava um desenvolvimento significativo nessa Oficina. Os mergulhos, 

anteriormente recusados pelo Aluno melhoraram, mas ainda representavam um impeditivo 

para um nado mais eficiente. Já realizava deslizes e batidas de pernas de forma autônoma em 

decúbito ventral e com ajuda de uma prancha em decúbito dorsal. Demonstrava muito prazer 

de estar na água e com o Professor. 

 Com relação aos aspectos psicomotores o Aluno apresentou melhoras, pois realizava 

com tranquilidade e autonomia as entradas e saídas da piscina. Os exercícios eram feitos com 

maior coordenação e menos esforço, no mergulho ainda apresentava resistência, mas 

realizava apneia por mais tempo e por mais vezes, demonstrando um maior controle 

respiratório. Depois de um tempo mais agressivo e impulsivo, agora se apresenta amável e 

mais sociável.  

Ao final do estudo, brincava tranquilamente com outros professores e permitia a 

participação de outros alunos na aula. Em determinados momentos se tornava impulsivo 

quando se sentia frustrado, principalmente com relação a terceiros. Expressava-se 

verbalmente com maior clareza sobre seus desejos e escutava melhor. Fazia diversas 

demonstrações de carinho com o Professor, além de consciência corporal mais consistente 
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com melhora da coordenação motora, da respiração e relação com outras crianças e adultos 

dentro da piscina.  

 Nas aulas da Oficina Corpo Expressão, apesar da Professora já conhecê-lo de outra 

escola e saber que se tratava de um Aluno com grandes capacidades, ela declarou que o início 

do trabalho não foi fácil, pois o Aluno resistiu ao atendimento, apresentando gritos e 

estereotipias, demonstrando grande dificuldade em aceitar tudo o que lhe parecia novo: a 

sala, a Professora e a proposta de atendimento. 

 Ao final do estudo, o atendimento do Aluno nessa Oficina já não era individual e a 

estrutura da aula de dança era seguida por ele. Realizava as atividades com apoio, mas 

apresentava autonomia de movimentos em muitos momentos. A aula transcorria utilizando os 

espaços da sala e não apenas sentado como foi no inicio dos atendimentos. Ele caminhava, 

corria, sentava, deitava, rolava, dançava, virava estátua, enfim, realizava o que lhe era 

solicitado, além de espontaneamente propor movimentos e, principalmente, demonstrava 

prazer em estar na aula. 

 Além disso, sua relação com o outro aluno que passou a participar das aulas com ele a 

partir do 2º semestre de 2011 se mostrou efetiva, pois ele dividia o espaço e a atenção da 

Professora e dos estagiários sem dramatizações ou recusas. 

 Por fim, o Aluno apresentou uma grande melhora em todos os aspectos do seu 

desenvolvimento, se mostrando mais consciente corporalmente. Sua noção e relação com o 

espaço melhoraram consideravelmente. Ele está mais ajustado nas suas relações sociais, 

demonstrando afeto e interesse pelas pessoas. Além disso, manifesta o desejo de participar 

dos espetáculos de dança e, no último, mostrou consciência do que estava fazendo no palco. 

 

Aluno 2 

 

 No início da intervenção o aluno tinha 10 anos de idade, apresentando estereotipias 

de tronco e membros superiores. Não utilizava linguagem verbal, mas se comunicava com 

gestos e expressões corporais, de forma rudimentar. 

 Apresentava limitação em estabelecer contatos mais prolongados, demonstrando 

passividade na interação com os professores. Demonstrava interesse por músicas, porém ao 

ouvi-las ficava focado se desligando do meio externo. Em eventos com muita gente e barulho, 

por vezes, se excitava e entrava em estereotipias, além de ficar agressivo. Ria diante de 

determinadas situações relacionais. 

 Demonstrava quando queria ou não algo, apesar de apresentar interesses limitados. 

Quando ocioso ou excitado, tendia a entrar em estereotipias. Chorava quando a música que 
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estava ouvindo era desligada. Também demonstrava compreender comandos, imitando 

gestos simples, embora demorasse um tempo para executá-los.  

 Na oficina de Atividades Aquáticas o Aluno apresentava estereotipias quando ficava só 

e sem estimulação adequada do meio, mas reagia às músicas que gostava de ouvir, fazendo os 

gestos ensinados e auto-iniciados. Obedecia mais aos comandos para bater pernas, por 

exemplo. Demonstrava melhor seus desejos, apresentando insatisfação quando era 

contrariado. Seu olhar em direção ao outro que lhe fala está muito melhor e suas expressões 

faciais também são mais significativas. Em outras palavras, apresentou um progresso relevante 

em suas habilidades comunicativas. Gostava de brincadeiras provocativas e de interação. 

Testava limites, mas os aceitava quando a intervenção era mais clara e objetiva. 

 Apresentou melhora da coordenação motora global e da percepção do espaço à sua 

volta. Sua comunicação com o Professor também evoluiu consideravelmente. Está mais aberto 

ao contato corporal. 

 Já na Oficina Corpo Expressão pôde-se verificar que o Aluno, que inicialmente não se 

comunicava e não apresentava interesse pelas atividades propostas nessa Oficina, além de 

estar inserido nas atividades, demonstrando prazer em estar nas aulas, tem tentado se 

comunicar verbalmente, inclusive subocando algumas palavras e olhando fixamente para a 

Professora para verificar se ela está compreendendo o que ele está tentando comunicar. 

Apresenta-se com melhor desenvolvimento psicomotor e, embora ainda mantenha as 

estereotipias e algumas atitudes inadequadas, é visível a sua melhora, se mostrando disponível 

para novas experiências. 

 Porém, ainda demonstra insatisfação quando é colocado diante de uma proposta que 

não o agrada, pedindo atenção e acompanhamento em muitas situações sociais e mesmo 

durante as aulas. 

 

DISCUSSÃO 

 

 Para Grinker (2010, p. 5), “a forma de tratamento, conferida ao corpo do Autista em 

instituições especializadas, está voltada para o treinamento de trabalhos como o de oficinas 

pedagógicas, em nome da incapacidade de abstração desses indivíduos”. 

 Corroborando com essa questão, Vayer e Roncin (SD, p. 23) afirmaram que é preciso 

fugir das intervenções autoritárias, principalmente no caso de alunos que apresentam 

inadaptações, visto que tais alunos, em função da forma como os outros o veem e o tratam, 

são mais sensíveis a tais intervenções, pois, “mesmo que elas não sejam traumatizantes, 

perturbam sempre o exercício e o desenvolvimento das capacidades de auto avaliação, logo, a 

organização funcional das informações pelo sistema nervoso”. 
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 Porém, não se tratou de fazer uma crítica aos métodos comportamentalistas, mas de 

identificar contribuições em outras possibilidades para o atendimento educacional do 

Autista, acreditando que, como qualquer outro ser humano, ele merece ter respeitada a sua 

condição e as suas possibilidades de atuação no mundo. 

 Dessa forma, um primeiro ponto considerado nesse trabalho foi o olhar com o qual o 

Autista foi encarado. Aqui, o Autismo não foi visto como uma deficiência incapacitante, mas 

como uma condição que, apesar de causar limitações e trazer características comportamentais 

diferenciadas, não deve afastar as pessoas daqueles que a têm. Focou-se num ser humano 

como qualquer outro, com limitações, mas com inúmeras potencialidades. 

 Assim, não se considerou nenhum conceito de normalidade, o que nos impede 

também de considerar qualquer conceito de anormalidade. Para Vayer e Roncin (SD, p. 36), “é 

o envolvimento afetivo no relacionamento adulto-criança que provoca o desvio da definição 

passando a considerar-se que a criança é normal quando responde ao que o adulto espera 

dela”. Porém, quando as respostas não são adequadas aos desejos dos adultos ou as atitudes 

da criança o chocam, ou porque ele não os entende, ou porque ele se sente atingido no seu 

poder, essa criança é considerada inadaptada. Sendo assim, para Vayer e Roncim (SD, p. 36), 

“é a subjetividade no relacionamento ou na observação que leva os adultos a decretarem que 

a criança é mal adaptada, ou é considerada anormal”. 

 É por isso que os comprometimentos do Autista nas áreas de habilidades sociais e 

comunicativas e presença de comportamentos, interesses e/ou atividades restritos, repetitivos 

e estereotipados, foram visualizados a partir de uma ótica que transfere também para o 

professor a dificuldade com relação à comunicação com o aluno e não somente para ele como 

muitas vezes é vista. 

 Porém, existiu a consciência de que, dentre as características encontradas no Autismo 

estão a dificuldade de comunicação e de estabelecer relações interpessoais, mas, segundo 

Bosa (2002, p. 34), “um olhar mais cuidadoso e uma escuta atenta permitem-nos descobrir o 

grande esforço que essas crianças parecem desprender para lançar mão de ferramentas que as 

ajudem a ser compreendidas”. 

 Sendo assim, as propostas apresentadas nas duas oficinas procuraram inicialmente o 

estabelecimento de uma relação afetiva com a criação de vínculo com os Alunos e, por meio 

da ludicidade, trazendo à tona o prazer dos mesmos durante as aulas propostas, buscaram, 

por fim, sua autonomia. 

 Tratou-se de propor a educação dos alunos autistas como é devido a todos os seres 

humanos e não o seu treinamento. Por isso, os aspectos relacionais foram evidenciados, 

considerando que o processo de auto elaboração da criança implica que a situação relacional 

em que vive suas experiências, facilite e permita suas atividades que dependem de dois 

sentimentos: “o sentimento de estar em segurança e o de viver a sua autonomia” (Vayer & 

Roncin, SD, p. 12). 
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 Esses dois sentimentos estão e são interligados e interdependentes, pois ao sentir-se 

seguro, o indivíduo pode investir na exploração do espaço por meio do seu corpo, o que lhe 

trará maior autonomia e, consequentemente, mais segurança para novos investimentos. 

 Com relação aos Alunos que participaram desse estudo e a vários outros Autistas que 

apresentam as mesmas condições que eles, a não vivência com seu corpo no espaço e, em 

muitos casos, a não compreensão do outro com relação às suas necessidades, criam para eles 

um ambiente inseguro e, em função disso, se dão as reações, que para eles são as possíveis, 

apresentadas em forma de agressão, tensão, estereotipias, gritos, entre outras. 

 Sendo assim, para buscar a autonomia dos Alunos, procurou-se inicialmente tornar o 

ambiente seguro, confiável, estável e agradável para eles. Por isso foram consideradas as três 

condições apresentadas por Cunha (2011, p. 58): a anomia, a heteronomia e a autonomia. Na 

anomia a criança, desejando satisfazer seus interesses motores e suas fantasias simbólicas, se 

lança em atividades que não respeitam as regras coletivas. Aqui podemos inserir as atividades 

apresentadas pelos Alunos no começo do estudo como as estereotipias, os gritos e mesmo as 

agressões. Também podemos considerar nesse aspecto a recusa com relação às propostas dos 

Professores, pois estavam fora da sua capacidade de compreensão e tal recusa era expressa 

por movimentos aparentemente desorganizados, mas que traziam, em seu bojo, uma 

expressão clara das possibilidades dos Alunos naquele momento. 

 Inicialmente, a proposta das duas Oficinas seguiu no sentido de permitir o exercício 

dessa comunicação corporal possível para os Alunos de forma que eles pudessem ir tomando 

consciência do próprio corpo, a partir dos exercícios anômicos. Mas, além da permissão de tais 

exercícios, os Professores buscaram a heteronomia, que é o momento onde o indivíduo “já 

percebe regras coletivas e, por imitação ou por contato verbal, começa a jogar com as regras 

recebidas do exterior” (Cunha, 2011, p. 58) fato que se tornou extremamente importante para 

o desenvolvimento dos Alunos. 

 Após o estabelecimento do vínculo afetivo, quando os Alunos perceberam a 

disponibilidade dos Professores e se mostraram mais disponíveis com relação às suas 

propostas, eles passaram a propor movimentos e gestos, contextualizando-os. Porém, em 

momento algum, cobraram performance dos Alunos que desrespeitassem ou 

descaracterizassem suas condições. 

 Um dos primeiros resultados que se pôde visualizar a respeito da efetividade da 

atuação dos Professores nesse sentido foi no primeiro espetáculo de dança, realizado em 

dezembro de 2010, quando os dois Alunos estiveram presentes no palco. Apesar de ficarem 

por pouco tempo e mesmo considerando que foram acompanhados por um adulto, já 

conseguiram se organizar emocionalmente realizando gestos determinados pela Professora 

durante os ensaios, mostrando assim já compreenderem melhor seu corpo e as propostas a 

eles apresentadas. 



 

Parte II |Pág. 2532  

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. 

 

 Nos dois outros espetáculos de dança que se seguiram, em 2011 e 2012, a 

participação dos dois alunos já foi mais efetiva, com menor dependência e maior autonomia. 

 Da mesma forma, na Oficina de Atividades Aquáticas, os dois Alunos participaram 

dos quatro Festivais de Natação propostos a partir do primeiro semestre de 2011, mostrando 

capacidade de se relacionar com os demais alunos do projeto, visto que, nesses momentos, 

dividiram a piscina com cerca de 120 pessoas. Nesses festivais, o Aluno 2, apesar de não se 

relacionar com seus pares que estavam na piscina, investiu em vários movimentos que havia 

aprendido durante as aulas, mostrando estar consciente de suas possibilidades corporais no 

meio líquido. Já o Aluno 1, que no primeiro Festival não abandonava o Professor e nem 

permitia que o mesmo desse atenção a outros, a partir do terceiro evento, passou a se mostrar 

mais autônomo na piscina, convivendo bem com seus pares e com os Professores, apesar da 

agitação e do barulho. 

 Porém, obviamente, não se poderia afirmar aqui que os dois Alunos atingiram a 

autonomia para suas ações no mundo. Mas podemos afirmar que já existe certa autonomia 

com relação a essa ação. 

 Deve-se considerar que a metodologia e os procedimentos usados pelos dois 

Professores nas oficinas mostraram resultados satisfatórios no que tange ao desenvolvimento 

dos Alunos, fato que pode apontar para a efetividade de intervenções pedagógicas para 

Autistas que utilizam o corpo e o movimento como meio para seu desenvolvimento e na busca 

de sua autonomia. 

 No fim do trabalho realizado ao longo de três anos nas duas Oficinas é possível afirmar 

que elas efetivas no alcance de seus objetivos visto que, Alunos que se apresentavam 

agressivos, arredios, com estereotipias e com várias outras características que são imputadas 

aos Autistas, ao final do trabalho, sobem em um palco e se apresentam para um público de 

cerca de 800 pessoas e com nenhuma ou pouca ajuda, apresentam coreografias criadas pela 

Professora; mudam gestos e movimentos dentro dessas coreografias de maneira autônoma; 

dividem uma piscina, durante a realização dos Festivais de Natação, com aproximadamente 

120 alunos do projeto e com cerca de 30 estudantes do Curso de Educação Física da UCB sem 

atitudes inapropriadas; se comportam condizentemente em ambientes sociais; convivem com 

outras crianças e com os professores; conseguem apresentar um desenvolvimento psicomotor 

considerável que os permite realizar um série de atividades na piscina de maneira autônoma; 

propõem movimentos e brincadeiras, jogam, se comunicam, tudo isso de forma adequada às 

diversas situações e muito mais efetiva que quando entraram no Projeto. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 Acredita-se que os resultados positivos apresentados nesse trabalho apontam para a 

efetividade das propostas corporais analisadas no estudo, que estimularam, por meio da 

Oficina de Atividades Aquática e Corpo Expressão, a sinaptogênese e a intercomunicação entre 

as várias áreas cerebrais que são configuradas como um dos problemas do Autismo, o que 

favorece um desenvolvimento da comunicação e do esquema corporal. 

 Ao final do trabalho foi possível afirmar que uma metodologia de abordagem corporal 

que busque uma comunicação efetiva com os Autistas pode permitir a compreensão de sua 

comunicação, a partir da permissão da sua expressão, de forma que o Aluno, ao se ver 

compreendido e aceito, possa compreender o meio e, assim se comunicar com o mesmo, 

convivendo plenamente com o seu grupo social. 

 Para concluir, afirma-se que os corpos dos dois Alunos que participaram da pesquisa, 

dentro de uma perspectiva do ser integral, puderam se jogar inteiros num jogo de 

experimentações e descobertas que permitiram uma melhor compreensão do meio, uma 

melhor comunicação e uma inclusão mais efetiva nessa grande e maravilhosa dança que é a 

vida.  
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RESUMO 

A literatura da área de Educação Especial do Brasil e do mundo têm continuamente apontado o 

planejamento educacional individualizado como um mecanismo essencial para se garantir os 

resultados esperados do processo de escolarização de pessoas em situação de deficiência, 

independente mesmo de onde deverá se dar essa escolarização. O objetivo da pesquisa foi 

descrever e analisar a organização do atendimento educacional especializado (AEE) prevista 

nos documentos dos planos de desenvolvimento individualizado das categorias de alunos 

público alvo da Educação Especial de um município do estado de São Paulo, nos anos de 2011 e 

2012. Foram analisados 200 planos com o método de investigação documental. Os resultados 

indicam ainda que muito do que se faz a título de plano de desenvolvimento individualizado 

nesta rede se centra no planejamento das ações do professor da sala de recurso, ou no 

atendimento educacional especializado, enquanto que não aparece a relação com o ensino 

ofertado em classe comum. Além disso, convém destacar que o preenchimento dos formulários 

ainda aparece como mera formalidade, pois encontra-se muitas repetições, incoerências e 

ausências no preenchimento desses documentos, que permitem questionar se os professores 

especializados compreendem a importância e/ou sabem elabora um plano educacional 

individualizado. Considerando-se que a principal indicação é de uma a duas sessões de AEE por 

semana, com duração média de menos de uma hora por sessão, pode-se deduzir que, se a 

criança ou jovem com deficiência deve permanecer a maior parte do tempo na classe comum, 

não há como planejar seu ensino apenas enquanto ela estiver seus 50 a 100 minutos no AEE. 

Um plano educacional mais abrangente deve prever tanto o que deve acontecer na classe 

comum quanto na sala de recursos multifuncionais (SRM). Concluindo podemos dizer que a 
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política educacional brasileira prevê o direito à escolarização de alunos com deficiência em 

classes comuns do ensino regular, mas que na prática apenas o acesso à matrícula e a 

frequência à classe comum está de fato assegurado. Uma vez que elas estejam na escola, a 

definição do que fazer com eles, tanto na classe comum quanto na SRM, ainda é assunto sujeito 

a muitas especulações, a decisões arbitrárias e subjetivas devido a falta de diretrizes. Se ainda 

parece falta muito para que os sistemas de ensino brasileiro ofertem educação de qualidade tanto 

para alunos com quanto sem deficiências, um dos aspectos essenciais seria sem dúvida a 

instituição da exigência do planejamento educacional individualizado para os alunos público 

alvo da Educação Especial. 

 

Palavra chave: Educação Especial; Atendimento Educacional Especializado, Planejamento 

Educacional Individualizado  

 

A política educacional brasileira prevê que a escolarização de crianças em situação de 

deficiência seja feita em classes comuns de escolas regulares e que esses alunos tenham direito 

ao “atendimento educacional especializado” (AEE). 

O termo AEE surge pela primeira vez na legislação brasileira na Constituição de 

1988, artigo 208, como sendo um tipo de atendimento que é diferente do ensino em 

classes comuns, e que é previsto como necessário para melhor atender às 

especificidades dos alunos com deficiência, complementando a educação escolar e 

devendo estar disponível em todos os níveis de ensino. Ele deve ser oferecido em 

horários distintos das aulas das escolas comuns, com outros objetivos, metas e 

procedimentos educacionais, preferencialmente na rede regular de ensino (BRASIL, 

1988). 

Assim, Constituição Federal de 1988 trouxe dispositivos que favoreceram a 

escolarização de pessoas público alvo da Educação Especial no ensino regular, porém 

neste documento legal o AEE não era caracterizado como um tipo de serviço escolar, 

mas como sinônimo de escolarização de estudantes em situação de deficiência
116

.  

                                                             
116

 Optou-se por utilizar a expressão “pessoas em situação de deficiência” para, antes de tudo, dizer que 
se trata de pessoas, e também para indicar uma concepção de deficiência que leva em consideração o 
modelo social, por isso focalizada a situação e não o indivíduo (OMS, 2002). 
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Entretanto, até meados da década de 1990 no Brasil, a educação escolar de 

pessoas em situação de deficiência ainda assumia contorno conservador, de modo que 

as iniciativas não apresentavam mudanças significativas na condição histórica destas 

pessoas. Foi somente, em 1996, por meio da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 9394/96, 

que o governo brasileiro garantiu de modo mais contundente a educação destes 

estudantes. No artigo 59, da LDB, é descrito a necessidade de reorganizar os sistemas 

de ensino para assegurar currículos, métodos, técnicas, recursos educativos, 

organizações específicas, profissionais especialistas e professores capacitados para 

garantir o desenvolvimento educacional destes estudantes (BRASIL, 1996). 

Em 1999 com o decreto 3.398, artigo 24 da Educação § 4, refere que a Educação 

Especial deveria contar com equipe multiprofissional, com a adequada especialização, que 

adotaria orientações pedagógicas individualizadas (BRASIL, 1999). 

Em decorrência das políticas de inclusão escolar divulgadas pelo Ministério da 

Educação (MEC) e assumidas pelo estado, especialmente pelas políticas dos municípios, os 

professores do ensino regular começaram a receber cada vez mais alunos em situação de 

deficiência, cujas necessidades educacionais lhes eram desconhecidas. Stainback e Stainback 

(1999) apontam que muitas vezes, os professores do ensino comum não sabem por onde 

começar o processo de ensino e aprendizagem, como efetuar as acomodações necessárias e, 

também, não compreendem quais as possibilidades destes estudantes. 

Em 2001, a Resolução CNE/CEB nº 02 (2001), estabeleceu a possibilidade de 

adaptação curricular como função do professor de Educação Especial. Seu Art 8º aponta 

que cabe as escolas comuns prever e prover dentre outras coisas:  

1. Flexibilizações e adaptações curriculares que considerem o significado prático e 

instrumental, os conteúdos básicos, metodologias de ensino e recursos didáticos 

diferenciados e processos de avaliação adequados ao desenvolvimento dos alunos 

que apresentam necessidades educacionais especiais, em consonância com o projeto 

pedagógico da escola, respeitada a frequência obrigatória; 

2. Serviços de apoio pedagógico especializado, realizado, nas classes comuns, 

mediante: a) atuação colaborativa de professor especializado em educação especial; 

b) atuação de professores-intérpretes das linguagens e códigos aplicáveis; c) atuação 

de professores e outros profissionais itinerantes intra e interinstitucionalmente e; d) 
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disponibilização de outros apoios necessários à aprendizagem, à locomoção e à 

comunicação; e,  

3. Serviços de apoio pedagógico especializado em salas de recursos, nas quais o 

professor especializado em educação especial realize a complementação ou 

suplementação curricular, utilizando procedimentos, equipamentos e materiais 

específicos. 

Em 2005, a Secretaria de Educação Especial lançou o programa de implantação de Salas 

de Recursos Multifuncionais para apoiar os sistemas de ensino a criarem SRM com materiais 

pedagógicos e de acessibilidade, para complementar ou suplementar à escolarização de 

estudantes com NEE. De acordo com dados do MEC, entre os anos de 2005 a 2009, foram 

oferecidas 15.551 SRM a 4.564 municípios brasileiros, distribuídas em todos os estados e o 

Distrito Federal. Com base nas demandas apresentadas no Programa de Ações de Articuladas 

(PAR), esse quantitativo atenderia as 82% da necessidade de SRM. (BRASIL a, 2011).  

O documento intitulado “Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva” refere que o processo de avaliação como a ação ao qual o professor deve 

criar estratégias considerando que alguns estudantes podem demandar ampliação do tempo para 

a realização dos trabalhos e o uso da língua de sinais, de textos em Braille, de informática ou de 

tecnologia assistiva como uma prática cotidiana, etc. (BRASIL, 2008). 

A política atual de inclusão escolar promovida pelo MEC traz como prioridade SRM 

para a oferta do atendimento educacional especializado (AEE) para estudantes com deficiência, 

transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação no ensino comum e em 

centros especializados. (BRASIL, 2009). 

Na Resolução nº 4, de 2 de Outubro de 2009, o governo define AEE como:  

 

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 para sua plena participação na sociedade e 

desenvolvimento de sua aprendizagem. (BRASIL, Art. 2º 2009) 

  

Nesta mesma resolução são definidas as atribuições do professor do AEE nas salas SRMs, 

dentre elas: 
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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 

(grifo nosso); 

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. 

Em 2011, o decreto 7611/11 reforçou a definição do AEE 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, 

prioritariamente nas SRM, porém podendo ser também em instituições comunitárias, 

confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com a Secretaria de Educação ou 

órgão equivalente dos Estados, Distrito Federal ou dos Municípios considerando como sendo 

público-alvo da Educação Especial as pessoas com deficiência, com transtornos globais do 

desenvolvimento e com altas habilidades ou superdotação.  (BRASILb, 2011). 

Como vimos, as normas oficiais recomendam a elaboração do plano de atendimento 

educacional especializado a ser feito pelo professor especializado. Entretanto, o plano do AEE 

parecer prever apenas o que deverá acontecer na sala de recursos, mas não o que deverá 

acontecer na classe comum. Portanto, parece faltar uma articulação entre o planejamento de 

ensino da classe comum e AEE, o que envolveria a participação de todos os envolvidos na 

educação dessa criança, incluindo não apenas o professor especializado, mas também o 
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professor do ensino comum, a família e todos os profissionais necessários para responder as 

necessidades particulares de cada criança.  

De fato, nos países onde atualmente se vislumbra uma intenção de implantação 

de políticas de escolarização de estudantes em situação de deficiência em escolas 

comuns o Planejamento Educacional Individualizado - PEI tem sido um dispositivo 

legal que garante o acompanhamento do percurso dos estudantes. Embora a 

terminologia varie de país para país, os chamados projetos/planos/planejamentos, 

educacionais/educativos/escolar, personalizados ou individualizados, cumprem 

justamente esta função de garantir aos estudantes não apenas a presença na escola, mas 

também que eles completem com sucesso o percurso na vida escolar (TANNÚS-

VALADÃO, 2010)
117

. Contudo, no Brasil não há exigência de que estes estudantes 

sejam avaliados, ou que tenham um planejamento educacional baseado em suas 

peculiaridades, e que permita um acompanhamento contínuo de percursos escolares.  

Apesar da legislação federal não fazer referências ao Planejamento Educacional 

Individualizado (PEI), constata-se algumas indicações sobre plano de desenvolvimento 

individualizado (PDI), cujo conceito é semelhante ao de PEI, porém com o foco apenas no AEE, 

nas políticas de alguns estados tais como os de Minas Gerais (Resolução nº 451; Parecer nº 

424/03; Orientação SD nº 01/2005), Goiás (Resolução CEE n° 07), Santa Cataria, São Paulo 

(Projeto de lei 214/2007) e Rondônia, e também em nas políticas de municípios, como por 

exemplo, em Uberlândia (MG), Ribeirão Preto (SP) e Santa Cruz (SC).  

Nos países, onde existe legislação, ao qual torna o PEI direito irrevogável aos 

estudantes em situação de deficiência, o processo de escolarização desta população prevê o 

planejamento particularizado, caso a caso, que define como será organizado o processo e o 

percurso educacional do estudante em situação de deficiência. 

Nessa direção, a literatura da área de Educação Especial do Brasil e do mundo têm 

continuamente apontado o PEI como um mecanismo essencial para se garantir os resultados 

esperados do processo de escolarização de pessoas em situação de deficiência, independente 

mesmo de onde deverá se dar essa escolarização. Por tanto, a questão norteadora do trabalho é 

como tem sido prevista a organização do AEE em municípios que adotam essa prática de PDI?  

                                                             
117  Dissertação, como parte dos requisitos para a obtenção do título de mestre em Educação 
Especial pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Especial da UFSCar, financiado com bolsa 
de mestrado pela FAPESP (Processo nº 2008/52356-5) 
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OBJETIVO GERAL 

Descrever e analisar a organização do AEE prevista nos documentos dos planos de 

desenvolvimento individualizado (PDI) das categorias de alunos público alvo da Educação 

Especial de um município, nos anos de 2011 e 2012. 

 

MÉTODO  

Em 2011, alguns professores de Educação Especial da rede municipal estudada fizeram 

o curso de formação continuada “Atendimento Educacional Especializado”, oferecido na 

modalidade à distancia pela Faculdade de Filosofia e Ciência –Universidade Estadual Paulista – 

Marília\SP em parceria com a secretaria de educação especial\ ministério da educação - 

SEESP/MEC e Universidade Aberta do Brasil - UAB. Este curso tinha objetivo geral de apoiar 

o desenvolvimento da atividade docente nas salas de recursos multifuncionais implantadas pelo 

Ministério da Educação, nos sistemas públicos de ensino municipais, visando à efetiva execução 

dos fundamentos previstos no desenvolvimento do processo de inclusão escolar. Dentre os 

objetivos específicos, eram contempladas ações do que auxiliaria o professor de educação 

especial no desenvolvimento do denominado “Plano de Desenvolvimento Individual – PDI”, 

com foco apenas nas ações do AEE. 

Ao iniciarmos o estudo em 2012 procuramos ter acesso aos PDI dos alunos com a 

finalidade de analisar como eram elaborados e o que continham esses documentos. Entretanto, 

apesar da recomendação da secretaria de educação de elaboração do PDI para todos os alunos 

da população alvo da Educação Especial, constatou-se a existência de apenas 89 PDI (35,5%) 

dos 251 alunos matriculados em 2011, e 111 PDI (36,5%) dos 304 alunos matriculados em 

2012. Portanto, apenas cerca de 1/3 dos alunos matriculados nos anos de 2011 e 2012 no 

atendimento educacional individualizado tinham um PDI. 
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O estudo foi então baseado no método de investigação documental (SANTOS, 1999). 

Definiu-se como fonte de dados os documentos dos PDI deste município de médio porte de 

São Paulo produzidos nos anos de 2011 e 2012. 

O procedimento de análise do conteúdo dos documentos foi estabelecido pelas 

categorias existentes no próprio formulário do PDI, com recorte na organização do AEE. Nesta 

categoria, forma extraídas as seguintes subcategorias: 

a)  Tipo de AEE: sala de recursos multifuncionais; intérprete na sala regular; professor de 

Libras; monitor; tutor em sala de aula regular; domiciliar; hospitalar ou; outro? Qual?;   

b) Frequência semanal: 1 vez por semana na SRMs; 2 vezes; 3 vezes; 4 vezes; 5 vezes; todo o 

período de aula, na própria sala de aula (Tutor/Cuidador) ou; Outra? Qual?;  

c) Tempo de atendimento: 50 minutos por atendimento; durante todas as aulas, na própria sala 

de aula (Tutor/Cuidador) ou; outro? Qual?; 

d)  Composição do atendimento: atendimento individual; atendimento grupal; ou atendimento 

na própria sala de aula com todos os alunos;  

e) Outros profissionais envolvidos: Não; Fonoaudiologia; Psicologia; Fisioterapia; Terapia 

Ocupacional; Educador Físico; Assistência Social; Área médica. Qual a especialidade? ou (   

) Outro? Qual?;  

f) Orientações a serem realizadas pelo professor de AEE: Não; orientação ao professor de sala 

de aula. Qual?; orientação ao professor de educação física. Qual?; orientação aos colegas de 

turma. Qual?; orientação ao diretor da escola. Qual?; orientação ao professor coordenador. 

Qual?; orientação à família do aluno. Qual?  

Definido o sistema categorização de conteúdos, procedeu-se à leitura aprofundada de 

cada um dos documentos, realizando-se o fichamento das informações de interesse (categorias e 

subcategorias) e o preenchimento do protocolo contendo as informações extraídas dos 

documentos.  

RESULTADOS 

Os resultados foram descritos de acordo com a sequência do formulário de PDI do 

município, sendo a primeira análise referente ao tipo de AEE mais utilizado. O gráfico 1 

demonstra a preferência dos atendimentos na SRM seguindo a recomendação da política 

educacional do MEC, porém com a indicação também do auxilio de um monitor que irá atuar 

nas SRM e\ou na classe comum. A única exceção é para alunos com deficiência auditiva/surdez 

(DA) para a qual também foi indicado o interprete e o professor de libras como tipo de AEE. 
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Atendimentos como tutor na sala, atendimento hospitalar e domiciliar, embora presentes no 

formulário do PDI do município, não foram indicados no PDI de nenhum aluno. 

Os gráficos, a seguir, são representados os dados de acordo com as categorias de 

deficiência auditiva/surdez (DA), visual (DV), múltipla (DM), física (DF) e intelectual (DI) e 

transtorno global do desenvolvimento (TDG).  

O gráfico 2 apresenta a indicação da frequência semanal do AEE, para o conjunto dos 

alunos de cada categoria, e percebe-se a opção mais utilizada foi a indicação de atendimento 

duas vezes por semana. Porém, cumpre destacar que o formulário do PDI não especifica se o 

horário do AEE é feito no turno ou no contraturno da classe comum do aluno. 

Gráfico 1: Tipo de AEE 
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Gráfico 2 – Frequência semana 

 

Quanto a duração do atendimento para cada aluno o gráfico 3 apresenta a indicação de 

50 minutos por atendimento como a opção mais frequente para os alunos de todas as categorias. 

Porém foram encontradas também indicações de períodos mais longos de AEE, de 60 a 90. 

Além do AEE na SRM são indicados ainda atendimento do professor da SRM “na própria sala” 

(classe regular) descaracterizando o plano de AEE proposto na legislação brasileira como 

complemento da sala regular. 

Gráfico 3. Tempo e local de atendimento 

 

 

No gráfico 4, a forma do atendimento indicada foi o aspecto de maior equilíbrio na 

distribuição das frequências, sendo que para os alunos com DA e DI a indicação mais frequente 

é de atendimento em duplas ou grupo, enquanto que para os alunos das demais categorias, a 

principal indicação é de AEE individual.  
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Gráfico 4. Composição do atendimento 

 

O PDI poderia prever ainda a indicação de atendimento dos professores da SRM a 

outros profissionais, aos funcionários, colegas ou familiares do aluno. O gráfico 5 e 6 

descrevem, respectivamente, a frequência de indicações de atendimento a outros profissionais 

envolvidos na execução do PDI e orientações a serem realizadas pelo professor de AEE para 

outras pessoas.  

No gráfico 5 percebe-se que a principal indicação é de atendimento por profissional da 

área médica e de reabilitação,  como fonoaudiologia, fisioterapia (DF e DM), pediatras e 

neurologista, demonstrando a importância atribuída ao serviço de equipes multidisciplinares 

para a escolarização de estudantes com deficiência.  

O PDI continha ainda a indicação de orientações a serem realizadas pelo professor de 

AEE (gráfico 6). Neste aspecto forma encontradas indicações de orientações diversas. Nota-se, 

entretanto, que no caso do conjunto dos alunos enquadrados na condição de DI a maioria dos 

PDI não previa esse tipo de indicação, demonstrando que a escolarização desses alunos é 

entendida como função exclusiva dos professores do AEE. 
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Gráfico 5. Outros profissionais envolvidos 
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Figura 6. Orientações a serem realizadas pelo professor de AEE
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para os estudantes que compõem a população alvo da Educação Especial a 

literatura da área tem recomendado que o percurso de escolarização do aluno seja 

continuamente monitorado e avaliado e um dos instrumentos utilizados para este fim, sendo que 

em muitos países tem sido obrigatória, é a elaboração de planejamentos educacionais 

individualmente talhados para atender as necessidades especificas de cada aluno do público alvo 

da Educação Especial. 

Como visto, embora a legislação e as normas brasileiras não tenham dispositivos ou 

instrumentos prevendo a obrigatoriedade de elaboração de planos educacionais individualizados 

para esses alunos, alguns sistemas têm avançado no sentido de ter iniciativas nesse sentido. De 

fato cumpre destacar que o presente estudo não poderia ser realizado na maioria dos municípios 

brasileiros, porque essa prática de PEI não é comum devida a ausência de exigência, o que 

revela certa despreocupação com o percurso e resultado do processo de escolarização desses 

alunos. 

Assim o primeiro destaque a ser feito é o reconhecimento da iniciativa desse município 

de instituir esse tipo de procedimento que atesta uma maior seriedade na política local de 

inclusão escolar.  

Os resultados do presente estudo indicam que muito do que se faz a título de PDI nesta 

rede se centra no planejamento das ações do professor da sala de recurso, ou no atendimento 

educacional especializado, enquanto que não aparece a relação com o ensino ofertado em classe 

comum. Além disso, convém destacar que o preenchimento dos formulários ainda aparece como 

mera formalidade, pois encontra-se muitas repetições, incoerências e ausências no 

preenchimento desses documentos, que permitem questionar se os professores especializados 

compreendem a importância e/ou sabem elabora um plano educacional individualizado. 

Considerando-se que a principal indicação é de uma a duas sessões de AEE por semana, 

com duração média de menos de uma hora por sessão, pode-se deduzir que, se a criança ou 

jovem com deficiência deve permanecer a maior parte do tempo na classe comum, e não há 

como planejar seu ensino apenas enquanto ela estiver seus 50 a 100 minutos no AEE. Um plano 

educacional mais abrangente deve prever tanto o que deve acontecer na classe comum quanto na 

SRM.  
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Concluindo podemos dizer que a política educacional brasileira prevê o direito à 

escolarização de alunos com deficiência em classes comuns do ensino regular, mas que na 

prática apenas o acesso à matrícula e a frequência à classe comum está de fato assegurado. 

Uma vez que elas estejam na escola, a definição do que fazer com eles, tanto na classe comum 

quanto na SRM, ainda é assunto sujeito a muitas especulações, a decisões arbitrárias e 

subjetivas devido a falta de diretrizes.  

Se ainda parece que falta muito para que os sistemas de ensino brasileiro ofertem 

educação de qualidade tanto para alunos com quanto sem deficiências, um dos aspectos 

essenciais seria sem dúvida a instituição da exigência do planejamento educacional 

individualizado para os alunos público alvo da Educação Especial.  
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PRODUÇÃO E CONSUMO DA CULTURA SURDA 

NA CIDADE DE SANTARÉM-PARÁ 

 

Daiane Pinheiro – Universidade Federal do Oeste do Pará 

 

Esta pesquisa esta centrada na análise de produções culturais da comunidade surda organizada 

na cidade de Santarém – PA - Brasil. Procura-se problematizar as relações de poder envolvidas 

na produção de significados culturais e de identidades surdas. A cultura, na perspectiva à qual 

esse empreendimento se filia, está atravessada pelo processo discursivo e começa a ser estudada 

dentro de sua complexidade social, situada em uma arena de conflitos gerados pela busca de 

significação, que, portanto, fazem parte dos jogos das relações de poder/saber (HALL, 2007; 

CANCLINI, 1997). Tensiona-se pensar as produções culturais surdas como estratégias de 

legitimação cultural e linguistica, dando visibilidade política ao povo surdo. Com o interesse de 

dar continuidade a investigação desenvolvida por três Universidades Federais do Rio Grande do 

Sul/Brasil (KARNOPP; KLEIN; LUNARDI-LAZZARIN, 2013), a qual atuei como 

pesquisadora, esse estudo se ramifica da organização de pesquisa original, anteriormente 

discutidos a nível nacional, aplicando os conhecimentos á realidade específica da cidade de 

Santarém - PA. Pretende-se com isso: mapear as produções culturais da comunidade surda na 

cidade de Santarém com ênfase nos espaços em que há um movimento surdo organizado; 

analisar os processos de significação envolvidos na produção, circulação e consumo dos 

artefatos pertencentes à cultura surda; dar visibilidade e contribuir com a divulgação das 

produções culturais da comunidade surda dessa região. Com ênfase no registro das produções 

culturais de pessoas surdas, a presente proposta prioriza as manifestações políticas, os registros 

visuais, como as filmagens, a escrita da língua de sinais, as traduções da Libras para a escrita da 

língua portuguesa e outras produções artísticas. Fundamentada no campo dos Estudos Culturais 

em Educação, a pesquisa toma como empreendimentos metodológicos da investigação a partir 

de uma postura de suspeita, evitando os engessamentos e métodos prontos e dando à pesquisa 

direcionamentos maleáveis. A partir desses entendimentos, a pesquisa busca coletar dados por 

meio da promoção de encontros com lideres surdos integrantes de movimentos organizados e 

associações de Santarém-PA. Tais encontros já foram possíveis por meio de eventos 

promovidos na Universidade Federal do Oeste do Pará. Percebe-se que a movimentação cultural 

dos surdos em Santarém-PA ainda esta pautada em um processo de reconhecimento social e 

político, regidos por manifestações e organizações que buscas legitimar essa cultura. A forma 

como essa cultura circula e é consumida nesse contexto regional expressa que ainda é preciso 

romper com representações ouvintistas sobre a surdez, ou seja, representações pautadas no 

registro da deficiência, da falta e/ou da incapacidade desses sujeitos.    

Palavras-chave: Cultura surda, produções culturais, negociação, consumo. 
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PRODUCTION AND CONSUMPTION OF DEAF CULTURE 

IN THE CITY OF SANTARÉM-PARÁ 

 

This research is centered on the analysis of cultural productions of the deaf community 

organized at the city of Santarém – PA - Brazil. It was sought to problematize power relations 

involved in the production of cultural meanings and deaf identities. The culture, in the 

perspective of which this enterprise is affiliated, is crossed by the discursive process and it 

begins to be studied within their social complexity, situated in an arena of conflicts generated by 

the search for meaning, which, therefore, is a part of the games of power / knowledge relations 

(HALL, 2007; CANCLINI, 1997). It is intended to think in deaf cultural productions as 

strategies for cultural and linguistic legitimacy, giving political visibility to deaf people. With 

the interest to give continuity of a research developed by three Federal Universities of Rio 

Grande do Sul / Brazil (KARNOPP; KLEIN; LUNARDI-LAZZARIN, 2013), which I have 

worked as a researcher, this study branches of the organization of the original research, 

previously discussed at national level, applying the knowledge to the specific reality of the city 

of Santarém - PA. It is intended with this: to map the cultural productions of the deaf 

community in the city of Santarém with emphasis on areas where there is a deaf organized 

movement; analyze the meaning processes involved in the production, circulation and 

consumption of artifacts belonging to deaf culture; to provide visibility and contribute to the 

dissemination of cultural productions of the deaf community in this region. With emphasis on 

the recording of cultural productions of deaf people, this proposal prioritizes political 

demonstrations, visual records, such as filming, the writing of sign language, translations of 

Libras to Portuguese writing and other artistic productions. Grounded in the field of Cultural 

Studies in Education, the research takes as methodological research endeavors from a posture of 

suspicion, avoiding constraints and ready methods, giving malleable directions for the research. 

From these understandings, the study aims to collect data through the promotion of meetings 

with deaf leaders members of organized movements and associations of Santarém-PA. Such 

meetings have already been possible through events organized at the Federal University of 

Western Pará It was realized that the cultural movement of the deaf in Santarém-PA is still 

guided by a process of social and political recognition, governed by events and organizations 

that seeks to legitimize this culture. The way this culture circulates and is consumed in this 

regional context expresses that it is still necessary the disruption of ouvintistas representations 

about deafness such as representations grounded in record disability, lack and / or the inability 

of these individuals. 

Keywords: Deaf culture, cultural production, trading, consumption. 
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Introdução  

Ao fazer um recuo em relação à surdez, é preciso situar a comunidade surda em uma 

luta política e social para ser compreendida como produtora de culturas e identidades próprias. 

Nesse sentido, a cultura surda é significada cotidianamente de forma a produzir identidades em 

sujeitos que experienciam o mundo visualmente por meio da língua de sinais.  

Silva (1999) entende que esse pertencimento social, caracterizando-se como o conjunto 

de grupos diferenciados, com suas particularidades, configura uma sobreposição entre 

identidade e diferença. O autor afirma que  

 

A cultura é um campo de produção de significados no qual diferentes grupos 

sociais, situados em posições diferenciais de poder, lutam pela imposição de 

seus significados à sociedade mais ampla [...]. A cultura é um campo onde 

se define não apenas a forma que o mundo deve ter, mas também a forma 

como as pessoas e os grupos devem ser. A cultura é um jogo de poder 

(SILVA, 2001, p. 133-134). 

 

O sentido de poder, nessa concepção, é arquitetado como transitório, sendo ele o 

resultante e promovedor das relações que se estabelecem. As relações de poder, ao produzirem 

sentidos, dão margem para “ações construtivas – tanto em formações sociais mais amplas 

quanto em espaços e usos locais –, atuando como forças históricas” (FISCHER, 2002, p. 86). 

Tal compreensão teórica está atravessada por constantes questionamentos e 

problematizações, em que não se buscam ou definem verdades.  Foucault (1995) destaca que o 

discurso pode ou não caracterizar um processo de cadência, sendo que sua mobilidade está 

constantemente atravessada por outros discursos efêmeros.  

Ao tratar das relações de poder e saber, pensando em algo produzido discursivamente, é 

possível entender que a constituição de um desenvolvimento social, cultural e político está 

implicada nessas noções. Dessa forma, há um constante conflito no campo discursivo das 

relações sociais, sendo que, ao resultante desse processo, cabe o exercício do poder. É possível 

compreender também, nessa direção, que a instância cultural está sempre atravessada por esse 
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processo discursivo, estando situada em uma arena de conflitos gerados pela busca de 

significação social, que, portanto, fazem parte dos jogos de relações de poder/saber. 

 Nesse sentido, tratar da produção de identidades remete às redes discursivas 

compiladas nas relações de poder, que estabelecem confrontos na busca de significação 

nas práticas sociais. O poder toma sentido na trama discursiva, ditando verdades, 

definindo contextos culturais e identidades, dando “lugar” à diferença. O poder é gerado 

por um confronto de forças em que, atrelado ao saber, tomará sentido para ditar 

verdades que se configuram como “normas”. Para Costa, Silveira e Sommer (2003, p. 

49), 

 

Quem tem o poder de instituir a norma − a identidade − a impõe aos ‘outros’ 

− a diferença. O pólo narrativo, aquele que conta a história, que diz como o 

outro é ou deve ser, é a agência hegemônica da identidade, que marca a 

diferença do ‘outro’ em relação a si próprio.  

  

 Yúdice (2004) corrobora essa ideia quando utiliza o conceito de “força 

performativa” para justificar as práticas sociais dentro de uma lógica de desempenho do 

que foi sugerido como socialmente correto. Segundo o autor, “identidade e entidades de 

realidade social são constituídas pelas repetidas aproximações de modelos (...) bem 

como por aqueles resíduos (...) que são insuficientes” (YÚDICE, 2004, p.53). No 

entanto, destaca ainda que essa força é experienciada de formas diferentes, em 

diferentes contextos.   

 Esse lugar que dita as “regras”, que demarca as verdades a serem seguidas e, 

portanto, que produz identidades está na ordem do poder e saber. De acordo com 

Yúdice (2006, p. 12), “a cultura, além de ser transcendência, enaltecimento e identidade 

compartilhada, é também delimitação, que apoia hierarquias e relações de poder”. 

 Entender a cultura no contexto de produção de identidade e diferença, 

articuladas ao jogo das relações de poder/saber, aproxima-me da perspectiva dos 

Estudos Culturais. Essa abordagem teórica pode ser pensada como um campo não-
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homogêneo, sob a análise de produtos culturais de determinada prática social em 

seus múltiplos e diferentes textos
118

.  

 É sob essa abordagem teórica, de produção de significados, que problematizo os 

processos de reafirmação da cultura e identidade surda. Cabe discutir como esses 

processos de significação e produções são inventados. A linguagem fabrica o 

significado e a produção do que inventamos como cultura surda. A virada linguística 

entende a linguagem como o processo de significação, como produtora de discursos que 

criam realidades. A linguagem é, portanto, o meio pelo qual atribuímos sentido ao 

mundo. Nessa direção, a cultura torna-se central, pois a linguagem é central – “estamos 

sempre e irremediavelmente mergulhados na linguagem e numa cultura, de modo que 

aquilo que dizemos sobre elas não está jamais isento delas mesmas” (VEIGA-NETO, 

2005, p. 14). 

 Nesse contexto, em que a linguagem toma um lugar de produção, afastando-se 

de uma ideia reducionista de simples comunicação, o surdo é inventado pela sua 

diferença linguística. São as outras formas de representar os sujeitos surdos e como eles 

produzem a si mesmo o que interessa investigar com essa pesquisa. 

É a partir desse deslocamento teórico que a investigação apresentada se articula, 

considerando a perspectiva social e de legitimidade cultural dos sujeitos surdos. Inserido em um 

projeto maior onde foram levantados artefatos de significação de identidade surda no Brasil
119

, 

este estudo pretende discutir o consumo da cultura surda pelas comunidades surdas do Oeste do 

Pará como forma de demarcação de espaço e poder. Essas questões, imbricadas em uma rede 

discursiva que produz significados, trouxeram algumas inquietações: em que espaço essa 

produção cultural está ocorrendo, de que forma, com quais intenções e quais efeitos? 

Envoltos a esses questionamentos propõe-se observar a organização cultural surda na 

cidade de Santarém no estado do Pará/Brasil, analisando a produção, circulação e consumo de 

seus artefatos culturais e observando os efeitos de representação políticas e educacionais dessas 

movimentações. 

                                                             
118

 O termo “textos” é referido por Costa, Silveira & Sommer (2003, p.38) como “todas as produções 
culturais que carregam e produzem significados”. 
119

 Esse projeto, denominado “Produção, circulação e consumo da cultura surda brasileira”, envolvendo 
a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Pelotas e a Universidade Federal 
de Santa Maria, fez um levantamento das produções culturais que estão significando a cultura surda 
brasileira.  
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A Cultura Surda como campo de significação Linguística, educacional e Política. 

 

É fato que a aquisição da língua de sinais pelos surdos é fundamental para o 

desenvolvimento cognitivo deles (QUADROS, 2008), sendo a forma pela qual a linguagem 

constitui-se e permite a representação sobre as coisas.  A cultura, inventada com base na língua 

e legitimada também pela criação de artefatos culturais
120

 dos surdos, toma espaço importante 

no processo de desenvolvimento deles, possibilitando a constituição de identidades políticas e 

culturais dentro do contexto comunitário. A surdez, narrada pela perspectiva cultural, desloca o 

espectro segregacionista atrelado à educação desses sujeitos e passa a entendê-los na lógica de 

uma diferença cultural e linguística, acabando “com as práticas de regulação subjetivadas ao 

modelo ouvinte (...)” (SILVA, 2000, p. 97). Perlin (2006, p. 139), por sua vez, comenta ainda 

que:  

 

Por diferença entendemos o ser surdo com sua alteridade. Por exemplo, se 

perguntarmos: Por que os surdos querem escolas de Surdos? A resposta 

identifica a caminhada para a diferença: ’para tornarem-se sujeitos de sua 

história’, saírem da exclusão, construírem sua identidade em presença do 

outro surdo, para terem direito à presença cultural própria. 

 

Pautadas em um saber científico, essas verdades tomam lugar nos discursos acadêmicos 

e circulam pelas narrativas surdas. Partindo desses argumentos e da experiência de ser surdo, 

grupos organizados defendem o interesse por uma educação de surdos em escola de surdos, 

entendendo o uso fluente da língua e as trocas entre seus pares como indispensável para o 

processo de aprendizagem.  

                                                             
120

 Na obra A imagem do outro sobre a cultura surda, Karin Strobel (2009) entende artefatos culturais 

com elementos que caracterizam uma cultura, tomando um lugar central na constituição de sujeitos. 

Reportando-se à cultura surda, a autora aponta que esses artefatos produzem identidades e modos de ser 

surdo, demarcando e legitimando o lugar dessa cultura. Ainda nessa obra, Strobel cita oito artefatos da 

cultura surda, são eles: Experiência visual, artefato linguístico, artefato familiar, literatura surda, artes 

visuais, vida social esportiva, artefato político e tecnologias assistivas.  
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Para tratar do olhar que se lança, no presente estudo, sobre a invenção de uma 

cultura surda, seguem-se os direcionamentos teóricos dos Estudos Culturais, que entende a 

cultura como uma arena de significados atravessada pelas relações de poder/saber, em que 

se produzem identidades. A linguagem toma lugar central nessa discussão, compreendida como 

o meio de constituição de mundo e de representações sobre as coisas. E nessa direção, a cultura 

passa a ser concebida sobre outros formatos representativos, não mais como nivelamento social 

ou sentido estético, mas como uma invenção da linguagem e dos processos discursivos que se 

constituem pelas relações de poder, ou seja, essa perspectiva redireciona a noção de cultura, não 

distinguindo uma relação binária entre o que é cultural ou acultural, como baixa ou alta cultura, 

de forma que a cultura passa a ser um lugar de produção. Esse entendimento corrobora ao que 

Hall (1997, p. 29) denominou virada cultural 

 

A Virada Cultural está intimamente ligada a esta nova atitude em relação a 

linguagem, pois a cultura não é nada mais do que a soma de diferentes 

sistemas de classificação e diferentes formações discursivas aos quais a 

língua recorre a fim de dar significado as coisas. 

 

As diferentes formações discursivas, que o autor refere, estão na ordem das trocas de 

significados que se estabelecem dentro do contexto cultural. E nessa lógica de disputa de 

significados a serem legitimados e tomados como verdadeiros, se estabelecem formas distintas 

de interpretação sobre as coisas.  A produção de verdades dentro de uma cultura, atravessada 

pelos exercícios das relações de poder/saber para, assim, legitimá-las, dita modos de ser, agir e 

representar esses significados.  

Hall (1997) assinala ainda que essas representações inventadas por uma cultura 

majoritária, no caso a ouvinte, pode ser desafiada sob efeitos de resistência. Neste sentido, os 

surdos colocam-se em uma posição de contra-estratégia, resistindo às imposições ouvintes e 

legitimando, através das relações de poder, o seu lugar cultural e político no âmbito social. Os 

surdos, ao narrar-se nessa perspectiva, estão produzindo significados sobre a sua cultura e dando 

força aos movimentos representativos da surdez como diferença linguística, cultural e política. 

O surdo narrado sob uma perspectiva cultural da diferença corporifica o que Skliar 

(1999, p. 24) chamou de desouvitização, ou seja, uma forma de denunciar “práticas colonialistas 
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dos ouvintes sobre os surdos”, negando as narrativas ouvintistas
 121

 que ainda permeiam o 

campo educacional desses sujeitos. Esses entendimentos estão ancorados em concepções 

teóricas desenvolvidas pelos Estudos Surdos em Educação, que se inscreve na perspectiva 

dos Estudos Culturais e entende o surdo como sujeito constituído dentro de um contexto 

comunitário, linguístico e político. 

 

Os Estudos Surdos em Educação podem ser pensados como um território de 
investigação educacional e de proposições políticas que, através de um conjunto de 
concepções lingüísticas, culturais, comunitárias e de identidades, definem uma 
particular aproximação – e não uma apropriação – com o conhecimento e com os 
discursos sobre a surdez e sobre o mundo dos surdos (SKLIAR, 1998, p. 29).  
 

Essas concepções vêm ganhando forma e circulando em meio a discursos acadêmicos, 

repercutindo no poder de ditar essas outras verdades legitimadas sobre esses saberes. Tais 

produções conjeturam em movimentos de resistência e luta política da comunidade surda, 

preocupando-se em reafirmar o lugar da sua cultura dentro do campo social/educacional. 

Assim sendo, a comunidade toma forma quando os elementos de uma cultura associam-

se em interesses comuns, ou seja, pertencer a uma mesma cultura e, nela, produzir e ser 

produzido, está na ordem das constituições identitárias, aproximando os sujeitos às mesmas 

representações de significados. Para Bauman (2003, p. 15-16): “o tipo de entendimento em que 

a comunidade se baseia precede todos os acordos e desacordos. Tal entendimento não é uma 

linha de chegada, mas o ponto de partida de toda a união”. Essa união, no âmbito da cultura 

surda, é estabelecida pelo uso da mesma língua, pelo compartilhamento de causas políticas 

educacionais e fundamentalmente pela experiência de ser surdo. 

Desse modo, torna-se possível pensar a cultura como lócus temporal, em que as 

identidades são produzidas em meio aos interesses comuns de uma comunidade. Portanto, as 

identidades fabricadas em diferentes esferas temporais não são fixas ou permanentes, pois há, 

nesse meio, um constante deslocamento de verdades, isto é, os discursos sobre determinados 

significados estão sempre circulando em movimentos efêmeros, possibilitando diferentes 

representações sobre as coisas. Conforme Bauman (2006, p. 96-97), “somos incessantemente 
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 De acordo com Skliar (1998, p. 15) o ouvintismo caracteriza-se como “um conjunto de representações 

dos ouvintes, a partir do qual o surdo está obrigado a olhar-se e a narrar-se como se fosse ouvinte. Além 

disso, é nesse olhar-se, e nesse narrar-se, que acontecem as percepções do ser ’deficiente’, do ’não ser 

ouvinte’; percepções que legitimam as práticas terapêuticas habituais”. 
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forçados a torcer e moldar as nossas identidades, sem ser permitido que nos fixemos a uma 

delas, mesmo querendo”. Sendo assim, os surdos são produzidos por diferentes 

representações que vão sendo constituídas dentro de uma mesma cultura, ou seja, pensar o 

sujeito surdo como cultural ou deficiente auditivo está na ordem dos diferentes contextos em 

que esses sujeitos vão compondo as suas identidades, conforme esses discursos produzem-nos.  

 

Contextualização metodológica 

 

 A incursão desse trabalho esta calcada na perspectiva pós-estruturalista, 

tomando as concepções de Foucault para entender a constituição de mundo atravessado 

pelas relações de poder. Ressalta-se, porém, que a pesquisa não intenciona sacralizar 

Foucault, mas problematiza, a partir de alguns conceitos por ele discutidos, os efeitos de 

produção de sujeito. Neste entendimento, se propõe pensar a constituição de 

significados pela linguagem, envolta ao exercício do poder. Portanto, não se trata de 

uma “religião” ou uma ideia melhorada dos entendimentos filosóficos da modernidade, 

mas de uma critica às metanarrativas imposta por ela. Crítica entendida, aqui, como um 

processo de desconfiança e suspeita às metanarrativas. 

 

A crítica consiste em desentocar o pensamento e em ensaiar a mudança; 

mostrar que as coisas não são tão evidentes quanto se crê; fazer de forma que 

isso que se aceita como vigente em si não o seja mais em si. Fazer a crítica é 

tornar difíceis os gestos fáceis demais (FOUCAULT, 2006, p.180). 

 

  Neste sentido, o que estava tranquilo e confortável é posto sob suspeição. São 

formas de desconstruir essas metanarrativas que se configuram como um conjunto de 

verdades fixas e moldadas pelas concepções modernas. Para Fernandes (1994, p. 487) 

“nada é mais falso do que a verdade estabelecida”. 

  Nessa lógica, não tem sentido pensar os caminhos da pesquisa sob formatos 

modelados e arquitetados com estruturas metodológicas. Parte-se, pois, do 

entendimento de que o pesquisador produz tais caminhos, como também é produzido 

por eles em um processo efêmero. Neste sentido, não se buscam autores para a 
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reafirmação de ideias, mas como artifícios teóricos que dão legitimidade aos 

entendimentos, aqui, produzidos, configurados também como produtos de outros 

discursos. Toma-se, como ponto de partida, a sugestão de Foucault quando refere a 

preferência pela “teorização ao invés de teoria” (FOUCAULT, 2005, p. 23). São outras 

formas de pensar a pesquisa, adotando os conceitos como ferramentas metodológicas 

que funcionam nos processos operacionais da investigação.  

Para fins de delimitação metodológica, considera-se que algumas questões devam ser 

apontadas, não significando que no decorrer da investigação essas questões não venham a ser 

ampliadas e diversificadas. Nesse sentido, é preciso resalvar que tal empreendimento esta 

ancorado em uma pesquisa de abrangência nacional/Brasileira, desenvolvida por três 

universidades federais do estado do Rio Grande do Sul, conforme especificado anteriormente. A 

coordenadora do projeto, aqui proposto, teve função ativa nessa pesquisa articulando tal 

temática à suas investigações pessoais de formação continuada. Dessa forma, podem-se tomar 

como base algumas inferências analíticas apresentadas no relatório final encaminhado ao 

Ministério da Cultura/Brasil (fonte de fomento da pesquisa) em Fevereiro de 2013.  

 

Ao analisarmos os materiais observamos que a cultura surda serve de base ou 

garantia para fazer reivindicações da diferença no espaço público. Uma vez 

que a cultura é o que possibilita a criação de espaços em que as pessoas 

podem se sentir ‘seguras’ e ‘em casa’, a cultura surda é mais do que um 

ajuntamento de ideias, narrativas e materiais. Ela é fundamentada na 

diferença, que funciona como recurso político de luta por reconhecimento e 

legitimidade.  

 

Pautado nessas considerações e demais estudos aprofundados sobre os processos de 

significação cultural surda, preocupa-se em olhar para a movimentação política de legitimação 

desse povo especificamente na cidade de Santarém – PA/Brasil. Para isso foi montado um grupo 

de pesquisadores interessados na área que vem participando das discussões fomentadas junto ao 

Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação de Surdos (GEPES) da Universidade Federal do 

Oeste do Pará – Brasil. Tal grupo funciona sob coordenação de dois professores da UFOPA, 

dentre eles a pesquisadora que apresenta essa proposta. Fomentamos pensar, nesse espaço de 

estudo e pesquisa, a educação de surdos sob um olhar da diferença política, cultural e 

lingüística, aproximando interesses investigativos e dando força discursiva aos 

empreendimentos teóricos do grupo. 
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 A partir dessas considerações o presente estudo busca Fazer um mapeamento das 

produções artístico-culturais de artistas surdos, identificando as obras que circulam na 

comunidade surda de Santarém. Para isso foi possível identificar e fazer contato com os 

representantes do movimento surdo organizado (associações de surdos, espaços educacionais, 

Federação de Surdos, pontos de encontros) de Santarém, a fim de coletar as produções artístico-

culturais de artistas surdos e discutir, o sentido que a cultura surda toma nesses espaços de 

circulação. 

 Foi possível conhecer artistas e lideres surdos da região por meio de encontros 

promovidos na Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), como a o II 

Seminário Nacional de Educação de Surdos, o I encontro de Surdos e Interpretes de 

LIBRAS de Santarém, os cursos de formação ofertados pela UFOPA e a abertura do 

Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação de Surdos. O registro das manifestações 

artístico-culturais identificadas nos encontros foi feito através de filmagens e fotos para 

fins de análise e posterior disponibilização em formato audiovisual e/ou digital, já que 

esse recurso contempla a experiência visual das pessoas surdas. 

Os dados preliminares coletados nesses encontros permitiram algumas inferências 

analíticas sobre os processos sociais de significação envolvidos na produção, circulação e 

consumo dos artefatos pertencentes à cultura surda dessa região.  Também foi possível tomar 

como materialidade de pesquisa os discursos recorrentes e singulares que se apresentam nos 

materiais coletados. 

 A operacionalização da análise permitira, ao final da pesquisa, fazer um mapeamento 

da cultura surda na cidade de Santarém- PA/Brasil, identificando como esses processos de 

significação vêm inventando os sujeitos surdos nesse contexto regional.  

 

Apresentação, análise e discussão dos resultados. 

 Entende-se que as verdades inventadas pela modernidade são regimes rígidos, 

fixados em normas e regras como forma de instituir um modelo único de significar as 

coisas. Na perspectiva adotada no trabalho, essas verdades sempre vão existir, pois “a 

verdade é deste mundo” (FOUCAULT, 2001, p. 112), mas são constituídas em um 

processo efêmero, interpeladas pelas relações de poder/saber que as instituem. As 
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verdades não são fixas, imutáveis, estão sempre em um movimento contínuo de 

significados, pois quem tem um saber sobre algo tenta impor a sua verdade em meio 

às relações de poder. Neste sentido, poder e saber estão em uma mesma ordem no 

processo de significação.  

 O poder é compreendido, aqui, não mais como um sentido de posse ou um efeito 

de dominação, mas como exercício nas relações sociais. Adotada esta lógica, não se 

detém o poder permanente ou se institui uma verdade absoluta, pois essas relações estão 

sempre em movimento “difusamente aqui e ali, sem que esses pontos possam ser 

fixados de antemão, e de uma vez por todas” (GADELHA, 2009, p. 39). 

 Pensar as relações de poder em meio às práticas sociais na busca pela imposição 

de verdades é entender a linguagem como central no processo de significação, ou seja, 

são as redes discursivas
122

, constituídas pela linguagem, que darão significado para as 

coisas e, neste aspecto, a linguagem é compreendida como um exercício de produção da 

realidade. Esse entendimento é um feixe teórico que se denominou “virada lingüística” 

em que o processo de significação do mundo constitui-se através da linguagem, 

permitindo, em meio às relações de poder, representar e dar sentido para as coisas 

(HALL, 1997). 

  A cultura também toma lugar central, entendida como um campo de conflitos 

sociais, atravessado pelos jogos de poder/saber em que se produzem significados. É 

nessa lógica que a pesquisa volta-se para o entendimento de uma invenção cultural, ou 

seja, a linguagem produz, institui, inventa a existência de uma cultura. Dentro dessa 

arena cultural, são produzidos significados nas tramas do poder, que vão legitimando a 

existência dessa cultura. Tal abordagem, compreendida dentro do campo dos Estudos 

Culturais, é discutida por diferentes teóricos, tomando destaque Stuart Hall e Néstor 

Canclini, que reafirmam a invenção de uma de “virada cultural”. 

 

(...) a cultura é agora um dos elementos mais dinâmicos e mais imprevisíveis 

– da mudança histórica do novo milênio. Não devemos nos surpreender, 
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 Para Foucault (1995, p.124), o discurso pode ser entendido “enquanto um conjunto de enunciados que 

se apoia em um mesmo sistema de formação”.  
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então, que as lutas pelo poder deixem de ter uma forma simplesmente física 

e compulsiva para serem cada vez mais simbólicas e discursivas, e que o 

poder em si assuma, progressivamente, a forma de uma política cultural 

(HALL, 1997, p. 20). 

 

 Para tratar da invenção de uma cultura surda, toma-se tal abordagem teórica 

como lócus das teorizações da pesquisa. O sujeito surdo, produzido discursivamente 

dentro dessa cultura, é representado sob lócus político e linguístico, entendido sob a 

narrativa da diferença e não mais da deficiência. Skliar (1998) corrobora essa concepção 

quando trata dos Estudos Surdos, viabilizando a articulação da cultura no campo da 

educação de surdos, compreendendo o surdo como um sujeito cultural, assumindo, 

nesse sentido, uma identidade surda, pautada na apropriação linguística. 

 A partir desse entendimento, a surdez pode ser narrada sob diferentes 

perspectivas, conforme as representações culturais em determinado tempo espaço a 

produz. Isso significa dizer que o próprio conceito de significação cultural surda pode 

ser efêmero, assumindo diferentes frentes de significados em diferentes contextos 

sociais.  Desse modo, busca-se pensar aqui como as produções culturais vem 

significando os surdos e produzindo identidades culturais no contexto dessa pesquisa.  

  No I Encontro de Surdos e Intérpretes de LIBRAS de Santarém, organizado 

pela associação de surdos de Santarém – Pará/Brasil em parceria com a Universidade 

Federal do Oeste do Pará foi possível observar e capturar artefatos artísticos 

significativos a essa pesquisa.  

 No momento cultural-artístico desse evento, um grupo de surdos coordenados 

por um professor ouvinte apresentou uma dança folclórica da região amazônica 

denominada “Carimbó”. O ritmo desses compassos é acelerado e exige uma sincronia 

de movimentos. Os surdos que se apresentavam mostraram saber todos os passos, 

mesmo que por vezes imitando uma dançarina ouvinte inclusa no grupo.   

 Diferente da região sul do país, onde se observa maior militância na preservação 

cultural surda (KARNOPP, KLEIN, LUNARDI-LAZZARIN, 2009) em Santarém-PA/Brasil 

esses significados se movimentam sob a constituição cultural ouvinte, como a dança e a música. 

Nesse sentido, observa-se que tal marca cultural esta operando na lógica ouvintista (SKLIAR), 

constituindo sujeitos surdos sob as dependências e representações ouvinte. Para Skliar (1998, 
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p.15), esse termo trata de “representações dos ouvintes sobre a surdez e sobre os surdos”. 

Ainda em conformidade com esse entendimento, Lopes (2007, p. 102) afirma que  

  

O ouvintismo pode ser colocado como um conjunto de práticas culturais, 

materiais ou não, voltadas para o processo de subjetivação do ‘eu’ surdo. 

Essas práticas deixam marcas visíveis no corpo, assim como imprimem uma 

forma, um tipo de disciplina e de sujeição surda aos valores, padrões, normas, 

normalidade e médias ouvintes.  

 

 Tal marca pode ser observada dentro da própria associação e nas representações 

que constituem e inventam sujeitos sob narrativas diferentes. Na cidade de Santarém-

Pará/Brasil existem duas associações de surdos, que embora compartilhem significados 

culturais do povo surdo, divergem na conceitualização dessa cultura. Em um desses 

espaços há a participação de um ouvinte que representa a associação em diversas 

instancia políticas negociando os significados ali consumidos. No discurso da outra 

associação, esse não seria um meio de preservação cultural surda, alegando que, embora 

tal ouvinte faça parte do chamado “mundo surdo”, não vive a experiência política e 

linguística que marca a existência dessa cultura.  

 Essas representações e movimentações culturais podem ser um reflexo da 

constituição histórica educacional desses sujeitos surdos. Segundo dados da Secretaria 

Municipal de Educação do município de Santaré-Pará/Brasil (2013) não há interprete 

em escolas inclusivas, colocando sob suspeita o modelo bilíngue
123

 firmado 

politicamente na educação de surdos no Brasil. Relatos dos próprios surdos em 

pesquisas feitas na UFOPA (BARBOSA, 2013; CASTRO, 2013) mencionam a falta de 

instrutor surdo nas escolas e principalmente de professores fluentes em Língua 

Brasileira de Sinai. Esse caráter antagônico do sistema inclusivo, no que se refere à 

educação de surdos, reforça o olhar ouvintista nas representações educacionais e sociais 

sobre esses sujeitos, produzindo-os na incapacidade e na dependência aos ouvintes. 

                                                             
123

 O decreto 5.626 de 2005 institui o ensino bilíngüe de surdos em escolas regulares, definindo o uso da 

LIBRAS como primeira língua de surdos e o Português como segunda língua na modalidade escrita. 
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 Por outro lado, é possível perceber nos eventos temáticos, que há 

manifestações artísticas culturais as quais legitimam a existência cultural surda 

como estratégia de resistência política. Isso pode ser observado em outro momento 

cultural do I encontro de Surdos e Interpretes de LIBRAS de Santarém quando um 

adulto surdo conta uma piada a qual satiriza a inclusão de surdos. Em sua apresentação 

ele descreve uma situação de ensino aprendizagem em que o aluno surdo copia tudo o 

que o professor escreve no quadro. O professor demonstra satisfação e entende que 

aquela ação de ensino tem sido significativa para o aluno surdo. No momento seguinte o 

professor apaga o texto escrito no quadro, o aluno faz o mesmo no seu caderno, 

imitando a ação do professor. O humor irônico dessa piada surda denuncia um sério 

problema na inclusão de surdos da região, inferindo que tais alunos são meros 

instrumento de cópia e imitação.  

Larrosa (2000) infere que a ironia, como marca da pós-modernidade, provoca o riso e 

estabelece situações de autocrítica dos significados produzidos, representando determinadas 

realidades sob outro lócus interpretativo. No entanto, buscar o riso como efeito do humor 

irônico certamente irá depender da relação que o espectador estabelecerá na decodificação desse 

significado. Isso dependerá da representação consumida e as formas de subjetivação do sujeito, 

definindo “(...) a sua posição em relação ao preceito que ele acata” (FOUCAULT, 1983, p. 213-

214).  

Usar esse artifício para produzir cultura surda é um meio de desviar o convencionalismo 

existente em outros modos de produção militantes. Nessa ordem, produzir cultura e identidades 

surdas representa, pela configuração humorística, modos de constituir surdos no terreno 

contemporâneo. São outras estratégias de configuração cultural surda que se inscrevem nas 

mudanças sociais e tecnológicas da pós-modernidade, privilegiando (...) o pastiche, a colagem, a 

paródia, a ironia (...)” (SILVA, 2001, p. 114). 

Assim, é possível pensar que as produções humorísticas têm tomado maior efeito de 

visibilidade, circulação e consumo, dando sentido a estratégias de significação cultural dos 

surdos nos tempo atuais.  

 De modo mais direto e ainda necessário dentro da comunidade surda Santarena, 

é possível relatar um momento discursivo de um surdo professor da rede municipal de 

ensino de Santarém-Pará/Brasil. Tal sujeito se pronunciou em um encontro produzido 
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pela UFOPA tendo como tema a abertura oficial do Grupo de Estudo e Pesquisa em 

Educação de Surdos dessa universidade. As narrativas desse professor surdo 

problematizavam representações ouvintistas sobre a surdez, reafirmando o 

posicionamento político, cultural e linguístico desse povo. Tal narrativa traz para o 

circulo das discussões sobre a surdez uma outra representação a qual busca legitimar a 

existência cultural desses sujeitos e reforçar a militância surda na cidade de Santarém- 

Pará/Brasil. 

  Embora esse movimento ainda esteja começando nessa região, tais discursos 

marcam uma identidade produzida na militância cultural, sob os pressupostos políticos, 

culturais e lingüísticos desse povo. São os efeitos desses discursos que interessa pensar 

nessa pesquisa, e que modelos de sujeitos surdos tais narrativas vem produzindo.  

 

 Considerações finais 

 

Penso a cultura como recursividade, como meio de investimento dos surdos para 

manterem-se na diferença. Do mesmo modo, o uso dessa cultura pode ser articulado com a 

conveniência das formas de ser surdo, pois “a conveniência da cultura sustenta a 

performatividade como lógica fundamental da vida social hoje” (YÚDICE, 2004, p.50).  

Dessa forma, a cultura surda assume performances conforme a conveniência lhe 

permite. No contexto o qual se realiza essa pesquisa é possível perceber esses diferentes espaços 

de circulação e consumo de significados sobre a cultura surda, manifestados nos artefatos 

culturas produzidos por esse povo.  

Para entender os processos de produção, circulação e consumo da 

cultura surda nesses espaços é importante atentar que não é um conjunto de 

coisas que constitui a cultura, mas um conjunto de práticas que, 

consequentemente, produz um discurso sobre ela. 

Valores, hábitos, crenças, artefatos, práticas e comportamentos de um 

grupo social são elementos que geralmente descrevem uma cultura.  

Destacamos, porém, que nesse estudo cultura é entendida como uma 

produção discursiva constituída de significados, por meio da linguagem. Nesse 

sentido, não se busca um sentido estável e definitivo para tal conceito, apesar 
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de que ao pesquisar a cultura surda, é difícil não cair na armadilha de 

descrevê-la, categorizá-la, nomeá-la. Pretende-se entender como seus 

significados foram sendo produzidos e não um julgamento fixo e categorizante. 

É importante ressaltar que todas as ações propostas neste projeto de pesquisa fornecerão 

base para uma descrição/análise/comparação das produções culturais da comunidade surda da 

cidade de Santarém – PA/Brasil, no sentido de entender suas condições de produção, circulação 

e consumo. Dessa forma, acredita-se que os resultados da pesquisa potencializarão a 

democratização dessas produções, refletindo em possibilidades de inclusão social e de efetiva 

cidadania desses grupos sociais. 
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NAS RELAÇÕES DIALÓGICAS: POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE 

UMA CRIANÇA COM AUTISMO 

CORREIA, Helen Cristina 

Resumo 

O presente trabalho refere-se a um recorte da dissertação de mestrado cujo objetivo 

geral consistiu em analisar o processo de inclusão de uma criança com laudo médico de 

autismo na educação infantil, visando a repensá-lo, tendo por base a visão de mundo 

infantil. Empenhamo-nos em conhecer a infância da criança com autismo, analisar as 

práticas pedagógicas desenvolvidas na educação infantil em relação a essa criança e 

discutir aspectos referentes às implicações do processo de inclusão à constituição da 

subjetividade da criança. Utilizamos como metodologia o estudo de caso do tipo 

etnográfico devido à possibilidade de captar as particularidades, as singularidades que 

envolvem a escuta das vozes dos sujeitos. Para tanto, foi escolhido um centro de 

educação infantil no município de Vitória/ES. O trabalho se desenvolveu pela 

perspectiva histórico-cultural do desenvolvimento humano em Psicologia por acreditar 

que essa corrente teórica permite reconhecer a criança como sujeito social, histórico e 

produtor de cultura. Os dados foram organizados a partir de eixos de trabalho, para fins 

deste artigo, apresentaremos questões que respaldam as discussões sobre o eixo da 

linguagem. A linguagem ocupou um lugar central na pesquisa e se refere às palavras, 

expressões, “repetições”, utilizadas pela criança para se comunicar e se referir a como 

ela se sente e pensa sobre o espaço escolar. Reporta-se, também, às manifestações da 

criança que possibilitam ouvir/escutar o que ela quer dizer não apenas pela via oral. Este 

estudo indicou que a criança, sujeito desta pesquisa, reconhece a escola como espaço 

significativo para ela, contudo é necessário que o planejamento das práticas pedagógicas 

se efetive num olhar voltado para a sua maneira própria de aprender, levando em 

consideração o fato de ser criança, estar na infância, antes de ter uma deficiência. 

Encontramos pistas que possibilitam compreender que, no processo de apropriação do 

conhecimento e de constituição da subjetividade, é fundamental abrir espaço para as 

manifestações das crianças que se materializam nas relações dialógicas, na linguagem, 

pois os sujeitos são interativos e envolvidos nos processos históricos e sociais em que 

estão inseridos. 
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Palavras-chave: Infância. Criança. Inclusão. Linguagem. 

Abstract 

This current paper is a piece from the master and its objective is to analyze the process of 

inclusion of a child, with a medical statement of autism, in elementary school, trying to 

compensate him/her, based on a view of the infant world. We tried to know the childhood of the 

child with autism, to analyze the pedagogical practices development in elementary school 

related to this child and to discuss aspects concerning the implications of the process of 

inclusion to the constitution of subjectivity of the child. We used as methodology the 

ethnographic study of case for the possibility of getting the particularities, and singularities that 

evolve the hearing of voices of the subjects. That way, it was closen a center of elementary 

school in Vitória-ES. The work was developed by the perspective historical-cultural of human 

development in Psychology for believing that this theorical view can permit to recognize the 

child as a social, historical and cultural productor subject the data were organized from the axis 

of work; concerning that article, showing questions that support the discussions about the axis 

of language. The language accupied a central place in the research and is referred to words, 

expressions, repetitions, used by the child to communicate and to refer to how she feel and think 

about her school space. It reports, also, the manifestations of the child that possibilities 

hear/listen to what she is saying, not only by oral way. This study indicated that the child, the 

subject of this research, recognizes the school as a space very significant for her; However, it is 

necessary that the planning of pedagogical practices become effective in a look related to her 

own way to learn, taking into consideration the fact that the child being in the childhood before 

having the disability. We found clues that help us to understand that, in the process of 

appropriation of know hedge and the constitution of subjectivity, it is fundamental to open a 

space for the manifestation of children that are materialize in the dialogical relations, in 

language, because the subjects are interactive and involved in the historical and social process in 

witch they are inserted. 

Key-words: Childhood. Child. Inclusion. Language. 

 

 

 

Introdução 
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O presente artigo traz parte dos resultados de uma pesquisa realizada no ano de 2011 que 

teve como objetivo geral analisar o processo de inclusão de uma criança com laudo médico 

de autismo na educação infantil, visando a repensá-lo, tendo por base a visão de mundo 

infantil. Adotando uma abordagem metodológica de estudo de caso do tipo etnográfico 

mergulhamos no cotidiano de um Centro Municipal de Educação Infantil localizado em um 

bairro da cidade de Vitória/ES. Os dados foram organizados a partir de eixos de trabalho, para 

fins deste artigo, apresentaremos questões que respaldam as discussões sobre o eixo da 

linguagem. 

Conduzimos nossas reflexões a partir dos pressupostos teóricos da abordagem hitórico-

cultural que contribuem para a compreensão dos percursos singulares de constituição 

dos sujeitos e por entendermos que a teoria possibilita avanços no que se refere às 

questões relacionadas aos processos de inclusão das pessoas com deficiências 

vivenciados nas instituições de educação. 

Este estudo indicou que a criança, sujeito desta pesquisa, reconhece a escola como 

espaço significativo para ela, contudo é necessário que o planejamento das práticas 

pedagógicas se efetive num olhar voltado para a sua maneira própria de aprender, 

levando em consideração o fato de ser criança, estar na infância, antes de ter uma 

deficiência. Encontramos pistas que possibilitam compreender que, no processo de 

apropriação do conhecimento e de constituição da subjetividade, é fundamental abrir 

espaço para as manifestações das crianças que se materializam nas relações dialógicas, 

na linguagem, pois os sujeitos são interativos e envolvidos nos processos históricos e 

sociais em que estão inseridos. 

 

O sujeito social e histórico: Dialogando com a teoria 

Contrário ao que comumente fazemos, que é atribuir uma série de qualidades negativas à pessoa 

com deficiência ressaltando as suas dificuldades, sem antes conhecermos suas potencialidades, 

Vigotski (1989), na contramão dessa prática afirma que:  “É impossível apoiar-se no que falta a 

uma criança, naquilo que ela não é. Torna-se necessário ter uma ideia, ainda que seja vaga, 

sobre o que ela possui, sobre o que ela é” (p. 102, tradução nossa). 
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Em se tratando da educação oferecida à pessoa com deficiência, é importante conhecer 

como esse sujeito se desenvolve, como se apresenta o seu processo de desenvolvimento, 

como interage com o mundo, como organiza seus sistemas de compensações, as trocas, as 

mediações que ajudam na sua aprendizagem, a sua participação ou não no coletivo, a sua 

história de vida. 

A tarefa da escola, em poucas palavras, consiste em não adaptar-se à 

deficiência, mas sim em vencê-la. A criança com retardo mental 

necessita mais que a normal que a escola desenvolva nela os processos 

mentais, pois, entregue à sua própria sorte, ela não chega a dominá-los 

(VIGOTSKI, 1989, p. 119, tradução nossa). 

Segundo Vigotski (1989, p. 31, tradução nossa), “A garantia do desenvolvimento supereficiente 

está dada pela presença da insuficiência; por isso, as forças motrizes do desenvolvimento da 

criança são a inadaptação, a supercompensação”. Na não adaptação o homem torna-se inquieto, 

tem a capacidade de se desenvolver e transformar a realidade. Portanto, a compensação deve 

direcionar para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores e a compreensão de si 

mesmo e da sociedade que ajuda a construir. 

O diálogo com os pressupostos da teoria histórico-cultural favorece outro olhar sobre a 

criança com deficiência, entendendo-a como indivíduo social, ser humano em sua 

plenitude de vida, e que se constitui na relação com o outro. 

Vigotski (2007, p. 58) entende que as funções psicológicas se desenvolvem nas 

interações da criança com os diferentes contextos culturais e históricos, pois “[...] todas 

as funções superiores originam-se das relações reais entre indivíduos humanos”. Os 

significados, socialmente constituídos, e todas as funções no desenvolvimento da 

criança aparecem primeiro no nível social (interpsicológico) e, depois, no interior da 

criança (intrapsicológico). O desenvolvimento decorre de duas linhas que se 

entrecruzam: os processos elementares (origem biológica) e as funções superiores 

(origem sociocultural). 

Ao estudarmos a consciência da criança, não podemos nos restringir a analisar suas 

condições biologicamente definidas ou a constituição de seu mundo interno, em si 

mesmo, mas precisamos resgatar o reflexo do mundo externo no interno, ou seja, a 

interação da criança com a realidade social, pois “[...] desde os primeiros dias do 
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desenvolvimento da criança, suas atividades adquirem um significado próprio num 

sistema de comportamento social e, sendo dirigidas a objetivos definidos, são 

refratadas através do prisma do ambiente da criança” (VIGOTSKI, 2007, p. 18-19). 

Diante disso, podemos inferir que as relações sociais vividas pela criança que tem 

autismo, que muitas vezes são restritas a determinados espaços/ambientes, limitam as 

possibilidades de interlocução, convívio e compartilhamento e, assim, dificulta a essas 

crianças constituírem-se subjetivamente e construírem suas trajetórias de vida. 

Os estudos de Vigotski sobre deficiência mental apontam que, embora as funções 

mentais superiores (percepção, atenção, memória) encontrem uma barreira para seu 

desenvolvimento, isso não acontece de forma mecânica, porque o desenvolvimento 

encontra vias de realização nas relações sociais. Na deficiência mental, nem todas as 

funções psicológicas estão comprometidas no mesmo nível. No processo de 

compensação, cada função mental interfere de modo particular, de modo qualitativo. O 

desenvolvimento das funções psicológicas é constituído pelo contato da criança com os 

signos culturalmente construídos, como a linguagem, os gestos que, uma vez 

internalizados, propiciam à criança novas condições de desenvolvimento. 

A socialização da criança não só ativa e exercita suas funções 

psicológicas, como é a fonte do surgimento de uma forma totalmente 
nova de conduta determinada historicamente no desenvolvimento da 

humanidade e que, na estrutura da personalidade se apresenta como 

uma função psicológica superior. A relação social é a fonte dessas 

funções, em particular na criança deficiente mental (VIGOTSKI, 
1989, p. 109, tradução nossa). 

Acreditamos que, para as pessoas que têm autismo, é por meio das relações vivenciadas 

na coletividade que será possível consolidar seus processos de desenvolvimento e 

aprendizagem. Pelo investimento na efetivação de relações significativas que lhes 

proporcionem caminhos adequados para a sua inserção no meio social, desconsiderando 

a ênfase apenas no aspecto biológico e orgânico, será possível fornecer espaço à 

compensação real em nível de funções superiores. 

Nesse sentido, Vigotski se preocupou com a educação de todas as pessoas, com ou sem 

deficiência, e vai dizer que é possível que todos aprendam, pois o conhecimento é prospectivo, 

se houver a mediação. Faz uma crítica à escola especial da época para mostrar que ela limita e 
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isola as pessoas, levando ao não desenvolvimento das funções psicológicas superiores na 

criança com deficiência. Para o autor, “[...] o meio social é a verdadeira alavanca do 

processo educacional, e todo o papel do mestre consiste em direcionar essa alavanca” 

(VIGOTSKI, 2010, p. 65). 

Vigotski afirma ser fundamental a convivência no coletivo para o desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores, para todas as crianças. Esse pressuposto coloca em destaque a escola 

como espaço de apropriação do conhecimento científico e da cultura bem como de constituição 

da subjetividade, portanto é necessário que os educadores repensem práticas que muitas vezes 

desconsideram a diversidade humana. 

Assim, podemos perceber que a meta de Vigotski seria a construção do homem cultural, com 

suas funções superiores desenvolvidas, o homem livre, emancipado, que participa ativamente 

na/da sociedade, tendo ele deficiência ou não. E o papel da educação nesse processo é 

imprescindível, pois o que faz do homem, homem é o fato de ele poder ter acesso e se apropriar 

da cultura que se produziu historicamente. 

 

Contextualização metodológica  

Com a intenção de analisar o processo de inclusão de uma criança com autismo na 

educação infantil, investimos em uma busca por minúcias, indícios, pequenos detalhes 

nas interações da criança com outras crianças, com os profissionais que lidam 

diretamente com ela e com os objetos.  

Seguindo os princípios metodológicos do estudo de caso do tipo etnográfico, a 

construção de dados implicou o uso de observação participante, de entrevistas 

semiestruturadas, das narrativas e de estudos documentais. 

No início da pesquisa traçamos um plano de observação em que estaríamos presente nos 

diversos espaços da escola: sala de aula, pátio, pátio de areia, aula de Educação Física,  

refeitório, laboratório de informática. Estivemos na escola 31 vezes no total, no turno 

vespertino, perfazendo uma carga horária de 125 horas. 

A turma era composta por 23 crianças entre quatro e cinco anos, dividindo-se em 13 

meninos e 10 meninas. Quatro crianças matriculadas na turma, consideradas de risco 
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social, freqüentavam o horário integral da instituição, entrando às 7 horas da manhã 

e saindo às 17 horas da tarde. Desse modo, o grupo de referência dos participantes 

principais da pesquisa foi composto por: Débora( criança com quatro anos de idade, que 

apresentava diagnóstico médico de autismo), Gabriela( professora da sala de aula 

regular), Sâmela( professora de Educação Física), Aparecida( pedagoga), Juliana( 

estagiária) e a mãe de Débora. 

 

Apresentação, análise e discussão dos dados 

Neste momento acreditamos ser importante apresentar um pouco sobre Débora, menina 

que tem diagnóstico médico de autismo e que, aos quatro anos de idade, já dominava a 

leitura. 

Débora chegava por volta das 13 horas e vinha com a avó ou com o seu padrasto, pois a sua mãe 

trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. Era bem recebida pela professora e pelos colegas. 

Tinha maior afinidade com as colegas Daniele, Maria e Patrícia que também gostavam muito 

dela. As três meninas, muitas vezes, cuidavam dela. Débora gostava de brincar também com 

Vitória. 

Ao chegar à escola, Débora se encaminhava para espaços da sala onde permanecia interagindo 

com objetos que lhe chamavam a atenção, como cartazes com letras de músicas, livros, lápis e 

peças do alfabeto móvel. Gostava de música e cantarolava músicas da igreja e as músicas que 

aprendia na escola. Todas as atividades que envolviam música eram realizadas por Débora com 

bastante envolvimento. Segundo a sua mãe, em casa assiste na televisão programas infantis e 

DVD de músicas evangélicas. Poucas vezes realizava as atividades de registro escrito que eram 

propostas para a turma e não lhe eram apresentadas atividades diferenciadas, não sendo feitas 

adaptações com o objetivo de promover o seu interesse pela tarefa. 

Era muito difícil Débora aceitar o lanche que era oferecido no início da tarde, por volta das 13 

horas e 50 minutos. Parecia não ter fome nesse horário e, enquanto seus colegas lanchavam, 

permanecia fora do refeitório interagindo com as fotos coladas em um mural na parede ao lado 

do espaço onde são servidas as refeições. A menina gostava muito desse canto da escola onde se 

dedicava a olhar e tocar as fotografias com bastante atenção e interesse. Andava de um lado a 

outro do mural parecendo procurar as pessoas do seu contato maior. 
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As pessoas que lidavam com Débora, tanto na escola quanto em sua casa, acreditavam que 

a menina apresentava dificuldades de comunicação e interação com as crianças e os adultos:  

Porque às vezes a gente nota que, eu sei que não é nem pelas 

professoras, mas pela dificuldade que ela tem de se expressar, de 

falar o que ela quer, que acaba dificultando que as pessoas entendam 

o que ela quer. Se ela tem vontade de pegar um brinquedo que tá no 

alto, ela não sabe dizer qual é o brinquedo, então você vai pegar 

qualquer brinquedo, que não aquele que ela quer e ela se estressa. 

Muitas vezes a gente deixa a desejar as coisas que ela quer, porque 

nós mesmos não entendemos. Então eu acho que ela não tem os 

desejos dela atendidos na escola, pela dificuldade dela, entendeu? 

Não que os professores tenham má vontade, eu ainda não percebi 

isso, talvez possam até ter, mas eu não percebi. O que eu percebi é 

que ela tem uma dificuldade de se comunicar e de ser entendida e isso 

acaba deixando ela um pouco frustrada, digamos assim (MÃE de 

Débora).  

O jeito de ser de Débora provocou em sua mãe inquietações que a levaram a procurar a 

avaliação de especialistas e, aos dois anos de idade, a menina obteve o diagnóstico médico de 

transtorno global do desenvolvimento. 

Vasquez (2011) aponta controvérsias acerca dos sistemas classificatórios de diagnóstico que, 

segundo ela, representam tentativas de constituir um aluno, uma educação, um professor. Em 

um estudo realizado pela autora acerca das pesquisas sobre o autismo e outros transtornos, ela 

reafirma uma postura de questionamento das questões relativas ao diagnóstico e às 

possibilidades de ações educativas. 

A racionalidade restrita que acompanha as classificações médicas e 

psicopatológicas e a consequente limitação nos processos 

interventivos, precisa ser interrogada e transformada. Ao suspender 

respostas preconcebidas, abre-se espaço para percursos alternativos à 

impossibilidade e ineducabilidade. Abordar a escolarização de 

crianças e adolescentes com Transtornos Globais do Desenvolvimento 

é deparar-se com um campo em construção (VASQUEZ, 2008, p.14). 

Nesse processo que, de acordo com a autora, é permeado por dúvidas e incertezas, a escola e a 

educação se efetivam cada vez mais como espaços possíveis, na medida em que “[...] seja 

superada a concepção de escola como espaço social de transmissão de conhecimentos em seu 

valor instrumental e adaptativo” (VASQUEZ, 2008, p. 14). 
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A autora propõe a busca por novas formas de ler, reconhecer e valorar a diversidade 

humana por meio de uma intensa relação dialógica. 

Além disso, Débora frequentava uma sala em que as crianças eram consideradas pela escola 

como agitadas e indisciplinadas e, embora demonstrassem receio de falar nos momentos de 

diálogo coletivo, como roda de conversa e contação de histórias, conversavam entre elas e 

pareciam ter dificuldade para ouvir, principalmente as explicações da professora, o que 

dificultava a comunicação, o diálogo entre as pessoas envolvidas no processo de sala de aula. 

Por outro lado, permaneciam, por longos períodos da tarde, realizando atividades de registro 

escrito voltadas para aprendizagem das letras e dos números. Contudo, apesar de realizarem as 

atividades, algumas crianças ainda não conheciam as letras e os números e não sabiam escrever 

o próprio nome. 

A professora Gabriela fala do desafio que era trabalhar com a turma que, segundo ela, 

apresentava questões complexas que dificultavam o trabalho em sala de aula: 

É uma turma que tem comprometimentos, crianças adotivas. Os casos 

que acho mais difíceis de lidar são as crianças do Brincarte
124

 (Leila, 

Blu, Yan e Patrícia) que ficam o dia inteiro na escola. À tarde estão 

cansados, desmotivados. Acontecem mais momentos de conflitos do 

que momentos de brincadeira. Acredito que faltou trabalhar com a 

turma uma rotina diária desde o começo. Fico angustiada... É difícil! 

Às vezes até em uma fila em que não há respeito pelo colega. É uma 

questão desafiadora. A quantidade de alunos compromete o trabalho 

em sala de aula. Procuro elogiar, ressaltar os pontos positivos. A 

criança com deficiência, tento puxar ela. Ela trocou o medicamento e 

está agitada. Em casa é sozinha, mas na sala são 23 alunos. Eu não 

tenho preparo. Acho que é mais uma questão de socialização. É muito 

rapidinha a concentração dela. Mas têm pontos positivos, ela teve 

avanços. Agora ela entra no refeitório, mesmo que não come de tudo. 

Antes não entrava. Agora senta na mesa e come com os colegas 

(GABRIELA).  

Com o intuito de analisar os dados a partir das pistas e indícios observados no espaço 

pesquisado, elegemos eixos de trabalho que foram emergindo ao longo das observações 

e se tornando importantes na leitura dos dados. Para este trabalho estaremos dialogando 

com o eixo intitulado “As possibilidades de Débora em relação à linguagem”. 

                                                             
124

 Programa desenvolvido pelas Secretarias de Educação, Assistência Social e Saúde da PMV e parcerias com outras esferas de 

governo para o atendimento de crianças em situação de risco social e/ou pessoal. O atendimento acontece da seguinte forma: as 

crianças de seis meses a três anos participam do horário integral na própria instituição de educação infantil e as crianças de quatro a 

seis anos do integral que funciona em núcleos Brincarte. 
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A linguagem ocupou um lugar central na pesquisa e se refere às palavras, expressões, 

“repetições”, utilizadas pela criança para se comunicar e se referir a como ela se sente e 

pensa sobre o espaço escolar (sala de aula, pátio, pátio de areia, refeitório, laboratório de 

informática). Reporta-se, também, às manifestações da criança que possibilitam ouvir/escutar o 

que ela quer dizer não apenas pela via oral, mas pelas expressões faciais e corporais, seu choro, 

seu riso, seus gestos, seus olhares. 

Desse modo, empreendemos um esforço no sentido de realmente dispor de um olhar e uma 

escuta atentos e sensíveis, de maneira a captar não apenas aquilo que é dito, mas também aquilo 

que não é dito. Sabíamos que seria uma tarefa desafiadora, já que o que procurávamos eram 

indícios, pistas de algo complexo de ser detectado, que envolve a subjetividade do sujeito. 

Nessa vertente, procuramos fugir de concepções que rotulam e enquadram os sujeitos em 

determinadas características, entendendo que esses sujeitos são capazes de produzir o seu 

próprio texto, de serem autores de sua palavra: 

Ao se manifestar sobre como vivenciava a linguagem e estabelecia o diálogo em sua sala de 

aula, a professora demonstra o seu esforço na construção de uma prática baseada no diálogo. 

Porém, ao mesmo tempo em que acreditava que a turma era difícil de trabalhar, parecia sentir-se 

angustiada por não conseguir vivenciar o diálogo com seus alunos: “Procuro estabelecer o 

diálogo nos momentos de roda. Mas é uma turma muito agitada e falam alto, gritando e às 

vezes é difícil ter esse diálogo com eles. Ocorre muito pouco. Conto histórias. Mas no geral é 

difícil. Meu tom de voz é baixo” (PROFESSORA). 

A professora fala de suas tentativas de construção de um espaço dialógico e, desse modo, 

aponta-nos a importância do papel da “roda de conversa”
125

 no cotidiano educativo. Essa é uma 

possibilidade de promoção do movimento discursivo das crianças, uma oportunidade para 

planejar e avaliar o processo, para refletir sobre as normas e regras de convivência, para falar e 

ouvir, para dialogar. “Esta, é principalmente uma hora em que os elementos do grupo, falam, 

dão suas opiniões, discordam ou concordam sobre qualquer assunto” (FREIRE, 1983, p. 20). 

Contudo, esse momento parecia não se efetivar na sala de aula como uma ação coletiva que tem 

uma função pedagógica. 

                                                             
125

 No cotidiano da educação infantil, a roda de conversa configura-se como um dos momentos da rotina diária, quando, sentadas em 

círculo, juntamente com o educador, as crianças conversam, contam experiências, ouvem histórias, planejam atividades. Podemos 

encontrar diferentes expressões para caracterizar essa atividade, como: rodinha, hora da roda, hora da novidade, hora da conversa 

(HORN, 2004). 
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A estagiária também reconhece a importância de uma prática baseada no diálogo, na escuta 

das crianças como possibilidade nas relações em sala de aula, porém acreditava que muitas 

vezes os adultos não dão importância ao que as crianças dizem. 

É aquilo, não existe mais o ensino tradicional, não é só o professor 

que fala; tem que escutar o aluno também, porque a gente aprende 

com ele. E eu acho muito importante porque são trocas de 

informações muito válidas, tanto pra gente quanto para eles, eu acho 

que tem que ter. Às vezes o menino vai falar com a gente e a gente 

não ouve. ‘Ah, menino, eu heim!’. E você não pode fazer isso. Até em 

casa mesmo, com as nossas crianças, a gente às vezes tá estressado, 

com problema e o menino fala com a gente e a gente não dá 

importância, né?  (ESTAGIÁRIA). 

Bakhtin (2010) nos ajuda a pensar o cotidiano escolar de outra maneira, ao dizer que a categoria 

básica de concepção de linguagem é a interação verbal, que se dá fundamentalmente pelo 

diálogo. O autor destaca a importância da análise do enunciado, ou seja, da unidade da 

comunicação verbal, pois 

[...] o discurso só pode existir de fato na forma de enunciações 

concretas de determinados falantes, sujeitos do discurso. O discurso 

sempre está fundido em forma de enunciado pertencente a um 

determinado sujeito do discurso, e fora dessa forma não pode existir. 

Por mais diferentes que sejam as enunciações pelo seu volume, pelo 

conteúdo, pela construção composicional, elas possuem como 

unidades da comunicação discursiva peculiaridades estruturais 

comuns, e antes de tudo limites absolutamente precisos. Esses limites, 

de natureza especialmente substancial e de princípio, precisam ser 

examinados minuciosamente (BAKHTIN, 2010, p. 274-275). 

Portanto, toda enunciação é um diálogo e faz parte de um processo ininterrupto. Para Bakhtin 

(2010), nosso discurso ou todos os nossos enunciados é pleno de palavras dos outros e qualquer 

enunciado pressupõe aqueles que o antecederam e outros que o sucederão. Cada enunciado é um 

elo de uma cadeia de comunicação e só pode ser compreendido dentro de um contexto 

determinado. 

Desse modo, tanto as rodas de conversa como todas as ações que favorecem a comunicação 

discursiva precisam ser legitimadas no planejamento e nas ações em sala de aula. Pensamos que 

a formação continuada dos profissionais da educação seria uma das tentativas, atualmente, de 

pensar e elaborar conhecimentos sobre a necessidade de tornar a linguagem presente na escola e 

na sala de aula revestindo de novos significados as vivências presentes nesse espaço. 
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Jobim e Souza e Kramer (2003) nos falam que é urgente agir na escola com linguagem e na 

linguagem rompendo com uma concepção de linguagem como “meio de”, como 

instrumento vazio, passando a entendê-la e exercê-la como expressão viva, de experiências 

vivas, do presente e do passado. 

A linguagem é produção dos seres humanos que, por ser construída nas interações sociais, nos 

diálogos que ocorrem na vida, na história humana, permite pensar as ações e a constituição dos 

sujeitos. A seguir um registro de nosso diário: 

Ao chegar à sala de aula a pesquisadora encontra Juliana sentada no chão com as crianças 

contando a história da “Branca de neve”. As crianças estão atentas e concentradas ao que 

estão ouvindo, e ninguém sai da roda para pegar figurinhas ou qualquer outra coisa. Parecem 

estar encantadas com o que estão ouvindo, viajando junto com a contadora de história que 

gesticula e muda a voz dependendo do personagem. Débora ouve a história atentamente até o 

final, sentada de frente para a estagiária e, em nenhum momento, ela afasta da rodinha, 

permanecendo sentada junto com os colegas. Demonstra estar completamente envolvida na 

narrativa, com todos os seus sentidos. Como diria Walter Benjamin com os olhos, a alma e as 

mãos. [...] (Trecho do diário de campo, out., 2011). 

Podemos inferir, a partir desse episódio, que Débora não se afastava de todas as ações que 

envolvem o coletivo. Ouvir histórias era uma atividade pela qual ela se interessava, então ela se 

envolvia, participando ativamente. A menina gostava de ouvir histórias e, quanto mais a história 

fosse contada de maneira criativa e com entonação, mais ela se encantava e entrava no jogo 

junto com a narradora. 

Segundo a italiana Maria Cristina Rizzoli (2005), o fato mais importante que acontece, quando 

se conta uma história, é o relacionamento que se cria. Contar histórias é uma arte muito antiga 

que responde à necessidade humana mais profunda de manter esse relacionamento de empatia 

entre os indivíduos, possibilitando experimentar o que o outro experimenta e assim dar forma à 

própria experiência. 

Portanto, ouvir histórias tem uma importância muito grande para as crianças, e Débora 

demonstrava encantamento nesses momentos que se constituíam em possibilidades para 

conseguir a sua presença, a sua participação, a sua cumplicidade. E nós nos perguntamos: não 

seria essa a função da escola para todos os alunos, encantar para o conhecimento, para a 

história, para a leitura, para o desenho, para a escrita, de maneira que o acesso ao conhecimento 

ocorra em conexão com a vida?  
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De acordo com Vigotski (2007, p. 58), os significados socialmente construídos e todas as 

funções psicológicas aparecem primeiro no nível social (interpsicológico) e, depois, no 

interior da criança (intrapsicológico). Portanto, “[...] todas as funções superiores originam-

se das relações reais entre indivíduos humanos”. Isso significa dizer que é nas relações sociais 

vivenciadas pelas crianças que se dá o desenvolvimento e a aprendizagem. A escola se constitui 

em um espaço por excelência em que esse processo se efetiva. 

Segundo a professora Sâmela, a prática em sala de aula, baseada na escuta das crianças 

possibilita o conhecimento mútuo dos sujeitos envolvidos no processo. 

É um momento que você não dá uma aula, você conversa, mas você tá 

dando aula, porque você pergunta onde ele mora, se ele vem de 

transporte, você conhece a criança. [...] Então eu acho 

interessantíssimo e às vezes, assim, vida de professor é meio que 

voado, você tá fazendo uma coisa, tá fazendo outra e não se atenta 

pra essas coisas que a criança fala, mas é legal você se ligar e se 

tocar no que ele tá falando, porque, querendo ou não, é uma troca da 

criança com a gente e da gente com a criança. Então eu acho muito 

legal você escutar, e eu particularmente falo que educação infantil é 

um lugar onde todo mundo teria que passar, porque é aqui que 

começa, você vê o desenvolvimento, você pega as fotos, as atividades 

que deu no início e você vê um desenvolvimento gigantesco que 

aconteceu ao longo do ano (PROFESSORA DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA). 

Para a professora Sâmela, a oportunidade que tem de ouvir/escutar as crianças possibilita 

repensar o seu planejamento. Desse modo, a professora nos lembra que, na ação de planejar o 

trabalho educativo, é necessário conhecer as crianças, escutar esses sujeitos. Visto dessa forma, 

o planejamento é consequência de uma ação partilhada, de encontro entre os sujeitos, de 

conhecimento do outro, de interação com o outro. 

Os textos existentes na sala e nos diversos espaços da escola despertavam a atenção e o interesse 

de Débora e, desse modo, é possível dizer que a menina se percebia como leitora desses textos, 

na medida em que interagia com eles, tanto sozinha quanto por meio da interação com um 

adulto ou com outra criança. Os textos escritos e as imagens se constituíam em ferramentas que 

possibilitavam o diálogo e a comunicação com Débora. A menina dedicava grande parte do 

tempo que passava na escola à interação com esses materiais. Vejamos: 

No horário de recreio da professora, Débora não quis ir para o pátio, permanecendo na sala 

anexa, [...]. Ela se direciona para alguns cartazes colados na parede que têm imagens e texto 
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sobre cooperação e passa a interagir com eles passando a mão e lendo o que está escrito. 

A pesquisadora começa a falar com a menina perguntando por que não quer ir para o 

pátio. Ela não responde, apenas desvia o olhar rapidamente dos cartazes e olha para a 

pesquisadora. [...], a pesquisadora decide interagir com Débora por meio do que ela está 

realizando e passa a observar os cartazes enquanto ela lê baixinho. Alguns cartazes estão no 

alto e ela aponta pedindo para levantá-la e, ao ser levantada, começa a bater as mãos nos 

cartazes. A pesquisadora coloca a menina no chão e ela ergue os braços para levantá-la 

novamente. A pesquisadora pega uma cadeira e fala: 

Pesquisadora – Sobe na cadeira, Débora. 

Débora sobe na cadeira, pega a mão da pesquisadora e leva até o cartaz pedindo para ler o 

que está escrito. [...] Depois de algum tempo explorando os cartazes, Débora desce da cadeira 

e fala: 

Débora – Água. 

Pesquisadora – Você quer água? 

Débora – Água. 

Pesquisadora – Então pega em minha mão pra gente ir tomar água. 

A menina sai de perto da pesquisadora, anda pela sala e volta pegando em sua mão. [...] 

Débora aponta para o bebedouro puxando a pesquisadora para mais perto. A menina bebe 

bastante água parecendo estar com sede (Trecho do diário de campo, dez. 11). 

Nesse episódio, Débora demonstra a sua capacidade de comunicação na medida em que 

manifesta uma necessidade, neste caso o fato de estar com sede. Ao comentar com a estagiária 

sobre esse episódio, ela fala que Débora nunca pediu água para ela dessa forma, ou seja, 

verbalizando. Segundo Juliana, sempre oferecia água para ela no começo da tarde. 

De acordo com Bakhtin (2010), não podemos negligenciar a natureza social e dialógica do 

enunciado. O desenvolvimento humano passa sempre pelo outro. É o outro que nos ajuda a nos 

dizer, a ser, a nos constituir. Portanto, é preciso potencializar as manifestações que possibilitam 

capacitar o outro a si constituir e a se emancipar como sujeito. Essas ações pedagógicas devem 

fazer parte da sala de aula em que ela está inserida. 



 

Parte II |Pág. 2588  

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. 

 

No episódio a seguir, podemos observar que é possível um trabalho voltado para as 

possibilidades dos sujeitos: 

Percebendo que as crianças já haviam perdido o interesse pela atividade que estava sendo 

realizada, que consistia em uma roda de capoeira, em que as crianças em dupla iam ao meio da 

roda para dançar, a professora Sâmela decide mudar a dinâmica da aula e chama a turma 

para o outro lado do pátio. Solicita que eles atravessem o pátio como se fossem caranguejos. 

Débora começa a se arrastar para traz imitando os colegas. Quando todos chegam ao final do 

percurso, ela ainda está no meio do percurso. Todos começam a gritar o seu nome, 

incentivando-a a chegar ao final. Ela faz o sinal de silêncio colocando o dedo na boca como se 

os gritos a estivessem incomodando por algum motivo. Nesse gesto é como se ela dissesse para 

seus colegas que o tempo dela não é o mesmo que o deles, ou será que não gosta do barulho 

mesmo e está pedindo silêncio? Débora chega ao final do percurso e seus amigos comemoram 

a sua chegada gritando e aplaudindo (Trecho do diário de campo set, 2011). 

Apesar de uma suposta dificuldade de comunicação, podemos perceber que Débora consegue se 

comunicar, demonstrar o seu pensamento, realizar a leitura do mundo de forma ativa e construir 

conhecimentos, pois, no processo de enunciação, a linguagem envolve duas realidades que se 

imbricam, entendendo que toda forma de comunicação, via linguagem, procede de alguém e se 

dirige para alguém, sendo, portanto, o produto da interação entre os indivíduos. Assim, 

[...] através da palavra, defino-me em relação ao outro, isto é, em 

última análise, em relação à coletividade. A palavra é uma espécie de 

ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apóia sobre mim numa 

extremidade, na outra apóia-se sobre o meu interlocutor (BAKHTIN, 

1992, p. 113). 

Desse modo, a enunciação de Débora, no episódio anterior, revela o contexto social da situação 

vivenciada por ela com o grupo de amigos, o que nos leva a compreender que o enunciado é 

determinado pelas relações sociais vividas pelos sujeitos, pois a língua vive e evolui 

historicamente na comunicação verbal concreta. Na verdade, é a enunciação que possibilita 

compreender os sentidos que os sujeitos imprimem aos processos vivenciados na realidade 

histórica e cultural. 

Algumas considerações 

Ao final da escrita deste trabalho, acreditamos ser importante registrar que, com esta pesquisa, 

não pretendemos afirmar generalizações sobre a inclusão de crianças com autismo, mas 
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apresentar uma possibilidade de perceber o movimento de inclusão desse sujeito na 

educação infantil na/pela linguagem 

Na educação das pessoas com autismo, as dificuldades não podem ser negadas, mas as 

capacidades existentes podem e devem servir de fonte para a construção de novas capacidades a 

partir de um planejamento da prática pedagógica na educação infantil que possibilite o exercício 

cotidiano da escuta desses sujeitos, pois eles são capazes de dizer, de se manifestar. A aposta 

categórica no potencial do ser humano pode contribuir para pensarmos possibilidades desse 

processo. 

Nesse sentido, o contexto pedagógico precisa se constituir como espaço de ouvir o 

outro, conhecer o outro como interlocutor capaz de nos dizer sobre muitas coisas. 

Assim, precisamos considerá-lo como espaço polifônico, espaço de relações dialógicas 

e possibilitar às crianças manifestarem seus desejos, suas necessidades, suas percepções, 

narrarem as suas experiências por meio das suas possibilidades. 

Este estudo indicou que a criança, sujeito desta pesquisa, reconhece a escola como 

espaço significativo para ela, contudo é necessário que o planejamento das práticas 

pedagógicas se efetive num olhar voltado para a sua maneira própria de aprender, 

levando em consideração o fato de ser criança, estar na infância, antes de ter uma 

deficiência. Encontramos pistas que possibilitam compreender que, no processo de 

apropriação do conhecimento e de constituição da subjetividade, é fundamental abrir 

espaço para as manifestações das crianças que se materializam nas relações dialógicas, 

na linguagem. 
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DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: (RE) CONSTRUINDO SABERES  

 

Fumes, Neiza de L. F. – Universidade Federal de Alagoas 

Silva, Tarciana A. L. – Università degli Studi di Roma Foro Italico. Bolsista da 
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Resumo  

Em um ambiente escolar devem ser oferecidas oportunidades de participação igualitária a todos 

os alunos de acordo com suas capacidades e dificuldades. Assim, a escola e o professor têm um 

papel importante no processo de aprendizagem dos alunos com deficiência. Quando se trata da 

deficiência intelectual percebem-se ainda alguns conceitos de cunho médico e a ideia de 

limitações cognitivas que impedem a aprendizagem destes alunos. A presente pesquisa teve 

como objetivo analisar a reconstrução dos conhecimentos de professoras-cursistas acerca da 

deficiência intelectual em um curso de formação continuada. Foram considerados os seguintes 

aspectos: os conhecimentos prévios das professoras sobre deficiência intelectual e a 

reconstrução destes conhecimentos. Este estudo foi baseado na pesquisa qualitativa com 

abordagem do estudo de caso, envolvendo uma turma de 25 professoras-cursistas de um pólo 

situado em uma cidade do Estado de São Paulo. Trata-se de um curso de formação continuada 

para o atendimento ao aluno com deficiência intelectual, dentro do paradigma da educação 

inclusiva, e realizado pela modalidade de educação à distância. Os instrumentos utilizados para 

a coleta de dados foram: o questionário aberto aplicado no início da formação e as atividades 

realizadas por cada professora-cursista dentro do Ambiente Virtual de Aprendizagem [AVA]. A 

análise dos dados foi realizada através da análise de conteúdos (categorias). O surgimento de 

novos elementos e a (re)significação dos conhecimentos, demonstram a importância da 

formação continuada ao disponibilizar discussões sobre a deficiência intelectual. Esta mudança 

é verificada ao transpor a ideia primária de um modelo eminentemente médico em que a 

deficiência intelectual era considerada como transtornos e doenças mentais, restrições na 

aprendizagem dos sujeitos e limitações no funcionamento intelectual. Com o processo de 

formação as professoras-cursistas modificaram seus conceitos e acrescentaram alguns elementos 

a estes. Estas mudanças são perceptíveis na sinalização dos aspectos associados à oportunidade 

de aprendizagem e desenvolvimento, enfatizando as capacidades e as potencialidades das 

pessoas com deficiência intelectual, e não apenas suas dificuldades e limitações. Considerando 

os desafios atuais da escola, a formação continuada deve envolver a equipe escolar como um 

todo e deve atuar no sentido de prepará-la para atuar da melhor forma com a diversidade. 

 

Palavras-chave: Educação inclusiva; deficiência intelectual; formação continuada 
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INCLUSIVE EDUCATION, TEACHER’S TRAINING AND INTELLECTUAL 

DISABILITY: (RE) CONSTRUCTION KNOWLEDGE 

 

 

Abstract  

In a school environment should be provided equal participation opportunities to all students 

according to their abilities and difficulties. Therefore, schools and teachers have an important 

role in the learning process of students with disabilities. When it comes to intellectual 

disabilities are perceived still some concepts of nature medical and of idea of cognitive 

limitations that impede the learning of these students. The aim of the present study was to 

analyze the reconstruction of knowledge of teachers-students about intellectual disability in a 

continuing training. We considered the following aspects: the previous knowledge of teachers 

about intellectual disability and reconstruction of such knowledge. This study was based on 

qualitative research with a case study involving a group of 25 teachers-students from a pole 

located in a city of São Paulo. This is a continuing training for act and to reply the student with 

intellectual disabilities, within the paradigm of inclusive education, and performed by the 

modality of distance education. The instruments used for data collection were: the open 

questionnaire administered at the beginning of the formation and activities made by each 

teacher-student within the Virtual Learning Environment. The data analysis was performed 

through analysis of contents (categories). The appearance of new elements and the 

(re)construction of knowledge, demonstrate the importance of continuing training to provide 

discussions on intellectual disability. This change is verified to overcome the primary idea of a 

model eminently medical in which the intellectual disability was considered as diseases and 

mental disorders, limitations on learning of individuals and limitations in intellectual 

functioning. With the process of training, the teachers-students changed their concepts and they 

added to these some elements. These changes are noticeable in the aspects associated with the 

opportunity for learning and development, highlighting the abilities and potential of people with 

intellectual disabilities, not just their difficulties and limitations. Considering the current 

challenges of the school, the continuing training should involve the school staff as a whole and 

should act to prepare it to work optimally with diversity. 

 

Keywords: Inclusive education; Intellectual disability; Continuing training.  
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INTRODUÇÃO 

 

Alguns estudos (Martins, 2007; Oliveira, 2007; Silva & Fumes, 2008; Fumes & Silva, 

2011), demonstram que uma das dificuldades em efetivar a inclusão escolar é o despreparo e a 

falta de conhecimentos de professores para atuarem na educação de alunos com deficiência, em 

particular aqueles com deficiência intelectual. Este fator é preocupante, pois, no paradigma da 

educação inclusiva, todos têm direito à escola regular com educação de qualidade, em um 

ambiente privo de discriminação e preconceito, que respeite a diversidade e que possa garantir a 

aprendizagem e o desenvolvimento psico-fisico-social daqueles que ali estão. 

Para alcançar a educação de qualidade, a formação dos professores baseado na inclusão 

escolar é de fundamental importância. Segundo Pletsch (2009), a precariedade de 

conhecimentos dos professores pode acarretar uma atuação profissional insuficiente e não 

sensível às necessidades dos alunos, dificultando o processo inclusivo nas escolas e o processo 

de aprendizagem dos alunos, principalmente aqueles com deficiência intelectual. 

A complexidade da deficiência intelectual requer da escolar e estruturações em sua 

forma de pensar, agir e lidar com a produção do conhecimento e com o processo de 

aprendizagem, já que o aluno com tal deficiência tem uma forma própria de lidar com o 

conhecimento e tem dificuldades para construí-lo. Assim, a escola precisa “recriar suas práticas, 

mudar suas concepções, rever seu papel, sempre reconhecendo e valorizando as diferenças” 

(Batista & Mantoan, 2006, p. 13). 

O professor tem um papel importante durante o processo de aprendizagem e o sucesso 

escolar dos alunos com deficiência intelectual, sendo fundamental sua postura e atuação em sala 

de aula, das oportunidades utilizadas para mediar a aprendizagem destes alunos, dos recursos 

adequados às necessidades individuais, do estímulo à construção da autonomia e tomada de 

decisão dos alunos com deficiência intelectual. As dificuldades não estão na deficiência, mas, na 

(falta) oferta de oportunidades para superar estes obstáculos que impedem/limitam a 

aprendizagem, o desenvolvimento e a construção da autonomia dos alunos. 
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Desta forma, são imprescindíveis as reconstruções para uma adequação da escola às 

necessidades dos seus alunos, com a remoção das várias barreiras, sejam físicas, atitudinais 

ou barreiras relativas à aprendizagem. Muitas vezes estas barreiras são provenientes da 

desinformação e “da insuficiência (ou ausência) de preparação adequada dos profissionais de 

ensino para atuação com a diversidade do aluno.” (Martins, 2007, p. 18) [itálico nosso]. 

Karagiannis, Stainback e Stainback (1999, p. 26) indicam que “ajudar os professores a 

tornarem-se melhores profissionais no contexto da inclusão torna-os conscientes de que os 

novos desafios finalmente vão beneficiar todos os alunos”. Estas mudanças em prol da inclusão 

partem da reestruturação da própria instituição educacional, através da formação adequada da 

equipe escolar e do corpo docente.  

Isto permite com que inquietações como “por que fazer?”, “o que fazer?”, “como 

fazer?”, possam encontrar respostas eficazes para auxiliar o caminho escolar de todos os alunos. 

E, quiçá, surgem mudanças nos conhecimentos e na atuação do professor, tornando-o mais 

preparado para as situações novas e complexas após as reflexões e discussões nos momentos da 

formação, contribuindo na aprendizagem de todos e nas atitudes de respeito às diferenças.  

Desta forma, levantamos indagações a respeito da conceituação, modelos, ideias sobre a 

deficiência intelectual e do processo ensino-aprendizagem destes alunos, com professores que 

atuam no ensino fundamental em uma formação continuada: que conceitos, conhecimentos os 

professores possuem acerca da deficiência intelectual? Quais os aspectos relevantes, apontados 

por professores, que possam contribuir e influenciar o sucesso escolar dos alunos deficiência 

intelectual? Quais são os pontos cruciais para a atuação do professor com alunos com 

deficiência intelectual em escolas inclusivas?  

A partir destas inquietações, tivemos como objetivo desta pesquisa analisar a 

reconstrução dos conhecimentos de professoras-cursistas acerca da deficiência intelectual em 

um curso de formação continuada. Para isto, consideramos os seguintes aspectos: os 

conhecimentos prévios sobre deficiência intelectual das professoras-cursistas e a possível 

reconstrução destes conhecimentos. 

 

 

METODOLOGIA  
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Este estudo foi baseado na pesquisa qualitativa (Bogdan & Biglen, 1994), com 

abordagem no estudo de caso. Este tipo de abordagem, segundo Chizzotti (2006, p.138) “pode 

revelar realidades universais, porque, guardadas as peculiaridades, nenhum caso é um fato 

isolado, independente das relações sociais onde ocorre”, portanto, pode ser objeto de reflexão 

para outras realidades de formação de professor com o formato semelhante ao deste curso em 

questão. O qual estava vinculado a um curso de extensão de formação continuada para o 

atendimento ao aluno com deficiência intelectual no paradigma da educação inclusiva, sendo 

realizado na modalidade de Educação à Distância [EAD], on-line, pela Universidade Federal de 

Alagoas [UFAL].  

A pesquisa envolveu uma turma de 25 professoras-cursistas
126

 de um pólo situado na 

região oeste do Estado de São Paulo. Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram: o 

questionário aberto aplicado no início da formação e as atividades realizadas pelas professoras-

cursistas no fórum de discussão “A deficiência mental” (Unidade III do Módulo II). A 

construção e a aplicação do questionário foram de responsabilidade da equipe de coordenação e 

organização deste curso. A análise dos dados foi realizada através da análise de conteúdos 

(categorias).   

 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

As professoras-cursistas aspiravam à ampliação e aquisição de conhecimentos a cerca 

do processo inclusivo, de habilidades para saber lidar com a diversidade e com os alunos com 

deficiência intelectual. Além de conhecimentos que auxiliassem a própria prática pedagógica 

com os alunos com deficiência intelectual, “provocando mudanças na sua atuação e fornecendo 

suporte para proporcionar vivências que fomentem a construção da autonomia e da 

aprendizagem do aluno.” (Fumes & Silva, 2011, p. 37).  

 

 

                                                             
126

 Utilizamos este termo porque os sujeitos da pesquisa eram todos do gênero feminino e por refletir a condição destas professoras 

como cursistas. As professoras atuavam em escolas públicas do ensino fundamental do 1° ciclo. 
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Saberes prévios sobre a deficiência intelectual 

 

Conhecemos de que forma as professoras-cursistas percebiam a deficiência intelectual e 

encontramos duas categorias (Gráfico 1) que espelham este pensamento: limitações no 

funcionamento intelectual e na aprendizagem; deficiência intelectual está relacionada com 

doença e transtornos mentais.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Saberes prévios sobre a deficiência intelectual 

 

Fonte: Questionário inicial (Gráfico: construção das autoras, 2013)  

 

 

a) Limitações no funcionamento intelectual e na aprendizagem - 16 professoras-cursistas 

relacionavam a deficiência intelectual com as limitações ou mau funcionamento de natureza 

intelectual e, como consequência, na dificuldade de aprender, de se relacionar com os demais ou 

na realização de alguma atividade. Para estas professoras-cursistas, a deficiência intelectual era: 

 

16 

6 

1 1 1 

Limitações no funcionamento intelectual e na aprendizagem

Deficiência intelectual relacionada à doença e transtornos

mentais

A aprendizagem do aluno com DI depende das condições

oferecidas pela escola

É uma deficiência como as outras, com suas especificidades e

com as barreiras para aquisição do conhecimento

Sem resposta
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Na minha visão Deficiência Mental
127

 é o mau funcionamento de uma área 

do cérebro que limita o indivíduo na realização de algumas tarefas simples ou 

complexas. (Pc Mt) 

 

Porém, algumas professoras relacionavam tal deficiência aos níveis, graus, ao 

Quociente Intelectual [QI] e ao funcionamento cognitivo com um nível abaixo da média. Sendo, 

portanto, responsável pelas dificuldades do aluno nos aspectos cognitivo, social e motor. Como 

é descrito abaixo: 

 

[...] Pode-se definir deficiência mental como o estado de redução notável do 

funcionamento intelectual inferior a média, associado a limitações pelo 

menos em dois aspectos do funcionamento adaptativo: comunicação, [...], 

autonomia, aptidões escolares, lazer e trabalho. [...] Este distúrbio só é 

percebido em muitas crianças quando elas começam a frequentar a escola. 

(Pc Gsl)  

 

...deficiência: falta/ e ou falha/insuficiência – imperfeição... mental: 

intelectual; relativo a mente/ [...] funcionamento intelectual, que seria  

inferior à média estatística das pessoas e, principalmente, em relação à 

dificuldade de adaptação ao entorno. [...] Por fim, Deficiência Mental é um 

estado onde existe uma limitação funcional em qualquer área do 

funcionamento humano, considerada abaixo da média geral das pessoas pelo 

sistema social onde se insere a pessoa. [...] Embora o assunto comporte uma 

discussão mais ampla, de modo acadêmico o funcionamento intelectual geral 

é definido pelo Quociente de Inteligência (QI ou equivalente). (Pc Lin)  

 

Algumas professoras-cursistas consideravam que a pessoa com deficiência intelectual, 

apesar da dificuldade cognitiva, pode aprender desde que lhe seja dada as oportunidades. 

Portanto: 

 

[...] dificuldade intelectual do indivíduo em abstrair na mente idéias [ideias], 

impressões e informações. Contudo acredito que todos são capazes de 

aprender e reter conhecimentos [...] e, portanto estas habilidades podem ser 

individuais, basta então estímulos desafiadores e que apoio de todos os 

envolvidos neste processo estejam presentes na vida do Deficiente Mental. 

(Pc Rsv) 

 

                                                             
127

 Apesar do termo “deficiência intelectual” ter sido incorporado em 2010 pela American Association on Intellectual and 

Development Disabilities (AAIDD), as professoras utilizaram o termo “deficiência mental”, pois, os textos durante a formação, 

assim como, documentos legais, não tinham ainda substituído a terminologia. Porém, o presente estudo utiliza o termo “deficiência 

intelectual”.   
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De forma, para as professoras-cursistas a deficiência intelectual era compreendida 

como limitações e com o desenvolvimento intelectual abaixo da média. Contudo, é 

necessário, segundo Rondanini (2006) ir além destes conceitos e de modelos avaliativos 

pré-estabelecidos como o teste de QI e como os instrumentos apenas mensuráveis.  

Portanto, é escusado enfatizar apenas este aspecto, para Aranha (2005), é verdade que 

alguns alunos com deficiência intelectual encontram mais dificuldades em conceitos abstratos 

ou em reter alguns conceitos e informações, outros ainda poderão necessitar de um trabalho 

individualizado, “mas também é verdade que muitos têm uma memória fabulosa! Que outros 

têm uma habilidade marcante para determinadas atividades ou tarefas” (p. 15), e mais, será 

realmente que estes pontos de dificuldades na aprendizagem são características específicas 

apenas dos alunos com deficiência intelectual? 

 

b) Deficiência intelectual está relacionada à doença e transtornos mentais – 6 professoras-

cursistas consideraram que esta deficiência é um transtorno e/ou doença mental com 

manifestações patológicas e problemas comportamentais, relacionando com as funções 

cognitivas e com a (im)possibilidade de aprendizagem. Averiguamos estas afirmações no 

fragmento seguinte: 

 

[...] A deficiência mental é um quadro psicopatológico que diz respeito, 

especificamente, às funções cognitivas. O que caracteriza a deficiência 
mental são as defasagens e alterações nas estruturas mentais para o 

conhecimento. (Pc Cdt)  

 

Os fragmentos a seguir demonstram a deficiência intelectual como um transtorno 

mental, sendo caracterizada por níveis inferiores à média, apresentando distúrbios de 

aprendizagem.  

 

Deficiência Mental pode ser definida como um transtorno que afeta o 

desenvolvimento global da pessoa, fazendo com que a mesma tenha o 

funcionamento intelectual inferior à média estabelecida dentro da 

normalidade, [...]. A deficiência mental é uma condição permanente, porém 

mutável, pode ser modificada se a pessoa deficiente receber educação 

adequada, considerando-se suas limitações e seus ritmos. A diversidade é 

enriquecedora da aprendizagem, se for bem aproveitada no contexto escolar. 

(Pc Ea)  

 

Algumas professoras-cursistas, mesmo considerando a deficiência intelectual como 

transtorno mental, se preocuparam em abordar a importância das oportunidades para as pessoas 
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com deficiência intelectual, evidenciando as suas capacidades. Como demonstra a 

observação abaixo: 

 

[...] Podemos considerar a Deficiência Mental como um transtorno global ou 

parcial do desenvolvimento, agregado a uma combinação de fatores 

biológicos e psicossociais que causam limitações nas diversas habilidades (de 

acordo com o grau de deficiência) [...]. Independente da terminologia, origem 

ou características apresentadas, todo deficiente mental pode e deve ter 

condições de se desenvolver nas diversas áreas do processo de ensino-

aprendizagem, de acordo com suas potencialidades e demais capacidades. (Pc 

Crt) 

 

Observa-se que de uma parte as professoras-cursistas afirmam que a deficiência 

intelectual está relacionada aos transtornos psíquico-mentais, causando limitações no 

desenvolvimento devido ao funcionamento cognitivo abaixo da média. Em contrapartida, elas 

relatam que se pode solucionar o problema mediante estímulos e condições adequadas 

oferecidas aos alunos com deficiência intelectual.  

Ao contrário do que foi exposto nas categorias “Limitações no funcionamento 

intelectual e na aprendizagem” e “Deficiência intelectual relacionada à doença e transtornos 

mentais”, uma professora-cursista afirmou que a aprendizagem do aluno com deficiência 

intelectual depende das condições oferecidas pela escola. Esta declaração é observada na 

seguinte fala: 

 

Deficiência mental para mim é só mais uma das diferenças encontradas no 

contexto escolar, então as escolas devem atender as diferenças, sendo capazes 

de ensinar a todos garantindo um bom desempenho escolar do aluno com 

deficiência mental. Todos são capazes de aprender, respeitando sempre suas 

individualidades. (Pc Rsl) 

 

Outra professora-cursista afirmou que esta é uma deficiência como as outras, porém 

com suas especificidades, e as suas barreiras estão mais relacionadas com a aquisição do 

conhecimento do que com as estruturas físicas. O recorte abaixo ilustra esta afirmativa: 

 

Apesar da deficiência mental ser muita complexa, ela nada mais é como uma 

outra def. [deficiência] e não deve ser vista por outro ângulo, fugindo assim 

de ser respeitada dentro de sua especificidade. As barreiras da deficiência 
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mental diferem das barreiras encontradas nas demais deficiências, porque 

ela  trata-se de barreiras referentes a maneira de lidar com o saber em geral, 

fato que reflete preponderantemente na construção do conhecimento escolar. 

(Pc Sdr) 

 

A professora-cursista Pc Sdr demonstrou ainda a preocupação com a confusão para 

compreender a diferença entre deficiência intelectual e dificuldades de aprendizagem. Esta 

confusão acarreta, segundo ela, o aumento do número de alunos com tal deficiência, pois: 

O aparecimento de novas terminologias, como as necessidades educacionais 

especiais, aumentou a confusão entre casos de deficiência mental e outros 

que apenas apresentam problemas na aprendizagem, por esse motivo que 

muitas vezes são devidos as próprias práticas escolares. [...] O número de 

alunos categorizados como def. [deficientes] mentais foi ampliado 

enormemente, abrangendo todos aqueles que não demonstram bom 

aproveitamento escolar e com dificuldades de seguir as normas disciplinares 

da escola, caso que deve ser revisto urgentemente, respeitando a dificuldade 

de cada aluno. (Pc Sdr) 

 

Constatamos que a deficiência intelectual era compreendida por uma parte das 

professoras-cursistas como um transtorno mental, problemas psíquicos, doença mental e 

relacionada ao teste de QI e a níveis inferiores de inteligência. Porém, Rondanini (2006, p. 185) 

[tradução nossa] afirma que “precisamos quebrar este modelo, que nos oferece um 

conhecimento parcial, superficial e até mesmo trivial” da deficiência intelectual. 

Esta concepção da deficiência intelectual como impedimento do desenvolvimento 

regular do intelecto abaixo da média da sociedade, se espelha em uma prática classificatória e 

categorial, sendo identificada, segundo Carvalho e Maciel (2003, p. 148) “como uma condição 

individual, inerente, restrita à pessoa. Essa posição encontra fundamento nas perspectivas 

organicistas e psicológicas, atribuindo-se pouca importância à influência de fatores 

socioculturais”, não mencionando a importância do processo educativo e das influências dos 

fatores externos e interpessoais. 

Poucas professoras-cursistas consideraram que a escola é um ambiente que deve acolher 

a diversidade e possibilitar a aprendizagem dos alunos com deficiência, atendendo de forma 

adequada a todos. Com este olhar, verificamos algumas ideias em torno das barreiras e da 

complexidade da deficiência intelectual relacionadas à forma de lidar com o conhecimento. 

Assim como, a postura e conhecimentos do professor como subsídios para estimular, apoiar, 
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oferecer condições de aprendizagem de acordo com as possibilidades e habilidades de cada 

aluno.      

 

 

A (re)construção do conhecimento sobre a Deficiência Intelectual: a inclusão como 

oportunidade para o sucesso escolar  

 

As discussões no fórum “A deficiência mental”, possibilitaram a identificação de 

mudanças no entendimento da deficiência intelectual pelas professoras-cursistas. Esta etapa 

foi dividida em três categorias (Gráfico 2): Conceitos reformulados sobre a deficiência 

intelectual; Conceitos ampliados e melhoria na compreensão sobre deficiência intelectual; e 

Manutenção dos conceitos quanto ao pensamento original sobre deficiência intelectual. Na 

segunda categoria, apesar da confirmação da não mudança nos conceitos, percebemos a 

ampliação e uma maior compreensão sobre deficiência intelectual.  

 

Gráfico 2: A (re)construção do conhecimento sobre a Deficiência Intelectual: a inclusão como 

oportunidade para o sucesso escolar 

 

Fonte: Fórum “A deficiência mental”, na Unidade III do Módulo II (Gráfico: construção das autoras, 

2013)  
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a) Conceitos reformulados sobre a deficiência intelectual - 11 professoras-cursistas 

confirmaram as mudanças de opinião e de conceitos, afirmando que a deficiência intelectual é 

uma dificuldade no funcionamento intelectual, porém, encontramos as seguintes categorias: 

Todos aprendem em um ambiente propício e com oportunidades; Todos aprendem desde 

que o professor possibilite esta aprendizagem. 

 

Todos aprendem em um ambiente propício e com oportunidades – 6 professoras-

cursistas notificaram a necessidade de oferecer oportunidades que estimulem a 

aprendizagem e as relações sociais dos alunos com deficiência intelectual. A expressão a 

seguir confirma: 

 

[...] posso definir que a deficiência é uma dificuldade no 

desenvolvimento cognitivo, psíquico e motor, relacionados com os 

fatores biológicos, psicossociais que leva a dificuldade em reter, abstrair 

e apreender as informações e conceitos. Creio que a pessoa com 

deficiência mental, recebendo apoio integral e incondicional da família, 

suporte educacional, estrutural, social e de saúde que levem ao 

aprendizado, respeitando o ritmo e a labilidade dando ao deficiente 

oportunidade de aprender [...] (Pc Cdn) [itálico nosso] 

     

As professoras-cursistas Pc Ie e Pc Ang enfatizaram a importância de não tratar os 

alunos com deficiência intelectual de forma diferente, mas, de oferecer oportunidades de 

aprendizagem. Constatamos esta situação abaixo: 

 

A aparência ou aspectos diferentes que o deficiente mental pode 

apresentar, não significa que necessitamos tratá-lo de modo diferente, 

muito menos com medo ou desrespeito. O deficiente mental tem 

condições de relacionar-se, brincar, conversar, etc. Isso ajuda a melhorar 

a sua integração em nosso meio, devemos sim dar oportunidades pra que 

ele demonstre o que é capaz de realizar... (Pc Ie) 

 

Após ler os textos que apresentavam e discorriam sobre o significado de 

deficiência mental, [...], pude perceber que o meu conceito apresentado 

anteriormente, precisou ser reformulado, acrescentado por alguns novos 

termos que o completou [...].Concordo quando o texto[...], diz que bem 

mais útil que classificar a pessoa com deficiência mental  simplesmente 
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em função do seu QI, é intensificar os apoios que esta precisará em 

cada área de seu funcionamento. (Pc Ang). [itálico nosso] 

 

A professora-cursista Pc Ang expõe que mudou o seu entendimento de deficiência 

intelectual, acrescentando ainda, a importância dos apoios e das oportunidades para as pessoas 

com esta deficiência. Assim: 

 

As práticas escolares que permitem ao aluno aprender e ter reconhecidos e 

valorizados os conhecimentos que é capaz de produzir, segundo suas 

possibilidades, são próprias de um ensino escolar que se distingue pela 

diversidade de atividades. O professor, na perspectiva da educação inclusiva, 

não é aquele que ministra um “ensino diversificado”, para alguns, mas aquele 

que prepara atividades diversas para seus alunos (com e sem deficiência 

mental) ao trabalhar um mesmo conteúdo curricular. (Batista & Mantoan, 

2006, p. 13) 

 

O professor e a escola devem disponibilizar o conhecimento para todos os alunos, sem 

exceção, devem mudar suas concepções e sua prática pedagógica, refletir sobre o seu papel e 

valorizar as diferenças. Desta forma, os alunos com deficiência intelectual terão as 

oportunidades de aprender os conhecimentos que os demais estão aprendendo, porém, com 

recursos e meios adequados às suas capacidades. 

 

Todos aprendem desde que o professor possibilite esta aprendizagem – as 5 

professoras-cursistas defendem que a aprendizagem do aluno com deficiência intelectual 

depende do próprio professor, com a construção de atividades que estimulem o processo de 

aprendizagem e que sejam adequadas à individualidade do aluno:  

[...] Eu já tive alunos com déficits na aprendizagem, lentos, apáticos, eu 

como professora sempre procurei respeitar o seu desenvolvimento, mas 

também desafiando para que progredisse, elogiando, [...]. Eu entendo 

que o aluno com deficiência tem uma maneira própria de lidar com o 

saber, algumas crianças exigem mais da competência, da habilidade do 

professor que deve estar disposto em atendê-los e não deixá-los de lado. 

O professor deve preparar atividades diversas para seus alunos com ou 

sem deficiência mental, trabalhando o mesmo conteúdo. A avaliação dos 

alunos visa ao conhecimento de seus avanços no entendimento dos 

conteúdos durante o ano letivo. (Pc Rsl). [itálico nosso] 

 



 

Parte II |Pág. 2604  

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 professora-cursista Pc Rsl expressa que a deficiência intelectual tem uma 

maneira própria de lidar com o saber, e esta forma individual exige mais 

conhecimentos e competência do professor. Exige, também, disposição e criatividade 

para preparar atividades variadas para o sucesso escolar do aluno com deficiência 

intelectual, evitando, portanto, a procura pelas “receitas” prontas. Entretanto, cada contexto 

deve utilizar as estratégias e seguir caminhos de acordo com sua realidade, mesmo que tenham 

consultado técnicas e procedimentos de outras experiências exitosas. 

Às vezes, os professores participam da formação continuada almejando encontrar 

atividades, metodologias e alternativas já formuladas e construídas. As experiências positivas de 

outras realidades escolares devem ser divulgadas e disseminadas, pois, as dificuldades 

encontradas podem ser semelhantes a de tantas outras escolas. Compreendendo que uma 

experiência exitosa é: 

 

Algo que foi feito por outros e que – no contexto deles – tem funcionado, 

provavelmente porque tinha boas características. E é sobre estas 

características que o leitor [professores e profissionais da educação] é 

chamado a observar, indagar e criticar, relacionando com a própria situação e 

com o próprio contexto. (Canevaro & Ianes, 2004, p. 8) [tradução nossa]. 

 

Certamente estas experiências não devem ser tidas como modelos ideais e não devem 

ser aplicados em todas as situações e contextos. Mesmo que tenham obtido bons resultados, 

cada situação traz suas particularidades e suas problemáticas. É importante que o professor 

reflita sobre elas e as necessidades de seu contexto, percebendo os pontos que podem ser 

transferidos e aplicados.  

A seguir os relatos das professoras-cursistas afirmam mudanças em seus 

conhecimentos e ratificam a responsabilidade do professor na aprendizagem dos alunos: 

As mudanças foram significativas, pois o professor deve procurar ações 

que visem suas mudanças, transformações e alterações que ajudem na 

sua maneira de ensinar, de maneira mais segura e ter domínio do 

conhecimento para garantir o atendimento das necessidades que seu 

aluno precisa. (Pc Glc)   

 

Na lição anterior, apontei sobre D.M [deficiência mental] que nada mais 

é do que outra doença, mas confesso que após as leituras eu acabei de 
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mudar em alguns conceitos, [...] a D.M é mais uma provocação para a 

transformação e melhoria do ensino escolar como um todo. Hoje acredito 

que a busca de novos conhecimentos é eterna, [...], devemos estar nos 

capacitando a cada dia, estarmos nos preparando desde as situações 

simples até as mais complexas. (Pc Sdr). [itálico nosso] 

 

Concordamos com a importante função do professor no processo escolar do aluno 

com deficiência intelectual, porém, não devemos depositar esta incumbência apenas a ele.  

Para alcançarmos uma melhoria na qualidade da educação, as ações não dependem apenas 

do professor e das mudanças em sua prática pedagógica. Toda a escola deve sofrer 

mudanças neste sentido, pois, “a baixa qualidade da educação escolar não é um problema 

técnico nem se trata de encontrar novas teorias ou novas técnicas de ensino e de as 

transmitirmos aos professores” (Souza, 2006, p. 489) [grifo da autora]. 

A atenção das políticas educacionais deve abranger ações para a instituição escolar 

como um todo, e não exclusivamente ao professor, considerando o contexto, as condições 

de trabalho neste espaço, a cultura escolar e a cultura docente, a gestão escolar local, a 

formação inicial deste professor, a carreira docente e as questões salariais.  

 

b) Conceitos ampliados e melhoria na compreensão sobre deficiência intelectual – 7 

professoras-cursistas confirmaram que não mudaram a sua forma de pensar a deficiência 

intelectual, porém, declararam que houve ampliação e melhor compreensão sobre o assunto, 

em particular, a aquisição de algumas atitudes em relação à inclusão. Foi ratificada a 

importância da inclusão no ambiente escolar, do respeito às possibilidades e dificuldades 

dos alunos com deficiência intelectual, o papel fundamental da escola de oferecer os 

estímulos, os apoios e as oportunidades para a aprendizagem de todos, inclusive dos alunos 

com deficiência intelectual.  

 

Lendo os textos e assistindo os vídeos, vejo que não mudei o meu 

pensamento ou conceito a respeito da deficiência mental, mas sim, notei 

que hoje sou capaz de entender ainda mais a necessidade de lutar pela 

inclusão, pois devemos respeitar o potencial de cada ser humano e seu 

nível de desenvolvimento: [...] onde as possibilidades devem ser 

lançadas de forma igualitária para todo e qualquer cidadão, sendo que na 

minha visão a discriminação o preconceito são as maiores "deficiências 

que o indivíduo" carrega dentro de si. (Pc Drm) 
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Mesmo sem alterar o pensamento sobre a deficiência intelectual, a 

aprendizagem da professora-cursista Pc Drm, gira em torno das questões de igualdade de 

oportunidades e eliminação do preconceito. Sendo este último, uma das maiores barreiras 

para efetivar a inclusão, para promover um ambiente igualitário de oportunidades e para a 

participação das pessoas com deficiência intelectual na sociedade.  

Os fragmentos a seguir, descrevem uma melhor compreensão sobre as pessoas com 

deficiência intelectual e a oportunidade de aprendizagem, desde que sejam respeitadas as 

suas dificuldades e sejam propostas atividades de acordo com suas possibilidades.  

Não diria mudança em meu pensamento, e sim aprendizado e melhor 

entendimento que gira em torno da definição de deficiência.  [...]. Não se 

deve confundir deficiência com incapacidade (termo arbitrário). 

Incapacidade é a situação de desvantagem impostas as pessoas com 

deficiência, através de fatores ambientais, que não apresentam barreiras 

para pessoas sem deficiência. (Pc Sbt) 

 

Após assistir vários vídeos e lido os textos, não mudei em nada meu 

conceito sobre deficiência mental, e sim aumentei meu conhecimento 

sobre o assunto, reforcei minha idéia [ideia] de que as pessoas com 

deficiência mental são capazes de aprender e devem ser incluídas no 

ambiente escolar e também social. Através da INCLUSÃO iremos 

promover um ambiente de cooperação e harmonia. (Pc Gsl) 

 

As professoras-cursistas afirmaram ter tido um melhor esclarecimento da definição 

de deficiência intelectual e a ampliação dos conhecimentos nesta temática. Relataram, 

também, o fortalecimento de suas ideias sobre a inclusão escolar e social, e de que as 

pessoas com deficiência intelectual são capazes de aprender, desde que seu 

desenvolvimento cognitivo seja respeitado. Portanto, a escola inclusiva é baseada no 

princípio de que todos têm a possibilidade de aprender e:  

 

Aceitar este princípio é iniciar a construção de um novo discurso educativo 

ao considerar a diferença no ser humano como um valor e não como um 

defeito e, a partir daí renascerá uma cultura escolar que ao respeitar as 

peculiaridades e idiossincrasia de cada menina e de cada menino evitará as 

desigualdades. (Melero, 2008, p. 6) [tradução nossa]. 
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É através destes discursos que podemos compreender que a escola é um 

espaço aberto a todos, acolhendo cada um independente de suas dificuldades e 

capacidades, principalmente, ultrapassando os modelos tradicionais de educação que 

separam as pessoas. 

 

c) Manutenção dos conceitos quanto ao pensamento original sobre deficiência 

intelectual - identificamos que 6 professoras-cursistas declararam não terem tido nenhuma 

alteração em seus conceitos sobre a deficiência intelectual, ainda que se contradigam. 

Mesmo continuando com o entendimento anterior de deficiência intelectual, não significa 

que estas professoras-cursistas pensavam e entendiam de forma errada. 

O recorte abaixo demonstra nenhuma mudança nos conhecimentos sobre 

deficiência intelectual, confirmando que é um déficit no funcionamento intelectual:   

 

O que seria deficiência mental? posso dizer que não houve mudanças em 

meu pensamento, [...] [o] texto veio a confirmar o que já tinha 

respondido, pois é uma das definições que hoje em dia é mais usada, na 

qual focaliza um déficit no funcionamento adaptativo, onde considera 

que as limitações conseqüentes da deficiência mental não estão presentes 

da mesma forma em todas as habilidades, assim a pessoa com deficiência  

mental poderá ter uma intensidade de apoios em cada área de seu 

funcionamento, seja em relação a inteligência conceitual, prática ou 

social. (Pc Sln)  

 

Mesmo confirmando a não mudança em seus conceitos sobre a deficiência 

intelectual, o recorte precedente expõe a necessidade de apoios para que sejam estimuladas 

as áreas de desenvolvimento, seja social, prático ou conceitual do aluno com deficiência 

intelectual. 

A professora-cursista Pc Lin questiona as mudanças que vêm ocorrendo no 

processo educacional, sem alcançar bons resultados. Podemos averiguar no fragmento a 

seguir:      

[...] em relação ao processo educativo, vive-se um momento, uma 

oportunidade, de mudanças significativas e valiosas para a área. [...] 

Correto ainda dizer que não obstante as experiências feitas e os avanços 

conseguidos, a educação, nos dias de hoje, vem sofrendo sucessivas 

derrotas para a sociedade [...]. Assim, embora cheia de oportunidades de 

desenvolvimento, o panorama da área educacional não é animador, 
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também pela falta de investimentos, o que só se agrava com a tendência 

isolacionista que os indivíduos vêm apresentando, contrariando a 

essência do ser humano, um ser social e comunicativo por excelência. 

Nesse quadro de falta de investimento e de isolamento do indivíduo, o 

que esperar da educação especial [...] e da educação destinada 

aos alunos especiais? [...]. O que dizer então da educação para aqueles 

que têm dificuldades em especifico, com é o caso dos deficientes 

mentais, auditivos, cegos...? Embora haja sérias divergências quanto ao 

melhor método para a aquisição da inclusão desses alunos, a maioria dos 

educadores busca constantemente soluções, apoios, recursos, 

capacitações... mas, a maior parte, ainda continuam atados... (Pc Lin) 

 

Isto é fruto da insuficiência de investimento na educação, agravando o quadro 

educacional das pessoas com necessidades educacionais especiais, as quais necessitam de 

apoios, oportunidades, incentivos e recursos para o sucesso escolar. Apesar da busca de 

alguns professores, por recursos, estratégias e formação continuada. 

As professoras-cursistas, no geral, (re)construíram e acrescentaram novos 

significados aos seus conhecimentos em relação à deficiência intelectual e passaram a 

compreender que o aluno com esta deficiência aprende. É como ratifica Aranha (2005, p. 

14) “não é verdade que ele não aprende! Enquanto for oferecida a oportunidade, ele aprenderá. 

Há que se elaborar um plano de ensino que atenda a diversidade de todos os alunos, inclusive 

os que apresentam dificuldades cognitivas” [itálico da autora]. Estas dificuldades podem estar 

ligadas à deficiência intelectual ou não. É importante a compreensão destes pontos para que o 

professor e a escola possam oferecer as oportunidades adequadas à individualidade do 

aluno. 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo trouxe dados sobre a contribuição da formação para que as 

professoras (re)construíssem seus saberes teóricos sobre a deficiência intelectual. Mesmo se 
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tratando de um grupo profissional diversificado em suas funções e atuações no âmbito 

escolar, observamos que no início da formação, as professoras-cursistas revelaram a 

necessidade de ampliação, renovação e obtenção de conhecimentos em relação à inclusão 

escolar e, sobretudo, como lidar com as necessidades educacionais especiais e com os alunos 

com deficiência intelectual em sala de aula.  

O surgimento de novos elementos e a (re)significação dos conhecimentos, demonstram 

a importância da formação continuada ao disponibilizar discussões sobre a deficiência 

intelectual. Esta mudança é verificada ao transpor a ideia primária determinada por um modelo 

eminentemente médico em que a deficiência intelectual era considerada como transtornos e 

doenças mentais, restrições na aprendizagem dos sujeitos, limitações no funcionamento 

intelectual sendo expresso em níveis e graus advindos de testes de QI, os quais eram 

considerados necessários para o diagnóstico e o tratamento.  

As mudanças ocorridas nos conhecimentos são perceptíveis na sinalização dos aspectos 

associados à oportunidade de aprendizagem e desenvolvimento, enfatizando as capacidades e as 

potencialidades das pessoas com deficiência intelectual, e não apenas suas dificuldades e 

limitações. Não obstante, o sucesso escolar dos alunos com deficiência intelectual, segundo as 

professoras-cursistas, depende das oportunidades e dos apoios que a escola disponibiliza, da 

oferta de possibilidades e utilização de estratégias adequadas à individualidade do aluno, 

estimulando sua aprendizagem e enfatizando suas capacidades e potencialidades, além do 

incitamento das relações sociais e do respeito à diversidade. 

Mesmo encontrando algumas afirmações de nenhuma mudança nos conceitos sobre 

deficiência intelectual, estas professoras-cursistas revelaram uma maior compreensão sobre esta 

deficiência, confirmando, portanto, a ampliação, renovação e/ou aquisição de conhecimentos 

pertinentes a esta temática. Afirmaram também a aquisição de suportes para atuar no paradigma 

inclusivo com os alunos com deficiência intelectual, destacando que a formação é uma das 

peças-chave para o bom desenvolvimento da prática pedagógica. 

Considerando os desafios atuais da escola, a formação continuada deve envolver a 

equipe escolar como um todo. E deve atuar no sentido de prepará-la para atuar da melhor forma 

com a diversidade e para uma nova postura em relação à educação inclusiva. Por conseguinte, 

favorece a quebra de barreiras e do preconceito como cunho imprescindível para que a inclusão 

escolar seja efetivada, promovendo um ambiente que oportunize a participação igualitária de 

todos de acordo com suas capacidades e dificuldades, eliminando a exclusão escolar e social. 
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Quando se compreende que a aprendizagem acontece no coletivo, que é 

imprescindível o respeito à diversidade e à individualidade, que é fundamental conhecer as 

dificuldades e as possibilidades dos alunos com deficiência, pode-se alcançar mudanças na 

convivência e na escola, com relações positivas e de aprendizagem.  
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Resumo 

O presente trabalho  apresenta uma experiência de inclusão escolar de alunos com deficiência em 

classes regulares na rede municipal de ensino do município de Ponta Grossa - Paraná, Brasil, no 

período de 2005 a 2012. No ano de 2005, a Secretaria Municipal de Educação, numa perspectiva 

inclusiva e com o objetivo de romper com uma política de segregação de crianças com 

deficiência, assumiu o desafio proposto pelo Ministério da Educação, de acolher todas as crianças 

com deficiências em turmas regulares dos anos iniciais do ensino fundamental, oportunizando-

lhes o acesso ao currículo da escola formal e a convivência com colegas da mesma faixa etária. 

São analisadas as políticas públicas adotadas pelo município de Ponta Grossa para atendimento 

educacional especializado dos alunos com deficiência intelectual e seu desempenho acadêmico. 

Destaca-se: a) implantação das salas de recursos multifuncionais para o atendimento especializado 

dos alunos no contraturno das classes regulares; b) formação continuada de professores de turmas 

regulares e de salas de recursos multifuncionais; c) instituição da presença de professor de 

acompanhamento específico para oportunizar acesso ao currículo para os alunos com dificuldades 

significativas de relacionamento e/ou aprendizagem em uma turma regular. Em relação ao 

desempenho dos alunos percebeu-se que aproximadamente 75% demonstraram avanços 

acadêmicos significativos e as mesmas dificuldades apresentadas pelos colegas sem deficiência. 

Ao se analisar perfil dos alunos que não conseguiram atingir um avanço significativo percebeu-se 
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dentre os motivos que interferiram no processo ensino-aprendizagem: a) número excessivo de 

faltas do aluno; b) ausência de valorização da escolarização por parte da família; c) 

dificuldade de entrosamento entre escola e família; d) descrença da escola quanto à 

aprendizagem do aluno. Após a implantação de uma política inclusiva no município de Ponta 

Grossa algumas barreiras foram derrubadas. Entre elas, a ideia de que o aluno com deficiência não 

aprende e não pode conviver com os demais alunos e a concepção de formação continuada de 

professores com enfoque exclusivamente voltado para a deficiência e não para o processo ensino-

aprendizagem. Entretanto, cabe ressaltar que embora os avanços sejam significativos e todos os 

alunos com deficiência tenham sua matrícula garantida ainda há muito que aprimorar para que se 

tenha uma escola pública de qualidade para todos. 

Palavras-chave: Deficiência intelectual; Ensino-aprendizagem; Inclusão . 

 

Abstract 

The present report introduces an experience of scholar inclusion of disabled students in regular 

classes in the municipal schools of Ponta Grossa city- Paraná, Brasil, from 2005 to 2012. In 2005, 

the Municipal Secretary of Education, in an inclusive approach and with the goal to stop  a 

segregation policy with the disabled children, took over the challenge proposed by the Education 

Ministry, to include all the disabled children in regular classes in the first years of the 

Fundamental teaching, giving opportunities to the formal curriculum of the school and the 

coexistence with the classmates with the same age. It is analyzed the public policies adopted by 

the city of Ponta Grossa to the educational attendance, specialized in the students with intellectual 

disability and their scholar development. It is in evidence :a) the adoption of classes of 

multifunctional resources for the specialized attendance of students in a different schedule of their 

regular classes; b) the ongoing specialization of teachers from the regular classes and the 

multifunctional resources classes; c) the presence of a teacher for specific accompanying to give 

opportunities to the curriculum for the students with a significant difficult of relationship and/or 

learning in a regular class. In relation to the development  of students, it was noticed that about 

75% showed significant scholar advancements and the same difficulties that their classmates 

without disability. Upon analyzing the profile of the students who didn´t get a significant 

advancement, it was verified that among the reasons that interfered in the teaching-learning 

process: a) many absences in the classes; b) lack of valorization of the school from the family; c) 

difficulties in the relationship between the school and the family; d) unfaith of the school about the 

learning process of the students. After the adoption of an including  policy in the city of Ponta 

Grossa,  some barriers  were destroyed. Among them, the idea that the disabled student doesn´t 

learn and can t́ live together with the other students and the conception of an ongoing study from 

the teachers with an approach to the disability and not to the process teaching-learning. 

Nevertheless, it is important to point that although the advancements are significant and all the 

students with disability have the vacancy guaranteed in the school, there is still a lot to improve  in 

order to have a public school with quality for all. 

Key words: Intellectual disability; teaching-learning; including. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Ao pensarmos sobre a inclusão, inevitavelmente nos deparamos com paradigmas 

diversos, alguns já superados, outros ainda coexistindo na contemporaneidade. Se a inclusão 

tem sido discutida na sociedade e de forma mais particular na escola é inevitável pensarmos que 

a exclusão não foi superada, mas a educação está impregnada dela. Desta forma, os desafios na 

efetivação da inclusão educacional são imensos e podemos apontar como principais: a quebra de 

barreiras, sejam elas arquitetônicas ou atitudinais, concepção de educação e a constituição da 

profissionalidade docente, considerando a formação de professores. 

 A educação inclusiva não se refere apenas à inclusão de pessoas com deficiência no 

contexto escolar, mas sim à concepção que todos têm direito não somente ao acesso, mas 

também ao sucesso na aprendizagem. Inúmeros fatores geram barreiras ou obstáculos. Alguns 

são extrínsecos aos alunos, outros intrínsecos. Percebe-se que quanto mais a escola for capaz de 

atuar nos fatores extrínsecos, oferecendo os suportes necessários na busca da aprendizagem, 

menos os fatores intrínsecos representarão barreiras. 

No que diz respeito aos alunos com deficiência pode-se afirmar que o Brasil tem estado 

na vanguarda de tais discussões. No campo da legislação nacional muito se tem avançado. A 

política da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (MEC-SEESP, 2008), 

apregoa o direito de toda criança frequentar a escola comum. A mesma legislação detalha ações 

a serem implementadas na escola para garantir o suporte necessário à aprendizagem. Estas ações 

dizem respeito à educação especial, concretizando-se em ações de atendimento suplementar e 

complementar ao ensino comum.  

 De acordo com a nova política de educação especial, os sistemas de ensino devem se 

organizar para oferecer a todos, não somente o acesso e a permanência, mas, sobretudo, a 

aprendizagem escolar. Isto implica em uma transformação da escola, para que a mesma crie 

condições de que todos os alunos possam atuar efetivamente neste espaço educativo focando as 

dificuldades do processo de construção do conhecimento para o ambiente escolar e não para as 

características particulares dos alunos. 

 Contudo, sabe-se, que não é por força de decreto ou lei que os sistemas se tornarão mais 

inclusivos, ou que os professores não terão resistência no trabalho com este alunado. Na verdade 
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não se trata somente de uma mudança externa, mas especialmente de uma transformação 

interna da escola, na qual todos os sujeitos envolvidos possam contribuir de forma 

dialógica.  

 Assim, o presente artigo pretende relatar  as mudanças empreendidas na Rede 

Municipal de Ponta Grossa, com relação à Educação Especial, ou seja, aos alunos com 

deficiências incluídos no ensino regular, no período de 2005 a 2012. 

 A experiência em questão pautou-se nos seguintes eixos: política educacional 

consistente, gestão escolar, serviços de suporte ao ensino regular, formação de professores e 

relação família escola. 

    A opção pelo ensino de alunos com deficiência no ensino regular pautou-se no 

principio da inclusão, concebendo a escola publica como uma escola para todos, na qual todos 

tem o direito ao acesso e ao aprendizado, inclusive aos alunos com deficiência. 

    A realidade encontrada no inicio de 2005 era um número relativamente pequeno de 

alunos com deficiência na RME. Os mesmos frequentavam as classes especiais do município, 

sendo que as mesmas muitas vezes situavam-se distantes da residência dos educandos. Não 

foram encontrados registros da inclusão destes alunos  no ensino regular ou da perspectiva que 

isto ocorresse em curto prazo. 

    A medida que estes alunos cresciam, tornando-se adolescentes e posteriormente 

adultos, eram excluídos do processo educacional. Alguns teimosamente permaneciam na 

Educação de Jovens e Adultos, porém sem registro algum, como alunos “fantasmas”. 

    Com esta realidade encontrada foi necessário tomar uma decisão. Ou mantinha-se o 

status quo vigente, com um paradigma que claramente privilegiava aos alunos “ditos normais” 

ou adotava-se uma política inclusiva, na qual todos os alunos, independente de sua condição de 

deficiência, cor, raça ou nível socioeconômico pudessem apropriar-se do saber escolar.  

    Com a clareza da função social que a escola desempenha, a decisão não podia ser 

outra que não fosse pela  inserção de todos no ensino regular. 

    Desta forma, a partir de 2005, as classes especiais gradativamente foram desativadas. 

As famílias foram convidadas a matricular seus filhos nas classes regulares, em escolas comuns 

próximas da residência dos mesmos. 
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    Considera-se que transformar a escola, tendo em vista sua herança meritocrática, 

excludente e dualista, não é tarefa fácil, em especial em um país como o Brasil no qual 

predomina a desigualdade social, a pobreza e a injustiça. Porém, a mudança embora difícil, 

é possível. 

    Desta forma, o presente relato objetiva elencar ações empreendidas para assegurar o 

acesso de todos na escola, sendo que tais ações decorriam de uma política educacional 

implementada que tinha em seu fundamento a crença que todas as crianças são sujeitos de 

direito e portanto, tinham o direito de freqüentar uma escola pública em classes comuns. Este 

fundamento foi permeado pela concepção de que todos são capazes de aprender. Assim, o que 

buscou-se assegurar foi não somente o acesso, mas a permanência com sucesso em classes 

comuns do ensino regular. 

 

2.  QUEBRA DE BARREIRAS ARQUITETÔNICAS  

 Muitos fatores geram barreiras ou obstáculos a aprendizagem, conforme já mencionado 

anteriormente, alguns intrínsecos ao alunos e outros extrínsecos. O que e claro e que obstáculos 

a aprendizagem não são exclusividade de pessoas com deficiências, mas as mesmas fazem parte 

do cotidiano escolar e se manifestam em qualquer etapa do ensino.  Conforme aponta Carvalho 

(2007, p. 59), “Barreiras existem para todos, mas alguns requerem ajuda e apoio para seu 

enfrentamento e superação, o que não nos autoriza a rotulá-los como alunos com defeito”. 

 Segundo a mesma autora em se tratando da educação de pessoas com deficiência, a 

remoção de barreiras tem sido caracterizada pelas barreiras arquitetônicas ambientais, que 

segundo ela manifestam-se como: 

 

a) insuficiência ou inexistência de meios de transportes adaptados; 

b) falta de esteiras rolantes, rampas ou elevadores que facilitem a entrada na 

escola; 

c) falta ou inadequação de sinalização informativa e indicativa direcional; 

d) superfícies irregulares, instáveis com desníveis e derrapantes, nos pisos de 

circulação interna e externa no terreno da escola; 

e) rampas com inclinação inadequadas; 
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f) áreas de circulação livres de barreiras para circulação de cadeiras de roda; 

g) portas com dimensões que dificultam ou impedem sua abertura e a 

movimentação entre os cômodos que separa; 

h) sanitários inadequados, sem barras de apoio ou bacias sanitárias e lavatórios 

acessíveis; 

i) mobiliário escolar inadequado as necessidades do usuário. 

 

 

Na experiência em questão, muitas barreiras arquitetônicas foram encontradas. Uma  

delas diz respeito ao projeto arquitetônico que as escolas possuíam. Nenhuma das 81 escolas 

possuía rampa, pista tátil e a maioria delas não tinha qualquer elemento que caracterizasse a 

acessibilidade. Uma das primeiras medidas, portanto, foi a reforma de todas as escolas, no 

sentido de que todas pudessem receber todos os alunos de seu entorno, independente da 

condição na qual cada um deles se encontrava.  

Por si só esta ação representa uma mudança paradigmática, já que implica pensar a 

escola acessível sob todos os aspectos para todos. Significa também manter a escola disponível 

a todos que a ela recorreram. Assim, não se esperava que um aluno com deficiência chegasse a 

escola para alterar a sua estrutura, mas modificava-se sua estrutura de forma que todos que 

viessem a ela pudessem exercer plenamente seu direito de acesso e frequência a mesma. 

 As barreiras arquitetônicas representam um sério entrave, percebido já no momento do 

acesso do educando, mas prejudicam também sua permanência no ambiente escolar. Desta 

forma, e infringido o direito de todo cidadão de ir e vir, criando barreiras para sua participação. 

 E importante reconhecer o direito a acessibilidade, traduzi-los sob forma de leis, porém 

tem-se a clareza que isto não significa que serão sempre concretizados em ações que garantam a 

todos a mobilidade com autonomia e segurança. 

 Desta forma, criar condições arquitetônicas em todas as escolas da Rede Municipal de 

Ensino de Ponta Grossa - PR, significou mais do que reformar prédios, mas mobilizar a 

sociedade, em especial a comunidade escolar a pensar a escola como uma instituição pronta 

para receber todos que a ela chegarem, sem distinção de condições físicas, intelectuais e sociais. 

 



 

Parte II |Pág. 2619  

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. 

 

 

3.  QUEBRA DE BARREIRAS: ATITUDINAIS E PEDAGÓGICAS 

Embora considere-se relevante a quebra de barreiras arquitetônicas, não se pode 

considerar como a única ou  principal barreira, mas sem dúvida a mais visível. Outras tantas 

existem e tem relevância similar sem, contudo, ser percebida tão claramente. 

 Uma delas, também de extrema relevância, embora muitas vezes velada e a que se 

refere a aprendizagem. A mesma é expressa na dificuldade no processo ensino/aprendizagem, 

em especial na dificuldade que os professores tem nas variações metodológicas. 

 Conforme aponta Carvalho (2007, p. 61):  

 

Para remover barreiras a aprendizagem e para a participação (garantindo a todos 

essa acessibilidade) e preciso pensar em todos os alunos enquanto seres em 

processo de crescimento e desenvolvimento e que vivenciam o ensino 

aprendizagem segundo suas diferenças individuais. 

 

 

 Se as barreiras acima citadas podem ser visualizadas e quebradas com recursos e 

planejamento adequados, o mesmo não se pode dizer das barreiras atitudinais e pedagógicas. 

Esta realidade foi percebida na instituição de tal política, sendo que existiu uma 

resistência inicial tanto das famílias que julgavam que os filhos ficariam sem atendimento, 

quanto da escola que não sabia como trabalhar com este novo alunado. 

 A resistência inicial da família deve-se ao fato da crença de que as limitações oriundas 

das deficiências impedem a interação pedagógica com crianças consideradas normais. Deve-se 

também ao temor, muitas vezes legitimo, da rejeição que os filhos podem sofrer e da 

discriminação que estariam expostos. O novo paradigma implica também em uma mudança na 

lógica das famílias de alunos com deficiência, na medida em que busca a autonomia dos 

mesmos, contrapondo-se a tutela empreendida na maioria das famílias de pessoas com 

deficiências. 

 Tais concepções refletem o pensamento que permeia a sociedade, na qual o sentimento 

presente esta pautado geralmente na piedade, altruísmo e solidariedade.    
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            Segundo Carvalho (2007, p. 22), 

 

A história da educação especial esta pontilhada ou por explícitos mecanismos de 

rejeição concretizados nas perversas formas de exclusão, ou por sentimentos de 

amor ao próximo, sob a forma de altruísmo, de humanitarismo e de 

solidariedade, movidos pela piedade, geralmente. Tais sentimentos 

materializaram-se após o advento do cristianismo, pois, anteriormente, as 

crianças deficientes ate eram sacrificadas, porque  percebidas como estorvos ou 

como manifestações demoníacas, que precisavam ser segregadas, excluídas ou 

eliminadas. 

 

 

            Assim, os  sentimentos de amor expressos pela piedade, altruísmo, solidariedade e 

outros representam um avanço em relação ao pensamento que permeava  a história antiga, ainda 

esta impregnado da crença que as pessoas com deficiência estão  destinadas a viver a margem 

da sociedade, em geral recebendo somente a instrução em instituições especializadas e não 

podendo interagir com crianças de sua faixa etária, desenvolver seu potencial e finalmente 

conviver com pessoas ditas normais na sociedade. 

 A experiência em questão buscou neste rompimento de barreira paradigmática, 

sensibilizar a comunidade escolar para que a mesma, conscientizada, pudesse interferir na 

sociedade.  

           Considerou-se fundamental o papel da escola, no que diz respeito ao trabalho com sua 

comunidade, que consiste no trabalho focado nas famílias, bem como na formação de seus 

professores. 

 Quanto aos pais, os mesmos sentiam-se inseguros com relação ao que seus filhos 

encontrariam na escola comum. Estavam em uma zona de conforto, já que seus filhos 

frequentavam locais especializados, nos quais a interação se dava com sujeitos com 

semelhanças, dentro de uma mesma área de deficiência e com professores especializados para 

tratar aquele alunado. 

 Há que se considerar, contudo que, a insegurança dos pais com relação a escola, não diz 

respeito somente ao trato dos alunos com deficiência, mas com relação ao processo escolar 

como um todo.  
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 Para Homem (1998, p.12),  

 

a sustentação desse processo de marginalização dos pais as questões que dizem 

respeito a especificidade da escola, contribui significativamente para manter a 

aceitação dos preceitos da “boa” educação “escolar” pelos pais. Isto reduz, 

substancialmente, as tentativas destes últimos de interpelar e intervir, de maneira 

mais evidente, no cotidiano da escolarização de seus filhos. 

 

   

 Stanley e Wyness (2005, p. 63), também fazem observações a esse respeito. Nas 

entrevistas que realizaram em duas escolas publicas britânicas, os autores observaram que a 

maioria dos pais deseja ter informações sobre o desenvolvimento escolar de seus filhos, mas 

essa necessidade dos pais gera certa pressão sobre os professores. Assim, nos contatos entre pais 

e professores, tendia a prevalecer a percepção docente acerca da responsabilização familiar na 

consecução dos objetivos escolares. Segundo os autores, nos contatos formais, 

 

[...] os professores raramente se envolvem com os pais em questões de pratica e 

crença educacional, e, quando o fazem, tendem a ver isto como um erro. Na sua 

perspectiva, não devem expor as suas crenças e praticas a avaliação de pais que 

não compreendem a base dessas questões profissionais [...]. 

 

 

 Se a relação já e difícil entre pais e escola de uma forma geral, muito mais complexa 

esta relação se torna quando se trata de pais de filhos com deficiência. O sentimento e de 

insegurança e medo.  

 Assim, foi de fundamental importância o papel da escola, em primeiro lugar 

assegurando o direito de todas as crianças ao acesso as classes comuns da escola e aos serviços 

de suplementação escolar, e em segundo lugar a  plena participação dos pais no processo ensino 

aprendizagem dos seus filhos. 

 Quanto a esta participação é importante compreender que quanto mais os pais estão 

envolvidos neste processo, mas compreensão tem do mesmo, do ritmo e tempo de aprendizagem 

e da necessária interação entre família e escola. 
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 Na experiência em questão buscou-se o diálogo com os pais e a medida que se 

sentiam seguro quanto ao atendimento prestado pela escola, mais confiavam na mesma. 

 Assim, na instituição desta política privilegiou-se a relação dialógica com os pais. Esta 

relação concretizou-se em reuniões periódicas centralizadas em unidades escolares nas quais a 

equipe central buscava apoiar o trabalho da família, subsidiando suas ações com o objetivo de 

contribuir para que o aluno com deficiência se tornasse um sujeito autônomo. 

 Outro aspecto importante diz respeito a percepção que a comunidade escolar, em 

especial os pais de filhos ditos normais, tinham da convivência de seus filhos com as crianças 

com deficiência. Houve um estranhamento inicial e novamente o papel da escola em tornar clara 

sua função social foi fundamental, já que tornava sempre explicito o caráter publico da escola e 

o direito que todos tem do acesso e permanência na mesma.  

 Importante neste processo, foi a percepção de que a condição da aprendizagem do aluno 

com deficiência deixou de ser somente da família ou da instituição especializada, mas do 

trabalho com foco no sucesso da aprendizagem de todos os alunos, em especial do aluno com 

deficiência.                   

Porém, esta não foi uma tarefa fácil, tendo em vista que, embora muito se tenha 

avançado no paradigma da inclusão, as escolas ainda encontram muita dificuldade em realizar 

mudanças curriculares, alterando a sua metodologia, avaliação e considerando os vários estilos 

de aprendizagem.  

Glat (2007. p. 24) diz: “[...] embora as escolas privilegiem um discurso de aceitação à 

diversidade, na prática não se modificam para dar conta das especificidades de aprendizagem e 

desenvolvimento de todos os alunos”. 

O processo de inclusão busca um ensino de qualidade para todos, porém nossa 

sociedade é excludente e não democrática. Nosso país, em se tratando de legislação, avançou 

muito na luta por uma educação democrática e realmente inclusiva, mas sabemos que nossa 

legislação não garante as condições necessárias para uma verdadeira inclusão. Sabe-se que a 

inclusão é um processo social, portanto não é fácil e nem rápida a conscientização das pessoas, a 

fim de que tenham atitudes que respeitem e valorizem o ser humano,  

Foi necessário refletir-se sobre a lógica que permeava o ambiente escolar, no qual o 

aluno e sua família era culpabilizado pelo fracasso. 
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      Pensar o aluno como a origem de um problema, exigindo-se dele que se adéqüe à 

escola, é uma leitura inconcebível nos dias atuais. De acordo com Mantoan (2006, p. 16) 

"Se o que pretendemos é que a escola seja inclusiva, é urgente que seus planos se redefinam 

para uma educação voltada para a cidadania global, plena, livre de preconceitos, que reconheça 

e valorize as diferenças". 

A educação inclusiva pode ser considerada um novo paradigma 

educacional, porém,   tem-se a compreensão de que mudanças paradigmáticas 

não são tranqüilas, mas exigem uma profunda reflexão sobre os modelos 

adotados e os resultados alcançados.  

 A escola como está organizada, mantém seu caráter excludente e 

meritocrático. Isto é comprovado pelos altos índices de repetência e evasão 

escolar. Fica claro, portanto, que o fracasso escolar não é fruto da deficiência 

ou outros fatores intrínsecos aos alunos, mas sim resultado de variáveis 

inerentes ao próprio sistema escolar.  

 Entre estes fatores pode-se citar o currículo escolar, em um sentido 

amplo como: metodologias e práticas de avaliação. Na maioria dos casos as 

metodologias não contemplam variações na prática docente e a avaliação 

empregada não considera o educando em sua singularidade, com sua forma 

de aprender. O currículo como um todo não considera as diversidades 

socioeconômicas e culturais da população ou região na qual a escola está 

inserida.  

 Glat (2011, p. 76), afirma que a maioria dos alunos que fracassa na 

escola não tem, propriamente, dificuldade para aprender, mas sim de aprender 

da forma como são ensinados. 

 Um paradigma de vanguarda na educação, como o da inclusão, não 

garante o aprendizado de todos os alunos, se não houver uma transformação 

no interior da escola. É necessário compreender que, mais que o cumprimento 

da legislação, a escola precisa concretizar no cotidiano os pressupostos da 

inclusão.  

 Neste sentido, não basta assegurar a acessibilidade, é preciso criar 

condições para que a escola se transforme em um espaço aberto à 

diversidade, espaço de trocas que favoreçam o processo ensino 

aprendizagem. 

 Transformar a escola, significa criar condições para que todos os alunos 

aprendam, focando no processo de construção do conhecimento e não nas 
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características particulares dos alunos. Isto diz respeito a gestão escolar 

como organizadora das ações da escola, da gestão da sala de aula, na qual 

está implícita a concepção de homem que se tem, quando considera os 

diversos ritmos e estilos de aprendizagem. 

 Em relação ao ambiente escolar favorável à aprendizagem de forma 

inclusiva, Soodak (2003), conforme citado por Figueiredo (2010, p.56), afirma 

que : 

 

[...] é importante o desenvolvimento de estratégias para melhorar a 
qualidade global do ambiente da sala de aula para acolher os alunos 
com deficiência. Estas estratégias contemplam a organização de um 
ambiente no qual os alunos se sentem acolhidos, seguros e apoiados.  

 

O mesmo autor sugere que deve ser criada uma comunidade inclusiva, 

promover o sentimento de pertença, facilitar a aproximação das crianças, 

desenvolver a colaboração entre pais e professores e entre professores e 

outros membros da escola, evitando assim o fracasso e o abandono. 

Quanto às mudanças na gestão escolar, é importante salientar que as mesmas 

devem ocorrer no sentido de torná-la mais democrática e participativa para 

todos os atores desse espaço pedagógico. Isto significa compartilhar projetos e 

decisões e desenvolver uma política que compreenda o espaço da escola 

como um verdadeiro campo de ações pedagógicas e sociais.  

Figueiredo (2010, p. 60), afirma que " A  gestão da escola inclusiva tem um 

caráter colaborativo que implica no desenvolvimento de valores que mobilizam 

as pessoas a pensar, viver e  organizarem o espaço da escola incluindo neste 

todos os alunos". 

Não podemos olhar para escola, estabelecer crítica a mesma, sem pensar que 

ela está impregnada de valores existentes na sociedade, e em certa medida 

reproduz o caráter excludente e meritocrático da mesma. 

Conforme aponta Bordieu (1977), a escola é uma instituição reprodutora, 

instrumento privilegiado da burguesia. A partir desta crítica do autor é possível 

afirmar que quanto menos a escola estiver disposta a refletir sobre sua prática, 

mais ela estará reproduzindo as desigualdades encontradas na sociedade, 

sendo um instrumento da exclusão. Se ao contrário a escola estiver aberta a 

novas ideias, estabelecendo uma relação mais dialógica, estará dando um 

grande passo para uma instituição mais democrática e inclusiva. 
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Não é possível tratar da mudança da escola, sem considerarmos a instituição 

formadora de todos os que atuam nela. Desta forma compreende-se que se a escola 

precisa se reinventar para dar conta desta mudança paradigmática, a universidade, como 

instituição formadora dos profissionais da educação, também precisa repensar suas 

práticas e efetivar sua função social, de contribuir com uma sociedade mais justa e 

inclusiva. 

Quanto à esta questão há que se considerar a crise que atravessa a 

universidade, pautada não mais por valores que emergem da sociedade, mas 

sim por uma lógica mercantilista. Conforme aponta Santos (2005): 

 

[...] um conhecimento assente na distinção entre pesquisa científica e 

desenvolvimento tecnológico e a autonomia do investigador traduz-se numa 

certa irresponsabilidade social deste ante os resultados da aplicação do 

conhecimento. Ainda na lógica deste processo de produção de conhecimento 

universitário a distinção entre conhecimento científico e outros conhecimentos é 

absoluta, tal como o é a relação entre ciência e sociedade. A universidade produz 

conhecimento que a sociedade aplica ou não, uma alternativa que, por mais 

relevante socialmente, é indiferente ou irrelevante para o conhecimento 

produzido. 

  

 Desta forma, o autor clarifica que não há uma relação direta entre o conhecimento 

produzido na universidade e os anseios da sociedade. O conhecimento científico construído a 

partir de pesquisas não contribui necessariamente com a produção do saber na educação básica, 

não atendendo seus anseios e problemáticas. 

No que diz respeito a formação de professores uma das críticas que 

repousa sobre a questão é o fato de a mesma estar desarticulada da prática 

social. Na maioria dos casos os alunos só terão um vislumbre, embora precário 

da prática escolar quando em situação de estágio. Esta situação desvela a 

desarticulação existente entre a educação básica e o ensino superior.  

 É importante compreendermos também que o professor não se forma 

somente pelos saberes adquiridos no curso superior, mas a construção de sua 

identidade é composta de muitos saberes. 

 Tardiff (2000, p. 32), aponta que: 
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o saber docente se compõe, na verdade, de vários saberes técnicos e 
teóricos referentes à sua profissionalidade, porém distantes do ambiente 
escolar onde atuará futuramente, uma vez que essa formação privilegia 
o corpus teórico, desconsiderando, de certa maneira, o contexto escolar 
e os problemas inerentes à educação formal. Por isso, os professores 
iniciantes atribuem novos significados à sua formação acadêmica 
quando estão em contato com a sala de aula.  

 

O autor evidencia que os currículos de formação de professores, de uma forma 

geral, não estão voltado para a problematização da prática escolar, mas está 

impregnado de um corpus teórico desarticulado com a prática social mais 

ampla. 

Para Pimenta (2002, p.20-26), os saberes docentes são constituídos dos 

saberes: do conhecimento, dos saberes da experiência e dos saberes 

pedagógicos. 

Quanto ao saber do conhecimento, a mesma autora  aponta que os mesmos 

são construídos a partir de referencias apontados nos cursos de graduação, 

aliados aos conhecimentos adquiridos ao longo da vida. 

 Embora todos nós recebamos uma carga muito grande de informações, nem 

sempre as mesmas se transformam em conhecimento, conforme indica Morin 

(1993): 

 

Conhecimento não se reduz a informação. Esta é um primeiro estágio 
daquele. Conhecer implica um segundo estágio: o de trabalhar com as 
infomações classificando-as, analisando-as e contextualizando-as. O 
terceiro estágio tem a ver com a inteligência, a consciência ou sabedoria. 
Inteligência tem a ver com a arte de vincular conhecimento de maneira 
útil e pertinente, isto é, de produzir novas formas de progresso e 
desenvolvimento;consciência e sabedoria envolvem reflexão, isto é, 
capacidade de produzir novas formas de existência. 

 

Quanto aos saberes da experiência, a mesma autora indica que este saber é 

construído a partir das práticas vivenciadas como alunos, na relação com 

diferentes professores em toda a sua vida escolar. Esta experiência possibilita 

dizer quem foram os bons professores e os ruins. 

Quanto aos saberes pedagógicos, é correto afirmar que os mesmos estão 

vinculados ao que o acadêmico irá vivenciar nos cursos de formação. Porém, 

este conhecimento não pode estar desarticulado da prática social mais ampla. 

É importante que seja considerada a prática social como ponto de partida e 
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ponto de chegada, possibilitando uma ressignificação dos saberes nas 

formação dos professores. 

Há que se considerar contudo, que os cursos de formação de professores não 

tem levado em conta os saberes necessários a constituição da 

profissionalidade docente e tem estado na periferia da formação, limitando-se a 

trabalhar o “corpus teórico”.  

Já é lugar comum afirmar que os cursos de graduação tem proporcionado uma 

formação fragmentada, desvinculada da prática. É importante atentar, contudo, 

que esta formação deficiente não está restrita aos cursos de formação de 

professores, mas a universidade de uma forma geral. Se há algum tempo ela 

era considerada a melhor e mais respeitada instituição na produção de 

conhecimento científico, hoje ela é questionada, em especial quanto à função 

social que tem desempenhado. 

Isto ocorre porque a própria universidade tem passado por crises, estando sua 

função essencial de produção de conhecimento seriamente ameaçada.  

Santos (2003, p. 5), aponta três crises pelas quais tem passado a universidade. Para o 

autor a primeira diz respeito a crise da hegemonia. A mesma refere-se a uma mudança atrelada 

ao modelo capitalista pelo qual passa a sociedade. Se tradicionalmente a universidade ocupou-se 

na produção de alta cultura, no pensamento crítico e conhecimentos exemplares destinados à 

formação das elites, do outro existe a exigência da sociedade moderna na produção de padrões 

culturais médios e de conhecimentos instrumentais, que busquem uma formação para uma mão 

de obra qualificada para dar conta da demanda oriunda do sistema capitalista. Não encontrando 

na universidade este último modelo a sociedade busca outras instituições que atendam a 

demanda de uma formação mais aligeirada e que dê conta de instrumentalizar os sujeitos para a 

demanda atual. 

A segunda crise apontada pelo autor é o da legitimidade. Esta crise diz respeito ao fato 

de a universidade ter deixado de ser uma instituição consensual, ou seja, de um lado há a 

hierarquização dos saberes especializados pela restrição de acesso e de outro a exigência social 

e política pela democratização da universidade, oferecendo oportunidade para  os filhos das 

classes populares. 

A terceira crise diz respeito a crise institucional. A mesma é resultado da contradição 

existente entre a busca da autonomia da universidade em definir seus  valores e objetivos e de 

outro a crescente pressão da sociedade para que a mesma adote critérios de eficácia e de 

produtividade para atender aos anseios empresariais ou pelo viés da responsabilidade social. 
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É importante ressaltar que a crises da universidade são múltiplas e não tem uma 

única causa, porém, as mesmas estão reconfiguradas pela globalização neoliberal. Quanto a 

uma possível saída, aponta Santos (2003, p. 7): 

 

o único modo eficaz e emancipatório de enfrentar a globalização neoliberal é 

contrapor-lhe uma globalização alternativa,um globalização contra-hegemônica. 

Globalização contra-hegemônica da universidade enquanto bem público significa 

especificamente o seguinte: as reformas nacionais da universidade pública 

devem reflectir um projecto de país centrado em escolhas políticas que 

qualifiquem a inserção do país em contextos de produção e de distribuição de 

conhecimentos cada vez mais transnacionalizados e cada vez mais polarizados 

entre processos contraditórios de transnacionalização, a globalização neoliberal e 

a globalização contra-hegemônica. 

 

Pensar na universidade como bem público é pensar em um projeto de país, 

não em uma perspectiva mercantilista que aponta somente para a eficácia e 

para o retorno rápido no que diz respeito à sociedade capitalista, mas de forma 

muito especial pensar em um projeto de país que busque a emancipação dos 

sujeitos. Emancipar tem um significado especial quando nos atentamos que 

para afirmar-se que um sujeito é de fato emancipado, ele deve ser capaz de 

tomar decisões conscientes e trabalhar coletivamente na construção de um 

novo modelo de sociedade. 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observa-se que pensar em inclusão e exclusão remete a uma reflexão mais 

profunda que é a concepção de homem e de sociedade que se tem, 

considerando que não podemos pensar em inclusão na Educação Básica, sem 

refletir sobre a formação recebida pelos professores que lá atuam. Ao mesmo 

tempo é necessário aprofundar também a reflexão quanto ao paradigma 

instituído na formação universitária, esta mesma carregada de contradições e 

em busca de tantas respostas. 

Embora considere-se o aluno um sujeito de direito e por isso mesmo 

merecedor de um ensino com qualidade nos pressupostos da igualdade de 

condições, da oferta de suportes necessários à concretização da aprendizagem 

de todos, independente de sua condição de deficiência ou necessidades 

educativas especiais; não é possível negar o professor como um sujeito 
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carente de uma formação mais articulada com sua prática e menos 

fragmentada não contribuindo para a concretização da práxis. 
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RESUMO 

  

Ser criança, órfã e  deficiente visual é uma  experiência muito dolorosa. 

Não se identificar  com seus pares, não se sentir pertencente, tornaram-se desafios que 

desde muito cedo precisaram ser vencidos por uma questão de sobrevivência. 

Cursar a Faculdade de Educação Física custou sacrifícios que 

inviabilizaram uma interação saudável e necessária. 

Passar de aluna deficiente para professora deficiente, numa escola que 

atende também alunos deficientes, na rede pública de ensino foi um 

marco, uma superação. Tal admissão se deu por concurso em 1995  e 

passo assim  a integrar a equipe  de Atendimento  Educacional 

Especializada – AEE- da Secretaria de Educação do Distrito Federal trabalhando com  

crianças de 0  a  4  anos. Cursar Especialização em Educação Física para Portadores de 

Necessidades Especiais e, em Psicopedagogia, concomitantemente á prática da docência 

foram somando bagagem e consolidando esta prática.  

Com o objetivo de estimular crianças de 0 a 4 anos em seus aspectos 

sensório, afetivo, psicomotor  e  cognitivo,  em 2007 tem início o desenvolvimento do projeto 

“Um toque muito especial”. 

O projeto é desenvolvido em Taguatinga, cidade satélite de Brasília – DF, no Centro de 

Educação Infantil e tem como metodologia o trabalho através de 

massagem, estimulação tátil-cinestésica, estimulação visual  e 

sonora, bem como atividades lúdicas. 

Dentre as crianças atendidas,  algumas apresentam patologias como síndrome de Down, 

paralisia cerebral, autismo,  cegueira, surdez e/ou algum  atraso no 

desenvolvimento neuro psicomotor. Estas chegam ao Centro por encaminhamento médico. O 

atendimento é individual, em sessões de cinquenta minutos,  uma ou duas vezes por semana. O 

ingresso no projeto se dá por avaliação diagnóstica por equipe multidisciplinar: Psicóloga, 

Psicopedagoga, Educadora Física e Assistente social. O acompanhamento das intervenções é 

registrado diariamente e uma reavaliação é feita a cada final do período letivo para 

redirecionamento das intervenções até que as crianças sejam encaminhadas para salas de 

educação infantil inclusiva. As famílias são orientadas sobre a importância de estimularem a 

criança, em casa, no dia a dia. São informadas, também, dos direitos legais do deficiente e das 
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formas de usufruir daqueles benefícios. Como resultados desta prática em um total de 172 

crianças atendidas até o presente momento, 75% ingressaram em salas de aula do Ensino 

Regular e aquelas que ainda não conseguiram passaram a integrar outros programas do 

Centro. 

O   trabalho de conscientização com as famílias tem apresentado resultados que se verificam na 

busca efetiva pelo cumprimento dos direitos legais do deficiente.  

Somos agentes de mudança e não me furto à responsabilidade que me compete, então, estou 

cursando Faculdade de Direito para enfrentar novos desafios. 

  

Palavras-chave: estimulação sensorial; inclusão; direitos. 

 

ABSTRACT 

Being a child, orphaned and visually impaired is a very painful experience. Don’t identifying 

with their peers, do not feel belonging, became very early challenges needed to be overcome for 

the sake of survival. Studying Physical Education on the College it’s a sacrifice that unfeasible 

healthy interaction and necessary. 

Going from deficient student to deficient teacher on a school that also serves students with 

disabilities in public schools was a March, an overshoot. Such an admission is made by tender 

in 1995 and step thus join the team of Educational Service Specialized - AEE - the Department 

of Education of the Federal District working with children 0-4 years. 

Attend Specialization in Physical Education for Persons with Special Needs and Psychology, 

concomitantly to the practice of teaching were adding knowledge and consolidating this 

practice. 

With the aim of encouraging children 0-4 years of its sensorial aspects, affective, psychomotor 

and cognitive development in 2007 begins the development of the project “A very special touch 

“. 

The project is developed in Taguatinga, satellite city of Brasilia - DF, the Early Childhood 

Center and its methodology work through massage, tactile - kinesthetic, visual stimulation and 

sound, as well as recreational activities. 
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Among the children treated, some have diseases such as Down syndrome, cerebral palsy, 

autism, blindness, deafness and / or a delay in neuro psychomotor development. They arrive 

at the center by physician referral. The service is individual, in fifty-minute sessions, once 

or twice a week. Joining the project is given by diagnostic evaluation by a multidisciplinary 

team: psychologist, educational psychologist, Physical Educator and Social Worker. The 

monitoring operations are recorded daily and a reassessment is done every end of the term for 

redirection of the interventions until children are referred for child education inclusive. Families 

are counseled on the importance of stimulating a child, at home in everyday life. Are informed 

also of the legal rights of the poor and the ways to enjoy those benefits. As a result of this 

practice in a total of 172 children treated to date, 75 % enrolled in classrooms Regular 

Education and those who have yet to have joined other Center programs. 

The awareness work with families has shown results that arise in the search for effective 

compliance with the legal rights of the disabled. 

We are agents of change and do not swipe the responsibility incumbent upon me, so I'm 

attending Law College to meet new challenges. 

 

 Keywords: sensory stimulation; inclusion; rights. 
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INTRUDUÇÃO    

 

A trajetória de uma deficiente visual desde sua Educação Básica até o presente 

momento, enquanto aluna do curso de Direito em uma Faculdade da Rede Privada no 

Distrito Federal.  

O enfrentamento de obstáculos na convivência social, na carreira profissional e 

na vida pessoal e a dificuldade de participar da inclusão em uma sociedade altamente 

segregadora. A luta constante para usufruir dos direitos de cidadã e para promover essa 

possibilidade a seus pares.  

Inicialmente enfrenta-se um olhar de comiseração e piedade mesclado com 

descrença e abandono. Para se fazer incluída na educação formal e romper essa barreira 

invisível e quase insuperável do direito de pertencimento trava-se uma árdua e dolorosa 

luta diária. É preciso ultrapassar o limiar da teoria da inclusão para que esta se 

concretize no “ser”.  

Ademais, imperioso torna se sobreviver, por vezes imaginando que se é quem 

não se é, ora lutando para se auto aceitar. Ser aluna em um tempo que ser deficiente 

antes de tudo era vergonhoso, um castigo mesmo. Tudo valia para disfarçar e é claro, 

pagar um alto preço, afinal, o esforço empregado nessa empreitada, era quase, sub-

humano.  

Desse modo, cursar a Faculdade de Educação Física custou sacrifícios que 

inviabilizaram uma interação saudável e necessária. Passar de aluna deficiente para 

professora deficiente, numa escola que atende também alunos deficientes, na rede 

pública de ensino foi um marco, uma superação.  

Tal admissão se deu por concurso público em 1995 e passando assim a integrar a 

equipe de Atendimento Educacional Especializada – AEE- da Secretaria de Educação 

do Distrito Federal trabalhando com crianças de 0 a 3 anos e 11 meses de idade. 
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Enfrentar o preconceito de se trabalhar em uma escola pública em que a todo 

instante é preciso comprovar que se é profissional competente.  

A vida profissional também é um desafio a cada dia, mas como se deve  

caminhar sempre para frente, Cursar Especialização em Educação Física para 

Portadores de Necessidades Especiais e, em Psicopedagogia, concomitantemente á 

prática da docência foram somando bagagem e consolidando esta prática. Contudo, a 

maior recompensa é saber que as famílias atendidas, compreendem que se a professora 

deficiente chegou lá, seu filho também poderá chegar. Afinal, é preciso sempre fazer do 

limão uma limonada.  

Com o objetivo de estimular crianças de 0 a 3 anos e 11 meses de idade  em seus 

aspectos sensório, afetivo, psicomotor e cognitivo, para que a estas,  seja oportunizada 

melhores condições e que  assim, o caminho para elas seja mais facilitado. Neste 

contexto, em 2007 tem início o desenvolvimento do projeto “Um toque muito especial”.  

O referido  projeto é desenvolvido em uma cidade satélite de Brasília – DF, no 

Centro de Educação Infantil inclusiva 04 de Taguatinga e tem como metodologia de 

trabalho a aplicação de massagem, estimulação tátil-cinestésica, estimulação visual e 

sonora, bem como atividades lúdicas. Dentre as crianças atendidas, muitas delas, 

apresentam patologias como síndrome de Down, 

paralisia cerebral, autismo, cegueira, surdez e/ou algum atraso no desenvolvimento 

neuro-psicomotor ou são prematuras. Estas chegam para o atendimento por 

encaminhamento médico.  

O atendimento é individual, em sessões de 50 (cinquenta) minutos, uma ou duas 

vezes por semana. O ingresso no projeto se dá por avaliação diagnóstica por equipe 

multidisciplinar composta por Psicóloga, Psicopedagoga, Educadora Física e 

orientadora educacional. O acompanhamento das intervenções é registrado diariamente 

e uma reavaliação é feita a cada final do período letivo, semestralmente, para 

redirecionamento das intervenções até que as crianças atingem a idade e sejam 

encaminhadas para salas de educação infantil inclusiva.  

As famílias são orientadas sobre a importância de estimularem a criança, em 

casa, no dia a dia. São informadas, também, dos direitos legais do deficiente e das 

formas de usufruir dos  benefícios a elas inerente. 
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Como resultados desta prática em um total de 172 crianças atendidas até o presente 

momento, 75% ingressaram em salas de aula do Ensino Regular e aquelas que ainda 

não conseguiram passaram a integrar outros programas da secretaria de estado de 

educação ou até mesmo, a rede particular de ensino do DF.  

Quanto ao  trabalho de conscientização com as famílias, este  tem apresentado 

resultados que se verificam na busca efetiva pelo cumprimento dos direitos legais do 

deficiente. Devemos ter a clareza, que somos agentes de mudança e não  nos cabe  furtar 

à responsabilidade que nos compete enquanto educadores e cidadãos.  

Na busca de ser cada vez mais eficiente, um novo desafio, cursar faculdade de 

direito. Um mundo de vaidades, como assim...  uma advogada que não enxerga? 

mais enfrentamento, mais fazer valer os direitos, desde o primeiro dia acadêmico, a 

lição fora bem exercida, pois se não fora capaz de defender os próprios direitos, como 

defender os  direitos dos outros.  

Os desafios apenas estão começando, ou melhor, dizendo, continuando. Ao 

mesmo tempo em que é desconfortável saber que as portas não estão abertas e que será 

preciso força-la para que estas abram, é também uma enorme motivação para jamais 

desistir de lutar por todos que estão à busca de um mundo um pouco melhor. Os 

esforços empregados na luta de todo dia se comparam a carregar agua na peneira, ou 

seja, intermináveis. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA 

 

A educação especial, tanto quanto a educação regular, tem caminhado  historicamente 

no sentido de garantir o seu papel no processo de  transformação da sociedade. Mais 

especialmente, em relação à educação especial, esta busca tem se pautado em diferentes 

concepções de homem  e de mundo que, consequentemente, conduzem a diferentes abordagens 

do ponto de vista da metodologia, pesquisa, produção tecnológica,  terminologia entre outros.  

Na educação, encontramos  diferentes concepções sobre a(s) criança(s) e, por 

consequência, a(s) infância(s)? Uns valorizam a criança pelo que ela é e pelo que faz; outros 

enfatizam suas carências ou o seu futuro. Para alguns, importa protegê-la das vicissitudes do 

mundo; para outros, inseri-la desde já na vida adulta. Ou é um mini adulto ou é adulto 
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incompleto... De modo geral, a criança e a infância são vistas como um “mal a ser superado 

e semente do bem” ou uma “tábula rasa” ao longo da história, a criança nasce como ser 

social. A adoção dessa visão de criança desdobra-se em compreender que as crianças 

possuem características que trazem a heterogeneidade à tona.  

Sob o ponto de vista legal, o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) define como 

crianças todos aqueles que têm até doze anos incompletos. A significação jurídica, no entanto, 

não revela a gama de características e valores socioculturais que a palavra “criança” acarreta. 

A Educação Especial, por sua vez, tem se desenvolvido e consolidado, ao longo dos 

tempos, enquanto espaço de oportunidade e promoção de indivíduos que apresentem algum tipo 

de deficiência para garantir que estes tenham acesso a esse direito  de maneira ampla. 

A LDB 9394/96(Lei de diretrizes e bases da educação nacional), define em seu por 

educação, Art 1º, todos os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais 

e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais; e no Titulo III, Do Direito 

à Educação e do Dever de Educar, prevê no art. 4º, inciso III – atendimento educacional 

especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades.  

A Resolução 02/2001 do Conselho Nacional de Educação redefine a política 

educacional na perspectiva da inclusão das minorias lançando, por educação especial, 

modalidade da educação escolar, entende-se um processo educacional definido por uma 

proposta pedagógica que assegure recursos e serviços educacionais especiais, organizados 

institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir os 

serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar e promover o 

desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam necessidades educacionais 

especiais, em todas as etapas e modalidades da educação básica.  

A Educação Infantil constitui a primeira etapa da Educação Básica e historicamente 

ocupou posição subalterna nos organogramas administrativos e recebeu parcos recursos. 

Paulatinamente, a Educação Infantil, “frágil como a criança pequena”, foi ganhando espaços, 

tempos, corações e mentes nas esferas nacional e local. Organiza-se em Creche e Pré-escola, 

sendo que a Creche atende crianças de 0 a 3 anos e a Pré-escola, de 4 e 5 anos, tendo como 

objetivo principal impulsionar o desenvolvimento integral das crianças ao garantir a cada uma 

delas o acesso à construção de conhecimentos. Hoje, a educação infantil ,  se constitui numa 
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realidade ainda distante do ideal, tanto no que se refere a  qualidade dos serviços oferecidos, 

quanto ao oferecimento deste serviço a todas as crianças na faixa etária que são 

beneficiadas com este atendimento . 

A educação precoce é um atendimento especializado a crianças a partir do nascimento 

até 4 anos de idade, ou até que necessite desse acompanhamento. Tem por objetivo, 

proporcionar o desenvolvimento integral da criança garantindo assim o seu pleno 

desenvolvimento, minimizando dificuldades através da utilização de métodos, técnicas e 

recursos especiais. Este serviço atende crianças de zero a três anos e onze meses com atraso no 

desenvolvimento neuropsicomotor e/ou de alto risco (baixo peso ao nascer, prematuridade, entre 

outros), decorrentes de fatores genéticos, orgânicos e/ou ambientais. O atendimento a estas 

crianças visa seu desenvolvimento integral, envolvendo as áreas motora, sensório-perceptiva, 

sócio-afetiva, cognitiva e da linguagem, centrando maior atenção nos aspectos que evidenciam 

maior defasagem, na qual a criança é estimulada de forma global, como ser único e íntegro.  

É papel da Educação contribuir para o desenvolvimento do indivíduo enquanto ser 

social e político e instrumentalizá-lo para exercitar seu papel de cidadão participante e 

transformador da sociedade. A forma de inserção e de participação do homem, no mundo e na 

sociedade, se dá através de seu corpo, instrumento que o capacita a “ser” e a interagir na 

situação tempo-espaço que coabita.  

Dos cinco sentidos que propiciam esta interação, o tato, segundo Tayler (1921) é o mais 

importante dos sentidos para o processo de dormir e acordar; ele nos  informa-nos sobre  a 

temperatura, a profundidade, a espessura e a forma de tudo  que nos rodeia; põe seu intermédio  

sentimos, amamos e odiamos, somos suscetíveis e tocados em virtude dos corpúsculos táteis de 

nossa pele. A pele, portanto, é o veículo que atua como um sensor captando estímulos do meio 

físico, os quais serão processados pelo indivíduo, cuja resposta poderá ser de prazer ou 

desconforto, interpretação que se dará a partir das experiências prévias e do contexto do 

momento.  

Entende-se melhor a importância da pele quando se busca sua origem embrionária. 

Sistema nervoso e pele originam-se da mais extensa das três camadas de células embriônicas, a 

ectoderme de onde deriva a epiderme, os fâneros cutâneos e o sistema nervoso periférico e 

central (LOBO, MAIA, ENGELHANDT E PEREIRA, 1973). 

Montagu considera o sistema nervoso como “uma parte escondida da pele ou, ao 

contrário, a pele pode ser considerada como a porção exposta do sistema nervoso” 
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(MONTAGU, 1971, p.23). Daí entender-se que o toque pode ser uma alternativa de 

primordial importância na estimulação, especialmente de bebês, em suas primeiras 

experiências sensoriais.  

Sobre a importância do “toque” para os recém-nascidos, Machado e Winograd (2007) 

consideram que a mão tem uma função importantíssima na estimulação corporal, já que no 

momento em que tocamos com as mãos um objeto externo as fronteiras visuais e táteis ficam 

praticamente idênticas, sendo o limite entre o objeto e o corpo muito tênue. Apesar disto, só nós 

mesmos podemos sentir a distinção entre nós e o objeto, entre o interno e o externo. A partir 

desta distinção nos colocamos no mundo como algo diferente dele, como algo concreto e 

limitado.  

De fato, a pele participa na construção da nossa organização e integração psíquica, 

favorecendo uma relação dialética com o mundo. De acordo com Schilder (1981), não faz 

sentido dizer que para um recém-nascido o corpo exista e o mundo não, porque são experiências 

interconectadas.  

Desse modo, intervir de maneira positiva no desenvolvimento, nos primeiros meses de 

vida pode possibilitar a criança e consequentemente ao adulto a formação de uma personalidade 

saudável, uma autoestima positiva o que trará autoconfiança, e boas chances de uma relação 

saudável consigo e com os outros.  

Uma criança somente se desenvolverá  integralmente em instituições educacionais que 

tenha a clareza de sua função no processo de desenvolvimento e que assumam suas 

responsabilidades na construção de uma sociedade livre, justa, solidária, que preserve o meio 

ambiente. Uma sociedade que paute sua atuação no  respeito à diversidade humana e que se 

edifique sob o signo de ideais universais, quais sejam, igualdade, cidadania, democracia, justiça 

e diversidade. 

CONTEXTUALIZAÇÃO METODOLÓGICA 

 

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, configura-se como um ambiente 

privilegiado para a convivência com a diferença. As crianças com qualquer deficiência, 

independentemente de suas condições físicas, sensoriais, cognitivas ou emocionais, são crianças 

que têm as mesmas necessidades básicas de afeto, cuidado e proteção, e os mesmos desejos, 
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sentimentos e direitos das outras crianças, dessa forma, a inclusão na infância é amplamente 

reconhecida como um fator fundamental do desenvolvimento global da criança. 

A escola como espaço inclusivo enfrenta inúmeros desafios que devem ser discutidos 

por toda comunidade escolar. O desafio da organização do trabalho pedagógico situa-se em 

acolher  a heterogeneidade, sem perder de vista a identidade universal e coletiva  do 

conhecimento. Ademais,  as atividades quando intencional e sistematicamente planejadas 

e  trabalhadas, são capazes de  oportunizar processos de desenvolvimento e aprendizagens para 

cada uma das crianças em  suas especificidades, bem como, para todas as crianças.  

As crianças desenvolvem-se nas relações com seus pares e com adultos, explorando 

materiais e o ambiente todavia crianças de mesma idade podem apresentar desenvolvimento 

distinto, o  que cresce sobre maneira a importância do papel da instituição educacional para que 

todas tenham o direito ao conhecimento, que é em ultima análise,  a mola propulsora do 

desenvolvimento. Os bebês e as crianças pequenas possuem semelhanças e diferenças.  

Muitas características estão presentes de maneira comum, outras são específicas de cada 

idade ou faixa etária. O período de 0 até 03 anos,  constitui-se um tempo de descobertas acerca 

de si mesmo e do mundo físico e social. Os bebês gradativamente vão adquirindo o controle da 

marcha e dos esfíncteres e o gradual autocontrole corporal. Utilizam o corpo para a 

comunicação e a expressão, e o choro é uma das mais expressivas formas  de  linguagem. E, na 

ânsia de explorar e conhecer o mundo mordem,  batem, apertam objetos e até seus coleguinhas. 

Passam da anomia para heteronomia e, progressivamente, caminham para a independência.  

Para tanto, é importante uma rotina estruturada, que proporciona uma organização 

interna. Nesse período do desenvolvimento, as crianças além  de  gostarem, elas precisam de 

cuidado, segurança, socialização, afeto e respeito, brincar, descobrir e explorar o ambiente, 

repetir atividades e situações, ouvir e contar histórias, explorar a textura, os sons, os 

movimentos ao brincar. Nesse período a intervenção dos adultos, se torna fundamental na 

ampliação das experiências acessadas pelas crianças. 

Com vistas ao atendimento de uma crescente demanda,  o CENTRO DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 04 DE TAGUATINGA, criado em 2005, passa em 2006 a atender também crianças 

com necessidades educacionais especiais, de acordo com o Programa da Educação Precoce, 

adequando-se ás exigências previstas na legislação específica para o Ensino Especial e 

Educação Inclusiva. Tornando-se assim, o  primeiro Centro de educação infantil  inclusiva do 

DF.  
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Neste contesto, nasce o  Projeto  UM TOQUE MUITO ESPECIAL, com vistas à  

sistematização  das orientações aos pais tanto no que concernem as informações do 

desenvolvimento  de seu filho, quanto quais os propósitos do trabalho da  educação precoce, 

bem como quais os direitos que seus filhos fazem jus.  O nome do projeto um toque muito 

especial, se deu da  fusão dos  projetos  de estimulação tátil sinestésica, que se fundava na 

estimulação  da percepção tátil por meio de massagens e da nutrição sensorial e  o projeto de 

orientação aos pais.  

A palavra toque aqui tem dupla conotação, tanto no sentido de despertar a  importância 

do toque como forma de estimulação sensorial, bem como o toque no sentido de dar um toque, 

ou seja, orientar quanto às informações concretas a  respeito dos direitos reais, já garantidos na 

legislação, bem como, aqueles que ainda estão por conquistar.  Foi sobre esta motivação, que 

concebemos o projeto no segundo semestre de 2010 com vistas a sua plena implantação e 

execução a partir do ano de 2011. O que efetivamente ocorreu e  permanece até o  presente 

momento, em pleno funcionamento.   

O  projeto funda-se seu principal objetivo,  na busca do  envolvimento dos  familiares 

dos alunos especiais, matriculados no atendimento educacional especializado a crianças de 0 a 3 

anos e 11 meses de idade – educação precoce, no Centro de educação infantil de Taguatinga-

DF. Na qualidade de parceiros na busca do pleno êxito  do trabalho. Para tanto, acreditamos que 

a informação é a principal ferramenta que os capacitarão nesta desafiadora tarefa. Informações 

essas que vão desde o conhecimento básico do  desenvolvimento infantil em todos os seus 

aspectos, afetivo, cognitivo e motor,  e as possíveis implicações que as  síndromes ou 

prematuridade  possa ter afastado dos padrões esperados.  

O  que de fato realmente interessa, quais os caminhos que propiciarão  a  minimização 

dos déficits tanto no que diz respeito  as questões  de ordem  terapêuticas,  bem como o que 

concerne aos direitos que eles eventualmente possuam em decorrência de atual realidade que 

vivenciam sejam estas temporárias ou até mesmo aquelas situações que se farão permanentes. 

O projeto “Um toque muito especial”, desenvolvido no Centro de Educação Infantil 04 

de Taguatinga, na perspectiva da educação  inclusiva tem como objetivo a estimulação através 

de massagem, estimulação tátil-cinestésica, estimulação visual  e   

sonora, bem como atividades lúdicas. 

O público alvo do atendimento, são  Crianças que apresentam algum tipo de patologia 

como síndrome de Down, paralisia cerebral, autismo,  cegueira, surdez e/ou algum  atraso no 
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desenvolvimento neuro psicomotor. O requisito para admissão, é o Encaminhamento 

médico e por meio de avaliação Diagnóstica, realizada  por equipe multidisciplinar, 

composta por Psicóloga, Psicopedagoga, Educadora Física e Assistente social. 

O atendimento é realizado individualmente, em sessões de 50 (cinquenta)  minutos,  

uma ou duas vezes por semana (de acordo prescrição diagnóstica). O acompanhamento é feito 

por meio de registro das intervenções diárias e uma reavaliação é feita a cada final do período 

letivo para redirecionamento das intervenções até que as crianças sejam encaminhadas para 

salas de educação infantil inclusiva.  

 

FICHA DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PRECOCE 

 

ALUNO(A):____________________________________________________________ 

D.N.:_______________ 

DIAGNÓSTICO/ENCAMINHAMENTO:____________________________________ 

DATA DE INGRESSO NO PROGRAMA:_______________ 

 

AVALIAÇÃO 01, EM:____________ 

AVALIADOR:__________________________________________________________ 

MATRÍCULA:__________________ 

AVALIAÇÃO 02, EM:____________ 

AVALIADOR:__________________________________________________________ 

MATRÍCULA:__________________ 

AVALIAÇÃO 03, EM:____________ 

AVALIADOR:__________________________________________________________ 

MATRÍCULA:__________________ 

 

Legenda: 

S – Sim  N – Não  EA – Em Aprendizagem  NO – Não Observado  CA – Com Auxílio 
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DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR 

 

- Percebe diferentes sons no ambiente  

- Localiza origem do som  

- Possui sensibilidade tátil  

- Acompanha objeto dentro de seu campo tátil  

- Apresenta pressão palmar  

- Realiza movimentos dos membros na linha média  

- Aceita ficar em decúbito ventral para ser estimulado  

- Apresenta controle cervical em diferentes posições  

- Apresenta controle cervical em diferentes posições  

- Manipula objetos com uma das mãos  

- Manipula objeto com as duas mãos  

- Transfere objetos de uma das mãos para a outra  

- Apresenta satisfação ao ser movimentado  

- Rola em bloco  

- Rola com dissociação de cinturas  

- Arrasta-se  

- Percebe sua imagem frente ao espelho  

- Permanece sentado  

- Apresenta controle torácico quando provocado o desequilíbrio  

- Sentado, faz dissociação de cinturas  

- Apresenta reação de proteção para frente, lados e para trás  

- Realiza mudanças de posições de deitado para sentado  

- Realiza posições de 6 apoios  

- Realiza o engatinhar  

- Realiza mudança de posição sentado para de 6 apoios  
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- Realiza mudança de posição de 6 apoios para de pé  

- Permanece de pé  

- De pé desloca-se lateralmente  

- Realiza a marcha  

- Lança a bola com as mãos (sentado)  

-  Lança a bola com as mãos (de pé)  

- Agarra a bola, quando lançada, com ambas as mãos  

- Chuta a bola  

- Reconhece partes do corpo em si  

- Imita gestos  

- Sobe escadas  

- Desce escadas  

- Transpões obstáculos  

- Descola-se equilibrando-se em superfícies estreitas  

- Pula com ambos os pés simultaneamente  

- Permanece equilibrando com um pé só  

- Pula com um pé só  

- Pula em extensão  

- Escala móveis e brinquedos  

- Realiza mímicas faciais  

- Representa personagens e papéis  

- Obedece a comandos quando inseridos em pequenos grupos  

- Busca contato físico  

- Compreende e obedece ordem simples  

- Aceita contato físico  

- Interage com outras crianças  

- Compartilha materiais e brinquedos  

- Aceita limites:  
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- Fixa o olhar  

- Acompanha objetos com os olhos  

- Procura-se em face humana  

- Enxerga objetos distantes  

- Reconhece pessoas  

Observações 

 

 

 

 

A respeito da orientação às famílias, é salientado a importância de estimularem a 

criança, em casa, no dia a dia. São informadas, também, dos direitos legais do deficiente e 

das formas de usufruir daqueles benefícios.  

Quanto ao “toque” direcionado aos familiares: 

 Realizou-se encontros, palestras, oficinas, com pais e profissionais de  diferentes 

áreas;  

 Buscou-se parcerias com outras instituições que realizam trabalhos 

que  complementam e dão suporte ao que realizamos;  

 Buscou-se a sensibilização junto aos profissionais da área médica (oftalmologista, 

otorrinolaringologista, alergistas e outros a concessão de exames e consultas como 

cortesia; 

 Angariou-se auxilio de terapeutas, como fonoaudiologista, fisioterapeuta, terapeuta 

ocupacional e outros para avaliar, orientar a equipe e as famílias;  

 Catalogou-se documentos que orientam a aquisição de benefícios e direito;  

 Promoveu-se cursos de capacitação, com vistas a contemplar as especificidades do 

atendimento;  

 Organizou-se trabalhos científicos para serem apresentados em congressos, 

seminário e conferencias;  
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 Trabalhou-se a favor da  melhoria das  condições para  atuação 

dos  profissionais, elaborando, promovendo ações inovadoras, 

comprometidas  com o atendimento às necessidades específicas  , garantindo 

a  qualidade da atenção e o  pleno desenvolvimento da as crianças  d 0 a 3  anos. 

Para tanto buscando o poder público na parceria público/privado.  

Ações quanto ao “Toque” com as crianças: 

Por meio de massagens baseada no método da Shantala, e  outros   

estímulos, que visam  integralização sensorial – visual auditivo e sinestésico. Assim, A 

organização do trabalho pedagógico fundamenta-se na busca do pleno desenvolvimento das 

crianças visando sua autonomia.   Contemplando dessa forma, os princípios fundamentais 

estabelecidos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais.  

APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS. 

Os  resultados até aqui alcançados, longe de ser o  que acreditamos como sendo o ideal, 

fazem-se satisfatório na medida em que sinaliza que estamos em um caminho de possibilidades 

concretas. Afinal, acreditamos que todos os esforços na busca de uma sociedade realmente 

igualitária, valem a pena.  

Das crianças atendidas no projeto Um toque muito especial, num total de 172 atendidas 

até  o presente momento, cerca de 75% ingressou em salas de aula do Ensino Regular e as 

demais, devido ao seu comprometimento ainda necessitam de atendimento individualizado, mas 

que gradualmente são inseridas nas atividades da escola, até mesmo, foram atendidas em outros 

serviços oferecidos pela rede pública ou privadas de ensino do Distrito Federal. Cabe salientar, 

que mesmo aquelas que não conseguem migrar para o ensino regular apresentam ganhos no 

aspecto psicossocial e afetivo.  

Por meio de depoimentos dos familiares ou responsáveis, verificamos que elas são 

motivadas a  buscarem os seus direitos e  a  conquistas desses direitos as estimulam a  continuar 

buscando mais e mais. Os  resultados concretos são vistos na realização de vias acessíveis nas 

imediações da escola, sinais de   

transito sonoro, piso tátil, contratação de mais profissionais especializados e  monitores, 

reformas de banheiros, rampas, e piscina e  espaços de recreação adaptados, entre outros.  

Acreditamos que o  projeto tem trazido ganhos significativos tanto para as crianças-

alunos deficientes, bem como, para as crianças que não tem deficiência, pois ao conviver com a 
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diferença, estes serão adultos melhores, pois cresceram entendendo que somos iguais nas 

nossas diferenças. Para elas, conceitos de solidariedade, cooperação e urbanidade não  serão 

apenas teórico, pois tais conceitos constituirão  seu caráter. Terão a possibilidade de se 

tornarem cidadãos mais dignos de serem classificados como seres verdadeiramente humanos. O 

trabalho de conscientização com as famílias também apresentam resultados que se verificam na 

busca efetiva pelo cumprimento dos direitos legais de seus filhos.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O acesso à Educação é direito de todos e lutar pela garantia desse direito, de forma 

efetiva, é nosso dever enquanto cidadãos e educadores. 

Nossa  atuação na Estimulação Precoce do Centro de Educação Infantil 4, de 

Taguatinga se funda em princípios que    buscam a construção  de  UM LUGAR PARA CRER... 

QUERER... SER... CRESCER... CRER.. 

 

CRER.. 

Crer antes e acima de tudo na vida e que esta pode e deve ser bem   

melhor a cada dia. Crer que podemos colaborar na construção de um mundo melhor onde haja 

lugar para todos. Acreditar no ser humano com todas as suas potencialidades, tendo a humildade 

de reconhecer que pouco sabemos, mas, mesmo assim, jamais deixamos de crer, buscar e 

seguir sempre buscando  o melhor. Afinal, somos movidos por uma força invisível, mas 

incrivelmente poderosa, o amor. Somente uma coisa que de fato não cremos, no impossível. 

“NÃO SABENDO QUE ERA IMPOSSÍVEL ELE FOI LÁ E FEZ”  

QUERER... 

Querer que haja mais paz, mais justiça, mais alegria, mais amor, mais sorrisos e tão 

somente coisas boas. E mesmo que esteja difícil até mesmo querer, queiramos assim mesmo, 

pois temos esse  direito e quando não estivermos  satisfeitos  com as coisas como 

estão, reunamos forças para levantar e lutar para que o nosso querer junte-se ao querer  dos  

outros  e assim  seja bom para nós e os outros.   

 “AQUELES QUE NÃO LUTAM POR SEUS DIREITOS NÃO FAZEM JUZ A ELES.”.   

SER...  
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Ser um pouquinho melhor a cada dia. Ser gente, com limitações é claro, pois são 

elas que nos torna humanos e nos  iguala,  afinal, quem  não  os tem? 

“SOMOS IGUAIS NAS NOSSAS DIFERENÇAS”  

CRESCER... 

Crescer em todos os sentidos da palavra. Desenvolver-se, prosperar e   

principalmente crescer, para ser homens e mulheres, grandes em princípios, valores, buscando o 

que verdadeiramente importa nesta vida, que é ser feliz. Afinal, é isso que justifica a nossa 

profissão, pois, mais do que ensinar  conceitos  e teorias, o educador tem a missão de apresentar 

o mundo a aqueles que Deus o presenteou. Por tanto, educar nada mais é que um encontro que 

deixa marcas para toda a vida.  

“EDUCAR É ENXERGAR UM ANJO ONDE TODOS VIRAM APENAS UMA PEDRA DE 

MÁRMORE E COM MUITO CARINHO E CUIDADO TIRÁ-LO DE LÁ.”  

Oportuno se faz reconhecer, que a Educação Especial realizou valiosas conquistas na 

busca de oferecer as mesmas oportunidades a pessoas que apresentam algum tipo de deficiência. 

A adoção de uma legislação que prevê  de forma inequívoca, o direito de acesso ao ensino de 

qualidade, em todos os níveis e modalidade de ensino, adequado às condições e necessidades do 

indivíduo constitui uma prova concreta desta intenção.  

Todavia, para que este processo possa se concretizar efetivamente é necessário uma 

maior vontade política e observância da sociedade no que concerne a validação de seus direitos. 

Temos clareza que infelizmente estas oportunidades estão restritas a centros mais desenvolvidos 

e que, Brasília tem uma situação privilegiada por ser a capital do país. Sendo o Brasil um país 

de dimensões continentais, e de tanta desigualdade social e econômica há muito que se fazer.  
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DA MESMA EDUCAÇÃO PARA TODOS À MELHOR EDUCAÇÃO 

PARA CADA UM: A ESCOLA NOVA DE FARIA DE VASCONCELLOS 

 

Ferreira, Lúcia (Agrupamento de Escolas de Anadia) 

Cotovio, Ana Paula (Agrupamento de Escolas de Soure) 

Meireles-Coelho, Carlos (Universidade de Aveiro) 

 

Resumo  

A democratização da educação começou por ser concebida como a mesma educação para 

todos, mas desde 1975 a igualdade de oportunidades passou a ser a melhor educação para 

cada um, não bastando que a escola dê acesso, mas compense os que têm mais dificuldades 

para que todos tenham sucesso em todos os níveis. A evolução deste conceito e respetivas 

práticas possibilitou que todos falemos agora em «equidade», «inclusão» e «educação para 

todos». Apresenta-se o estudo de caso «Uma escola nova na Bélgica», descrito pelo seu 

fundador e diretor, o português Faria de Vasconcellos, que, pela prática educativa dessa 

escola, constituiu um modelo «pioneiro da educação do futuro». Esta escola nova desenvolveu 

práticas educativas num modelo de educação, que combina qualidade e equidade, 

constituindo um exemplo de “boas práticas” para a diminuição de barreiras à inclusão e à 

promoção da aprendizagem e da participação. 

Palavras-chave: equidade, educação inclusiva para todos, literacia, Faria de Vasconcellos 

Abstract 

The democratization of education began to be seen as the same education for all, but since 

1975 equal opportunities became the best education for everyone, not just by the school 

giving access but compensate those who have more difficulties for everyone to have success at 

all levels. The evolution of this concept and respective practices enabled all speak now 'equity', 

'inclusion' and 'education for all'. We present the case study "A new school in Belgium”, 

described by its founder and director, the Portuguese Faria de Vasconcelos, who, by the 

educational practice at this school was a model “pioneer in the education of the future”. This 

school developed new educational practices in education model that combines quality and 

equity, providing an example of "best practices" to reduce barriers to inclusion and promotion 

of learning and participation. 

Key-words: equity, inclusive education for all, new literacy, Faria de Vasconcellos 

 

Introdução 
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A Unesco assumiu desde 1975 a democratização da educação em que a igualdade de 

oportunidades não é mais a mesma educação para todos mas a melhor educação para 

cada um, não bastando para isso que a escola dê acesso, mas compense os que têm mais 

dificuldades para que todos tenham sucesso em todos os níveis. Seguiu-se a mudança de 

paradigma proposta no Relatório Warnock (1978). A Declaração Mundial sobre Educação para 

todos (Unesco, 1990), a Declaração de Salamanca (Unesco, 1994) e o Compromisso de Dakar 

(Unesco, 2000) permitem agora falar em «equidade» e «inclusão», conceitos que têm uma 

história que nos pode ajudar na inovação e a vencer as resistências à «utopia necessária»: a 

educação para todos. Acompanha-se a evolução dos modelos dos séc. XX e XXI, centrados uns 

no currículo igual para todos e outros no desenvolvimento das competências de cada um, 

orientado este para uma cada vez melhor inclusão ao longo da vida. A abordagem histórica e 

dos modelos é um contexto para melhor compreender as práticas. 

Apresenta-se o estudo de caso «Uma escola nova na Bélgica» (1912-1914), descrito pelo seu 

fundador e diretor, o português Faria de Vasconcellos, que pela prática educativa dessa escola 

dos arredores de Bruxelas constituiu um modelo «pioneiro da educação do futuro». Descreve-

se o modelo pedagógico e as práticas de uma educação inclusiva que parte da experiência de 

cada um, que orienta cada aluno respeitando o seu próprio ritmo e o avalia, sobretudo, em 

relação ao seu próprio desenvolvimento. Analisa-se o conjunto de práticas implementadas 

nessa escola, particularmente a aprendizagem a partir da experiência, o papel do trabalho na 

escola e o papel da escola na preparação para o trabalho na sociedade, o sistema de 

autonomia e responsabilidade e as turmas móveis.  

 

Da mesma educação para todos à melhor educação para cada um: dois paradigmas 

(contextualização) 

A implementação da escolaridade obrigatória mostrou, desde o início, que as crianças não são 

todas iguais, não aprendem nem da mesma maneira nem ao mesmo tempo o que se lhes 

ensina. As classificações psiquiátricas e as escalas psicométricas, sobretudo os testes de 

inteligência de Binet-Simon (1904), aplicados em França a partir da reforma educativa de 1905, 

ao pretenderem medir a capacidade intelectual e identificar as crianças mentalmente 

atrasadas, vieram responsabilizar as crianças e desresponsabilizar as escolas pela não 

aprendizagem do currículo igual para todos, enviando os mais difíceis para classes especiais ou 

dispensando-os mesmo da escolaridade obrigatória. Este paradigma médico-psicológico 

segrega(va) as crianças.  

Na sequência de Coménio (1592-1670) e Pestalozzi (1746-1827), que defendiam o paradigma 

da educação para todos, Decroly (1871-1932), Faria de Vasconcelos (1880-1939), Claparède 

(1873-1940), Bovet (1878-1944), Dewey (1859-1952), Montessori (1870-1952), Ferrière (1879-

1960), Freinet (1896-1966), Dottrens (1893-1984), Piaget (1896-1980), entre outros, 

desenvolveram, entretanto, novas correntes pedagógicas que assentam na pedagogia 

http://www.educationengland.org.uk/documents/warnock/
http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000862/086291por.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001393/139394por.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001275/127509porb.pdf
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/psy_0003-5033_1904_num_11_1_3675
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diferenciada e no ensino-aprendizagem individualizado, cujo movimento ficaria conhecido 

como escola ativa ou escola nova. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos proclamou que «toda a pessoa tem direito à 

educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar 

fundamental. O ensino elementar é obrigatório.» (UN, 1948: art. 26.º), começando-se, a partir 

daí, a procurar uma definição para ensino elementar alternativo a um ensino primário de 

apenas «ler, escrever e contar». 

No primeiro grande relatório para a Unesco, o humanista Edgar Faure escrevia: "Todo o 

homem é destinado a ser um sucesso e o universo é destinado a sustentar esse sucesso" 

(Faure: 1972: 160). Em 1974, na Unesco, elaborou-se um documento sobre o que poderia vir a 

ser a «educação básica», preconizando que cada um se desenvolva plenamente, participe 

ativamente na vida social (educação, cultura e trabalho), se torne um cidadão produtivo, eficaz 

e feliz, continue a sua educação ao longo de toda a vida (Unesco, 1974: 22). A 35.ª sessão da 

Conferência Internacional da Educação (Unesco, 1975) centrou-se no conceito de 

democratização da educação e Charles Hummel, um dos seus relatores, referiu três valores 

essenciais com que a educação se deve preocupar: autonomia, equidade (equity) e 

sobrevivência (Hummel, 1977: 17). Hummel desenvolve a evolução da aplicação do conceito 

de equidade e igualdade de oportunidades, tendo começado pelo acesso à educação, 

seguindo-se o sucesso na educação (integração) e posteriormente uma participação ativa e 

produtiva na sociedade (inclusão), num processo de educação-formação-inclusão ao longo da 

vida. Ao prospetivar a educação do futuro, considera (Hummel, 1977: 185) «Equality no longer 

means the ‘same education for all’, but the ‘best education for everyone’», ou seja, a 

«igualdade já não significa a ‘mesma educação para todos’, mas ‘a melhor educação para cada 

um’». Assim é apontado como novo paradigma de educação para todos a pedagogia 

diferenciada, o ensino-aprendizagem individualizado e «o princípio de que toda ou qualquer 

inferioridade natural, económica, social ou cultural deve ser compensada, tanto quanto 

possível, pelo próprio sistema educativo» (Hummel, 1977: 83). 

Em 1975, nos Estados Unidos, era publicada a Lei PL 94/142, que propunha, em matéria de 

educação, direitos iguais para todos os cidadãos e estipulava que os deficientes deveriam 

frequentar o ensino universal e gratuito adaptado às suas necessidades. No Reino Unido o 

Relatório Warnock (1978) veio demonstrar que cerca de vinte por cento das crianças 

apresentava dificuldades que exigiam atendimento especializado nalgum período da sua vida 

escolar, introduzindo-se o conceito de necessidades educativas especiais (Warnock, 1978: 37). 

Aconselhava-se, ainda, os mesmos objetivos educacionais para todos na satisfação das 

necessidades básicas de aprendizagem de cada criança, o reforço da autonomia e da 

responsabilidade de cada uma e a adaptação do currículo às suas necessidades (Warnock, 

1978: 41). Este relatório desloca o enfoque do diagnóstico médico-psicológico para o 

desenvolvimento de competências básicas essenciais na comunidade educativa, quer na escola 

regular, quer na família, quer eventualmente em escolas especializadas. 

http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001329/132982f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0000/000018/001801e.Pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0000/000097/009706EB.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0001/000166/016668eb.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0002/000237/023705eo.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0002/000237/023705eo.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0002/000237/023705eo.pdf
http://www.scn.org/~bk269/94-142.html
http://www.educationengland.org.uk/documents/warnock/
http://www.educationengland.org.uk/documents/warnock/
http://www.educationengland.org.uk/documents/warnock/
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O conceito de necessidades educativas especiais foi formalmente adotado na Declaração 

Mundial sobre Educação para Todos (Unesco, 1990), em que se defende que todas as 

crianças, jovens e adultos devem ter condições para satisfazer as suas necessidades 

básicas de aprendizagem (Unesco, 1990: art. 1.º), realçando-se que «as pessoas portadoras de 

deficiências requerem atenção especial» (Unesco, 1990: art. 3.º-5). É também a Unesco que, 

em 1994, introduz o conceito de inclusão e refere o papel da escola regular da área de 

residência de cada criança para atender às suas necessidades específicas, defendendo que «a 

aprendizagem deve ser adaptada às necessidades da criança, em vez de ser a criança a ter de 

se adaptar a conceções predeterminadas, relativamente ao ritmo e à natureza do processo 

educativo» (Unesco, 1994: 18). Para isso, os sistemas de educação devem ser planeados e os 

programas implementados tendo em vista a vasta diversidade das características, interesses, 

capacidades e necessidades de aprendizagem próprias de cada criança, apostando num ensino 

de qualidade para todos e de diferenciação como ponto de partida (e não a de uniformidade 

de objetivos a atingir no término da escolarização). Desta forma, as escolas deviam ser 

encaradas como centros locais de aprendizagem polivalentes, acessíveis a todos, utilizando os 

métodos apropriados a cada um, para abranger um vasto leque de grupos-alvo, criando 

parcerias de aprendizagem entre escolas, centros de formação, empresas e unidades de 

investigação para o benefício de todos (EU, 2000: n.º 26).  

O Fórum Mundial da Educação no Compromisso de Dakar (Unesco, 2000: 7) reafirmou o 

empenhamento na Educação Para Todos e declarou o compromisso coletivo de, até 2015, 

todas as crianças terem acesso à educação básica obrigatória, gratuita e de boa qualidade. 

Educação para Todos significa assegurar que todas as crianças tenham acesso e sucesso numa 

educação básica de qualidade, que satisfaça as necessidades básicas de aprendizagem e as 

prepare adequadamente para o ingresso na vida ativa, o que implica criar condições nas 

escolas e nos programas da educação básica para possibilitar a aprendizagem de todas as 

crianças com mais ou menos capacidades. Essas condições devem proporcionar um ambiente 

inclusivo, eficaz, simpático e acolhedor, saudável e protetor (Unesco, 2005).  

A 48.ª sessão da Conferência Internacional de Educação veio reconhecer que “a educação 

inclusiva é um processo contínuo que tem por objetivo oferecer a todos uma educação de 

qualidade, respeitando a diversidade e as diferentes necessidades e capacidades, as 

características e expectativas de aprendizagem dos alunos e das comunidades, eliminando 

todas as formas de discriminação” (Unesco, 2008: 18). Contudo, Ólafsdóttir, em Teacher 

Education for Change, afirma que “os nossos sistemas educativos continuam a reproduzir 

modelos focalizados principalmente na transmissão de conhecimentos e na preparação para o 

emprego, esquecendo-se que os objetivos da educação são também a preparação para a vida 

como cidadãos ativos, o desenvolvimento pessoal e manutenção, ao longo da vida, de uma 

base de conhecimento ampla e atualizada” (CoE, 2011: 8). E, embora o conceito de inclusão 

seja aceite na sua generalidade, o “desenvolvimento de políticas e práticas mais inclusivas 

entra potencialmente em conflito com uma estreita focalização nos padrões académicos – é 

necessário ser explícito sobre os valores que sustentam os nossos sistemas de ensino, para 

garantir que as “medidas” incidam no que é realmente valorizado. Considerando os resultados 

http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000862/086291por.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000862/086291por.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000862/086291por.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001393/139394por.pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/pt/ec/00100-r1.p0.htm
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001275/127509porb.pdf
file:///C:/Users/hp/Dropbox/APCMLF/Compromisso%20de%20Dakar%20(Unesco,%202000)
http://book.coe.int/ftp/3671.pdf
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mais amplos da educação deve ser considerada a questão fundamental “que tipo de 

educação, para que tipo de sociedade”? (AEDEE, 2011: 80), sabendo que se pretende que 

“todas as crianças possam ser educadas – e isso independentemente do cenário ou 

adaptações requeridas – que todos os alunos devem ter acesso a um currículo relevante que 

produza resultados” (OMS, 2011: 217). 

Em 2012, a três anos da meta estabelecida no Fórum Mundial da Educação, o relatório “Equity 

and Quality in Education: Supporting Disadvantaged Students and Schools” da OCDE/OECD 

vem reconhecer que “quase um em cada cinco alunos não atinge um nível básico mínimo de 

formação que lhes permita funcionar nas sociedades” e que os sistemas para serem eficazes 

têm de combinar equidade e qualidade, entendendo-se que “equidade, na área da educação, 

significa que circunstâncias pessoais ou sociais como o género, a origem étnica ou o meio 

familiar não representam nenhum obstáculo para a realização do potencial educacional 

(equidade) e que todos os indivíduos atinjam pelo menos um nível mínimo básico de formação 

(inclusão)” (OECD, 2012: 37).  

Enquanto muitos países caminham no sentido da “escola para todos” aceitando a diversidade 

e centrando-se na modificação dos ambientes de aprendizagem, outros continuam a focalizar-

se nos alunos que apresentam algum tipo de desvantagem, categorizando-os com base nos 

défices que apresentam, limitando, deste modo, o seu potencial de aprendizagem, pois “a 

categorização e os rótulos reforçam comparações, constroem hierarquias e podem limitar as 

expectativas e, em resultado disso, a aprendizagem” (AEDEE, 2011: 79). Apesar das mudanças 

terminológicas que fomos assistindo ao longo do tempo, “as diferenças [ainda não] são vistas 

como um recurso para a aprendizagem e para o desenvolvimento individual e mútuo” (AEDEE, 

2011: 15). 

Muito caminho foi percorrido desde que a escola se tornou obrigatória. Contudo, parece que 

ainda falta calcorrear outro tanto para que esta responda eficazmente à sociedade que serve e 

a inclusão passe do sucesso na escola ao sucesso na sociedade. 

 

Uma educação à medida de cada um na escola nova de Faria de Vasconcellos (estudo de 

caso) 

Faria de Vasconcellos, professor de psicologia e pedagogia na Universidade Nova de Bruxelas, 

abriu uma escola, em 1912 nos arredores desta cidade, em Bierges, onde aplicou o que 

considerava ser importante para desenvolver integralmente cada aluno. Nessa escola a 

educação era a tempo inteiro, em regime de internato, como era habitual naquela época. 

Como as outras escolas novas, situava-se no campo mas perto de uma grande cidade, o que 

permitia ao aluno estar em contacto direto e permanente com o meio natural e 

simultaneamente usufruir de potencialidades sociais, profissionais e culturais. Esta escola foi 

sendo progressivamente construída pelos próprios alunos, de acordo com as suas 

necessidades, interesses e aptidões, num clima de liberdade, autonomia e responsabilidade.  

http://www.european-agency.org/publications/ereports/te4i-challenges-and-opportunities/TE4I-Synthesis-Report-PT.pdf
http://www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br/usr/share/documents/RELATORIO_MUNDIAL_COMPLETO.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/education/equity-and-quality-in-education_9789264130852-en
http://www.european-agency.org/publications/ereports/te4i-challenges-and-opportunities/TE4I-Synthesis-Report-PT.pdf
http://www.european-agency.org/publications/ereports/te4i-challenges-and-opportunities/TE4I-Synthesis-Report-PT.pdf
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«Seguimos cada aluno de perto, observamo-lo, estudamo-lo o melhor possível. E como lhe 

oferecemos muitas oportunidades para agir, num ambiente escolar muito ativo e variado, 

somos capazes de descobrir nele tendências, surpreender aptidões, comportamentos, 

preferências, interesses e constatar hábitos que nos permitem esboçar as grandes linhas do 

seu perfil psicológico… Como o número dos nossos alunos é limitado, podemos chegar a 

compreender, de certo modo, o seu grau de desenvolvimento psicológico e assim adaptar a 

cada um deles os nossos métodos de educação e ensino» (Vasconcellos, 2012: 104-105). 

Nesta escola ativa a aprendizagem é adaptada às necessidades de cada um, em vez de ser o 

aluno a adaptar-se ao ritmo do professor, ao currículo e ao manual. Esta mudança de 

paradigma será chamada “revolução copernicana” em 1919 por Claparède (Hameline, 1993: 5) 

e foi adotada na Declaração de Salamanca (Unesco, 1994: 2). O respeito pelo desenvolvimento 

pessoal de cada aluno, nos aspetos biológico, psicológico e social, a aprendizagem a partir da 

experiência e da ação, bem como o sistema de autonomia, responsabilidade, participação e 

solidariedade geravam um forte envolvimento dos alunos na sua escola, o que os levava a 

dizer «é a nossa escola, fomos nós que a fizemos!» (Vasconcellos, 2012: 55). 

Os métodos pedagógicos aplicados incluíam o envolvimento dos alunos na construção da sua 

própria aprendizagem. Nesta escola não se ensinava, aprendia-se: leva-se os alunos a planear 

a sua aprendizagem, a observar a realidade envolvente, a experimentar, a pesquisar, a fazer, 

para chegarem eles próprios a conclusões. Partia-se sempre da prática para a teoria, do 

particular para o geral, do concreto para o abstrato. 

«Ensinamos o mínimo possível, fazemos com que descubra o mais possível, num esforço 

pessoal de pesquisa e descoberta… Todos sabem o que é uma lição segundo o sistema 

antigo… Ora, uma lição é algo de mais simples e mais complicado ao mesmo tempo, mais 

interessante e mais vivo, como vamos mostrar percorrendo as diferentes etapas. Para 

começar vamos estabelecer: − 1.º uma aula dá-se em qualquer lugar, porque a sala de aula 

está em toda a parte; − 2.º uma aula não é uma mera exposição que o aluno tem de 

aprender de cor, mas uma construção: pouco a pouco, documento após documento, deve 

ser ele próprio a organizar todos os dados com a ajuda do seu professor e dos seus colegas… 

Para desenvolver nos alunos o espírito crítico, o controlo da mente e criar neles hábitos de 

documentação e pesquisa, é absolutamente necessário libertá-los da escravidão intelectual 

e moral do manual. Apelamos à observação, à experimentação, à pesquisa, às descobertas 

pessoais dos alunos; o que nos interessa é que eles ajam e pensem por si próprios. Fazemos 

questão que antes de tudo sejam eles próprios a organizar, coordenar e sistematizar aquilo 

que aprendem pela sua própria experiência pessoal. É necessário que aprendam por toda a 

parte. Um só manual seria suficiente para cercear o seu pensamento e a sua ação. Mas há 

mais. As oficinas e os laboratórios são absolutamente indispensáveis… Em muitas escolas os 

laboratórios, os produtos, os instrumentos não faltam; o que falta à criança é a liberdade 

para os usar. Acreditamos que fazemos ciência experimental quando o professor realiza a 

experiência à frente dos alunos. Ora isso não é suficiente: o facto de assistir a uma 

demonstração, a uma pesquisa, não tem o valor educativo e instrutivo da experiência feita 

http://blogs.ua.pt/meirelescoelho/wp-content/uploads/2011/10/2012-FV-Uma-escola-nova.pdf
http://www.ibe.unesco.org/publications/ThinkersPdf/claparef.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001393/139394por.pdf
http://blogs.ua.pt/meirelescoelho/wp-content/uploads/2011/10/2012-FV-Uma-escola-nova.pdf
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pelo próprio aluno. Connosco o aluno dispõe realmente de todos os instrumentos de 

pesquisa: pode empenhar-se, seja em sala de aula ou estudando, quer o professor esteja ou 

não presente, em todas as pesquisas e experiências, em todos os trabalhos de 

documentação de que possa precisar» (Vasconcellos, 2012: 73-98). 

Nesta escola igualdade não era tratar a todos por igual, mas orientar cada aluno tendo em 

consideração a sua experiência, os seus interesses e o seu ritmo de aprendizagem. 

«Um ensino igual para todos só pode dirigir-se e adequar-se a um número restrito de 

alunos, aqueles que representam a média em termos de desenvolvimento intelectual. Os 

mais inteligentes sentem que marcam passo no mesmo lugar e desinteressam-se do assunto 

tratado; os mais fracos não conseguem acompanhar e sofrem com as desvantagens 

inerentes à sua qualidade de "atrasados". É necessário evitar isto se queremos que a 

instrução e a educação beneficiem todos. Ora o meio consiste em ter em conta as 

desigualdades naturais que existem entre os alunos, o grau do seu desenvolvimento 

intelectual, as suas aptidões e as suas necessidades intelectuais ou orgânicas. Daí a 

instituição nas Escolas Novas das chamadas “classes móveis", por oposição ao que são, na 

rigidez da organização oficial, as turmas regulares sucessivas que recebem os alunos em 

grupos que não têm em conta o seu grau de desenvolvimento. No regime de classes móveis, 

pelo contrário, os alunos são agrupados de acordo com as suas aquisições e capacidades, de 

modo que uma criança pode estar no 6.º ano em francês, no 5.º a inglês, no 4.º em 

aritmética. Para permitir que cada aluno participe na sua turma normal num determinado 

momento e para o conjunto das áreas, diminui-se-lhe o número de horas consagradas à 

área em que está mais avançado, dando-lhe mais tempo para a área em que está mais 

atrasado, ou, sem alterar o horário, se for possível, consagrar um pouco mais de tempo 

àqueles que têm dificuldade em acompanhar, dando-lhes aulas suplementares» 

(Vasconcellos, 2012: 75-76). 

Em Bierges não se ensinava para aprender de cor, nem se aprendia para acumular 

conhecimentos, mas cada um aprendia a partir da experiência e da descoberta do seu projeto 

de futuro para aplicação na vida ativa. «Não importa só possuir conhecimentos, mas 

sobretudo saber servir-se deles, saber utilizá-los, saber aplicá-los» (Vasconcellos, 2012: 73). 

Esta é a definição do novo conceito de literacia do séc. XXI (Unesco, 2003 e OECD, 2011).  

Nesta escola procurava-se o desenvolvimento integral de cada aluno e simultaneamente 

prepará-lo para desenvolver competências que facilitassem a sua inclusão na vida ativa. A 

inclusão em Bierges não se concretizava só na escola. Criava-se um ambiente que favorecesse 

a posterior inclusão no mundo do trabalho, ao invés de uma preparação hipotética do que o 

aluno poderia vir a ser no futuro. Os alunos eram colocados em contacto direto com as formas 

do trabalho humano da vida real, de acordo com o seu estádio de desenvolvimento, através da 

conjugação de estudo e trabalho, do conhecer e do fazer para aprenderem a resolver 

problemas à medida que iam surgindo. A escola constituía uma comunidade que estava 

integrada na sociedade local e a preparação para o futuro construía-se vivendo o presente. Em 

http://blogs.ua.pt/meirelescoelho/wp-content/uploads/2011/10/2012-FV-Uma-escola-nova.pdf
http://blogs.ua.pt/meirelescoelho/wp-content/uploads/2011/10/2012-FV-Uma-escola-nova.pdf
http://blogs.ua.pt/meirelescoelho/wp-content/uploads/2011/10/2012-FV-Uma-escola-nova.pdf
http://www.unescobkk.org/fr/resources/aims/uis-aims-activities/uis-aims-and-literacy-assessment/
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2008 o Quadro Europeu de Qualificações para a aprendizagem ao longo da vida (EU, 2008) 

vem preconizar a conjugação de educação e formação, de estudo e trabalho na escola.  

«É muito difícil explicar a muitas pessoas que os trabalhos manuais são meios de expressão 

das necessidades, dos sentimentos, das ideias provenientes de aquisições escolares das 

crianças e, portanto, encadernar, modelar, desenhar, trabalhar em marcenaria é tão 

importante como ler, escrever e contar… Cada oficina é da responsabilidade de um aluno. É 

um cargo trimestral que lhe é conferido pela assembleia dos alunos… Pelos trabalhos 

manuais assim compreendidos, iniciamos as crianças na vida profissional e industrial, na vida 

ativa. Fazemos do trabalho um meio poderoso de educação intelectual e social. O 

conhecimento das ferramentas e matérias-primas, a elaboração de um orçamento com 

estimativa do custo, do número de horas necessárias para realizar o trabalho e do salário 

que custaria, não só educa os alunos sobre os meios de produção e os coloca em contacto 

direto com as modalidades de vida e do trabalho humano, como eu referia no meu 

programa, mas também lhes permite igualmente medir o esforço e a retribuição do 

produtor, o que lhe possibilita abrir novos horizontes sobre as questões sociais… Nada de 

académico, nada de falso, nada de artificial, e mais uma vez não há trabalho manual por 

trabalho manual. Não há modelos convencionais, uniformes, aplicáveis a toda a turma, mas 

o trabalho manual compreendido como um meio de exprimir ideias e de satisfazer 

necessidades pessoais ou necessidades sentidas pelo ambiente social no qual a criança se 

desenvolve, vive e trabalha… Cultura geral e especialização profissional devem completar-

se, entreajudar-se, esclarecer-se mutuamente, e não opor-se uma à outra, como 

antagónicas ou alternativas» (Vasconcellos, 2012: 47-85). 

A inclusão nesta escola começava pelo desenvolvimento integral do aluno, numa educação 

para a autonomia, responsabilidade e participação em todo o processo de ensino-

aprendizagem, incluindo a avaliação, onde todos colaboravam para que cada um pudesse 

aceitar e melhorar as suas especificidades. 

«No final de cada período, procedemos à avaliação não só do trabalho, mas também de 

outros elementos resultantes da vida moral e social do aluno. Esta avaliação refere-se, 

portanto, ao esforço realizado em sala de aula e a todas as manifestações da vida da criança 

na escola. Mas contrariamente ao que normalmente se faz, nós incluímos neste processo os 

professores, os colegas do aluno e o próprio aluno. E a avaliação é o resultado do esforço 

realizado pelo aluno, não em comparação com o dos outros alunos, mas apenas com o seu 

próprio esforço, com os resultados do seu trabalho no passado… Entremos numa sala de 

aula. Professores e alunos procedem ao trabalho da avaliação: — "E tu… trabalhaste? 

Fizeste progressos? Como avalias o teu trabalho?" O aluno diz o que pensa do seu esforço e 

atribui-se ele próprio uma nota de classificação de valores, seja 12 ou 13 ou 7 ou 8, que ele 

acredita expressar o valor do seu esforço. Os seus colegas são de seguida convidados, um de 

cada vez, a pronunciarem-se sobre o trabalho desse colega e a dar-lhe uma nota que devem 

justificar. O professor é o último a intervir. Ele faz a crítica da discussão encetada, dá o seu 

ponto de vista e justifica-o atribuindo uma nota. De todas as notas é feita a média. E, como 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:PT:PDF
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disse, são apreciados não são só os trabalhos da sala de aula, mas também todas as 

manifestações da vida da criança: ordem, asseio, camaradagem, sociabilidade, lealdade. 

Apercebemo-nos assim das vantagens que este sistema oferece. Torna a criança atenta aos 

seus progressos e falhas, ajuda-a a indagar os seus pontos fracos, a medir as suas forças e 

meios de que dispõe; habitua-a a refletir sobre si própria, a fazer um exame de consciência. 

O aluno é levado a avaliar o seu trabalho não em relação ao dos seus colegas, mas em 

relação a si próprio. Ao convidarmos os colegas a pronunciarem-se, procuramos despertar 

neles o sentido de justiça, o sentido da equidade e a exercer o pensamento crítico, 

habituando-os a usar este instrumento de controlo com tacto, prudência e deferência, mas 

também com franqueza e lealdade. É bastante encorajador ver quanto este sistema teve 

bons resultados» (Vasconcellos, 2012: 105-107). 

O sistema de autonomia aplicado nesta escola pressupõe a participação dos alunos na 

organização de todo o ambiente escolar. Dá-se-lhes a oportunidade de tomarem decisões, na 

assembleia dos alunos, sobre a divisão de tarefas, do trabalho manual, do trabalho agrícola, 

dos horários de estudo e de trabalho, das sanções. Assim se preparava cada aluno para ser um 

ser humano pessoal e socialmente ativo, participativo e produtivo na sociedade em que vive.  

«O sistema de autonomia, como o entendo, pressupõe os seguintes fundamentos: a) a 

criação de um conjunto bem organizado de regras, atividades físicas, hábitos e costumes 

morais; b) a criação de um verdadeiro espírito social através da divisão racional do trabalho 

e da cooperação efetiva e real do aluno na vida escolar – isto permite-lhe aprender a viver 

em sociedade e adquirir pouco a pouco o sentimento da vida coletiva… A criança tem talvez 

uma participação mais direta ainda na organização da vida escolar: organização de festas, 

palestras, excursões, discussão de várias questões relativas à vida interna da escola. Participa 

na elaboração do horário geral do estudo e dos trabalhos manuais. Este horário é discutido 

em reuniões da assembleia dos alunos, havendo por vezes alterações para satisfazer desejos 

legítimos. Através do trabalho manual e outras formas, as crianças colaboram na 

manutenção e melhoria dos edifícios, do material e coleções da escola, como foi referido. 

Paralelamente à vida social da escola, os alunos organizam associações e grupos: clubes de 

jogos e de campismo. O escritório de encomendas, que cada mês está a cargo de um aluno 

para comprar material escolar (papel, lápis, borrachas, cadernos, canetas e estojos, papel 

mata-borrão), é gerido pelos próprios alunos, não havendo qualquer interferência da escola. 

É também a sociedade cooperativa que explora diretamente por sua conta o domínio 

agrícola da escola» (Vasconcellos, 2012: 208-213). 

Nesta escola os alunos têm oportunidade de agir em liberdade e responsabilidade, com direito 

a errar, aprendendo a assumir a responsabilidade dos seus atos e a repará-los quando for caso 

disso.  

«Deixamos a criança em grande liberdade. Não aplicamos nenhuma disciplina autoritária 

que imponha à criança hábitos morais de que ela não entenda nem a razão nem a 

finalidade. Levamos cada criança a criar para si própria uma regra interior, resultado das 

http://blogs.ua.pt/meirelescoelho/wp-content/uploads/2011/10/2012-FV-Uma-escola-nova.pdf
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suas experiências pessoais, e fruto da adaptação espontânea à vida escolar, à vida social 

com os colegas e professores… Existe liberdade de movimento, liberdade de ação, criação, 

organização, pesquisa, utilização de tudo o que a escola coloca à disposição do aluno… O 

aluno não abusa da liberdade que lhe é concedida. Isto não quer dizer que não exista 

autoridade. A supressão dos castigos que degradam e humilham a criança não implica que 

deixe de haver sanções. Estas sanções, no entanto, não são artificiais mas naturais; a criança 

adquire à sua custa a experiência do bem e do mal. É livre mas responsável; pode e deve 

medir as consequências dos seus atos e reparar, sempre que possível, os prejuízos causados. 

Aquele que quebra coisas substitui-as com a sua mesada; o que não fez o trabalho na hora 

certa fá-lo durante os tempos livres; o que deixa as coisas desarrumadas arruma-as; quem 

suja limpa; o aluno que habitualmente se atrasa deve começar mais cedo para chegar a 

horas; ao aluno que agiu mal chama-se-lhe a atenção para a ação que cometeu e 

relembram-se-lhe as boas ações que ele já realizou noutros momentos… Em Bierges as 

sanções são prescritas pela assembleia dos alunos que vota as leis e as regras, o que lhes 

confere um carácter impessoal. E uma vez que são voluntariamente aceites por todos, 

resulta daí que todos aceitam a sua aplicação sem rancor nem ressentimento» 

(Vasconcellos, 2012: 214-216). 

Aqui a educação assentava na liberdade de cada um e promovia o desenvolvimento das 

diferenças individuais, fazendo descobrir a sua importância para a vida em sociedade como 

oportunidade para a inclusão. Partia-se da medida de cada um para promover o bem comum e 

partilhá-lo solidariamente. 

 

Considerações finais 

Ao longo da história muitos foram aqueles que, marginalizados pela escola, viram a sua 

atividade e participação na vida em sociedade limitada. O reconhecimento do direito de todos 

à educação tem poucas décadas e ainda não houve tempo de consolidar o alcance desse 

direito que, sendo universal, não poderá ser aplicado cegamente da mesma forma a cada um. 

A educação é para todos, mas não o é da mesma maneira para cada um. Os sistemas 

educativos de hoje posicionam-se em relação à equidade na educação de uma das duas 

maneiras: ou organizam a educação plural em contextos e objetivos para a diversidade, onde a 

diferença é vista como um desafio a enfrentar e uma oportunidade que promove o 

desenvolvimento individual e mútuo ou continuam a considerar as diferenças não como um 

desafio e uma oportunidade para a melhoria da qualidade da educação, mas como obstáculo à 

uniformidade e ao igualitarismo.  

Na escola de Bierges os processos de ensino e aprendizagem partiam sempre da experiência e 

interesse dos alunos e estavam em interação com a realidade concreta do meio em que 

viviam, preparando-os para no futuro se tornarem cidadãos participativos, capazes de resolver 

os problemas de forma responsável, autónoma e solidária. Podemos concluir que a escola 

criada em 1912 por Faria de Vasconcellos constitui um modelo de educação inclusiva 
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pertinente, combinando qualidade e equidade, e, com as devidas adequações à 

atualidade, constitui um exemplo de “boas práticas” para a diminuição de barreiras à 

inclusão e à promoção da aprendizagem e da participação de todos e de cada um. 
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PROMOVER A INCLUSÃO COM APLICAÇÕES PARA DISPOSITIVOS 

MÓVEIS: VOX4ALL, UM ESTUDO DE CASO 

 

Mendes, Mafalda - Imagina, Cnotinfor 

Correia, Secundino - Imagina, Cnotinfor 

Quintela, Armanda - Imagina, Cnotinfor 

 

Resumo 

A comunicação é um processo complexo e fundamental para o desenvolvimento das relações 

humanas. No entanto, devido a inúmeras causas, um número significativo da população não é 

capaz de comunicar através da fala. Atendendo a esta problemática, a Imagina® desenvolveu 

um software para dispositivos móveis, tablets e smartphones chamado Vox4all. 

Este software tem como principal objetivo dotar os indivíduos que não têm um meio de 

comunicação eficaz de um sistema de comunicação capaz de substituir ou complementar 

capacidades de comunicação insuficientes. Contudo, desenvolver um software deste tipo, com 

recurso a meios tecnológicos tão recentes, carece de investigação e consequente validação 

dos seus benefícios. O objetivo da aplicação não é por si só garantia de promoção de inclusão. 

É necessário que tudo o que envolva a sua criação favoreça a inclusão, escolhendo os meios 

adequados para que o objetivo possa ser alcançado. 

Neste artigo será abordado o trabalho de investigação que suportou e suporta o planeamento 

e desenvolvimento deste software. Neste momento está em curso um plano de sessões com 

três instituições para testar o Vox4all com oito indivíduos, que apesar de sofrerem de 

diferentes patologias, têm em comum a ausência de um meio de comunicação eficaz. O 

objetivo é melhorar a aplicação para que ela responda às reais necessidades dos seus 

utilizadores. Isso envolve redesenhar funcionalidades, implementar novas e prever diferentes 

formas de interação. 

 

Palavras-chave: Comunicação Aumentativa e Alternativa, Vox4all, dispositivos móveis, 

inclusão, testes de usabilidade 
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PROMOTE INCLUSION WITH APPLICATIONS TO MOBILE DEVICES: VOX4ALL, A CASE 

STUDY 

 

Abstract 

Communication is a complex and essential process to the development of human relations. 

However, due to several reasons, a significant number of the population is unable to 

communicate through speech. Assumed this problem, Imagina® has developed a software for 

mobile devices, tablets and smartphones, called Vox4all. 

This software's main objective is to provide a communication system able to replace or 

complement inadequate communication skills to individuals who do not have a means of 

effective communication. However, developing software of this type, using so recent 

technologies, needs research and consequent validation of its benefits. The purpose of the 

application is not by itself a warranty of promoting inclusion. It is necessary that everything 

that involves its creation support the inclusion, by selecting the suitable processes that foster 

the goal to be achieved. 

In this article we will address the research work that is behind the planning and development 

of this software. Right now there is a plan of sessions with three institutions to test the Vox4all 

with eight individuals, who, despite suffering from different diseases, have in common the 

absence of a means of effective communication. The goal is to improve the application so that 

it responds to the real needs of their users. This involves redraw features, implement new 

ones and provide different forms of interaction. 

  

Key words - Augmentative and Alternative Communication, Vox4all, mobile devices, inclusion, 

usability testing 
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Introdução 

 

A comunicação é um processo complexo e imprescindível para o desenvolvimento das relações 

humanas e o desenvolvimento de novas aprendizagens. A fala é o meio de expressão mais 

usado quando as pessoas pretendem transmitir aos outros as suas vontades, opiniões, ideias e 

desejos. Contudo, “um número significativo da população não é capaz de comunicar através 

da fala. Pode tratar-se de pessoas totalmente incapazes de falar ou de casos em que a fala não 

é suficiente para preencher todas as funções comunicativas (…)” (Tetzchner & Martinsen, 

2002). As causas podem ser inúmeras (Franco, Reis & Gil, 2003), do mau uso e abuso vocal às 

perturbações sensoriais, cognitivas, motoras e mentais, passando pelas lesões e paralisias 

cerebrais ou acidentes vasculares cerebrais. Estando estas pessoas privadas de comunicar 

através da fala é importante proporcionar-lhes, o mais cedo possível, um meio alternativo de 

comunicação, com o intuito de colmatar a necessidade de comunicar intrínseca ao ser humano 

(Ganz & Simpson, 2004). Nestes casos é fundamental recorrer à Comunicação Aumentativa e 

Alternativa (CAA) para minimizar e vencer os obstáculos que se apresentam a quem não tem o 

domínio sobre o seu aparelho fonador. 

Segundo a Sociedade Internacional de Comunicação Aumentativa e Alternativa, em inglês 

representada pelas siglas ISAAC, considera-se que CAA é um conjunto de ferramentas e 

estratégias que o indivíduo utiliza para resolver os desafios de comunicação que surgem no dia 

a dia. A comunicação pode assumir muitas formas, tais como: discurso, contacto ocular, 

escrita, gestos, expressões faciais, toque, língua gestual, símbolos, imagens, ou dispositivos 

electrónicos como por exemplo os digitalizadores de fala, etc. Todas as pessoas usam múltiplas 

formas de comunicação com base no contexto e no parceiro de comunicação. A comunicação 

considera-se eficaz quando a intenção e o significado que um indivíduo pretende transmitir é 

compreendido por outra pessoa (Burkhart, s. d.). Alguns indivíduos recorrem aos sistemas de 

CAA por um curto período de tempo, enquanto outros precisam destes sistemas ao longo de 

toda a vida.  

Até há pouco tempo os sistemas de CAA mais avançados estavam apenas disponíveis para 

computador ou dispositivos específicos, mas a difusão e democratização dos dispositivos 

móveis desencadeou uma nova revolução, obrigando a repensar o modo como são vistas as 

tecnologias dirigidas à CAA. 

Atendendo à necessidade de alterar paradigmas e ajustar-se às tendências das tecnologias 

emergentes, a empresa Imagina, que opera nas áreas da inclusão e educação, tem em curso 

um projeto de investigação e desenvolvimento chamado TOPQX (Todos Podem Aprender a 

Qualquer Hora, em Qualquer Lugar). O projeto pretende reunir um conjunto de recursos 

teóricos e empíricos que formem uma base científica a partir da qual se poderá problematizar 

e sugerir novas respostas. Integrado neste projeto está em desenvolvimento um aplicativo 

para smartphone e tablet chamado Vox4all. O Vox4all é uma aplicação destinada a indivíduos 

com necessidades complexas de comunicação (NCC), cujo principal objetivo é colmatar e 



 

Parte II |Pág. 2666  

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. 

 

minimizar problemas de comunicação, promovendo o desenvolvimento da comunicação, 

linguagem e alfabetização destes indivíduos e, consequentemente, a sua integração nos 

ambientes familiar, profissional, educacional e social. 

 

Contribuição da CAA para a promoção da inclusão social e escolar 

A Comunicação Aumentativa e Alternativa enquanto área surgiu no Canadá na década de 

70, mas foi nos anos 80 que se expandiu para Estados Unidos da América e ganhou mais 

notoriedade, resultado de um trabalho multidisciplinar que reconhece o direito de 

comunicação a todos os indivíduos sem exceção (Gava, 1999). Segundo a organização United 

Nations Enable na Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência “é fundamental 

assegurar que a educação das pessoas, em especial das criança com deficiência, seja 

ministrada nas línguas, nos modos e meios de comunicação mais apropriados para o indivíduo 

e em ambientes que maximizem o seu potencial académico e social”. 

Vários autores demonstram que o uso correto da Comunicação Aumentativa e Alternativa tem 

efeitos positivos no desenvolvimento da comunicação, linguagem e alfabetização (Branson & 

Demchak, 2009; Ganz et al., 2011; Machalicek et al., 2010; Schlosser, Sigafoos, & Koul, 2009), 

sem nenhum risco para o desenvolvimento da fala (Millar, Light, & Schlosser, 2006; Schlosser 

& Wendt, 2008). Assim, a integração das tecnologias de apoio no currículo educativo,  

nomeadamente a utilização de sistemas e estratégias que recorrem à utilização da CAA, facilita 

o processo de novos conhecimentos e competências de literacia (Hetzroni, 2004a; Hetzroni & 

Shrieber, 2004b; Hourcade et al., 2010; Marks & Montgomery, 2006; McCartney, 2008).  

O domínio efetivo de estratégias, técnicas e softwares de CAA constitui uma poderosa 

ferramenta no desenvolvimento da literacia, não só comunicando e interagindo, mas também 

compondo, produzindo e interpretando a linguagem escrita (Ponte, 2009). 

Na década de 90, a sociedade em geral ficou mais alertada para a diversidade e para a 

diferença entre os indivíduos, tendo havido, a nível mundial, um conjunto de iniciativas que 

fomentassem a inclusão e a igualdade para pessoas com necessidades especiais. Entre os quais 

destacamos: 

 

Ano Documento 

1990 
Declaração Mundial sobre Educação para Todos e Plano de Ação 
para Satisfazer as Necessidades Básicas de Aprendizagem. 

1993 
Normas sobre a Equiparação de Oportunidades para Pessoas com Deficiência / 
ONU 

1993 
Inclusão Plena e Positiva de Pessoas com Deficiência em Todos os Aspectos da 
Sociedade / ONU 

1994 Declaração de Salamanca e Linhas de Ação sobre a Educação para Necessidades 
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Especiais 

1999 
Convenção Inter Americana para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
contra as Pessoas Portadoras de Deficiência (Convenção da Guatemala) / OEA 

2001 
Classificação Internacional de Funcionalidade, Deficiência e Saúde (CIF) / OMS, que 
substitui a Classificação Internacional de Impedimentos, Deficiências e 
Incapacidades/OMS, de1980 

2003 
Convenção Internacional para Protecção e Promoção dos Direitos e Dignidade das 
Pessoas com Deficiência / ONU 

2004 Declaração de Montreal sobre Deficiência Intelectual / OMS-Opas 

 

Em 1994 foi redefinido o conceito de necessidades educativas especiais na Declaração de 

Salamanca: “reafirmamos, por este meio, o nosso compromisso em prol da Educação para 

Todos, reconhecendo a  necessidade e a urgência de garantir a educação para as crianças, 

jovens e adultos com necessidades  educativas especiais no quadro do sistema regular de 

educação, e sancionamos, também por este meio, o  Enquadramento da Acção na área das 

Necessidades Educativas Especiais, de modo a que os governos e as  organizações sejam 

guiados pelo espírito das suas propostas e recomendações”. A Declaração de Salamanca foi 

assinada por 92 países incluindo Portugal e 25 organizações internacionais. 

Em Portugal, a lei prevê que a inclusão dos alunos com necessidades educativas especiais 

passa pela frequência de turmas regulares, seguindo Programas Educativos Individuais, em 

interação com os restantes alunos e os diferentes professores das diferentes disciplinas/ áreas 

disciplinares dos respetivos níveis de ensino. Neste sentido, é necessária uma preparação dos 

professores, em geral - e de todos os grupos disciplinares e graus de ensino – de forma a 

poderem responder adequadamente às necessidades educativas especiais dos alunos. O 

recurso a tecnologias de apoio pode fazer toda a diferença na participação destes alunos no 

seu ambiente e na interação com os seus pares. Têm-se realizado inúmeros estudos que 

comprovam que a utilização de ferramentas tecnológicas tem sido imprescindível para o 

sucesso nas aprendizagens dos alunos com necessidades especiais. Recordando Sanches 

(1991): “ Para a maioria das pessoas, a tecnologia torna a vida mais fácil; para a pessoa 

deficiente a tecnologia torna as coisas possíveis”. 

A articulação entre o(s) docente(s) de educação especial e os restantes professores da turma é 

essencial para uma sintonia de estratégias com vista à inclusão, sendo que a escola pública 

deve disponibilizar os mecanismos pedagógicos, sociais e humanos para o desenvolvimento de 

todos os alunos, cujo convívio mútuo contribuirá para uma sociedade, também ela cada vez 

mais inclusiva.  

Assim, os alunos com necessidades educativas especiais, nomeadamente alunos com 

necessidades complexas de comunicação, que estão integrados em turmas regulares devem 
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possuir softwares adaptados às suas necessidades, sendo que os professores devem estar  

habilitados a compreender e a manuseá-los facilmente, produzindo conteúdos que se 

adaptam às características destes alunos. No Decreto-Lei nº241/2001  de  30  de  Agosto, 

estabelece-se o perfil do educador e do professor que reconhece um lugar muito significativo 

às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Em relação ao educador de infância, 

escreve-se que  “mobiliza  e  gere os recursos educativos, nomeadamente ligados às 

tecnologias da informação e da comunicação” e, no que concerne ao perfil do professor, 

defende que este deverá utilizar as TIC adequando-as a situações e  contextos diferenciados, 

promovendo o recurso  a linguagens diversas e suportes variados em situações de 

aprendizagem, bem como promovendo a aquisição de competências básicas na uso das TIC. 
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A educação e comunicação aliadas às tecnologias emergentes 

O desenvolvimento exponencial de dispositivos móveis e aplicações desencadeou uma 

nova revolução tecnológica obrigando a repensar o modo como são desenvolvidas, 

comercializadas e utilizadas as tecnologias dirigidas à Comunicação Aumentativa e Alternativa. 

Os dispositivos móveis como o smartphone e o tablet estão amplamente generalizados, por 

isso a sua oferta no mercado é cada vez maior e com valores de compra mais competitivos. 

Proporcionam um elevado número de opções de comunicação, permitem o acesso a livros, 

jogos, filmes, música, Internet e a um sem número de aplicações nas mais diversas áreas, 

desde a educação, saúde, entretenimento, cultura e turismo (AAC-RERC, 2011).  

Estes dispositivos como tablets e smartphones, obtêm cada vez maior reconhecimento por 

parte da comunidade educativa, uma vez que são facilitadores do processo de inclusão 

permitindo o acesso a atividades pedagógicas que seriam impossíveis de realizar por alunos 

que apresentam necessidades educativas especiais. Um tablet ou smartphone com acesso a 

aplicações adequadas às necessidades do indivíduo pode tornar-se um suporte indispensável e 

até mesmo substituir a tecnologia assistiva consideravelmente mais cara. 

Em Portugal a sua utilização no campo educacional começa agora a dar os primeiros passos, 

deste modo são insipientes os estudos publicados no que diz respeito à sua utilização em 

contexto de sala de aula.  

Segundo Melhuish & Falloon (2010) o facto de estes dispositivos serem leves e de pequena 

dimensão e, consequentemente, de elevada portabilidade faz deles uma potencial ferramenta 

de eleição para alunos com necessidades educativas especiais.   

 

Vox4all – sistema de comunicação aumentativa e alternativa para dispositivos móveis 

O Vox4all é um sistema de comunicação aumentativa e alternativa para tablets e smartphones, 

cujo principal objetivo é dotar indivíduos que não têm um meio de comunicação eficaz de um 

sistema de comunicação capaz de substituir ou complementar capacidades de comunicação 

insuficientes. 

A aplicação tem como base de funcionamento o princípio das grelhas de comunicação, 

constituídas por células divididas em linhas e colunas. Estas células permitem inserir uma série 

de conteúdos que facilitam a comunicação entre o utilizador e os parceiros de comunicação. 

Estes conteúdos podem ser visuais, sonoros e/ou textuais. 

Os conteúdos visuais podem ser: imagens que estão guardadas nos arquivos do dispositivo; 

fotografias capturadas diretamente pela câmara do equipamento; ou símbolos, através do 

acesso à biblioteca incorporada na aplicação. Os símbolos escolhidos fazem parte do Sistema 

de Símbolos para Alfabetização da Widgit, sendo que a biblioteca usada no Vox4all possui mais 

de doze mil símbolos. 
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Os conteúdos sonoros podem ser sons gravados ou com recurso a uma voz sintetizada. A 

aplicação possui um sistema de gravação que permite gravar um som real e associá-lo a 

uma célula, assim sempre que se toca em determinada célula é reproduzido o som que foi 

previamente gravado para ela. Contudo, em vez de gravar um som é ainda possível optar por 

usar uma voz sintetizada, para tal apenas é necessário escrever o que esta voz deve reproduzir 

quando se toca em determinada célula.  

Por fim, as células podem possuir texto personalizado, tendo em conta o conteúdo visual da 

célula e o que se pretende comunicar. 

A aplicação já possui um conjunto de grelhas exemplo, no entanto é possível criar novas 

grelhas ou eliminar e modificar as que já existem. O sistema é dinâmico, sendo possível 

encadear várias grelhas, isto é, definir a grelha que é aberta quando se toca em determinada 

célula. 

O sistema é construído dentro da aplicação, sem necessitar de ligação à Internet. 

 

SÍMBOLOS PARA ALFABETIZAÇÃO DA WIDGIT 

Como já foi referido anteriormente a biblioteca de símbolos pela qual se optou - depois de 

uma análise comparativa entre diversos sistemas - pertence a um sistema de símbolos 

reconhecidos mundialmente, os Símbolos para a Alfabetização da Widgit, cujos benefícios são 

corroborados por várias investigações (Hourcade et al., 2010; Mitchell & Sloper, 2010). 

Os símbolos têm sido utilizados em todas as sociedades como um meio simples e direto de 

comunicação. As pessoas com dificuldades de comunicação utilizam-nos de uma forma mais 

extensiva. As novas tecnologias permitem uma maior utilização e disseminação dos símbolos, 

quer como forma de criar materiais para as pessoas com dificuldades de comunicação e 

também por essas pessoas. No entanto, só recentemente a utilização de símbolos se revelou 

como uma ferramenta essencial para o ensino, um auxiliar de aprendizagem e um contributo 

para a independência dos seus utilizadores. 

Os Símbolos para a Literacia da Widgit (WLS) foram criados especificamente com o objetivo de 

desenvolver a literacia. Anteriormente conhecidos como Símbolos Rebus da Widgit, estes 

possuem uma estrutura clara de grande parte do vocabulário. Foram concebidos para ter 

pouco detalhe de modo a reduzir a confusão visual. Os símbolos podem ser utilizados como 

outro elemento de suporte visual para a aprendizagem da leitura e da escrita (Widgit Software, 

2012), facilitando a compreensão de que aquilo que é impresso tem um significado (Widgit 

Software, 2012).  

Diversos estudos (Fossett & Mirenda, 2006; Hetzroni, 2004; Parette, Boeckmann, & Hourcade, 

2008; Sheehy, 2002) reforçam a importância da imagem/símbolo na aprendizagem da leitura e 

da escrita. Sheehy (2002) investigou a eficácia do uso dos símbolos para o reconhecimento de 
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palavras, concluindo que estes podem ser eficazes para ajudar os alunos a reconhecer 

palavras e outras habilidades relacionadas com a aprendizagem da leitura e da escrita, se 

utilizados em combinação com a utilização de palavras escritas que integram "imagens 

mnemónicas" ("mnemonic cue") ou "imagens sugestivas" ("pictures cue"). Fossett e Mirrenda 

(2006) revelaram que a estratégia de associação de símbolos e imagens a palavras, em 

combinação com um ensino explícito, permite o reconhecimento da palavra e o 

desenvolvimento de habilidades de leitura para crianças com NEE (Gonçalves, 2012).  

 

SINTETIZADOR DE VOZ 

A possibilidade de incorporar síntese de voz nos softwares educativos e para a comunicação 

revelou-se uma ferramenta importante para auxiliar crianças com dificuldades de 

aprendizagem de leitura e escrita  (Tetzchner & Martinesen, 2002). Vários estudos (Marks & 

Montgomery, 2006;  Schlosser & Blischak, 2004) foram realizados com o objetivo de avaliar a 

importância do uso do feedback auditivo, fornecido por estes softwares. Montgomery e Marks 

(2006)  referem que os alunos com dificuldades de aprendizagem podem, ao nível da escrita, 

identificar mais erros ortográficos quando reproduzidos em textos lidos por sintetizadores de 

voz do que caso estes textos fossem lidos por eles, melhorando ao nível do tamanho dos 

textos produzidos, da coerência gramatical e da  densidade lexical.  

Segundo um estudo recente realizado por Gonçalves (2012) com o software educativo 

“Comunicar com Símbolos”, cujo objetivo primeiro é desenvolver competências de leitura e 

escrita, foi possível observar que os alunos, a partir da audição de palavras e frases  lidas 

através do sintetizador de voz, identificaram erros ao nível da escrita de não frases, erros 

ortográficos por incorreta associação fonema/grafema e apresentaram uma maior autonomia 

na escrita e no trabalho, sem que tivessem que recorrer de forma constante ao professor. 

 

Metodologia 

O planeamento e desenvolvimento da aplicação Vox4all implicaram um trabalho de 

investigação estruturado, com recurso ao estudo de caso de caráter exploratório como 

estratégia de investigação, sugerida por Yin (Yin, 2005). O estudo de caso é abordado por 

vários autores, como Yin (2005) e Stake (2005) para os quais, um caso pode ser algo bem 

definido e concreto, como uma pessoa, ou um grupo de profissionais, mas também pode ser 

algo menos definido ou definido num plano mais abstrato, como um programa ou um 

conjunto de programas, processos de implementação ou outra categoria que remeta para uma 

unidade de análise. É necessário prever sempre três procedimentos, sequenciais, no seu 

estudo:  

 1. a definição do caso a estudar;  
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 2. a opção por um caso único ou casos múltiplos;  

 3. o aprofundamento de uma problemática teórica que fundamente o protocolo 

de recolha da informação empírica e as linhas de análise dos dados recolhidos (Yin, 2005).  

As pesquisas realizadas ao longo do trabalho de investigação seguiram de perto os 

pressupostos desta metodologia. 

A aplicação foi testada em três instituições portuguesas, quer com os profissionais: terapeutas 

da fala, terapeutas ocupacionais, psicólogos e técnicos de reabilitação; como com os 

utilizadores finais: utentes com autismo, paralisia cerebral, síndrome do X frágil, dificuldades 

cognitivas e motoras. Estes indivíduos apesar de sofrerem de diferentes patologias têm em 

comum a ausência de um meio de comunicação eficaz. Os testes foram realizados em 

ambientes e contextos reais de comunicação e aprendizagem. 

As sessões tiveram início na segunda quinzena de Maio e decorreram com uma periodicidade 

quinzenal. 

 

Resultados e discussão 

Uma vez que o Vox4all é uma aplicação inovadora e muito recente foi necessário fazer 

experimentações sucessivas de modo a averiguar qual a sua aceitação e se o seu desenho e 

funcionalidades correspondem às reais necessidades dos utilizadores. Desenvolver um 

software deste tipo, com recurso a meios tecnológicos tão recentes, carece de investigação e 

consequente validação dos seus benefícios. O objetivo da aplicação não é por si só garantia de 

promoção de inclusão. É necessário que tudo o que envolva a sua criação favoreça a inclusão, 

escolhendo os meios adequados para que o objetivo possa ser alcançado. 

No plano de sessões enumerado em apartado anterior cujo objetivo principal foi melhorar a 

aplicação, chegámos à conclusão que era necessário redesenhar funcionalidades, implementar 

novas e prever diferentes formas de interação.  

Através da observação da interação dos utilizadores com necessidades complexas de 

comunicação (NCC) e dos terapeutas e familiares com a aplicação, ficou claro que deviam ser 

testadas e introduzidas novas funcionalidades. No fundo o objetivo é partir de um sistema de 

comunicação básico e ampliá-lo com funcionalidades sustentadas pela investigação, 

experiência e observação de casos concretos e reais. Se por um lado estamos a falar de 

funcionalidades que facilitam o uso do equipamento pelos utilizadores finais com NCC, como 

por exemplo a possibilidade de definir o tempo de ativação do conteúdo das células em 

situações que o utilizador tenha o controlo dos movimentos comprometidos, também estamos 

a falar do ponto de vista do profissional no que diz respeito à facilidade e consequente 

motivação para construir as várias grelhas de comunicação. Ou seja, a personalização das 

grelhas de comunicação deve implicar o mínimo de esforço e ações sob pena de desmotivar 
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quem as constrói e, por consequência, levar a um sistema limitado que não responda às 

necessidades dos utilizadores. Neste sentido, percebemos que incluir fotografias nas 

células diretamente da captura fotográfica era limitativo pois não permitia acesso aos 

arquivos do equipamento e a fotografias tiradas em outro momento. Por exemplo, o terapeuta 

da fala pretendia construir uma grelha “família” com as fotografias dos familiares do utilizador, 

no entanto, por vários motivos, não conseguia tirar em tempo útil a fotografia aos familiares. A 

alternativa seria esses familiares enviarem a fotografia e posteriormente o profissional incluir 

as imagens nas células, surgindo a necessidade de implementar a funcionalidade de 

carregamento de ficheiros. 

Outra das funcionalidades incluídas decorrentes da observação foi a síntese de voz. Em alguns 

casos a voz gravada pelas pessoas que estão mais próximas do usuário com NCC é um 

estímulo, mas noutros é completamente irrelevante e um ponto de distração. Recorrer ao uso 

de voz e sons torna estes sistemas mais pessoais e aproxima a comunicação dos seus moldes 

naturais. 

Assim a síntese de voz deve ser uma opção disponível, se por um lado facilita o trabalho de 

quem precisava de gravar a voz para cada célula, por outro dá a possibilidade ao utilizador de 

ter uma voz mais versátil, pronta a transmitir as suas intenções de comunicação.  

Atualmente está disponível uma larga oferta de vozes sintetizadas, cada vez mais próximas dos 

moldes naturais, com maior possibilidade de personalização (como por exemplo definir a 

velocidade, sexo e idade) e em vários idiomas, a um custo mais baixo, embora a oferta em 

Português Europeu seja ainda bastante limitada, quando comparada com o inglês, por 

exemplo. 

Estas foram algumas funcionalidades testadas até ao momento, no entanto outras 

funcionalidades e esquemas de visualização estão a ser estudados. 

 

Durante as sessões também foi feita a experimentação com conteúdos educativos 

nomeadamente a aprendizagem do “Corpo Humano” e os “Meios de Transporte”.  

Tanto num conteúdo funcional como noutro era solicitado a ambos os grupos que 

identificassem – no caso do corpo humano – partes do corpo humano, nomeadamente cabeça, 

tronco e membros (inferiores e superiores). No caso dos meios de transporte era solicitado 

que identificassem os meios de transporte aéreos, marítimos e terrestres. 

Nesse âmbito utilizamos dois tipos de material: suporte em papel (fichas de trabalho) e 

suporte digital (grelhas de comunicação criadas no Vox4all). Um grupo de utentes, quatro, 

trabalhou no suporte papel, sendo que o outro interagiu com o suporte digital. Quando 

analisados os resultados observou-se o seguinte:  
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 - o grupo que realizou as atividades em suporte de papel demorou quatro vezes 

mais tempo e com maior incidência de erros. 

 - o grupo que realizou as atividades com as grelhas de comunicação do Vox4all realizou 

as tarefas mais rapidamente e com muito menor incidência de erro. 

Além disso no aspecto motivacional, os discentes que realizaram as tarefas no Vox4all 

quiseram continuar a trabalhar em outros conteúdos de aprendizagem existentes no 

dispositivo.  

 

Considerações finais 

O facto de estas aplicações serem menos onerosas que os tradicionais sistemas de 

Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) não deve ser visto como um indicador de 

menor qualidade. A migração dos tradicionais sistemas de comunicação para as aplicações 

disponíveis em dispositivos móveis é um processo complexo e demorado que implica um 

redesenho das tecnologias CAA e um intenso trabalho de investigação. Para tal é fundamental 

integrar nas equipas de planeamento e desenvolvimento destas aplicações profissionais da 

CAA, familiares, cuidadores e os próprios indivíduos com necessidades complexas de 

comunicação (NCC). Com o objetivo de responder às necessidades efetivas e reais dos seus 

usuários, bem como garantir que são adequadas às suas capacidades, é necessário ir além dos 

depoimentos propagandistas e testar efetivamente os aplicativos, discutir os resultados a fim 

de chegar a um design inclusivo, apelativo e com funcionalidades essenciais. O uso de alta 

tecnologia absolutamente massificada na sociedade é uma abordagem que bem trabalhada 

trará certamente benefícios para estas pessoas, mas também para aqueles que os rodeiam. 

Finalmente no aspecto educacional apesar de os estudos ainda serem insipientes por estarmos 

perante uma tecnologia recente e inovadora, os testes efectuados revelaram que a utilização 

de tablets em contexto de sala de aula não só é motivadora, como proporciona também um 

maior progresso nas aprendizagens. 

 

Referências 

Branson D.; Demchak M. (2009). The use of augmentative and alternative communication methods with 

infants and toddlers with disabilities: A research review. Augmentative and Alternative 

Communication, 25, 274–286 

Burkhart L. J. (s. d.) What is AAC? Disponível em: https://www.isaac-online.org/english/what-is-aac/. 

(Consultado em Junho, 2013) 

Franco M. G., Reis M. J., Gil T. S. (2003).  Comunicação, Linguagem e Fala. Perturbações específicas de 

linguagem em contexto escolar. Fundamentos. Lisboa: Ministério da Educação. Disponível em: 

https://www.isaac-online.org/english/what-is-aac/
http://www.slideshare.net/dulce910/23128537-comunicacaolinguagemfala


 

Parte II |Pág. 2675  

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. 

 

http://www.slideshare.net/dulce910/23128537-comunicacaolinguagemfala. (Consultado em 

Junho, 2013) 

Fossett, B., Mirenda, P. (2006). Sight word reading in children with developmental disabilities: A 

comparison of paired associate and picture-to-text matching instruction. Research in 

Developmental Disabilities, 27(4), 411-429. 

Ganz J. B., Simpson R. L. (2004). Effects on communicative requesting and speech development of the 

Picture Exchange Communication System in children with characteristics of autism. Journal of 

Autism and Developmental Disorders 34(4), 395–409 

Ganz et al. (2011). A meta-analysis of single case research studies on aided augmentative and alternative 

communication systems with individuals with autism spectrum disorders. Journal of Autism and 

Developmental Disorders, 42, 60–74 

Gava, M. L. (1999). AAC – Augmentative and alternative communication – como resposta às deficiências 

verbais. In: Tupy T M, Pravettoni D G ...e se falta a palavra, qual comunicação, qual linguagem? 

São Paulo: Memnon, 1999. p. 81-164. 

Gonçalves, S. (2013). Ler e escrever + com o software educativo Comunicar com Símbolos. Instituto 

Politécnico de Leiria, Leiria. 

Hetzroni, O. E. (2004a). AAC and literacy. Disability & Rehabilitation, 26(21/22), 1305-1312. 

Hetzroni, O. E., & Shrieber, B. (2004b). Word processing as an assistive technology tool for enhancing 

academic outcomes of students with writing disabilities in the general classroom. Journal of 

Learning Disabilities, 37(2), 143-154 

Hourcade J. et al (2010). Handy many and the emergent literacy technology toolkit. Early Childhood 

Education Journal, 37(6), 483-491 

Machalicek et al. (2010). Literacy interventions for students with physical and developmental disabilities 

who use aided AAC devices: A systematic review. Journal of Developmental and Physical 

Disabilities, 22, 219–240 

Marks, L. J., & Montgomery, D. J. (2006). Using Technology to Build Independence in Writing for 

Students With Disabilities. [Abstract]. Preventing School Failure, 50(3), 33-38. 

McCartney, J. (2008). Impact os word prediction  symbol-supported writing software on written output 

os students with Down Syndrome. University of British Columbia, Vancouver. 

Melhuish, K., Falloon, G. (2010). Looking to the future: M-learning with the iPad. Computers in New 

Zealand Schools, 22(3), 1-16. 

Millar D. C., Light J., Schlosser R. W. (2006). The impact of augmentative and alternative communication 

intervention on the speech production of individuals with developmental disabilities: a 

research review. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 49, 248–264 

Mitchell W., Sloper P. (2010). Making choices in my life: Listening to the ideas and experiences of young 

people in the UK who communicate non-verbally. Children and Youth Services Review, 521-527 

http://www.slideshare.net/dulce910/23128537-comunicacaolinguagemfala


 

Parte II |Pág. 2676  

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. 

 

Organização Mundial da Saúde (2003). CIF: Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde [Centro Colaborador da Organização Mundial da Saúde para a Família de 

Classificações Internacionais, org.; coordenação da tradução Cassia Maria Buchalla]. São Paulo: 

Editora da Universidade de São Paulo – EDUSP 

Organização Mundial de Saúde (2004). Declaração de Montreal sobre Deficiência Intelectual / OMS-

Opas. Disponível em: http://www.adiron.com.br/site/uploads/File/Montreal.pdf. (Consultado 

em Julho, 2013) 

ONU (1993). Normas sobre a  equiparação de oportunidades para pessoas com deficiência. Washington 

ONU (2003). Convenção Internacional para Protecção e Promoção dos Direitos e Dignidade das Pessoas 

com Deficiência. Disponível em: http://www.gddc.pt/direitos-

humanos/outraspubPDF/Direitos%20Humanos%20II%20V2.pdf. (Consultado em Julho, 2013) 

Parette, H. P., Boeckmann, N. M., & Hourcade, J. J. (2008). Use of Writing with Symbols 2000 Software 

to Facilitate Emergent Literacy Development. Early Childhood Education Journal, 36 (2), 161-

170. 

Ponte, M. P. (2009). Comunicação Aumentativa: Mitos e Preconceitos. Disponível em 

http://www.fappc.pt/. (Consultado em 20/07/2013) 

Rehabilitation Engineering Research Center on Communication Enhancement (AAC-RERC) (2011). 

Mobile Devices and Communication Apps: An AAC-RERC White Paper. Acessado em Julho, 2013 

disponível em: http://aacrerc.psu.edu/index.php/pages/show/id/46 

Sanches, N. (1991). A informática e a Comunicação: o visualizador de fala -  um instrumento ao serviço 

da educação e treino de fala. In: IV Encontro Nacional de Educação Especial “Comunicações” 

pp. 121- 147. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian 

Sheehy, K. (2002). The Effective Use of Symbols in Teaching Word Recognition to Children with Severe 

Learning Difficulties: A comparison of word alone, integrated picture cueing and the handle 

technique. International Journal of Disability, Development and Education, 49(1), 47-59. 

Schlosser, R. W., & Blischak, D. M. (2004). Effects of speech and print feedback on spelling by children 

with autism. Journal of Speech, Language & Hearing Research, 47(4), 848-862. 

Schlosser R. W., Wendt O. (2008). Effects of augmentative and alternative communication intervention 

on speech production in children with autism: A systematic review. American Journal of 

Speech-Language Pathology, 17, 212–230. 

Schlosser R., Sigafoos J., Koul R. (2009). Speech output and speechgenerating devices in autism 

spectrum disorders. In P. Mirenda & T. Iacono (Eds.), Autism spectrum disorders and AAC, 141–

170. Baltimore, MD: Brookes. 

Stake R. E. (2005). Investigación con estudio de casos. Madrid: Morata, tradução do original de 1995, 

The art of case study research, Sage Publications. 

Yin R. K. (2005) (ed). Introducing the world of education. A case study reader.  Thousand Oaks: Sage 

Publications 

http://www.adiron.com.br/site/uploads/File/Montreal.pdf
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/outraspubPDF/Direitos%20Humanos%20II%20V2.pdf
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/outraspubPDF/Direitos%20Humanos%20II%20V2.pdf
http://www.fappc.pt/
http://aacrerc.psu.edu/index.php/pages/show/id/46


 

Parte II |Pág. 2677  

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. 

 

Tetzchner, S. V., Martinesen, H. (2002). Introdução à Comunicação Aumentativa e Alternativa (A. 

André, Trans.). Porto: Porto Editora. 

UNESCO (1994). Declaração de Salamanca e Enquadramento da Acção na Área das Necessidades 

Educativas Especiais. Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais: Acesso e 

Qualidade. Salamanca, Espanha 7-10 de Junho de 1994: 

UNESCO / Ministério da Educação e Ciência de Espanha. Disponível em 

http://redeinclusao.web.ua.pt/files/fl_9.pdf (consultado em 20/8/2013). 

UNESCO, (1990). Declaração Mundial sobre Educação para Todos e Plano de Ação  

para Satisfazer as Necessidades Básicas de Aprendizagem. Disponível em 

<http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000862/086291por.pdf>. (Consultado em 

20/8/2013). 

UNESCO, (1999) Convenção Inter Americana para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra as Pessoas Portadoras de Deficiência (Convenção da Guatemala).  

United Nations Enable (s. d.). Article 24 – Education. Disponível em: 

http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=284. (Consultado em Agosto, 2013) 

Widgit Software. (2012). Communicate: SymWriter Consultado em 25-07-13, disponível a partir de 

http://www.widgit.com/products/symwriter/index.htm 

  

http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=284
http://www.widgit.com/products/symwriter/index.htm


 

Parte II |Pág. 2678  

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. 

 

DESAFIOS DA IMPLANTAÇÃO DE UMA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA EM UM CONTEXTO DE DIVERSIDADE
131

 

KASSAR, Mônica de Carvalho Magalhães 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Brasil 

SERAFIM, Fernanda Gomes 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Brasil 

FRANÇOZO, Rafael Verão 

Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – Brasil 

 

Resumo: 

Em 2007, o governo brasileiro lançou um programa nacional que incentiva a matrícula de todas 

as crianças, inclusive com deficiências, em escolas comuns públicas. Tal política, conhecida 

como “Educação Inclusiva”, faz parte de um conjunto de ações do governo federal, para o 

cumprimento de metas estabelecidas para a universalização da educação básica. No Brasil, há 

um regime de colaboração entre entes federados na implantação das políticas sociais, de modo 

que o município é a instância responsável pela implementação da política educacional. Este 

trabalho tem por objetivo apresentar uma investigação acerca da implantação da política de 

“Educação Inclusiva” em um município do interior do Brasil. Para seu desenvolvimento foram 

analisados dados estatísticos oficiais, entre os anos de 2007 e 2012, coletados a partir dos 

portais do Governo Federal. Foram consideradas as variações no período das categorias: tipo de 

atendimento: escola especial, classe regular com apoio de sala de recursos e classe regular sem 

apoio; alunos: tipo de deficiência; matrículas: dependência administrativa, estabelecimentos, 

turmas e localização – rural ou urbana. Esses dados foram analisados considerando-se os 

documentos do governo federal, as orientações internacionais e as propostas educacionais do 

município estudado. Como suporte teórico-metodológico, partiu-se de uma concepção histórico-

dialética de análise de sociedade. Por esta perspectiva, entende-se que há disputas e tensões na 

relação entre as políticas municipais, nacionais e documentos internacionais. Os documentos 

                                                             
131

 Trabalho elaborado a partir do desenvolvimento das pesquisas: “Desafios da política de educação 

especial na perspectiva da educação inclusiva em municípios brasileiros”, com recursos do CNPq e “A 

escolarização de alunos com deficiência e rendimento escolar: uma análise dos indicadores educacionais 

em municípios brasileiros”, com apoio do Observatório da Educação – CAPES. 
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registram aspectos da história de determinado momento e sociedade (Bakhtin, 1992), 

portanto nesta pesquisa, estes foram analisados tomando por base o contexto histórico de 

sua produção. Como resultado, verificou-se que o município tem se organizado de modo a 

implantar a política proposta do governo federal. Essa organização dá-se tanto na produção de 

documentos regulatórios e orientadores, quanto na organização de serviços de atendimento a 

alunos com deficiências. A despeito da aquiescência à política de incentivo à matrícula de 

alunos em escolas comuns, no período não foi registrada diminuição de matrículas na escola 

especial da região. Em relação aos alunos com deficiências matriculados nas escolas comuns, 

verificou-se que grande parte encontra-se nas primeiras séries da educação básica, indicando 

que sua matrícula não tem garantido o acesso aos níveis mais altos de escolaridade. 

 

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Educação Básica; Política Educacional.  

 

CHALLENGES IN THE IMPLANTATION OF AN EDUCATIONAL INCLUSIVE 

POLICY IN A CONTEXT OF DIVERSITY  

 

Abastract: 

In 2007, the Brazilian Government launched a national programme that encourages the 

enrolment of all children, including those with disabilities, in common public schools. 

The policy, known as "Inclusive Education", is one of the federal Government’s actions 

designed for the fulfilment of the goals that were established towards the 

universalization of basic education. In Brazil, there is a system of collaboration between 

federated entities in the implementation of social policies, so that the municipality is the 

agency responsible for implementing the educational policy. This paper aims to present 

the results of research about the implementation of the "Inclusive Education" policy in a 

municipality in Brazil. The investigation included the analysis of the official statistic 

data between 2007 and 2012, collected in the portals of the Federal Government. The 

variations taken into consideration were: types of service: special school, regular 

classroom with the support of the resource room and regular classroom with no support; 
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pupils: type of disability; enrolments: administrative dependence, establishments, 

classes and location: either rural or urban. The data were analysed by considering 

the federal government documents, the international guidelines and the specific 

educational proposals of the municipality studied. The theoretical-methodological 

support was the historical-dialectic conception of society analysis. The approach 

understands that there are disputes and tensions in the relationship between municipal 

and national policies and international documents. The documents include aspects of the 

history of a given time and society (Bakhtin, 1992), so their analyses were based on the 

historical context of their production. The results of the study indicate that the 

municipality has been organised so as to deploy the policy proposed by the federal 

Government. This organisation is found both in the production of regulatory and 

guiding documents and in the organisation of the services provided for pupils with 

disabilities. Despite the acquiescence to the policy that encourages the enrolment of 

students in common schools, there was no decrease in the enrolments in the special 

school of the region during the period. Most pupils with disabilities enrolled in regular 

schools are in the first years of basic education, which indicates that their enrolment has 

not guaranteed their access to higher levels of schooling. 

Key words: Inclusive Education; Basic Education; Educational Policy. 

 

Introdução 

No final da década de 1980, o Brasil reestabelece a democracia e aprova a Constituição 

Federal de 1988, que institui um regime de colaboração entre os entes federados (União, estados 

e municípios) para implementação de políticas públicas. Para Cury (2002) trata-se de uma 

política de desconcentração de execuções, aliada à centralidade de decisões. Nessa relação, os 

municípios assumem papel preponderante na efetivação das políticas educacionais emanadas 

pelo Governo Federal. Na década seguinte, a assinatura de acordos internacionais (Declaração 

de Educação para Todos e, 1990 e Declaração de Salamanca em 1994) compromete o Estado 

brasileiro a universalizar a educação básica. 

Em relação às pessoas com deficiências, historicamente sua educação ocorreu de modo 

marcante em instituições especializadas de caráter filantrópico (escolas especiais). Com a 
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política de universalização da educação básica, tal situação passa a se alterar e desde 2003, 

o Governo Federal passa a investir incisivamente em programas, de abrangência nacional, 

que direcionam a matrícula desses alunos em salas de aulas comuns das escolas públicas.  

Dentre essas ações, em 2007, foi lançado o Programa Nacional de Implantação de Salas 

de Recursos Multifuncionais, que fomenta a matrícula das crianças com deficiências em salas de 

aulas comuns de escolas públicas, com atendimento educacional especializado no contra turno 

escolar, em locais denominados de “salas de recursos”. Essas salas são criadas para atender 

alunos com qualquer tipo de deficiência e, portanto, a denominação de “multifuncional”. Com 

essa ação, o Brasil desenvolve sua política de “Educação Inclusiva”, como parte do conjunto de 

ações para o cumprimento de metas estabelecidas de universalização da educação básica.  

Atento ao contexto acima exposto, este trabalho tem por objetivo apresentar uma 

investigação desenvolvida para conhecer possíveis impactos da implantação da política de 

“Educação Inclusiva” em um município do interior do Brasil.  

 

Educação especial e a política de Educação Inclusiva no Brasil: explicitação de conceitos 

 

A universalização da educação no Brasil, como direito fundamental e política 

educacional, ainda é um desafio para o enfrentamento das desigualdades sociais, bem como para 

a construção da democracia. Iniciamos a problematização do desafio anunciado delimitando o 

entendimento de política pública como ações emanadas pelo poder público. Höfling (2001: 31), 

baseada nos estudos de Gobert, Muller (1987, apud Höfling 2001), identifica política pública 

como “o Estado implantando um projeto de governo, através de programas, de ações voltadas 

para setores específicos da sociedade”. As políticas sociais são as referentes ao sistema de 

proteção social. Dentre as políticas sociais está a política educacional.  

As políticas públicas são propostas e materializadas em espaços de conflitos de forças e 

interesses políticos, sociais e econômicos. Portanto, a constituição da política de educação 

inclusiva no Brasil caminha, como as demais políticas públicas, entre a restrição do direito à 

educação, principalmente a determinados grupos historicamente marginalizados, as relações 

estabelecidas nos embates para composição de tais políticas e os impactos dos acordos 

internacionais (Koener, 2003, Peroni, 2012). 
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Para analisar a implantação da educação especial na perspectiva da educação 

inclusiva, é necessário reiterar a relação entre a história da educação e a história do Brasil, 

visto que é nesse movimento que se constituem as políticas educacionais propostas.  

De acordo com a legislação brasileira, a educação especial é uma modalidade de 

educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para alunos com 

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

estudo clássico, Amaral (1995) lembra que, 

 

A deficiência caracteriza-se por perdas ou alterações que podem ser temporárias ou 

permanentes e que incluem a existência ou ocorrência de uma anomalia, defeito ou 

perda de um membro, órgão, tecido ou outra estrutura do corpo, incluindo a função 

mental. A deficiência representa a exteriorização de um estado patológico. 

(Amaral, 1995: 63) 

 

Chama a atenção o sentido social atribuído às deficiências e, portanto, aos cegos, aos 

surdos e etc. Biologicamente, a deficiência reflete suas consequências no desempenho de 

alguma ação funcional do indivíduo (incapacidade). Socialmente, é construído e acordado o 

significado de prejuízo pelo distanciamento com aquilo que é aceito socialmente (desvantagem), 

condicionando a relação estabelecida entre o indivíduo e seu entorno. Dessa maneira, a restrição 

ou perda da capacidade de desenvolver determinada atividade (deficiência primária) é 

significada pela leitura social com diferentes sentidos como: infantilização permanente, 

limitação, vulnerabilidade, desvantagem, uma vez que a resposta negativa aos estereótipos 

aceitos socialmente sustentam as relações de preconceito e discriminação (Amaral, 1995). Para 

a autora, a diferença surge a partir da definição de critérios para diferenciar, que criam os 

estereótipos que são a personificação do preconceito.  

A incursão sobre a construção histórica da política brasileira de educação especial 

evidencia o processo de diferenciação desdobrado em restrição ao acesso à instrução pública 

pelas pessoas com deficiência, configurando a existência de um sistema paralelo de ensino, com 

as escolas especiais. Por sua vez, esse sistema fora substancialmente dominado por instituições 

de caráter assistencial e filantrópico, muitas vezes limitando o atendimento das pessoas à 
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reabilitação ou a formas restritivas de instrução. Kassar (2011b) identifica essas 

características na formação da educação especial brasileira nos primeiros anos do século 

XX: 

 

A formação de um grupo de “anormais”, para a época, era utilizada seja para seu 

impedimento de freqüência à escola, seja para atenção de uma educação 

especializada, preferencialmente em escolas especializadas. Muitos estados 

implantaram serviços de higiene para identificação de crianças anormais e 

instituição de salas de aulas homogêneas, consideradas à época como mais 

produtivas. (Kassar, 2011b: 43) 

 

Por meio da história do Brasil, é possível elencar outros elementos que não favoreceram 

o acesso universal à escolarização para a população: I. O estabelecimento de uma economia 

predominantemente agrária, durante os períodos de Colônia (1500-1822) e de Império (1822-

1889), até meados do século XX com a propulsão da industrialização. Nesse contexto, a maior 

parte da população brasileira vivia na zona rural e as relações de trabalho estabelecidas nos 

latifúndios não exigiam a alfabetização e instrução dos trabalhadores, que majoritariamente 

eram explorados pelo regime de escravidão. Em decorrência dessa conjectura, até final do 

século XIX mais de 80% da população nacional era analfabeta; II. No período da República não 

foi garantida a universalização da instrução básica, pois mesmo com a taxa de escolarização 

aumentando dezessete pontos percentuais em trinta anos (1920-1950), pesquisas do período 

registram que os alunos que frequentavam a educação pública eram separados entre normais e 

anormais de acordo com testes de mensuração de inteligência e, a partir de então, recebiam 

escolarização diferenciada. (Jannuzzi, 1985; 2004; Kassar 2011a; 2011b). Com isso, percebe-se 

na história da educação brasileira, que ambiguamente estigmatiza-se para delinear a 

diferenciação como prática pedagógica. 

Durante o século XX, a rede escolar pública brasileira ampliou-se, mas não alcançou a 

universalização de acesso à população. Em 1963, um relatório da UNESCO registrara esse 

problema, ao afirmar que enquanto muitos países europeus haviam atingido a universalização 

do ensino obrigatório, outros (entre eles, o Brasil) ainda não haviam conseguido “escolarizar 

mais do que a minoria das crianças em idade de freqüentar a escola primária” e estavam “longe 

de haver ensinado toda a população a ler e escrever” (apud UNESCO, 1982: 11).  
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A política de educação especial foi inaugurada como uma das metas do governo 

militar, sustentada na defesa da educação como investimento para o desenvolvimento 

econômico do país, a partir da perspectiva da Teoria do Capital Humano desenvolvida por 

Schultz (1963). Pautada nessa concepção,  

[...] a Educação Especial foi aos poucos tomando corpo como ação do poder 

público, de modo que durante essa década diversas classes especiais foram 

implantadas em todo o país, sendo que o setor público chegou a atender 97,8 % dos 

alunos em situação de “integração” (Kassar, 2011b)  

 

O atendimento prestado pelo setor público, em sua maioria, direcionava-se a alunos com 

deficiências leves e muitos repetentes, sendo que os alunos que demandavam atendimento mais 

especializado continuaram sendo assumidos nas instituições especiais assistenciais.  

Das primeiras proposições para atendimento educacional de alunos com deficiências às 

ações implantadas após a Constituição Federal de 1988, identifica-se grande mudança, 

sustentada no discurso da educação inclusiva. Para Mantoan (2003) e Mittler (2003) a distinção 

entre a educação integradora e a educação inclusiva evidencia-se no seguinte ponto: para a 

primeira, estar inserido na sala regular significa que o aluno está apto a acompanhar as 

características da escola; enquanto para a segunda, o currículo e demais componentes escolares 

devem corresponder às necessidades pedagógicas de todas as crianças componentes da sala 

regular. Dessa maneira, a educação inclusiva agregaria todas as crianças em situação de 

vulnerabilidade social, dentre elas as com deficiências físicas, sensoriais e cognitivas. 

 

Procedimentos teórico-metodológicos 

Para o conhecimento de aspectos concernentes à implantação da política de educação inclusiva 

no Brasil, escolhemos um município no interior do país, em que fosse possível analisar a 

materialização dessas ações. Foram levantados dados estatísticos oficiais relativos ao município 

estudado, entre os anos de 2007, ano de início do Programa Nacional de Implantação de salas de 

recursos multifuncionais e 2012, dados mais recentes do Censo Escolar disponibilizados até o 

momento. Os dados foram coletados a partir dos portais do Governo Federal e destes foram 

consideradas as variações no período das categorias: tipo de atendimento: escola especial, classe 

regular com apoio de sala de recursos e classe regular sem apoio; alunos: tipo de 
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deficiência; matrículas: dependência administrativa, estabelecimentos, turmas 

e localização – rural ou urbana. As informações foram trabalhas, buscando-se compreender 

as alterações ocorridas no período, tendo como contraponto a política em implantação no 

âmbito educacional.   

Como suporte teórico-metodológico, partiu-se de uma concepção histórico-dialética de 

análise de sociedade (Marx, 1983). Por esta perspectiva, entende-se que há disputas e tensões na 

relação entre as políticas municipais, nacionais e documentos internacionais. Os documentos 

registram aspectos da história de determinado momento e sociedade (Bakhtin, 1992), portanto 

nesta pesquisa, os dados estatísticos foram analisados em confronto com documentos e esta 

relação considerou o contexto histórico de sua produção.  

 

Efetivação de uma política educacional em um município brasileiro: alguns resultados 

Com a mudança de rumos na organização da sociedade brasileira, ações em diversos 

âmbitos do setor público foram fortalecidas como direitos individuais e sociais, a partir, 

principalmente, do envolvimento da sociedade civil por meio de movimentos sociais para a 

reivindicação da superação das relações de privilégio, clientelismo, paternalismo e tutela 

política, cultural e social (Silveira, 2010; Silva, 1997). Na recomposição da democracia, 

movimentos de combate à discriminação, segregação e preconceito ganharam força e tanto as 

lutas dos movimentos sociais em defesa da educação especial, como princípios oriundos de 

convenções, conferências e de pactos internacionais subsidiaram ações de educação especial no 

Brasil.  

Contraditoriamente, o movimento de valorização de direitos no Brasil ocorreu no 

período de implantação de políticas econômicas de característica neoliberal, atreladas à 

globalização da economia mundial, que impele à contenção de recursos, à adequação dos 

espaços públicos à administração gerencial e à valorização da parceria entre setores públicos e 

privados (Peroni, 2012). Portanto, a despeito da legitimação da luta pela superação da 

segregação, um olhar cuidadoso sobre documentos disseminados nesse momento indicam que 

estes são marcados pelo estabelecimento de relações de diferentes ordens. Os estudos de 

Bakhtin (1992) a respeito da existência de múltiplos sentidos no discurso fornecem bases para o 

desenvolvimento de uma análise mais cuidadosa dos documentos. Com esse olhar, 

identificamos trechos de preocupações de âmbito econômico em um dos documentos mais 
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difundidos nesse período para formulação da política pública de Educação Inclusiva no 

Brasil: a Declaração de Salamanca, de 1994, que pode ser utilizada como exemplo:  

“A experiência, principalmente em países em desenvolvimento, indica que o alto 

custo de escolas especiais significa na prática, que apenas uma pequena minoria de 

alunos, em geral uma elite urbana, se beneficia delas. A vasta maioria de alunos 

com necessidades especiais, especialmente nas áreas rurais, é consequentemente, 

desprovida de serviços. De fato, em muitos países em desenvolvimento, estima-se 

que menos de um por cento das crianças com necessidades educacionais especiais 

são incluídas na provisão existente. Além disso, a experiência sugere que escolas 

inclusivas, servindo a todas as crianças numa comunidade são mais bem sucedidas 

em atrair apoio da comunidade e em achar modos imaginativos e inovadores de 

uso dos limitados recursos que sejam disponíveis” (Declaração de Salamanca, 

1994 – grifo dos autores). 

Arruda, Kassar e Santos (2006) já haviam identificado nesse documento indícios da 

incorporação da Teoria do Capital Humano e do ideário desenvolvimentista na educação 

especial. Ressalta-se que este enfoque é coerente ao discurso educacional brasileiro (c.f. 

Saviani, 2008).  

A partir de discussões e tratados internacionais, além da garantia da educação para 

todos, questões referentes à heterogeneidade da sociedade constituem o debate. Para tanto, 

deve-se levar em conta o complexo contexto de constituição de políticas sociais diante do 

projeto capitalista adotado pelo Brasil, que norteadas por interesses de econômicos, muitas das 

vezes atribuem equivalência direta entre o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento 

social.  

É nesse contexto que em 2003, com a implantação de um conjunto de programas 

promovidos pelo Ministério da Educação, problemáticas como a inclusão e a diferença 

(econômica e cultural) tornam-se frequentes nas iniciativas governamentais. A garantia de 

matrícula de crianças com deficiência em classes comuns de ensino público é encarada, pelo 

Governo Federal, como principal iniciativa para superação das desigualdades (Caiado; Laplane, 

2009).  

O município, local empírico deste estudo, continha no ano de 2010, segundo dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, uma população de 103.703 habitantes, 

dos quais 19.564 possuíam pelo menos um tipo de deficiência permanente de um total de 26.369 
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registros de deficiência (alguns indivíduos podem ter mais de uma deficiência permanente). 

Ainda segundo a mesma fonte, havia o registro de 733 indivíduos na região com idades 

entre zero e 17 anos, em alguma das classificações
132

. Os indivíduos com estas 

características seriam percebidos na escola como indivíduos com deficiência. 

Além dos dados do Censo Demográfico do IBGE que é realizado no Brasil a cada 10 

anos, há o Censo Escolar realizado todos os anos em todas as escolas da educação básica 

brasileira, e desde 2007 assume uma configuração bastante ampla, permitindo traçar um mapa 

detalhado da educação. Estes dados registram que nesse município houve crescimento do 

número de matrículas de estudantes com deficiência entre os anos de 2007-2012. A tabela 

abaixo mostra o total de matrículas de estudantes com alguma deficiência na educação básica no 

município estudado no período de 2007-2012, separados por ano escolar. 

 

Tabela 01: Total de matrículas de estudantes com alguma deficiência na educação básica no município 

por série no período de 2007-2012 

Série 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Creche 0 1 0 1 1 2 

Pré-Escola 11 17 13 18 12 11 

EF 1º ano 23 12 26 34 32 35 

EF 2º ano 147 152 137 161 177 158 

EF 3º ano 25 15 11 20 44 45 

EF 4º ano 28 9 14 20 21 29 

EF 5º ano 20 11 11 15 19 17 

EF 6º ano 9 11 9 12 15 14 

EF 7º ano 7 6 8 9 12 13 

EF 8º ano 0 10 5 6 5 12 

EF 9º ano 2 1 5 4 3 4 

                                                             
132 O IBGE identifica diferentes categorias para pessoas com deficiências. Dados do Sistema IBGE de 

Recuperação Automática – SIDRA - Disponível em: 

http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=3425&z=t&o=4&i=P Acesso em 16/09/2013. 

http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=3425&z=t&o=4&i=P
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EM 1ªsérie 2 3 2 4 6 7 

EM 2ªsérie 1 1 2 2 4 4 

EM 3ªsérie 1 1 1 2 1 4 

Total 276 250 244 308 352 355 

Fonte: Microdados do Censo Escolas 2007-2012. Tabela elaborada por Rafael Verão Franzoço. 

 

Como é possível notar acima, o total de matrículas de estudantes com deficiência 

apresenta queda no período 2007-2009 e posteriormente um significativo crescimento no 

período 2009-2012. É possível ainda perceber que a maioria dos estudantes se encontra no 2º 

ano do ensino fundamental durante todo o tempo de coleta, indicando que os estudantes não 

estão tendo promoção escolar. Com relação ao ensino médio, há um tímido crescimento no total 

de matrículas em 2012 com relação ao ano de 2007. 

Em 2010, o IBGE registrou a existência de 733 pessoas com pelo menos um tipo de 

deficiência no município em idade escolar (0 a 17 anos), no entanto, naquele ano foram 

identificados pelo censo escolar apenas 308 estudantes matriculados. O mesmo censo escolar 

mostra ainda que dos 308 registros de matrículas de estudantes com deficiência no ano de 2010, 

84 tinham mais de 17 anos de idade, ou seja, acima da idade escolar.  

A tabela a seguir apresenta os dados apenas das escolas da rede pública (federal, 

estadual e municipal) no período de 2007-2012 e ano escolar. 

 

 

 

 

Tabela 02: Total de matrículas de estudantes com alguma deficiência na rede pública do ensino regular no 

município de Corumbá por série no período de 2007-2012 

Série 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
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Creche 0 1 0 1 1 2 

Pré-Escola 3 5 2 6 5 4 

EF 1º ano 15 4 3 12 8 10 

EF 2º ano 26 30 31 47 59 59 

EF 3º ano 25 15 11 20 36 27 

EF 4º ano 28 9 14 20 21 29 

EF 5º ano 20 11 11 15 19 17 

EF 6º ano 9 11 9 12 15 14 

EF 7º ano 7 6 8 9 12 13 

EF 8º ano 0 10 5 6 5 12 

EF 9º ano 2 1 5 4 3 4 

EM 1ªsérie 2 3 2 4 6 7 

EM 2ªsérie 1 1 2 2 4 4 

EM 3ªsérie 1 1 1 2 1 4 

Total 139 108 104 160 195 206 

Fonte: Microdados do Censo Escolas 2007-2012. Tabela elaborada por Rafael Verão Franzoço. 

 

Na tabela 02, é possível perceber redução no total de matrículas no 2º ano do ensino 

fundamental em relação à tabela 01, embora de modo geral esta série ainda concentre a maior 

parte das matrículas. O total de matrículas do ensino médio não se altera em relação à tabela 

anterior, o que mostra que todos os estudantes com deficiência matriculados no ensino médio 

frequentam a rede pública de ensino. O total de matrículas segue a tendência da tabela 01 onde 

há uma queda no período 2007-2009 e um crescimento no período 2009-2012. 

A tabela abaixo mostra o total de matrículas na escola especial do município de 

Corumbá no período de 2007-2012. 

Tabela 03: Total de matrículas de estudantes com deficiência na escola especial do município por ano no 

período de 2007-2012 
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Fonte: Microdados do Censo Escolas 2007-2012 Tabela elaborada por Rafael Verão Franzoço. 

 

A tabela 03 revela que a escola especial oferece apenas a pré-escola e o ensino 

fundamental até o 3º ano, por esta razão os dados da tabela 02 não se alteram em relação à 

tabela 01 a partir do 4º ano do ensino fundamental. O total de matrículas nesta escola varia 

pouco, alternando crescimento e redução ao longo do período. É possível ainda visualizar que a 

grande concentração de matrículas de estudantes com deficiência nesta escola especial também 

ocorre no 2º ano do ensino fundamental, o que contribuiu decisivamente para o grande número 

de matrículas nesta etapa de ensino como apresentado na tabela 01. A partir do ano de 2011 a 

escola especial passa a oferecer o 3º ano do ensino fundamental com oito matrículas 

aumentando expressivamente no ano seguinte para 18 matrículas. 

Em relação ao atendimento educacional especializado, verificou-se que as salas de 

recursos começaram a ser implantadas no município em 2005, antes do início do Programa. 

Nesse período esses espaços não tinham caracterização de “multifuncionais”. A partir de 2007, 

com o Programa, passa a ser instalado um conjunto de espaços com configurações estipuladas 

pela proposição do governo federal: salas de recursos multifuncionais do tipo I (para alunos 

com qualquer tipo de deficiência, menos a deficiência visual) e a do tipo II (para todas as 

deficiências somadas à deficiência visual). Até o momento, as salas em funcionamento na 

região são as do tipo I e estão concentradas na zona urbana. Os dados referentes a 2012 mostram 

que alunos cegos ou com visão subnormal tem sido atendidos nessas salas não específicas (tipo 

I). 

Na análise dos documentos, verificou-se que o município tem se organizado de modo a 

implantar a política proposta do governo federal, de modo deliberado desde 2003, quando o 

Série 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Pré-Escola 8 12 11 12 7 7 

EF 1º ano 8 8 23 22 24 25 

EF 2º ano 121 122 106 114 118 99 

EF 3º ano 0 0 0 0 8 18 

Total 137 142 140 148 157 149 
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município assumiu o papel de “município – polo” 
133

, para disseminação das políticas do 

governo federal. Essa organização evidenciou-se tanto na produção de documentos 

regulatórios e orientadores, quanto na organização de serviços de atendimento a alunos com 

deficiências.  

 

Considerações finais 

Embora seja possível perceber um avanço nas matrículas de estudantes com deficiência 

no ensino comum da rede pública, o total de matrículas da escola especial não diminuiu no 

período, mesmo com todo o discurso de educação inclusiva, o que pode indicar que a proposta 

oferecida pelo poder público de matrícula em escola comum combinada ao atendimento em 

salas de recursos multifuncionais no contra turno escolar não seja suficiente para atender à 

população; nem em relação às suas necessidades específicas, nem à própria demanda numérica, 

visto que ainda há muitas crianças sem qualquer atendimento.  

Em relação aos alunos com deficiências matriculados nas escolas comuns, verificou-se 

que grande parte encontra-se nas primeiras séries da educação básica, indicando que sua 

matrícula não tem garantido o acesso aos níveis mais altos de escolaridade. Arruda, Kassar e 

Santos (2006) apontam para a preocupação incisiva da relação custo-benefício, por parte da 

administração pública, na implantação das políticas educacionais, sem a garantia de qualidade 

da educação oferecida. As informações referentes à concentração das matrículas dos alunos com 

deficiências nos primeiros anos da educação básica podem corroborar com essa análise. 

Como não há mudança significativa no total anual de estudantes matriculados na escola 

especial, levanta-se a hipótese de que esta escola acolhe tantos estudantes quanto comporta a 

sua capacidade de atendimento. O crescimento do número de matrículas na rede pública pode 

ser relativo àqueles que não conseguiram vagas na escola especial. 

Ainda que tenha ocorrido um crescimento no total de matrículas de modo geral no 

período, a rede de ensino presente no município tem acolhido menos da metade dos indivíduos 

com deficiência em idade escolar. Percebe-se que o poder público também não atende a todos os 

estudantes com deficiência matriculados, pois mais de 40% deles estão na única escola especial 

do município e os demais estão distribuídos nas diversas escolas da rede pública. 

                                                             
133 A denominação “município-polo” refere-se ao município que assume a responsabilidade de implantar 

a política na região e disseminá-la entre os municípios circundantes, considerados municípios de “área de 

abrangência”. 
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Finalizando, levanta-se a hipótese de que, ao oferecer apenas uma possibilidade de 

atendimento educacional especializado aos alunos com deficiências que frequentam a 

escola comum pública, o Estado brasileiro estaria perpetuando a parceria com os setores 

privados (Peroni, 2012; Kassar 2011ª, 2011b), através da manutenção da importância das 

instituições assistenciais/ filantrópicas (historicamente presentes na educação especial brasileira) 

na política educacional brasileira, na medida em que a elas continuariam sendo destinados 

alunos que não tivessem suas necessidades atendidas nesse sistema (classe comum + sala de 

recurso no contra turno). Essa posição confirmaria a ideia socialmente difundida na história da 

educação no Brasil, de que o lugar de alunos com “defeitos biológicos” não seria a escola 

comum. Assim, a despeito da garantia legal do direito à educação, entende-se que enquanto as 

diferenças biológicas forem apagadas pelo discurso da inclusão, que propõe apenas pequenas 

adaptações escolares, a universalização da educação não será garantida.   
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RESUMO 

Neste texto, apresentam-se resultados parciais da pesquisa de Doutorado em Educação, 

que tem como objeto de estudo os impactos da anemia falciforme (AF) no contexto 

educacional, com foco nas ações pedagógicas dirigidas para o aluno com AF no 

contexto escolar. O objetivo é analisar ações realizadas pela escola/professor no 

processo de reinserção escolar do aluno com AF no retorno às aulas após episódio de 

crise Os eixos teóricos partem do princípio de que a saúde não se sustenta na ausência 

de doença e que a educação deve se ancorar em bases propiciadoras de reflexão, 

emancipação e participação do aprendente, aqui focalizado pelo discente com doença 

crônica, mais especificamente, com AF, considerado como aluno com necessidade 

educacional especial. O arcabouço teórico circunda os escritos de Harbeman (1989), 

Freire (1998), Cortesão (2006) e Barros (2007, 2009) no que se refere aos aspectos 

educacionais. Para referendar os estudos sobre a tríade saúde-doença-cuidado, recorro a 

Scliar (2007), Almeida Filho (2010, 2004) e Kikuchi (2003). Stoer e Magalhães (2005)e 

Goffmam (2008) e auxiliam na discussão quando se trata da diversidade, estigmatização 

e exclusão social. A pesquisa é descritiva, com abordagem qualitativa, realizada por 

meio do estudo de multicasos, destacando a importância de se estar in situ e se fazer 

uma descrição dos dados produzidos por meio de observação participante no espaço 

escolar, da análise de documentos escolares (diários de classe e registro de desempenho 

do aluno), da aplicação de entrevistas a professores, diretores e coordenadores. Nesta 

produção, tem-se a análise de parte das entrevistas e da observação. Os espaços de 

coleta foram seis escolas públicas municipais e uma instituição de saúde pública, a 

Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado da Bahia - o Hemoba. Os 

resultados parciais apontam a invisibilidade da doença no contexto escolar, gerando a 

necessidade de formação docente voltada para o atendimento educacional aos alunos 
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com doenças crônicas, no caso em questão, a AF, aspecto que implica maior 

envolvimento entre as áreas de educação e saúde. Mostram também que (i) as ações 

pedagógicas são realizadas na perspectiva do que é chamado por Habermam (1989) de 

ação pautada na racionalidade instrumental e (ii) o professor considera a família como 

elemento fundante para o desenvolvimento do processo de escolarização. 

Palavras-chave: Anemia falciforme, saúde do escolar, doença crônica, ações pedagógicas. 

 

ABSTRACT 

This paper presents partial results of the Doctorate in Education research, which has as its 

object of study the impact of sickle cell anemia (SCA) in the educational context, focusing on 

pedagogical actions directed to the student with SCA in the school context. The aim is to 

analyze actions performed by the school / teacher in the process of pupils SCA school 

reintegration, in the return to classes after crisis episode. Theoretical axes assume that health 

can not be sustained in the absence of disease and that education should anchor itself on 

bases that provide reflection, empowerment and participation of the learner, focused here as 

student with chronic disease, more specifically , SCA, considered as a student with special 

educational needs . The theoretical framework surround Harbeman (1989), Freire (1998), and 

Barros (2007, 2009) writings about educational aspects. To endorse the studies on the triad 

health -illness care, turn to Scliar (2007), Almeida Filho (2010,2004) and Kikuchi (2003 ) . Stoer 

and Magalhães (2005), Goffmam (2008) and Crochik (2011) which aid in the discussion about 

diversity, stigma and social exclusion. This research is descriptive with qualitative approach. It’s 

performed through multicase study, highlighting the importance of being in situ, in order to 

describe data from: school participant observation, analysis of school documents (class diaries 

and student performance record), principals and coordinators teachers interviews. This 

production analyses part of interviews and observation. The gathering spaces were six public 

schools and a public health institution, The Hematology Foundation from Bahia - Hemoba. 

Partial results show the disease invisibility in school context, creating the need for teacher 

training focused on the educational services to students with chronic diseases, in this case, 

SCA, point which implies greater involvement between the education and health areas. They 

also show that (i) pedagogical actions are held in the perspective of what is called by 
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Habermam action guided by the instrumental rationality and (ii) teacher considers the 

family as the fundamental element for the schooling process development. 

 

Keywords: Sickle cell anemia, school health, chronic disease, pedagogical actions. 

 

 

INTRODUÇÃO 

       Pesquisas mostram que as doenças crônicas vulnerabilizam o processo educacional do 

aluno, comprometendo a aprendizagem e o processo de escolarização (Holanda e Collet, 

2010). Optou se- neste estudo por focalizar a anemia falciforme, enfermidade que embora 

apresente alto índice de morbimortalidade, já sendo hoje considerada como um problema de 

saúde pública (Diniz, et all 2009a, 2007b) ainda é bastante desconhecida pela população 

brasileira, desconhecimento que tem causado sérios prejuízos, principalmente no contexto da 

escolarização.  

       Importante também destacar que a anemia falciforme apresenta elevado índice no Brasil, 

atingindo em maior número a população afrodescente. A Bahia, cidade na qual se desenvolve 

esta pesquisa, é o terceiro estado brasileiro com quantitativo elevado, sendo o município de 

Salvador o que registra maior número da doença. Válido esclarecer que as implicações no 

adoecimento do corpo, por causa dessa anemia, se intensificam no período escolar, fase em 

que constituem a infância e adolescência, momentos em que são registrados inúmeros 

agravos na saúde, causando absenteísmo escolar bastante considerável. Mesmo com números 

significativos de casos, é perceptível no contexto brasileiro que a escola/professor desconhece 

ou tem conhecimento equivocado a respeito da doença, gerando representações distorcidas, 

as quais podem comprometer o desempenho no aprendizado. 

       Diante do sentido que adquire esta problemática, nesta pesquisa se interroga: o que faz a 

escola/professor para reinserir o aluno com anemia falciforme no contexto escolar, 

considerando suas ausências e fragilidades por conta das crises? São objetivos deste estudo: 

analisar as ações pedagógicas dirigidas ao aluno AF que após crise falcêmica retorna à escola 
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da rede pública de ensino do município de Salvador; identificar o conhecimento do 

profissional em educação que atua em escolas públicas municipais de Salvador sobre a AF. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA 

        A anemia falciforme foi identificada pela primeira nos Estados Unidos em 1910, por James 

B. Herrick em estudante negro proveniente do Caribe (Diniz e Guedes, 2005), por causa desse 

fato a doença foi associada como sendo doença exclusiva dos negros (Fry, 2005), e o discurso 

em torno dela passou a ser um poderoso elemento no processo de neutralização da raça 

negra, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil.  

       Somente em 1949, descobriu-se que a falcemia é uma herança genética associada à 

mutação específica (Vovan, 1985; Saikali, 1992; Kikuchi, 2003; Fry, 2005; Cançado e Jesus, 

2007). A partir de então, a ciência passou a definir a anemia falciforme como doença crônica 

causada por uma desordem genética caracterizada por mutação do cromossomo 11, mudando 

a característica na forma da hemácia, conhecida como o glóbulo vermelho, célula repleta de 

uma proteína denominada de hemoglobina. A hemácia passa da forma arredondada para a 

forma de foice, por isso o nome falciforme, o que a faz enrijecer ao passar pelos vasos 

sanguíneos, obstruindo-os e dificultando a circulação do ar, causando as crises. A obstrução da 

circulação impede a chegada do oxigênio aos tecidos, desencadeando problemas clínicos. 

Necessário esclarecer que, apesar de a anemia gerar problemas graves não existe uma 

uniformidade sintomatológica, isto é, nem todas as pessoas com essa anemia apresentam os 

mesmos sintomas, a variabilidade sintomatológica diverge de indivíduo para indivíduo. 

(Cançado e Jesus, 2007) 

        A doença pode acarretar ao sujeito uma série de complicações, dentre as quais se destaca 

como a mais grave a isquemia cerebral, que, apesar de a recuperação, muitas vezes, ser 

completa, pode deixar sequelas intelectuais, motoras e sensitivas tais como: paralisia parcial 

de um dos lados do corpo, distúrbios visuais, paralisa de nervos cranianos ou alterações de 

comportamento. Vovan, 1985; Saikali, 1992; Kikuchi, 2003; Fry, 2005; Cançado e Jesus, 2007).  

       Há também registros da hemorragia intracraniana, acompanhada de sintomatologia mais 

específica, que inclui: cefaleia, vertigem ou até mesmo coma. Registram-se, ainda, 
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complicações oftalmológicas que podem afetar a visão das pessoas que nascem com essa 

anemia. Esses sintomas são recorrentes em crianças de oito a dez anos, período da vida 

em que vivem intensamente o processo de escolarização, devido às crises e aos processos de 

internação hospitalar. (Kikuchi, 2003; Cançado e Jesus, 2007).  

       É necessário salientar também que tais complicações clínicas acarretam tantas outras 

atreladas aos aspectos psicológicos, podendo o sujeito acometido pela falcemia desencadear 

crises de estresse, depressão, insegurança, isolamento social, descontrole familiar pela 

ausência ou pela superproteção, tristeza ante a sua imagem corporal e baixo desempenho 

escolar (Kikuchi, 2003; Souza, 2005; Barros, 2009; Castro, 2010, Alvim, et. al., 2009).  

       Embora estudos, já realizados até aqui, expliquem todas essas implicações, constatam 

também que a AF na condição de doença crônica segue na mesma direção de outros 

problemas de adoecimento crônico, isto é, crianças e adolescentes com doenças crônicas, tais 

como a diabete, a asma e fibrose cística, a exemplo da AF demonstram não apresentar danos 

na base cognitiva (Weitzman, 1984; Eiser, 1985; Hagen Et Al., 1990, Kikuchi, 2003); mas, 

devido aos frequentes sinais e sintomas e aos processo de hospitalização, há um 

acarretamento de prejuízos no aprendizado. Dentre essas implicações destaca-se o 

absenteísmo que, muitas vezes, leva o aluno a abandonar a escola. Isso por que as ausências 

frequentes desmotivam-no e dificultam a relação interpessoal entre professor-aluno-colega 

(Vieira E Lima, 2002). 

       São registrados casos de implicação na aprendizagem escolar destas crianças e 

adolescentes, com eventos relacionados, particularmente, à baixa da autoestima, à dificuldade 

de socialização e à defasagem série/idade, desenho já visto no contexto escolar que se refere 

às crianças com AF, pois já existem estudos que comprovam a evasão, o atraso em relação à 

série e à idade escolar, á repetência e ao baixo potencial intelectual, no sujeitos que tiveram 

comprometimentos por históricos de AVC. (Kikuchi, 2003; Souza, 2005).  

       Os estudiosos desse tema mostram que a apatia, desânimo, cansaço fácil, dor de cabeça e 

distúrbios visuais são intercorrências associados à anemia e que, muitas vezes, dificultam a 

participação nas atividades escolares, gerando déficit de aprendizagem e de memorização. Tais 

aspectos podem desencadear mudanças no comportamento e queda no desempenho escolar. 

(Kikuchi, 2003; Cançado e Jesus, 2007) 
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       Essas e outras situações podem ser vivenciadas pelo aluno com adoecimento crônico, 

materializando as implicações da AF na ambiência da escola. São situações que evidenciam 

a necessidade de se aprofundar o conhecimento das demandas percebidas, para que, no 

contexto da escola, o atendimento a esses alunos possa ser canalizado no sentido de respeitar 

as limitações. À escola cabe possibilitar a discussão no sentido de fazer com que todos que 

fazem parte da ambiência escolar possam reconhecer e respeitar as implicações da AF e evitar 

a postura de desrespeito, discriminação e exclusão. Uma postura inclusiva direcionada para os 

alunos com doença crônica, no sentido de contribuir para que estes participem 

significativamente do processo educacional. E, a forma de efetivar essa participação é 

desenvolver ações pedagógicas que reconheçam as especificidades de todos os alunos, em 

especial daquele que tem doença crônica. 

       As ações pedagógicas realizadas pela escola foram tomadas como ponto de partida para 

este estudo, por se ter o conhecimento do teor do documento elaborado em 2002, pela 

Secretaria de Educação Especial (SEESP), hoje SECADI134. Neste documento são expostas 

orientações e estratégias para o atendimento pedagógico, assegurando acesso à educação às 

crianças e aos jovens em situações de adoecimento, por meio da criação de classes 

hospitalares, no sentido de garantir a manutenção do vínculo com as “escolas por meio de um 

currículo flexibilizado, favorecendo seu ingresso, retorno ou adequada integração ao seu grupo 

escolar correspondente, como parte do direito de atenção integral” (Brasil, 2002, p. 13,). 

       Sabendo desse direito garantido por lei ao aluno que está em processo de adoecimento, o 

olhar se voltou para o processo de retorno dele à sala de aula após período de internação, 

tendo ou não apoio educacional por meio das classes hospitalares. Da mesma forma, voltou-se 

para aquele aluno que, em processo de crise, configurada pelas dores, cansaço, apatia ou 

ainda pelos olhos amarelados135, vive os processos de absenteísmos. O aluno com AF no 

espaço escolar, trazendo todas as suas idiossincrasias, ocupa o lugar daquele que vem para 

desarticular as relações de poder impostas em um espaço que, durante muito tempo, foi 

considerado adequado apenas para aqueles que eram perfeitos para aprender, entenda-se 

perfeito na direção de sadio (Nonose, 2009). Para tanto, precisa-se que a escola propicie ações 

pedagógicas que potencializem a participação efetiva desses alunos. 

                                                             
134

 Secretaria de educação continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério de Educação 
135 Aspecto que pode levar as pessoas confundirem a doença a Hepatite e gerar o preconceito ou medo 
pelo contágio. (Kikuchi, 2003) 
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       No caso específico desta pesquisa, compreende-se que a ação pedagógica não apenas 

como ação no âmbito técnico-instrumental, esvaziando-se na própria ação do fazer. È 

concebida, permanentemente, como significado da ação-reflexão-ação (Freire, 1998) para a 

vida dos alunos. Dalbosco, (2012) afirma que é preciso pensar na ação pedagógica levando-se 

em consideração questionamentos que a problematizem propriamente a ação pedagógica, tais 

como: como se fundamenta e qual o conteúdo de tal ação? Apoia-se nesse entendimento, 

porque se acredita que a ação pedagógica não pode ser realizada de forma espontânea, 

pensando somente na relação meio-fim, faz-se necessário problematizar as questões que 

envolvem uma ação, na qual consiste, concomitantemente, em uma ação de interação 

humana.  

       Compreende-se que qualquer ação pedagógica realizada no espaço da escola dever ser 

acompanhada de exercício profícuo de reflexão e, em se tratando da ação direcionada para o 

aluno com doença crônica, deve seguir no movimento que conduza à autonomia e o faça 

pensar como agente construtor de conhecimento e não na direção de conduzi-lo à passividade 

da acomodação de ser doente. O entendimento de ação pedagógica circula também em torno 

de um “eixo que pensa os problemas do campo pedagógico como problemas que surgem da 

relação entre professor e aluno em sala de aula”. (Dalbosco, 2012, p. 08). 

       Pensar na ação pedagógica é também numa ação humana, exigindo a materialidade de 

uma ação interativa. Nessa direção, se apropria das ideias de Jürgen Habermam (1989), 

procurando fazer a transposição das suas ideias para fundamentar o que está se chamando 

aqui de ação pedagógica. Assim apega-se ao entendimento de que uma ação pedagógica 

exige, necessariamente, um ato de interação. Interação que, segundo esse teórico deve fazer 

parte de qualquer ação social. Este autor define que a interação pode ser materializada por 

dois tipos de racionalidades: um tipo que caracteriza a ação instrumental, aquela que, segundo 

ele, regula o metabolismo da espécie humana com a natureza circundante; e outro tipo de 

interação que se direciona para a ação comunicativa e permeia as relações entre as pessoas, 

gerando uma construção da esfera sociocultural.  

       Dalbosco (2012), diz que a ação comunicativa, na perspectiva habermasiana, possibilita 

uma aproximação com a ação pedagógica. Isso porque, na ação comunicativa, a ação 

pedagógica pode ser visualizada sob o enfoque da intersubjetividade, demarcando o contato 

entre duas ou mais pessoas. Nesse sentido, a ação pedagógica não seria estabelecida por uma 
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ação imposta, na qual o docente se sobrepõe ao aluno em um formato de relação sujeito-

objeto, materializando a percepção de sujeito monológico. Apoiando-se no pensamento 

habermasiano, visualiza-se a ação pedagógica imersa no processo de interação marcado por 

pautas discursivas e interativas, que se realizam sincronicamente, permitindo que sejam 

construídos processos de reflexão no ato da execução da ação.  

              É certo que a apropriação do termo ação pedagógica envolve, além do conceito de 

interação, o conceito de discurso. Por isso, o discurso será entendido como o movimento da 

palavra realizado por professor, aluno e demais sujeitos que fazem parte da escola. Aqui se 

parte do entendimento etimológico da palavra discurso que “tem em si a ideia de curso, 

percurso, de movimento” [...] (Orlandi, 2005,15). É pertinente ressaltar que quando se trata do 

discurso é preciso levar em consideração os elementos sociais, ideológicos e históricos que 

envolvem a construção dos enunciados discursivos feitos pelos sujeitos. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO METODOLÓGICA 

       Neste estudo, realiza-se uma pesquisa descritiva com enfoque qualitativo, por meio 

de aplicação de entrevista sem-estruturada, observação e análise de documentos como 

diários de classe, atestados médicos, registro de desempenho do aluno. Neste momento 

são trazidos apenas os resultados advindos dos dados das entrevistas e das observações. 

Oportuno esclarecer que se sentiu a necessidade de uma observação mais demorada, 

para captar os detalhes pertinentes, com um “olhar” e uma descrição densa, que foi além 

do explícito, buscadas muitas vezes o não-dito, mas o vivido, o tocado, o sentido. 

Afirma-se que a ida ao campo foi um momento tenso, porque a entrada no espaço do 

outro trouxe mudanças para pesquisadores e pesquisados. (Macedo, Gallefi, Pimentel, 

2009). 

       São sujeitos deste estudo: doze professores, seis diretores e três coordenadoras de 

seis escolas da rede de ensino municipal de grande, médio e porte especial, visitadas no 

período de setembro de 2012 a junho de 2013. Certamente, das práticas diárias 

emergiram as singularidades do fenômeno, coadunando com o que diz. Fonseca (1998, 

p.64) sobre as práticas cotidianas, ou seja, os “discursos também revelam algo sobre os 
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valores do grupo, assim como os múltiplos atos do cotidiano [...], neste estudo, as 

nuances são do cotidiano escolar”.  

       As entrevistas foram coletadas utilizando gravações em áudio, as quais duravam em média 

quarenta minutos, acompanhadas por anotações de campo, objetivando aprofundar o 

percurso da pesquisa. As respostas foram transcritas na íntegra, respeitando-se a identidade 

dos sujeitos, que foram identificados aleatoriamente por letras do alfabeto, seguidas de uma 

letra que demarca a função ocupada, ou seja, P para professor e G para aqueles que, no 

momento exercem a função de diretor, vice e ou coordenador pedagógicos, aqui considerados 

como participantes do grupo de Gestores da unidade escolar. As observações foram 

registradas em diários de campos, demarcando as datas e os turnos em que foram realizadas, 

obedecendo ao tópico guia criado previamente, bem como trazem os fatos que se destacavam 

no contexto escolar nos momentos da observação.  

       A partir da base teórica conjuntamente com as sucessivas leituras dos dados empíricos, já 

é possível apreender de forma mais a ampla a dimensão do fenômeno e compreender 

parcialmente, a realidade pesquisada. Oportuno ressaltar que são trazidos para esta produção 

textual os aspectos destacados por meio do que foi dito na base explicita do discurso bem 

como o que se pode inferir implicitamente, por meio das pistas oferecidas nos discursos. Assim 

são utilizados como dispositivos de análise o dito e não dito e as metáforas utilizadas, tomando 

como referência teórica a Análise do Discurso (ADF) na corrente francesa; 

 

APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

       Até o momento o aspecto que tem ganhado relevo na análise dos dados é a invisibilidade 

da doença na escola. Foi unânime o fato de os professores, diretores, vices e coordenadores 

assumirem o discurso que retrata o desconhecimento sobre a AF. Pelo dito, pode-se perceber 

explicitamente  que a invisibilidade da doença se justiça por não deixar marcas136 no sujeito. 

Como retrata o discurso da professora.  

Eu não sei nada sobre essa doença. Nem sabia que a aluna tinha essa 

anemia. Não percebia  que tinha doença nenhuma, se bem que essa 

                                                             
136 As marcas se referem aquelas deixadas nas pessoas com deficiência sensório- motor, tais como a 
cegueira, a surdez e a física  e algumas síndromes a exemplo da Síndrome de Down.  
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doença falciforme é assim tipo... é ,é...invisível  pra gente perceber sem 

fazer um exame, sem nem nada fica difícil só percebia que  e L. era é uma 

criança faltosa. (PCR) 

       Entretanto, chama a atenção o desconhecimento, pois o a presença do aluno com esse 

tipo de anemia não se constitui em novidade, ou seja, não é um fato isolado, já que foi 

verificada, nas escolas pesquisadas, a existência de mais de um registro de matrícula de aluno 

com AF e nos relatos, os profissionais dizem que já tiveram contato com familiares, amigos, 

vizinhos que relatam sobre episódios causados pelas implicações da AF. Existem professores 

que acompanham os alunos durante dois anos seguidos e mesmo assim não buscam conhecer 

com mais profundidade os efeitos da AF no aluno para problematizar os reflexos no contexto 

da aprendizagem. 

Posso lhe dizer que desconheço a AF. O que sei da anemia falciforme é que 

tinha um professor aqui na escola que tinha essa doença. Sei que tem que 

tomar tem que fazer transfusão de sangue.  

Olha só... Eu sei muito básico da doença por conta que minha filha nasceu 

com traço da AF, então quando ela nasceu, corri atrás pra procurar,  mas 

como ela tinha  tem apenas o  traço não investiguei mais[...]. (G-MU) 

Bem infelizmente.,. eu não sei  bem o que é a AF. Eu não tenho muito 

conhecimento do que vem a ser a  anemia. Inclusive tenho uma colega que 

tem um filho que ele está sempre internado, tem dia que está bem, mas 

volta pra o hospital até transfusão de sangue ele faz, (P.VI)  

       Considera-se que a coletas de dados materializa a constituição de “entrefalas e 

entretextos” (Kramer e Souza, 1997). È possível pensar que na construção dos discursos dos 

atores sociais desta pesquisa esteja implícito, ou dito nas entrelinhas, o fato de não quererem 

se comprometer com a causa, pois afirmar que conhecem as especificidades da doença implica 

necessariamente modificar a postura pedagógica diante de um aluno considerado diferente 

por causa das implicações da doença, numa escola que se diz inclusiva. Importante lembrar 

que “a proposta de inclusão é muito mais abrangente e significativa do que o simples fazer 

parte” da escola (Carvalho, 2004, p.110). 

       Atrelado a esse fato pode está o receio de ser recriminado por não apresentar uma prática 

educativa em atenção às diferenças. A ausência de conhecimento do profissional em educação 
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sobre as particularidades dos alunos pode ser um elemento denunciador da resistência 

para inclusão. (Pimentel, 2012). Implicitamente, pode-se compreender o que não foi dito, 

pois se torna mais fácil negar do que assumir que não faz o que necessariamente, deveria ser 

feito. A ausência pela busca do conhecimento sobre a AF e suas implicações no contexto 

escolar, traz o silenciamento diante da doença e levanta a possibilidade de entendimento de 

que essa pode ser a melhor forma de se tentar “ignorar o diferente”, o que não é normal, 

denotando cumplicidade como padrões hegemônicos” (Miskolci, 2005, p.18). 

       Aqui se define a ação pedagógica como aquela em que o foco está no dialogicidade, 

desencadeando uma intervenção consciente do sujeito discursivo, o qual é constituído na 

interação social. Entretanto é oportuno pensar também que na escola essa ação possa se 

materializar na forma oposta, isto é, não na forma que se deseja como a ideal. Isso porque, se 

a ação pedagógica se constitui por meio da linguagem, em uma ação discursiva, considera-se 

que a omissão, o silêncio ou negligência é uma postura, é uma ação pedagógica carregada de 

efeito discursivo, por mais paradoxal que seja. 

       Conforme dito anteriormente, a invisibilidade da AF na escola é bastante demarcada, seja 

pelo desconhecimento total ou pelo conhecimento equivocado da origem e do quadro 

sintomatológico. Desconhecimento que se agudiza pelo não investimento na busca de (in) 

formação sobre as implicações da doença no contexto escolar Entretanto, considera-se 

relevante que a escola /professor saiba das especificidades da deficiência-doença e sobre os 

meios adequados para proporcionar ao aluno um contexto que potencialize o aprendizado. 

(Pimentel, 2012).  

       Ainda mais quando esse desconhecimento ou desinformação implica na ausência de ações 

pedagógicas direcionadas para a efetivação de uma aprendizagem. Foi possível observar pelos 

discursos apresentados que o desconhecimento a respeito das especificidades da doença 

torna-se um fator que compromete o desenvolvimento de ações pedagógicas específicas para 

o aluno com AF que se ausenta da escola por conta do adoecimento. 

Quando ele retorna a gente retorna também com as atividades né,mas 

quase sempre com grande dificuldade de fazer alguma coisa, bastante 

dificuldade. Eu não sabia que ele já tinha sofrido um AVC. (P.JLE) 
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Uma vez, logo que ele voltou de um internamento, coloquei de castigo 

porque não queria fazer a tarefa, ficava só lá parado, jogado na carteira. 

Tomei essa atitude porque não queria tratar ele como pessoa diferente só 

porque ele tinha AF. (P.ANL). 

       Nota-se que existe uma fragilidade ou até resistência quando o professor precisa lidar com 

o aluno que, por qualquer motivo, foge dos padrões da anormalidade, e ter uma doença 

crônica representa essa fuga. Conceição (2012) diz que fica evidente que se instala um 

incômodo quando os professores precisam assumir que se sentem despreparados para lidar 

com a diversidade da sala de aula. Diz ainda que algumas questões estejam relacionadas com 

as práticas de ensino, pois o plano de aula precisa ser pensado igual para todos, 

desconsiderando as diferenças. 

      Trazendo também para a cena o não-dito, estava implícita nos discursos dos atores sociais 

desta pesquisa, a ausência de uma prática reflexiva sobre o fazer docente. Embora esteja 

explícito, nos depoimentos, o desconhecimento da AF, pode-se considerar que, não há no 

cotidiano da escola/professor, espaço para se problematizar as dificuldades apresentadas 

pelos alunos, principalmente aquelas decorrentes do absentismo. Acredita-se que não se 

precisa de uma (in) formação específica para perceber que o aluno que tem um número 

significativo de ausências, por conta de uma doença, carece de uma ação pedagógica 

diferenciada.  

       Entende-se que, faltam na prática desse docente, momentos de reflexividade sobre a 

dinâmica da aprendizagem do aluno, considerando os diferentes tempos e modos de 

aprender. Essa ausência de reflexividade pode ser considerada se, se levar em conta a 

formação docente e o tempo de serviço dos professores e gestores, já que todos têm uma 

larga experiência profissional, variando em média de 08 a 15 anos de atuação em sala de aula. 

Todos formados em Pedagogia, a maioria com cursos de especialização voltados para a área de 

educação, tais como Educação Especial, Psicopedagogia, Letramento e Alfabetização entre 

outros. É possível perceber que esses profissionais, mesmo com os sabres construídos na 

formação inicial e continuada não “partilham pontos de vistas, valores e perspectivas, a fim de 

engendrarem a construção de uma escola que considere e trabalhe a partir da diversidade de 

seus alunos” (Almeida e Loreto, 2008, p.90). 
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      Os achados desta pesquisa coadunam com aspectos que são tratados na literatura 

específica, ou seja, pelo desconhecimento a respeito da doença o professor chega a adotar 

para os alunos com AF rótulos, tais: como lentos, preguiçosos, parados, “atacados”, largados, 

”tranqüilos”. Rótulos que vão estigmatizando-os, criando” uma referência a um atributo 

profundamente depreciativo”. (Goffman, 2008, p.13)  

No início ele até abria o caderno, mas já no final do ano ele não fazia nada. 

O retorno era dessa forma, passava pra ele as atividades, mas não fazia a 

preguiça não deixava. (JLE) 

Quando ela volta sempre apresenta... parece que tem preguiça de de falar 

é uma sonolência e tem uma lentidão e.fica dificil desenvolver alguma coisa 

com ela(P. VI) 

       Observou-se ainda que as ações realizadas pelo professor e ou orientadas pelo grupo 

gestor, seja a diretor(a), vice ou coordenador(a), limitam-se a uma ação mecânica, sem 

nenhuma proposição para um ato dialógico, interativo, reflexivo sobre o processo de 

aprender. Ação que na visão de Harbemam (1989) constituiu-se em uma racionalidade 

instrumental. Nesta pesquisa essa racionalidade instrumental se configura em indicar as 

páginas dos livros com as atividades e ou conteúdos a ser estudado, enviar para a casa tarefas 

extras, copiadas no caderno ou fotocopiadas, entre outras. Ações que não priorizam a 

presença de pautas interativas, sendo uma ação contrária ao que se está concebendo, neste 

estudo, como ação pedagógica, ou seja, aquela que se direciona para a construção de sabres 

de forma reflexiva, materializada por meio de uma interação verbal, na dialogidade  

[...]eu não tenho condição para ficar com ela sozinha, eu tenho o restante 

da turma para dar conta, aí indico as páginas do livro e mando tarefa extra, 

que pego com a outra professora a do primeiro ano. . (P. VI) 

Mando sempre as atividades que não foram feitas no período das 

ausências, Mando, mas ela não faz todas de vez. (P.VA) (Grifos nossos) 

Às vezes na hora do recreio ficava lá sentada, não queria sair para brincar  

ai eu pegava e dizia: então vamos fazer a tarefa. ( P.CR) (Grifos nossos) 
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Mandava tarefa xerocada para casa,  sentava com ela, mas não era 

sempre, quase que nunca. Porque  tinha uma sala de trinta e poucos alunos 

e tenho que cumprir o conteúdo,. .(P. CR). (Grifos nossos) 

       Nos depoimentos, os discursos mostram que a preocupação se centraliza nas relações 

hierárquicas e de poder instituídas na escola, isto é, existe alguém que manda e um alguém 

que sempre obedece. No momento da realização da ação não se constrói uma relação de 

cumplicidade no movimento e no desejo da construção do saber. O ideal seria que se criasse 

uma ação pedagógica em que ocorresse a “quebra” da relação de poder de um sobre o outro e 

se estabelecesse uma relação de confiança, de apoio mútuo. Importante destacar que essa 

relação se poder instituída entre professor aluno reflete as relações mantidas em todo 

contexto educacional, o uso dos imperativos nas falas: “eu mando” e “tenho que 

cumprir”demarca bem essa relação de poder. 

        Tornou-se também bastante evidenciada a importância da família no processo de 

reinserção escolar. Entenda-se família por meio da presença da mãe. Em todos os discursos se 

exalta a presença da figura feminina no contexto escolar, porque é ela quem leva o diagnóstico 

do filho à escola, leva o diagnóstico do filho à escola ha os itinerários terapêuticos, acompanha 

o desempenho das atividades escolares e administra a aplicação dos medicamentos.  

[...]Bom a mãe vem aqui ela vem dá satisfação mesmo quando não traz o 

atestado ela vem dizer: olha amanhã ele vai faltar porque ele vai fazer 

exame(P.VE) 

       Apesar de os profissionais reconhecerem a importância da família, implicitamente, 

“cobram” maior empenho da mãe no sentido do acompanhamento pedagógico. 

[...]Ele precisa de uma assistência muito mais  direta. Ele precisa contar 

com o acompanhamento da família(P.VE) 

Eu falei: mãe na série que L está 3º ano, e não está alfabetizada, ela precisa 

de acompanhamento, pois ela não tem condição nenhuma  de acompanhar 

então no caso das nas atividades de casa que vão, peço que a senhora puxe 

um pouco na maneira dela, na medida do  possível é preciso você 

acompanhar L porque se não, nós não vamos ter desenvolvimento no 

aprendizado. (P. VI) 
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      Entende-se que tal cobrança é equivocada, pois se levarmos em consideração que na 

maioria das famílias brasileiras que pertencem as baixas camadas sociais, os pais ou são 

analfabetas ou apresentam baixo nível de escolaridade, nesse sentido sentirão dificuldade ou 

estarão impossibilitados de fazer tal acompanhamento. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

       Conclui-se, parcialmente este estudo, destacando que, no âmbito educacional é impossível 

contar apenas com uma base cognitiva “sem dano”, faz-se necessário que exista condição 

saudável tanto no que se refere às questões físicas, ou seja, que o corpo não apresente 

nenhum incômodo, quanto nas questões que se relacionem com o estado emocional e 

psicológico. Caso contrário, haverá sim probabilidades do déficit na aprendizagem. Nesse 

sentido, entende-se que o aluno com AF, a depender do quadro sintomatológico pode, 

embora sem o dano na base cognitiva, conviver na escola, uma série de problemas, pois ter e 

(con)viver com uma doença crônica é sinônimo de diferença elemento que muitas vezes leva a 

exclusão e abandono.  

        Dizendo de outra forma, é possível afirmar que o aluno com doença crônica, no caso em 

estudo, com a AF, poderá receber o rótulo de incapaz, pois muitos não acreditam que este 

possa se apropriar dos conhecimentos escolares. Sobretudo porque nesses últimos séculos, se 

observa que a escola, em nome de uma pretensa homogeneidade, exige comportamentos que 

reforçam o preconceito.  

       Ressalta-se que no caso específico deste estudo, ou seja, da AF os alunos com essa doença 

crônica, por conta do desconhecimento das implicações destas, vivenciam muitas vezes o 

abandono escolar, demarcado pelas ausências de ações pedagógicas que possibilitem a 

reinserção nas situações de aprendizagem E, se, as pessoas com deficiência sofrem pela 

ausência exposta de visão, audição ou dos membros superiores e ou inferiores, 

paradoxalmente as pessoas com doenças crônicas, a exemplo da anemia falciforme, sofrem 

pela ausência de informação, pelo desconhecimento ou mesmo pela rejeição e medo de “se 
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contagiar” com uma doença que não tem cura. Dessa forma, vivenciam, tal como as 

pessoas com deficiências, o preconceito e a exclusão.  
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O DIAGNÓSTICO NO PROCESSO DE INCLUSÃO ESCOLAR – UMA 

REFLEXÃO NECESSÁRIA 

Pereira, Kátia Regina 

Secretaria de Educação do Distrito Federal 
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RESUMO: Em nossa perspectiva teórica, o termo inclusão está associado à ideia de respeito às 

singularidades do sujeito. No cenário escolar, a inclusão passa pela elaboração do diagnóstico. 

Refletir sobre diagnóstico, entretanto, traz algumas questões: Como se dá a construção do 

diagnóstico? Que bases teóricas dão suporte aos profissionais envolvidos? O diagnóstico 

favorece o processo de inclusão? Esses questionamentos impulsionaram a pesquisa realizada 

junto às equipes que iniciam a construção do diagnóstico nas escolas públicas do Distrito 

Federal – Brasil. Embasada na proposta de pesquisa qualitativa de González Rey, a pesquisa foi 

realizada sob o objetivo de compreender o processo de construção do diagnóstico realizado pelo 

SEAA, percebendo as concepções que o permeiam e as expectativas que o cercam. As análises 

sobre esse processo de construção permitem reflexões significativas para o contexto da inclusão. 

 Palavras chaves: diagnóstico, serviço especializado, subjetividade, inclusão. 

 

ABSTRACT: In our theoretical perspective, the term inclusion is associated with the idea of 

respect for the uniqueness of the subject. In the school setting, inclusion is the development of 

diagnosis. Reflect on diagnosis, however, some issues: How does the construction of diagnosis? 

What theoretical support to professionals involved? The diagnosis process favors the inclusion? 

These questions drove the research teams that start with the construction of diagnosis in the 

public schools of the Federal District - Brazil. Grounded in qualitative research proposal 

González Rey, research was performed under the objective of understanding the process of 

building the diagnosis made by SAAS, realizing the concepts that permeate and the expectations 

that surround him. The analysis of the process of building permit meaningful reflections to the 

context of inclusion. 

Keywords: diagnosis, specialized service, subjectivity inclusion. 
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O DIAGNÓSTICO NO PROCESSO DE INCLUSÃO ESCOLAR – UMA 

REFLEXÃO NECESSÁRIA 

 

 Pensar em inclusão nos remete a ideia simples de que é necessário trazer para dentro 

aquilo que por algum motivo está fora. No âmbito social seria a tentativa de corrigir uma 

injustiça cometida a algum grupo; permitir a participação na sociedade o grupo que estava 

excluído dela, que vivia à sua margem (muitos são os que poderiam ser citados aqui: negros, 

indígenas, pobres, deficientes). Entretanto, mudar concepções não é algo simples. É resultado de 

um processo – geralmente moroso. 

 Assim, falar de inclusão no cenário escolar, ainda, é importante. Embora haja registros 

de estudos sobre o tema no início do século XIX, venha sendo tratada de forma oficial e 

sistematizada desde 1994 com a Declaração de Salamanca
137

 e abordado numa vasta literatura 

específica, ao falar com profissionais que atuam dentro das escolas percebemos a resistência em 

receber um aluno identificado como portador de necessidades educacionais especializadas. Tal 

resistência vem apoiada no discurso que o problema está na falta de estrutura adequada, na 

inexistência de profissionais especializados, na ausência da família, na falta de preparo do 

professor, entre outros. Na verdade, teoricamente todos apoiam a inclusão, mas na prática, 

poucos trabalham para que ela aconteça. 

 Esse contexto revela que ainda há no imaginário das pessoas o modelo ideal de aluno. 

Um dos problemas causado por essa ideia é a resistência à inclusão, pois existe uma gama de 

alunos que “fogem ao padrão”, que não se encaixam nos moldes fixados pelo sistema, restando-

lhes o rótulo de inferiores aos alunos “normais”. Isso acontece, como diria Vigotski (1995), por 

se dar ênfase ao “defeito” e não no sujeito. 

Este enorme erro – conceber a anormalidade infantil apenas como 

enfermidade – é o que conduz a nossa teoria e nossa prática às mais perigosas 

confusões. Estudamos minuciosamente as pequenezes do defeito, dos grãos 

de enfermidade que se encontram nas crianças anormais – tanto da cegueira, 

tanto da surdez, tanto do catarro da trompa de Eustáquio, tanto da alteração 

                                                             
137

 A Declaração de Salamanca é o documento resultante da Conferência Mundial sobre Necessidades 
Educacionais Especiais realizada em junho de 1994, em Salamanca - Espanha. Nessa conferência foram 
representados 88 países e várias organizações internacionais que reconheceram a necessidade de 
assegurar a educação como direito de todos; nesse sentido, traz princípios, políticas e práticas na área 
das necessidades educacionais especiais, no intuito de garantir a inclusão dessas pessoas no sistema 
regular de ensino. 
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do gosto, etc -, e não advertimos os quilogramas de saúde acumulados em 

cada organismo infantil. (...) “Primeiro o homem e depois o homem 

particular, ou seja, o cego”. (VIGOTSKI, 1995, p. 78 – tradução livre) 

  O sujeito é maior que a deficiência isolada. Como exemplifica Vigotski (1995), o cego 

não percebe diretamente a escuridão, a cegueira para ele não é em absoluto uma desgraça, se 

converte nesta como um fato social. 

Essa compreensão é elementar na perspectiva histórico-cultural, fundada por Vigotski; 

pois nela o sujeito é considerado resultante de uma relação indissociável e dialética entre o 

biológico, o afetivo, o social, o cultural, o histórico – fatores que não apenas o cerca, mas o 

constitui. 

Essa relação seria mediada pela aprendizagem. Elemento que, para Vigotski (1991), 

possibilita o desenvolvimento humano. Inaugura, assim, um novo entendimento: a 

aprendizagem precede o desenvolvimento. Ela não seria desenvolvimento em si, mas, 

adequadamente organizada resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento vários 

processos de desenvolvimento que não poderiam acontecer de outra forma. 

Nessa teoria, o desenvolvimento do sujeito ocorre em virtude de um processo de 

apropriação que ele realiza dos significados culturais que o circundam. 

Nesse entendimento, Nunes e Silveira (2009) contribuem: 

É importante salientarmos que a passagem de um desenvolvimento menos 

complexo para o superior, não se dá numa conexão mecânica, num processo 

de aprendizagem em que os estímulos externos incidem de forma direta 

sobre o sujeito, transformando-o. Ao contrário, no desenvolvimento cultural 

do sujeito ele passa por uma mudança interna dos “processos naturais”. E 

isto não é algo fornecido biologicamente ou pelo meio, mas é fruto da 

atividade humana frente às oportunidades oferecidas pelo contexto histórico 

e cultural do qual faz parte, e que ao mesmo tempo, por ele é reconstruído. 

(NUNES & SILVEIRA, 2009, p. 99) 

O desenvolvimento, aqui, deixa de ser compreendido como mero fenômeno biológico, e 

passa a ser percebido como histórico e dialético, ligado às condições objetivas da organização 

social, que possibilitam saltos qualitativos, involuções e rupturas, não se sucedendo numa 

ordem fixa e universal.  
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A ênfase dada ao caráter social no processo de desenvolvimento, nesta abordagem, 

dá um novo significado à presença do outro na vida do sujeito. É no contato social que a 

interação do sujeito singular com o outro acontece, mediante uma relação dialógica – a qual 

está além do conteúdo presente no diálogo, por implicar em ressignificações que os atores 

fazem de si mesmo e do outro no processo (SIMÃO, 2004; TACCA, 2004).  

Reafirmar a importância do outro no desenvolvimento do indivíduo, entretanto, não 

inviabiliza o entendimento que o sujeito é ser vivo, pensante e, sobretudo, ativo na construção 

de sua identidade; 

não seria adequado identificar a construção do sujeito a respeito de si 

mesmo, de forma unilateral e determinada unicamente pelo outro. 

Devemos considerar que, para dizer quem somos, não apenas temos 

em mente aquilo que nos comunicam sobre nós, mas existe uma 

interpretação da própria pessoa que integra as diferentes devoluções 

que recebe, o que a faz participar ativamente da construção da própria 

identidade. (TACCA, 2004, p.103) 

 O sujeito permanece ativo no processo de auto-organização e nas inter-relações que 

estabelece desde as etapas iniciais do seu desenvolvimento. González Rey (2004) introduz a 

essa discussão que o desenvolvimento do sujeito se dá na tensão de sua produção singular ante a 

possibilidade de alimentar com experiências o que aprende e de alimentar o seu mundo com 

aquilo que aprende. Logo, no processo de aprendizagem deve ser integrada, como elemento 

significativo, a subjetividade. 

 A subjetividade, conforme González Rey (2005a), é o sistema de significações e 

sentidos subjetivos em que se organiza a vida psíquica do sujeito e da sociedade – esta seria a 

diferenciação marcada dos indivíduos e dos distintos espaços sociais no qual está inserido. 

Nessa perspectiva, a subjetividade assume um caráter recursivo entre exterior e interior, 

num desenvolvimento contínuo, onde os momentos passados e presentes e as experiências dos 

diversos contextos vividos estarão continuamente articulados possibilitando uma configuração 

dinâmica. Essa organização dos processos de sentido e de significação que o sujeito estabelece 

consigo mesmo e com o mundo, indica a subjetividade. 

 Na Teoria da Subjetividade proposta por González Rey (2002, 2003, 2004) a 

aprendizagem é compreendida como um processo de produção de sentido. Neste contexto, a 
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aprendizagem é uma função social que depende em muito da condição subjetiva de quem 

aprende – revelando, assim, o seu caráter complexo, já que percebe o sujeito de forma 

integral, seus diferentes contextos sociais, associados com a produção de sentidos 

subjetivos. 

 O contato com as concepções introduzidas pela perspectiva histórico-cultural (de 

sujeito, desenvolvimento, aprendizagem), aliado à experiência pessoal adquirida no espaço das 

escolas públicas do Distrito Federal, nos conduziu, inevitavelmente, à reflexão sobre aqueles 

alunos que são identificados como estando em situação de dificuldade de aprendizagem.  

 Tais alunos são, normalmente, encaminhados ao Serviço Especializado de Apoio à 

Aprendizagem (SEAA)
138

 em busca de um diagnóstico.  

 Falar em diagnóstico, entretanto, implica lembrar uma aliança firmada entre a saúde e a 

educação. A união dessas duas áreas se dá numa época em que o comprometimento na 

aprendizagem escolar era entendido como resultante de uma causa orgânica. Estabelece-se, 

assim, segundo Masini (1993), por volta do final do século XVIII, uma linha diagnóstica à 

procura de identificar no físico as determinantes das dificuldades dos alunos. 

 Por esse caminho veio a elaboração de procedimentos quantificadores da inteligência, 

os quais passaram a receber notoriedade científica. Como exemplo clássico desses 

procedimentos tem-se o Q.I. (Quociente de Inteligência) que nasce da expectativa de conferir à 

Psicologia a precisão oferecida pelas ciências exatas, mas torna-se uma prática reducionista, 

proporcionando um caráter psicométrico ao diagnóstico.  

 A partir da década de 60, inicia-se um movimento, mais especificamente na Europa, que 

contesta o procedimento clássico de avaliação da inteligência humana e à concepção diagnóstica 

vigente. 

 As críticas recaíam na questão do diagnóstico apenas avaliar, mediar e rotular o aluno, 

uma vez que era realizado de forma descontextualizada, sem conhecer o funcionamento da 

escola e outros fatores implicados no processo de ensino-aprendizagem. Manoni (apud 

                                                             
138

 O Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem é um projeto da Secretaria de Educação de 
Brasília/Brasil que visa atender às escolas com equipes compostas por um pedagogo e um psicólogo. O 
objetivo do SEAA, segundo a Orientação Pedagógica (2009), é a promoção da melhoria da qualidade do 
processo de ensino e de aprendizagem, por meio de intervenções avaliativas, preventivas e 
institucionais – embora sua procura maior seja para a avaliação de alunos com “dificuldade de 
aprendizagem”. Vale ressaltar que esse serviço ainda não atende a todas as escolas, está em processo 
de expansão e tem priorizado as que atendem Educação Infantil e Ensino Fundamental – Anos Inicias. 
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MASINI, 1993) acrescenta a essas críticas o fato do diagnóstico e do encaminhamento para 

a reeducação estarem a serviço da exigência de adaptação da criança ao que a sociedade e a 

escola dela esperam. Isso revela o sistema implícito de comparação entre sujeitos imposto 

por esta concepção; nela se estabelece, também, um modelo de indivíduo,  um padrão de 

normalidade. O diagnóstico torna-se um elemento classificatório e perigoso, pois passa a 

promover a exclusão para aqueles que não se encaixam no conceito de “sujeito ideal” 

estabelecido.  

A ampliação dos estudos em torno de temas que têm implicação direta sobre a 

concepção de diagnóstico (desenvolvimento, aprendizagem, subjetividade), não distanciaram 

dele algumas críticas iniciais. Gould (apud GURGEL, 2002) afirma que os testes psicológicos 

classificam a criança atrasada em vez de lutar contra as causas de seu atraso. Vigotski (1995) 

acrescenta que o termo científico apresentado pelo diagnóstico por si só não resolve o problema, 

pois pouco informa de fato sobre o aluno, pois desconsidera os aspectos culturais em que este 

sujeito está envolvido. González Rey (2002) ressalta que o diagnóstico despersonalizado e 

descontextualizado leva com frequência a procedimentos errôneos, dentro dos quais se produz o 

que se diagnostica. 

 González Rey (2002) afirma que o diagnóstico precisa ser reconhecido como um 

processo de produção de conhecimento diferenciado, de relação, constituído por meio de 

comunicação, a fim de facilitar a inteligibilidade do sujeito estudado. Logo, o diagnóstico se 

legitima por sua significação no momento da produção do conhecimento, não necessitando para 

isso de fundamentação estatística nem de resultados de experimentos ou técnica validada e 

padronizada. 

 Refletir sobre diagnóstico nos faz pensar sobre algumas questões: Como se dá a 

construção do diagnóstico? Que bases teóricas dão suporte aos profissionais envolvidos? Que 

expectativas esses profissionais têm do seu trabalho? O diagnóstico favorece a aproximação do 

sujeito avaliador do sujeito avaliado – de sua singularidade? O diagnóstico favorece a inclusão 

ou reforça a exclusão? 

Esses questionamentos, entre outros, impulsionaram a pesquisa realizada junto às 

equipes que iniciam a construção do diagnóstico nas escolas públicas do Distrito Federal, no 

serviço identificado como Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem (SEAA). 
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Compreender o processo de construção do diagnóstico realizado pelo SEAA, 

percebendo as concepções que o permeiam e as expectativas que o cercam, tornou-se o 

objetivo maior dessa investigação. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO METODOLÓGICA 

 

A ideia de iniciar uma pesquisa que somente será possível mediante a relação com as 

pessoas que atuam no cenário da investigação, nos direcionou à pesquisa qualitativa proposta 

por González Rey (2002, 2005a, 2005b).  

Assumir esse modelo de pesquisa implica adotar os princípios epistemológicos que a 

norteia: 

 1) o processo de investigação “é, entre outras coisas, um processo de comunicação entre 

pesquisador e pesquisado, um diálogo permanente que toma diferentes formas” (GONZÁLEZ 

REY, 2002, p. 53). 

2) o conhecimento tem um caráter construtivo-interpretativo, o que  implica compreendê-lo 

como produção e não como apropriação linear de uma realidade que se apresenta. 

3) a legitimação do singular como instância de produção do conhecimento científico – para 

González Rey (2002), o caso singular tem valor para a produção de conhecimento generalizado, 

pois o significado da produção teórica produzida a partir dele representa um momento 

congruente dentro de um processo intelectual já em evolução no intelecto do pesquisador. 

A compreensão da pesquisa como um processo vivo e visando a produção de 

conhecimento, fazem com que os instrumentos de pesquisa assumam um caráter diferente do 

conhecido no modelo tradicional. Nessa perspectiva eles são tidos como ferramentas interativas, 

uma forma de possibilitar a expressão dos sujeitos, a qual vai adquirindo sentido subjetivo no 

contexto social da pesquisa.  

Nesse sentido, durante o período da pesquisa, foram utilizados como instrumentos, 

junto aos sujeitos colaboradores: entrevista individual, análise documental, conversação, sessão 

reflexiva, observação, memorial e questionário. 
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 Todas as informações obtidas no percurso da pesquisa de maneira informal foram 

devidamente registradas no diário de campo, enquanto as alcançadas em atividades 

programadas foram gravadas e transcritas - possibilitando a retomada de todas elas a 

qualquer momento. A construção desse material facilitou a tentativa de articulação entre os 

conteúdos postos, os indicadores percebidos e a interpretação da pesquisadora. 

O processo de análise teve como eixo norteador o princípio construtivo-interpretativo da 

Epistemologia Qualitativa. 

 

OS SUJEITOS COLABORADORES 

 

 Para a realização da pesquisa houve a aproximação da pesquisadora de três pedagogas e 

duas psicólogas que compunham o SEAA e cinco professores que fizeram encaminhamento de 

alunos a este serviço ou atendiam alunos com algum diagnóstico. Em função do foco deste 

artigo (o processo de construção do diagnóstico) nos deteremos apenas na parte relativa às 

equipes do SEAA que nos dará o recorte necessário. 

 Para facilitar a compreensão dos leitores os profissionais do SEAA foram organizados 

em duas equipes em função da região de atendimento. As equipes serão identificadas conforme 

quadro abaixo: 

 

EQUIPE 1 - DRE-X139 

 

 

EQUIPE 2 - DRE-Y 

 

 

Pedagoga 1X (Pd 1X) 

Pedagoga 2X (Pd 2X) 

 

Pedagoga Y (Pd Y) 

Psicóloga Y (Ps Y) 

                                                             
139

 O sistema público de ensino do DF, para efeitos administrativos, está organizado em Diretorias 
Regionais de Ensino (DRE), as quais estão relacionadas às Regiões Administrativas a que pertencem. 
Assim, “X” refere-se a uma das Regiões Administrativas do Distrito Federal, que será identificada dessa 
forma para preservar a identidade da equipe colaboradora da pesquisa, bem como, “Y” refere-se a outra 
região administrativa. 
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Psicóloga X (Ps X) Orientadora Educacional (OE Y) 

 

                 

EQUIPE 1 – DRE-X: 

Inicialmente a decisão por esta DRE se deu por sua representatividade em função de sua 

extensão (grande número de escolas e quantitativo de alunos) e pelo conhecimento prévio, por 

parte da pesquisadora, do contexto que cercava os sujeitos envolvidos – o que foi considerado 

naquele momento como um elemento facilitador. Os primeiros contatos com os sujeitos se 

deram no espaço de Coordenação Coletiva
140

 do grupo (composto por 23 pedagogas e 04 

psicólogas). A definição dos colaboradores ocorreu de diversas formas: a Pd 1X demonstrou 

interesse em participar do projeto de pesquisa apresentado a eles, a Pd 2X foi convidada pela 

pesquisadora em função do seu posicionamento questionador frente ao grupo e a Ps X foi 

indicada pelo grupo de psicólogas, numa reunião entre elas, para representá-las. Todos os 

sujeitos deste grupo atuavam como itinerantes
141

 e, de certa maneira, independentes entre si. 

 

EQUIPE 2 – DRE-Y 

 

 O interesse em conhecer, de fato, o trabalho do SEAA nos motivou a conhecer a sua 

outra vertente: uma equipe fixa. Ao discutir este projeto no LEPPAE-UnB (Laboratório de 

Estudo e Pesquisas dos Processos de Aprendizagem e Escolarização – Universidade de 

Brasília), veio a indicação por parte de um dos integrantes do laboratório de uma equipe que 

atuava na DRE-Y (a “Equipe 2”). 

A “Equipe 2” atuava numa escola que fazia parte da DRE-Y. Neste grupo aparece a 

figura da Orientadora Educacional (OE Y), que oficialmente não compõe o SEAA, mas em 

                                                             
140

 A Coordenação Coletiva é o espaço-tempo em que todos os pedagogos e psicólogos que constituem 
o SEAA se reúnem para as atividades de planejamento e/ou formação continuada; cada Diretoria 
Regional de Ensino organiza este momento com o seu grupo. 
141

 O SEAA apresenta duas formas de atuação a partir do número de alunos matriculados na escola: FIXA 
ou ITINERANTE. A unidade que tiver 350 alunos passa a ter o direito a um pedagogo atuando 
exclusivamente nela (fixo), as que possuírem um número inferior a este, tem o serviço deste profissional 
compartilhado com outras escolas em circunstâncias similares – os quais atuam como itinerantes. 
Quanto aos psicólogos, o diferencial é o número de referência de alunos matriculados que precisa ser, 
no mínimo, 1.500 – no período da pesquisa nenhuma escola possuía psicólogo fixo. 
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função da sua ação estritamente conjunta com o mesmo, foi inevitável a sua participação na 

pesquisa. Vale ressaltar que a pedagoga e orientadora trabalhavam exclusivamente na 

mesma escola, entretanto a psicóloga era itinerante. 

 

O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO DIAGNÓSTICO: UMA ANÁLISE, MUITAS 

REFLEXÕES 

 

 O início do processo de construção de um diagnóstico pelo SEAA é sempre motivado: o 

aluno é encaminhado – geralmente pelo professor, podendo ser feito pelos pais/responsáveis ou 

por indicação médica. Os relatos sobre esses estudantes elencam uma infinidade de coisas que o 

aluno não sabe, não pode, não consegue fazer. Esta assertiva pode ser exemplificada pelo 

ocorrido em um estudo de caso realizado na DRE-X, em 04/05/2010, o qual foi solicitado por 

uma escola que havia recebido um aluno de 3º ano do Ensino Fundamental com o quadro de 

psicose infantil (CID – F29). Nessa reunião marcada para análise e discussão do caso, estavam 

presentes as coordenadoras intermediárias (uma do Ensino Especial, duas do SEAA e uma da 

Educação Inclusiva) e alguns membros da escola em questão (pedagoga e coordenadora 

pedagógica). Após o relato do caso feito pela pedagoga e pela coordenadora da escola (que 

também atendiam ao aluno e davam suporte à professora) destacando todas as dificuldades que 

a escola vinha enfrentando com este aluno, a coordenadora do Ensino Especial, antes de propor 

qualquer sugestão, pergunta “O que ele gosta de fazer?”. Depois de alguns segundos de total 

silêncio, a pedagoga ressalta que precisava verificar junto à professora – a qual não estava 

presente por uma falha na comunicação. 

 O início do processo diagnóstico é marcado, assim, pela concepção de que o problema 

está centrado no sujeito avaliado, as dificuldades seriam resultantes da limitação do próprio 

aluno, demonstrando a prevalência de conceitos mecanicista e/ou cognitivista. Não se considera 

o contexto em que esse aluno está inserido. 

 Na tentativa de se afastar dessa prática o SEAA opta por um novo modelo de avaliação: 

o PAIQUE (Procedimentos de Avaliação e Intervenção das Queixas Escolares e Níveis de 

Intervenção). Esses procedimentos foram desenvolvidos por Neves (2001) e trouxeram como 

diferencial a chamada à coparticipação do professor na etapa de investigação. 

O PAIQUE se organiza em três níveis de atuação: 
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1. Nível escola: nele ocorre o encontro com os professores/equipe escolar (para escuta e 

orientação) e a análise da história escolar do aluno. 

2. Nível família: aqui acontece a entrevista com a família, que deverá acontecer na própria 

escola, na presença do professor, com o intuito de fortalecer os modos de interação e 

cooperação entre escola e família. 

3. Nível aluno: o encontro com aluno se dá na forma individual (para se conhecer a versão do 

aluno a respeito de sua história escolar) e em pequenos grupos de atendimento (para realização 

de atividades dirigidas que favoreçam o desenvolvimento de recursos pessoais). Neves e 

Almeida (2006) ressaltam que após estes encontros deverão acontecer outras reuniões com o 

professor para discussão e acompanhamento da evolução do trabalho com o aluno, revendo e 

ajustando procedimentos e realizando os encaminhamentos necessários. 

 Neste modelo de intervenção os três níveis possuem terminalidade independente, pois 

em cada etapa há a possibilidade de ocorrer a mudança esperada e encerrar o processo, sem ter 

que obrigatoriamente se passar para as próximas fases. 

 Esse novo modelo, entretanto, ainda não tem prevalecido na prática dos profissionais 

que atuam no SEAA, como pode ser evidenciado nas falas a seguir: 

Quando o SEAA recebe o encaminhamento é feita entrevista com o professor 

e posteriormente, se necessário, com o aluno também. (Pd Y, em entrevista 

individual) 

 

Bom, primeiro a gente procura conhecer o professor de perto, como ele 

ensina, e a partir daí a gente faz as orientações dentro daquilo que ele traz 

(...). Logo depois você chama o aluno para fazer o teste. (Pd 1X, em 

entrevista individual) 

 

A observação dos trabalhos e a participação nos espaços de coordenação coletiva 

indicaram que, apesar da tentativa de mudança e do discurso, o atendimento à criança ainda se 

encontrava em primeiro plano na hora da avaliação. O primeiro contato com o professor 

resumia-se numa conversa inicial para ampliar a problematização dos motivos do 

encaminhamento, vindo em seguida o encontro com o aluno. 



 

Parte II |Pág. 2724  

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. 

 

Outro desencontro com as orientações pedagógicas do SEAA está na ausência do 

trabalho conjunto entre a equipe (pedagogo e psicólogo), como fica registrado nas falas dos 

profissionais: 

Eu costumo dizer que é a “EUquipe” (Pd Y, em encontro no dia 22/09/2010) 

 

Sentimento de equipe, não, não até pela escassez de profissional, né? Devido 

a escassez de profissional não tive no ano passado contato com a psicóloga 

(...). Comecei forçar a barra (...). Esta forma de estar em contato com ela (...). 

Ainda é pouco esse... “somos uma equipe”, até porque eu falo de um aluno e 

ela está pensando em outro de outra escola. (Pd 1X, em entrevista individual) 

 Um elemento significativo para esse desencontro estaria no trabalho de forma itinerante, 

causado principalmente pela ausência de psicólogos na rede. O fato é que, assim, o trabalho de 

investigação fica dividido em dois momentos: 

 

a) AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA 

 O pedagogo tenta a aproximação do aluno lançando mão do “diálogo” e de atividades 

pedagógicas. O termo diálogo encontra-se entre aspas pela dúvida gerada em momento de 

observação destes atendimentos. Havia sempre um momento de conversa entre pedagoga e 

aluno, porém se percebia mais uma busca pelas respostas do que um interesse pelo que se 

expressava. 

No momento de avaliação dos alunos as pedagogas se valiam do uso de diversos 

materiais (jogos, brinquedos pedagógicos, material de sucata) com a proposta, geralmente, de 

verificar o nível de aquisição de conceitos (seriação, classificação, conservação), de habilidades 

(coordenação viso-motora, orientação espacial e temporal, lateralidade) e de conhecimentos 

(leitura, escrita, raciocínio lógico matemático) considerados importantes para o processo ensino-

aprendizagem. 

Com o intuito de se chegar a estas informações de forma objetiva foi bastante comum a 

adoção do modelo das provas piagetianas e dos testes da psicogênese. A opção pela utilização 

de atividades como estas pode implicar numa aceitação da concepção nela arraigada ou indicar 

falta de fundamentação teórica – utiliza-se algo que está posto, pronto e acessível. Contudo não 
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se pode incorrer a generalizações, na pesquisa a Pedagoga 2X, embora utilizasse os mesmos 

materiais, apresentava um atendimento dialógico. 

Concluída a avaliação pedagógica o pedagogo decide se é necessária a participação do 

psicólogo nesse processo de avaliação. 

b) AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA:  

            Ao ser acionado pelo pedagogo para participar do processo de avaliação o psicólogo tem 

o seu primeiro contato com a criança pela mediação de relatórios (orais e escritos) e fichas 

(anamnese e de encaminhamento, por exemplo).  

            No contato direto com o aluno o psicólogo inicialmente se apresenta e estabelece uma 

conversa informal em torno de questões pessoais (nome, série, professor, o que gosta de fazer, 

com quem mora, família) numa tentativa de facilitar a aproximação e obter as informações 

desejadas. Numa chamada à realização de atividades/brincadeiras se dá a aplicação de alguns 

testes. Durante a execução das atividades o psicólogo aproveita para realizar alguns 

questionamentos à criança em busca de suporte para suas análises.  

            Em conversa informal com o grupo de psicólogas da DRE-X, no dia 24/08/2010, foi dito 

por uma delas que no caso de encaminhamentos com indicativo de dificuldade de aprendizagem 

“os testes básicos para estar avaliando é o Raven, um teste de inteligência; e o Bender, que é um 

teste de percepção viso-motora da criança” – confirmados posteriormente pela Ps 1X e Y em 

entrevista e atendimento. 

            Como ressalta a psicóloga, estes são testes básicos, mas não os únicos que podem ser 

utilizados. Outras atividades podem ser acrescentadas nesse momento de investigação, como: 

testes projetivos (desenho livre, com a solicitação da inclusão de uma árvore, uma casa e uma 

pessoa), o uso do caleidoscópio, a montagem de quebra-cabeça – elementos utilizados pela Ps Y 

nas sessões observadas. 

Embora haja muitas questões levantadas sobre o diagnóstico realizado a partir de testes 

psicométricos (vistas anteriormente), se junta a elas, como agravante, a condição de trabalho dos 

profissionais na hora de aplicar tais testes, mencionada pela Ps X (em entrevista individual): 

(...) só que eu acho que o psicólogo tinha que ter mais tempo, local específico 

– porque a gente sofre, a gente faz o nosso trabalho em ambiente 

completamente errado, a verdade é essa, errado. Porque se eu quero aplicar 

um teste eu preciso de um ambiente certo, uma carteira certa, um lugar 
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calmo, e isso, nas escolas, com o trabalho de itinerância, a gente não 

encontra... E aí aquela história você tem que se virar (...). Aí você aplica um 

teste ali e você olha o ambiente não favorável, a situação tal... tal. E aí você 

volta, dois a três dias, já é outra coisa. Então o teste perde a confiabilidade se 

você não aplicar de forma correta. 

Mesmo diante de tantas indagações, os testes padronizados continuam sendo aplicados, 

ou por desconhecimentos de outros métodos (fator relacionado à formação) ou por tê-lo como 

uma confiável fonte do rigor científico (fator relacionado à concepção). 

 O processo de investigação fundamentado em testes psicométricos e provas piagetianas 

descontextualizadas indicam a compreensão de que o desenvolvimento humano se dá em 

estágios sucessíveis, numa sequência de etapas rígidas, comum a todos os sujeitos; e de que a 

inteligência pode ser capturada e mensurada. O que implica na crença de aprendizagem 

associada à ideia de acumulação de conhecimento, valorizando a prevalência do aspecto 

cognitivo sobre todos os outros participantes da constituição do sujeito. 

 Após a avaliação psicológica são dados os devidos encaminhamentos: um novo diálogo 

com o professor, um novo encontro com a família ou a indicação de uma área médica 

específica.  

A síntese do processo de investigação aparece no Relatório de Avaliação e Intervenção 

Educacional (RAIE) – instrumento que se torna externo ao serviço, o qual passa a compor o 

arquivo individual do aluno, podendo ser acessado pela comunidade escolar ou especialistas. 

O momento de elaboração desse documento é cercado de cuidados, pois além de ser um 

instrumento externo, há a ciência do peso do que for escrito nele sobre a vida do sujeito 

avaliado: 

Mesmo que você não dê o diagnóstico... Escolha de turma é uma tristeza. Na 

escola... ‘essa turma não, porque tem fulano que disseram que ele não tem 

nada, mas não aprende, não lê, nam, nam..’ (OE Y, em entrevista individual) 

 

Até porque a gente é muito resistente em fechar um diagnóstico num 

primeiro momento e eu acho que tem que ser, porque um diagnóstico fechado 

é pro resto da vida... (Ps X, em entrevista individual) 

 

 A contribuição desse relatório fica em aberto, pois na maioria dos casos, uma vez que a 

linguagem nem sempre é clara (“A gente usa no relatório muitos termos da área psicológica, que 
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até pra mim é difícil mesmo, porque eu não fiz psicologia.” – OEY, em entrevista 

individual) e as orientações, geralmente, reportam a atividades básicas do cotidiano escolar, 

por exemplo: sentar próximo ao professor, realizar atividades que desenvolvam a relação de 

confiança entre professor e aluno, oportunizar jogos de equipe, criar ambiente tranquilo, criar 

ambiente alfabetizador que transmita segurança. 

 Tal relatório termina por ratificar que o diagnóstico continua sendo visto como um 

parecer dotado de rigor científico, em que os conceitos que apresenta estigmatizam o sujeito e 

permitem a criação de rótulos que o seguem por toda a sua vida. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise das informações que surgiram na pesquisa sobre a construção do processo de 

diagnóstico, permitiu perceber que este ainda está centrado em aplicação de testes e provas 

padronizados, e pautado em concepções biologizantes, culpabilizadoras e limitadoras do sujeito. 

Como ressalta Gurgel (2002), o diagnóstico baseado em testes formais não revela o que a 

criança faz, mas apenas o que ela não faz, resultando num encaminhamento para um programa 

de intervenção que visa treiná-la de acordo com os padrões normais, o que apenas contribui para 

a construção social de uma criança “anormal” e deficiente. A aplicação generalizada de testes 

iguais para pessoas diferentes, sob uma mesma análise, não permite a aproximação do sujeito, 

de sua singularidade. 

Para fugir do modelo determinista ou meramente rotulador do diagnóstico, Fernández 

(1990) ressalta que este deve ter para o profissional a mesma função que a rede para o 

equilibrista. Assim o diagnóstico aparece como um elemento que visa diminuir o temor da 

atuação, não podendo ser considerado um fim em si mesmo, antes, uma tentativa de obter uma 

compreensão global do sujeito investigado com vistas a uma intervenção que possibilite um 

salto qualitativo em sua aprendizagem. 

Sendo assim, podemos concluir que o processo de construção do diagnóstico em si não 

favorece a proposta de inclusão, tampouco contempla o objetivo do SEAA: a melhoria da 

qualidade no processo ensino-aprendizagem de todos os alunos. 

Para que o processo de construção do diagnóstico seja significativo à inclusão será 

necessário que o SEAA adote uma postura reflexiva sobre a sua prática, busque uma 
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fundamentação teórica que conflua para a mudança das concepções arraigadas e o 

favorecimento da compreensão do aluno avaliado como um sujeito de possibilidades. 

O que será possível, conforme Tacca (2007), mediante um olhar diferenciado sobre o 

sujeito. Um olhar investigativo que permitirá buscar, junto ao processo de avaliação, perceber 

no indivíduo aquilo que ele sabe, que tem, que gosta, que pode: perceber suas possibilidades. 
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RESUMO 

 
Este texto revela parte de uma pesquisa de doutorado cujo objetivo foi 
entender como ocorre a construção social de experiências culturais por alunos 
surdos que advogam em favor da chamada cultura surda. O campo discursivo 
foi subsidiado, principalmente, pela concepção semiótica da cultura 
apresentada por Geertz (2008) e por reflexões problematizadoras acerca da 
díade surdez-cultura surda (KLEIN e LUNARDI, 2006; SANTANA, 2007). A 
pesquisa aconteceu em uma cidade do estado da Bahia- Brasil. Trata-se de um 
estudo de caso etnográfico, desenvolvido mediante a observação participante e 
a técnica do grupo focal. O campo de pesquisa foi um espaço de Atendimento 
Educacional Especializado, do qual foram selecionados treze alunos surdos. 
Dentre as categorias que emergiram na análise, apresenta-se a “ambivalência 
nas relações entre os pares”. Tal categoria aponta para o paradoxo que se 
instituiu na relação entre pessoas surdas e entre surdos e ouvintes. Detectou-
se que havia por parte dos alunos investigados a busca de uma suposta 
hegemonia cultural gerando, simultaneamente, condutas agregadoras e de 
rejeição em relação aos seus pares, demarcando assim a ambivalência nas 
manifestações desses alunos. O estudo sugere que os contextos 
socioeducaionais e, mais enfaticamente, a escola devem problematizar essas 
questões para promoverem o diálogo entre lógicas distintas, nos seus espaços.  
A relevância da pesquisa reside na valorização das relações entre pares, 
fenômeno entendido pelas tramas do poder presentes nas interações. Essa 
idéia suscitou a problematização de visões etnocêntricas e o destaque para a 
convivialidade e, certamente, poderá instigar a busca de situações 
pedagógicas que potencializem a “boa convivência”, o que gerará desafios de 
ordem teórico-prático, no campo educacional, para os educadores e 
pesquisadores da área. 
 
 Palavras chave: experiências culturais; surdez; relação entre pares 
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ABSTRACT 

 

This text reveals part of a doctoral research whose goal was to understand how occurs the social 

construction of cultural experiences for deaf students who advocate on behalf of the called deaf 

culture. The discursive field was funded mainly by the semiotic view of culture presented by 

Geertz (2008) and problem-reflections about the dyad deafness-deaf culture (Lunardi and Klein, 

2006; Santana, 2007). The research took place in a city in the state of Bahia, Brazil. This is an 

ethnographic case study developed through participant observation and focus group technique. 

The research field was a space of Specialized Education Service, where were selected thirteen 

deaf students. Among the categories that emerged from the analysis, it was presented the 

"ambivalence in relations between the couple." This category points to the paradox that was 

instituted in the relationship among deaf people and between deaf and hearing people. It was 

noted that part of the investigated students were searching for a supposed cultural hegemony 

that generated both aggregative behavior and rejection in relation to their peers, thus marking 

the ambivalence in the manifestations of these students. The study suggests that the contexts 

socioeducaionais and, most emphatically, the school must discuss these issues in order to 

promote dialogue between different logics in their spaces. The relevance of the research lies in 

the appreciation of peer relationships, a phenomenon understood by the plots of power in 

interactions. This idea prompted the questioning of ethnocentric views and emphasis on 

conviviality and certainly can instigate the search for pedagogical situations that enhance the 

"good acquaintanceship", which will create theoretical-practical challenges in educational field 

for educators and researchers 

Keywords: cultural experiences, deafness, peer relationship 
 

 

INTRODUÇÃO 

  

       A convivialidade entre os pares, na escola, desafia os educadores a buscarem perspectivas 

que potencializem as interações nesse ambiente. Este texto ressalta dados alusivos à 

convivialidade, transformada em categoria de análise, sob o título de “ambivalência na relação 

entre pares”, a qual emergiu no desenvolvimento de uma pesquisa de doutorado. O objetivo da 

pesquisa foi entender como ocorre a construção social de experiências culturais por alunos 

surdos que advogam em favor da chamada cultura surda.  

        O interesse pelo tema do estudo teve início a partir do encontro da pesquisadora com 

pessoas surdas que se diziam possuidores de uma “cultura surda, ilustrando o fenômeno 
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somente com a língua de sinais e com a própria surdez. Nessa direção, constatou-se que há 

uma considerável repetição desse tema e que a chamada “cultura surda”, sobressai nesses 

estudos como algo “dado”, como se fosse peculiar a todas as pessoas surdas e ainda como 

um fenômeno autogerado e autêntico. Diante disso passou-se a problematizá-la, tratando-a 

como “experiências culturais”. 

       A adoção do termo “experiências culturais”, na investigação, está apoiada em Larrosa 

(2002, p.21) seguindo a sua definição de “experiências”, que é entendida como “aquilo que nos 

passa, o que nos acontece o que nos toca” [...]. Nessa perspectiva, são chamadas de experiências 

culturais aquelas experiências consideradas significativas pelos alunos surdos e sob a lógica dos 

mesmos vinculam-se ao seu repertório cultural. A junção do termo experiências ao adjetivo 

cultural teve o propósito de realçar a condição dos surdos como sujeitos híbridos (CANCLINI, 

2008), ou sujeitos intertransculturais, abertos ao encontro com o outro, um sujeito que [...] 

“aceita o desafio da relação” (PADILHA, 2009, p. 265).  

       Nesse contexto, de maneira problematizadora, interrogou-se sobre os limites que separam 

surdos e ouvintes; se esses limites não são muito tênues, portanto difíceis de serem separados. 

Surdos e ouvintes vivem muito próximos, refletindo tanto a própria organização familiar na qual 

as pessoas surdas estão inseridas – considerando que 96% de crianças surdas nascem em 

famílias ouvintes (SÁ, 2006), bem como, o mundo atual que é plural e elástico, esgarçado, 

como afirma Geertz (2001), formado por organizações culturais turvas que deixam as fronteiras 

culturais borradas e irregulares.  

       Diante dessa compreensão, problematiza-se o pensamento de que a realidade cultural dos 

sujeitos surdos é claramente díspar dos ouvintes, bem como, o uso do termo “cultura surda”, na 

forma singularizada, ideia comumente disseminada por alguns autores (PERLIN,1998; 2003; 

SKLIAR, 1997; STROBEL, 2008) e por algumas pessoas surdas.  

       Mesmo considerando que esse pensamento pode estar relacionado a um “essencialismo 

estratégico” (SPIVAK apud HALL, 2003) entende-se que é preciso refletir sobre tal postura.  

Essa compreensão aliada às argumentações postas acima, ajudaram a demarcar as diferenças 

entre este estudo e as abordagens que demarcam com veemência a existência de diferenças 

culturais entre surdos e ouvintes. Também ajudaram a contextualizar e compor a pergunta de 

partida da referida investigação e a questão sobre a convivialidade entre os pares, tomada como 

uma das questões norteadoras no estudo.  
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      Nesse sentido interrogou-se: de que maneira alunos surdos, que advogam em favor de 

uma cultura surda, constroem socialmente as suas experiências culturais e como essa 

construção reflete na relação do aluno surdo com os seus pares? Na direção destes 

questionamentos apresentam-se os objetivos relacionados, quais sejam: compreender de que 

maneira alunos surdos, que advogam em favor de uma cultura surda constroem socialmente as 

suas experiências culturais; identificar os efeitos dessa atuação na relação entre os pares.  

 

 

 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA  

 

       Nesse campo discursivo serão apresentadas ideias que ajudaram a entender a surdez e as 

experiências culturais, a partir de uma visão prospectiva. Cabe problematizar, de antemão, a 

visão socioantropológica que trata a surdez como particularidade linguística e cultural, 

enfatizando a existência explícita de uma diferença cultural entre surdos e ouvintes.   

       Diante da complexidade que essa abordagem traduz é importante ressaltar que embora 

levantando questionamentos, sobre ela, por entender que a mesma deixa em evidência certo 

essencialismo em relação ao que denomina “cultura surda”, deu-se a atenção à língua de 

sinais
142

 e à noção de bilinguismo educacional
143

, principais derivações dessa vertente. 

Considera-se, desse modo, que os mesmos pressupostos problematizados também abrigam 

questões de cardeal importância para os surdos, pois ressaltam algumas especificidades e as 

potencialidades dessas pessoas, ao invés de realçarem as limitações, como o faz a visão clínica 

da surdez
144

.  

                                                             
142   Considerada a primeira língua, ou L1 para o surdo e aquela que lhe dará maior autonomia na construção da identidade. 
143  De acordo com Fernandes (2005 p.24) [...] “podemos dizer que defender o bilinguismo é, sobretudo, defender o 
uso natural de dois sistemas distintos de linguagem que estruturam formas distintas de pensamento, que 
transformam experiências em cognições atividades fundamentais ao desenvolvimento cognitivo e linguístico da 
criança surda” [...].  (p.25) 
144 Perspectiva que estimula a oralização, o uso de aparelhos auriculares e outros meios de correção ou substituição 
da fala  
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       Esses aspectos foram aqui também valorizados. Porém, o destaque foi dado para a 

visão que aqui se denominou prospectiva e questionadora. A atenção dada a essa 

abordagem contribuiu para sublinhar noções importante sobre o que se pretendia 

demonstrar em relação ao tema estudado. Nesse sentido enfatizaram-se as discussões de Klein e 

Lunardi (2006, p. 3) para quem:  

 

[..] A surdez como diferença refere-se a uma minoria linguística que faz uso 

de uma outra língua, a Língua de Sinais. Remete à necessidade de se pensar 

em políticas públicas que atendam às especificidades da comunidade surda e 

que não prescindam da participação das lideranças surdas nos debates sobre 

suas realidades sociais culturais, educacionais, de trabalho, de lazer entre 

outros. 

 

       Destaca-se na referida citação o termo “realidades sociais culturais.” Entende-se que a 

expressão aponta para uma suposta condição cultural das pessoas surdas, sem no entanto 

encapsular a surdez em essencialidades, e/ou em visões etnocêntricas.  No contato com a 

literatura, viu-se que, por outro lado, quando as autoras utilizam a expressão “cultura surda” o 

fazem pluralizando o termo, sugerindo assim, que se faça outro percurso nesse âmbito, ou 

lembrando que “entender as culturas surdas é percebê-las enquanto elementos que se deslocam, 

fragilizam e hibidrizam no contato com o outro, seja ele surdo ou ouvinte, é interpretá-las a partir da 

alteridade e da diferença” (KLEIN e LUNARDI (2006, p. 17). 

       Nessa mesma direção, Santana (2007) afirma que alguns estudiosos legitimam discussões 

importantes sobre a surdez e a cultura sem problematizá-las e com isso “não [se] rompe com o 

senso comum, com os preconceitos e visões de mundo que lhes são próprios apenas os reedita 

de forma autorizada” (p. 51). Nesse contexto o par língua-identidade é colocado em 

correspondência unívoca, aspecto que a autora questiona argumentando que a língua representa 

apenas uma face dessa categoria discursiva, mas sozinha não a determina.  

      Essas questões elucidadas foram entrecruzadas com a concepção de cultura apresentada por 

Geertz (2008): um ato criativo, uma teia de significados estabelecidos convencionalmente pelos 

homens e tecidos por fios entrelaçados, tecidos rotineiramente. Essa forma de pensar a cultura 

abre frestas para se pensar, não em uma cultura surda, singularizada, mas nas experiências 

culturais dos surdos, construídas pela perspectiva da hibridez cultural. 
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      A essa discussão, aliam-se reflexões sobre o tempo atual, lido e entendido, 

principalmente, a partir do seu caráter intrapessoal e globalizado, (IANNI, 2008) traduzido 

por novas formas de organizações culturais e formas de se relacionar com “o outro”.  

Bhabha (2007) apresenta a ideia de “temporalidade disjuntiva”, que se adequa bem a essas 

reflexões porque reúne na própria definição do termo, “disjuntivo”, os antagonismos junção e 

separação, indicando, simultaneamente, “outro tempo” e um “outro-outro”, no que diz respeito a 

sua presença e apreensão na/pela sociedade. Na temporalidade disjuntiva não há uma alteridade 

materializada, fixada, a priori, mas construída\inventada pela linguagem.  

      Nessas construções teóricas também repousam as ideias centrais que justificam a 

sistematização do referido estudo, levando em conta as perguntas e os objetivos acima 

estruturados.   

 

CONTEXTUALIZAÇÃO METODOLÓGICA 

 

      O diálogo com a teoria, o próprio objeto da investigação – as experiências culturais de 

alunos surdos e as questões suscitadas no campo abriram espaço para uma aproximação entre este 

estudo e a abordagem etnográfica, considerando o traçado e consequências epistemológicas que esse 

método oferece (ANDRÉ, 1995).  

       Buscando consonância com o objeto de estudo explicitado e com a atitude etnográfica, 

lançou-se mão de técnicas que pudessem agregar informações imprescindíveis à pesquisa, 

dentre essas, um questionário para identificar o perfil sociodemográfico dos sujeitos, a técnica do 

grupo focal e a observação participante.  

       A pesquisa aconteceu em uma cidade do Estado da Bahia – Brasil, cidade que tem uma 

população aproximada de seiscentos mil habitantes e um contingente de seis mil pessoas 

surdas
145

. Embora a investigação não tivesse o campo como foco central e, sim, as experiências 

culturais de alunos surdos, o que poderia acontecer em qualquer espaço socioeducaional, era 

preciso encontrar um lugar praticado (DE CERTEAU, 2002) no qual essas experiências se 

manifestassem, possibilitando aguçar o olhar para as atuações dos alunos.  Nesse sentido, 

                                                             
145

 Dados do IBGE, ano 2010. Esse dado refere-se somente às pessoas com surdez profunda. Disponível em: 
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=3426&z=cd&o... Acesso em: 12 de março de 2013.  

http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=3426&z=cd&o
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tomou-se como campo de pesquisa um dos Centros de Apoio Pedagógico – CAP
146

, da 

cidade, onde é oferecido atendimento educacional especializado aos alunos com 

necessidades educacionais especiais - NEE, no turno oposto ao que frequentam nas 

Instituições de ensino regulares.  

       Em relação à escolha dos sujeitos focais, através de um questionário foi selecionado um 

grupo de treze alunos, tendo o seguinte perfil: cinco eram do sexo masculino e oito do sexo 

feminino. A idade variava entre dezoito (18) e trinta e cinco (35) anos. O grupo era, todo ele, 

usuário da língua brasileira de sinais - Libras e da língua portuguesa escrita e quatro alunos 

eram oralizados.  Desses, oito (8) tinham surdez congênita e cinco (5) tiveram a perda auditiva 

na primeira infância; duas das alunas desse grupo passaram por cirurgia para o implante 

coclear
147

. Os alunos foram identificados pela letra S, referindo-se ao termo sujeito, 

acompanhada da numeração para indicar a ordem que apareciam no texto, indo de S1 a S13.  

       Quanto à observação participante, esta, foi realizada no próprio CAP, pela pesquisadora 

com ajuda de uma intérprete. O tempo de observação, na fase de sistematização e coleta de 

dados, totalizou 240 horas. Foram priorizados para observação momentos permitidos pelo grupo 

e que possibilitavam maior dinamismo nas interações dos alunos, tais como: momentos de 

formação de instrutores de Libras, momentos festivos e as reuniões intituladas de orientação e 

aconselhamento. Esses cursos e atividades faziam parte da rotina dos alunos no CAP. A escolha 

desses momentos também esteve condicionada ao tempo livre da intérprete para acompanhar a 

pesquisadora e fazer a interpretação/tradução em tempo real. Para captar com maior segurança 

as minúcias e o ineditismo dos fenômenos, a partir da permissão dos próprios alunos, foram 

incluídos videogravações.  

        O grupo focal foi outra técnica que subsidiou o estudo na coleta de dados, ajudando a 

ampliar o debate na tese.  Entendeu-se que a sua utilização ajudaria a acumular um “excedente 

de sentido” (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2006), que enriqueceria a análise. Nesse contexto, o 

grupo de alunos foi dividido em dois, diante do número de participantes. Foram realizadas cinco 

                                                             
146   A cidade onde aconteceu esta investigação tem dois Centros de Apoio Pedagógico, vinculados à Secretaria de 

Educação do Estado da Bahia, um dos Centros está voltado somente para pessoas cegas ou com baixa visão e o 

outro atende pessoas com déficit intelectual, cegueira, surdez, baixa visão e outras especificidades. Os alunos 

dirigem-se a esses espaços para receberem atendimento educacional especializado no turno oposto ao que estudam.  

O Centro de Apoio Pedagógico – CAP a que me refiro e onde esta pesquisa foi realizada atende as pessoas com 

surdez.   

147
 Prótese eletrônica introduzida cirurgicamente na orelha interna. Ao contrário da prótese auditiva convencional, 

o implante coclear capta a onda sonora e transforma em impulso elétrico estimulando diretamente o nervo coclear. 
Disponível em: http://www.otorrinousp.org.br/imageBank/seminarios/seminario_1.pdf.   
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sessões grupais. As sessões tinham duração de duas horas diárias, totalizando dez horas de 

conversas com os grupos. O roteiro discursivo continha 18 (dezoito) questões distribuídas 

em três núcleos temáticos, a saber: as formas de atuação dos alunos surdos em relação ao 

que denominavam cultura surda; as relações que estabeleciam com os seus pares; e a concepção 

de cultura surda que subsidiava as práticas culturais
148

. É em relação ao segundo núcleo 

temático que está relacionada a análise dos dados apresentada abaixo.   

 

APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

       Na atuação dos alunos surdos em relação às experiências culturais, algumas ocorrências 

incidiam nas relações que estabeleciam no grupo, com os seus pares. Os dados apontaram 

produções discursivas e manifestações preponderantes que deram sentido à “ambivalência na 

relação entre pares”, indicando a dualidade de manifestações que aparecia em tal âmbito. Os 

indicadores que seguem ajudaram a compor essa categoria.  

a) Solidariedade Afiliativa: 

        Os sujeitos investigados constituíam-se como um grupo supostamente solidário. A 

solidariedade afiliativa foi observada entre os alunos que, unidos pela própria surdez, buscavam 

os seus pares para fazerem parte do grupo no CAP e, desse modo, criavam condições 

agregadoras no mesmo espaço para permanecerem juntos, para inventarem, intervirem e, assim, 

seguirem reconstituindo a realidade. Nesse contexto, eram veiculados convites irrestritos e 

extensivos entre as pessoas surdas da cidade, para que se juntassem ao grupo de surdos. S4 e S9, 

respectivamente, confirmam a informação acima:  

Vamos convidar todos os surdos que conhecemos para festa de São João. 

Queremos surds de todos os cantos da cidade e de outras cidades também 

podem vir. (S4)  

 

       Toma-se, em primeira mão, a noção de entre-lugar de Bhabha (2007), intervalo onde se 

cruzam eventos interculturais e interdisciplinares no qual surgem atos de subversão 

direcionados às situações de opressão que os sujeitos sociais enfrentam. Digo, em acordo com o 

                                                             
148      Termo usado como sinônimo de atuação cultural 
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autor (op.cit), que nesse intervalo também pode emergir uma “solidariedade afiliativa” entre 

os grupos minoritários, como formas de situarem-se frente às exigências do mundo atual.  

       Para Bhabha (2007), a solidariedade afiliativa perturba e subverte os ditames da 

“modernidade”, criando zonas de intervenção e de mudanças na realidade social. Essas zonas 

espalham-se por toda a conjuntura social, envolvendo vários aspectos da vida do sujeito: 

estéticos, políticos, econômicos, dentre outros. Os processos de afiliação podem ser lidos pelo 

consenso teórico que há entre os estudiosos (BHABHA, 2007; BAUMAN, 2008; HALL, 2003) 

sobre a organização crescente dos grupos considerados minoritários para se aglomerarem, em 

função da falta de referências mais antigas diluídas pelas características da globalização.  

        No contexto pesquisado existia um discurso de coesão que quando não explícito estava sob 

latência, ou em elaboração, porque os alunos rotineiramente mostravam os propósitos e 

exigências para a manutenção do grupo e o desejo de se tornarem reconhecidos no entorno 

social, onde se organizavam. 

Aqui em FS existem muitos surdos só que não são vistos. Os ouvintes não 

sabem que eles existem. Em nosso caso, nós somos vistos porque temos a 

nossa comunidade, no CAP, fazemos passeatas discutimos a nossa cultura, 

brigamos pelos nossos direitos (S5).  

       Percebia-se que era formado entre os alunos um elo comunitário e isso lhes permitia que se 

mostrassem e que apresentassem as demandas que compartilhavam nas suas formas de se 

relacionarem com o mundo social. Pelo processo de afiliação, os surdos se encontravam, 

reivindicavam, questionavam, exigiam. A solidariedade afiliativa parecia representar uma 

possibilidade de agência coletiva (BHABHA, 2007).  

      A surdez era, assim, o primeiro critério de agrupamento e de participação, o que ampliava o 

contingente e o fortalecia, contribuindo para a efetivação de políticas locais e de âmbito 

nacional. S1 expressou bem essa noção de solidariedade afiliativa, mostrando como a surdez 

unia o grupo e como esse fenômeno era, marcadamente, difundido entre os surdos:  

Há um tempo atrás morreu um rapaz surdo, de acidente de moto, eu não o 

conhecia, muitos surdos não o conheciam, mas nós fomos ao velório 

choramos, na hora do enterro todos os surdos colocaram mão na lápide.  

Porque ele era surdo. É como se fosse da nossa família. Com o ouvinte não 

sentimos nada disso (S1). 
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      Essa articulação parecia trazer para o grupo a noção de comunidade surda e, junto a 

isso, um novo locus de pertencimento que possibilitava o afastamento da “solidão social”, 

própria da efervescência do tempo atual, inserindo-os em uma coletividade (BAUMAN, 

2003). Para os alunos, a comunidade configurava-se como um espaço seguro no qual, 

supostamente, todos eram “iguais” e não existia o “ouvinte diferente”, ou aquele que fazia com 

que o surdo também se reconhecesse como diferente: 

Na escola, os ouvintes brincavam em grupo de ouvintes, eu ficava afastado 

no grupo de surdos quando eu era pequeno. Os ouvintes eram maioria. Hoje 

eu só fico com grupo de surdos. Eu já tenho o meu grupo, a minha 

comunidade (S1).  

 

       Com base nas colocações dos próprios sujeitos, fica a impressão, inicial, de que na 

comunidade os conflitos não se instalavam.  Mas, embora existissem acordos entre os membros 

do grupo, também existia, ali, uma divisão entre “outros”, na qual se notava a presença de 

estereótipos, discriminações e exclusões. Eram instituídos, naquele coletivo, padrões para 

caracterizar o grupo, a exemplo das seguintes afirmações: “os surdos tem a cultura surda” (S3) 

ou, “os surdos de verdade usam a língua de sinais e quem tem vergonha de ser surdo imita o 

ouvinte, usa a língua oral.” (S1). Atrelada a esse pensar estava a defesa feita pelos alunos de 

que a comunidade surda permitia que os surdos aprendessem a compartilhar das mesmas 

convenções sistematizadas pelo grupo, e, assim, ocupassem o lugar da “mesmidade” (SKLIAR, 

2003).  

     Destaca-se o estereótipo sobre a surdez como uma das dimensões mais evidenciadas, nesse 

caso, para dar forma a um perfil cristalizado de sujeito surdo, fortalecendo, com isso, a 

discriminação e exclusão, no próprio grupo. A estereotipia, marcada pela repetição (BHABHA, 

2007) favorecia o processo de discriminação e de hierarquias no interior daquela comunidade. A 

disseminação de ideias que generalizavam noções sobre a surdez retratavam “uma identificação 

narcísica” (BHABHA, 2007) que se firmava sob um consenso não discutido, gerando processos 

de exclusão. Essa parecia ser a forma encontrada pelo grupo para demarcar a surdez e a 

condição do “ser surdo”. Essa constatação trouxe o segundo indicador da categoria 

“ambivalência na relação entre pares”, o qual será apresentado abaixo: 

b) A Busca pelo “Mesmo” Par, ou Rejeição ao Par Diferente. 

      A absolutização da língua de sinais e a supervalorização das experiências do olhar eram 

aspectos enfatizados pelo grupo de alunos, como sendo próprios das pessoas surdas e aquelas 

que não valorizavam essas questões, tornava-se “o outro não desejado” - aquele que deveria “ser 
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evitado” , no grupo. Isso significa dizer que para os alunos investigados todos deveriam 

seguir os mesmos ideais, repertórios e formas de atuar no grupo. Assim, era preciso “apagar 

a diferença entre os diferentes” para se obter uma maioria surda uniforme.  Para Klein e 

Lunardi (2006, p.7) as pessoas surdas “[...] acabam, também excluindo aqueles que não atingem 

as prerrogativas de uma suposta cultura surda”. A afirmação de S8 vai nessa direção: “Nós 

somos todos iguais, porque usamos a língua de sinais”, [...] somos iguais porque temos a nossa 

cultura 

       Entende-se que qualquer ideia que se faça radical pode transformar-se em um instrumento 

negativo e, no caso estudado, o era, porque o “outro surdo” que não comungava com as 

prerrogativas do grupo era inserido, pelo seu par, em uma alteridade negativa, ficando “fora de 

cena”, ou tendo menor destaque, nas questões centrais. A rejeição destinada àqueles que 

contrariavam a ideia da chamada cultura surda repetia-se nas conversas 

A sociedade não respeita as pessoas surdas, o implante coclear, é um 

exemplo e ainda tem surdos que aceita isso. Eu não quero, quem quiser pode 

fazer, mas eu acho errado (S12).  

 

Tem surdo que fica querendo falar, fica assim mexendo a boca assim (o aluno 

movimentava a boca rapidamente como se estivesse falando, mas de maneira 

meio caricata), é feio, por isso, eu não quero falar, eu sei bem a Libras (S1).  

 

        Porém, apesar da busca ao par supostamente igual e rejeição ao par diferente, a 

permanência do surdo que “destoava” no grupo fazia-se necessária, porque era este sujeito quem 

fazia lembrar as questões não aceitas no processo de invenção do grupo. Cultuava-se no grupo 

uma espécie de pluralidade, paradoxalmente, sustentada pela ideia de normatização da própria 

surdez que, obviamente, ofuscava as diferenças. 

        O grupo de alunos provocava, tal qual os considerados colonizadores, a mesma divisão 

binária “nós-eles”, ou “west/rest “ (HALL, 2003). “O outro surdo diferente” era aceito, mas 

como alguém a ser tolerado e nesse sentido tolerar não é aceitar. É dizer para o outro que apesar 

de não aceitar a sua diferença irá conviver com ela, o que denota superioridade para quem toma 

essa posição e inferioridade para o sujeito olhado pela tolerância, pois não é valorizado no/pelo 

grupo. 

       A interpretação de que o grupo poderia tornar-se homogêneo também sobressaiu no grupo 

focal, retratada pela exigência de fidelidade linguística entre os pares, ou seja, prevaleciam as 
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sugestões de que todos utilizassem a língua de sinais, realçando assim o controle e a fixidez 

com que o grupo tentava conduzir as suas práticas. Isso ficou explícito no posicionamento 

de S6: [...] eles (os colegas) não gostam que eu fale, dizem que a minha fala é feia... Mas eu 

falo na minha casa, porque a minha família é toda ouvinte”. (S6) 

       Stuart Hall (2003) chama atenção para o perigo da absolutização dos valores que 

conformam e distinguem uma comunidade, porque substituem o diálogo que deve estar 

presentes nos arranjos e rearranjos culturais. Essa postura pode fazer vigorar um “absolutismo 

étnico” ou a busca de uma “hegemonia cultural” (HALL, 2003), que pode conduzir à 

segregação, à discriminação, à violência, etc.  

       Nas colocações apareciam contradições na forma de lidar com a questão da comunidade, 

porque prevalecia uma noção de comunidade surda, que contemplava pessoas que vivessem sob 

a égide das mesmas opiniões. Atentando para essas ideias cabe indagar pelo caráter ontológico 

da intersubjetividade da comunidade (RABUSKE, 2003), ou pela importância das diferenças, 

fenômeno que “não deve ser entendido como um estado indesejável, impróprio, alguma coisa 

que mais cedo ou mais tarde se voltará para a normalidade” (BHABHA, 2007, p. 19). 

       Cabe ressaltar que na formação do elo comunitário estabelecido os alunos inseriam pessoas 

ouvintes que se identificassem com os surdos e com os argumentos disseminados sobre a 

surdez, principalmente sobre a “cultura surda”. Nesse circuito, além dos pares surdos, os 

sujeitos inseriam os intérpretes que os acompanhavam na mesma Instituição e algumas pessoas 

da família. Nessa direção, as ressalvas sobre a comunhão dos sujeitos ao pensamento reinante 

no grupo evidenciavam-se nas colocações dos alunos: “os intérpretes fazem parte da 

comunidade surda porque eles também defendem a causa surda (S3). “Na família dos surdos 

tem gente que faz parte da comunidade surda, porque já sabe a língua de sinais e defende a 

causa surda” (S7).  

       As questões postas revelaram indícios da relação que esses alunos mantinham com as 

pessoas ouvintes, dando margem ao terceiro indicador da categoria ambivalência na relação 

entre pares – “o revide ao ouvinte”. 

c) Revide ao Ouvinte 

        Nesse indicador sobressaíram atitudes, concomitante, de aceitação-rejeição e de represália 

das pessoas surdas em relação às pessoas ouvintes.   Cabe dizer, inicialmente, nesse contexto, 

que as comparações entre surdos e ouvintes eram recorrentes no grupo, marcando a díade 
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aceitação-negação. Isso ficava claro tanto nas observações, quanto no grupo focal, quando 

os alunos surdos faziam alusões às pessoas ouvintes  

O ouvinte se emociona com música, diz que está apaixonado, fecha os olhos 

para dançar, surdo não. Surdo não faz isso, mas vai atrás do trio
149

 igual ao 

ouvinte. Na micareta
150

, o surdo vai correndo atrás do trio, mas não escuta 

nada, mas sente a vibração, mas fica alegre, namora, bebe, tudo igual, somos 

iguais (S9) 

 

      Entendeu-se que, a princípio, as comparações feitas em relação às pessoas ouvintes 

revelavam atitudes de agência (Bhabha, 2007), ou seja, o intento dos alunos de mudarem o 

status de inferioridade, imputado às pessoas com surdez nas “tramas e dramas” das experiências 

vividas no percurso histórico (MOURA, 2000). Porém, na sequência desse mesmo raciocínio, 

outras formas de se referirem aos ouvintes foram revelando-se nas explanações dos alunos: 

 

Temos que estudar para avançar, não podemos deixar que só os ouvintes 

consigam as coisas. Os ouvintes estão nas universidades; vejam quantos 

surdos têm na Universidade! São poucos. [...] Se vocês não se esforçarem os 

ouvintes tomam o nosso lugar. Vocês querem isso? (S10).  

 

       Percebeu-se que nas conversas e atitudes ia se engendrando uma forma paradoxal e um 

clima de disputa em relação às pessoas ouvintes. Nos depoimentos, dessa ordem, aparecia a 

figura do ouvinte, como “o outro aceito” “o outro a ser copiado”, simultaneamente à ideia de 

que era também o “outro a ser rejeitado”.  

       Essas ideias foram interpretadas pelos pressupostos de Fanon (2008), aos quais Bhabha 

(2007) se apóia para falar do “sonho de inversão” do colonizado. Nesse sentido, colonizados e 

colonizadores estão atentos à posição que ocupam nos grupos sociais. Os alunos surdos que se 

sentiam “colonizados” pelos ouvintes, paradoxalmente, os tomavam como referência, deixando 

em evidência o desejo de avançar no aprendizado e colocar-se na mesma condição.  

       Também era observado que paralelo a esse desejo os alunos surdos valorizavam a  “posição 

de surdos culturais” tomando essa posição como um campo de luta: tenho orgulho de ser 

                                                             
149

No Brasil é um caminhão adaptado com aparelhos de sonorização para a apresentação de música ao 
vivo, no carnaval e nas micaretas 
150 Denominação dada ao carnaval fora de época, no Brasil. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica


 

Parte II |Pág. 2743  

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. 

 

surdo”, tenho a minha cultura (S1); no dia do surdo vamos usar a fita azul, para defender 

a nossa causa (S6). A própria surdez e a condição social que desfrutavam  era o espaço de 

luta, por isso o desejo de manter também  essa condição apesar de,  paradoxalmente, ter o 

“outro-ouvinte”, não aceito, como “referente social”. 

       Na mesma trilha, notava-se que junto ao “orgulho surdo”, manifestado, aparecia uma 

“atitude de revide representada por represália ao ouvinte”, o que pode ser interpretado, em 

termos pós-coloniais, como um desejo de vingança do colonizado em relação ao seu suposto 

colonizador (BHABHA, 2007). Isso pode ser visto nos posicionamentos a seguir: 

 

[...] aqui têm pessoas que querem copiar os ouvintes. Não estão lembrando o 

que os ouvintes fizeram com os surdos. Acho muito errado (S9).  

 

[...]. por que temos que viver o tempo todo obedecendo aos ouvintes? Nada 

disso! O surdo tem direitos. Não vamos mais ficar fazendo o que o ouvinte 

quer. Esse tempo já passou! [...] O ouvinte discrimina os surdos, fez o surdo 

sofrer, por isso o surdo fica desconfiado do ouvinte. (S6).   

       As atitudes de revide centravam-se nas oposições binárias surdo-ouvinte, denotando uma 

cultura de oposição, sem a atenção para outras questões que deixam pessoas surdas e ouvintes 

em situações desfavoráveis, a exemplo de questões de gênero, sexualidade, classe social, dentre 

outras. Essas questões mostravam-se no próprio grupo, antepondo-se à surdez, mas ficavam 

invisíveis por conta da exacerbação dada a esse fenômeno em si. 

       As atitudes de revide eram geradas sem uma devida problematização, trazendo efeitos 

negativos porque a preocupação em demarcar o grupo o essencializava. Assim, o revide ao 

invés de criar subjetividades, que emancipassem os sujeitos, os afastavam dos ouvintes: “os 

ouvintes falam mal dos surdos. Eles têm muita raiva do surdo. Eu gosto dos ouvintes, aprendo 

com eles, mas eles não gostam dos surdos (S9).  

       Sob a ótica analisada, faltava, nesse contexto, uma atitude intervalar que ajudasse a 

perceber que somos todos sujeitos sociais que se fazem e se refazem, com base em processos de 

hibridização (BHABHA 2007). Crê-se que seria importante para os alunos entenderem o poder 

sob uma perspectiva mais oblíqua (CANCLINI, 2008), para saírem desse estado de alerta que, 

permanentemente, lhes deixavam com um olhar desconfiado em relação às pessoas ouvintes, 

por absorverem-no como “colonizadores perversos” na história da surdez.  
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       Cabe assim problematizar a linearidade sob a qual a história da surdez era repetida 

entre os alunos.  Não parecia existir a compreensão de que a via é dupla e que essa 

dinâmica estava evidente nas iniciativas do grupo quando divulgavam a língua de sinais 

tanto na escola, quanto em diferentes espaços da cidade; quando exigiam que a família 

aprendesse a língua de sinais; quando deixavam à mostra os seus cartazes e murais no CAP, 

ressaltando as especificidades surdas; quando demarcavam um espaço socioeducaional para as 

suas atuações, dentre outras iniciativas. Assim, o encontro entre as diferenças, seja entre surdo-

surdo, ou entre surdo-ouvinte, é um lugar de junção, de subversão, de ambivalências, de 

conflitos, mas esses conflitos não devem ser lidos como fonte de segregação, porque “os outros” 

não precisam “ser os mesmos”, em nenhuma situação.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

       Mediante os resultados e discussões apresentadas fica a compreensão de que as relações 

entre pares que fertilizam subjetividades mais dialógicas não se dão naturalmente, somente 

pelos encontros ou pela inserção em determinados grupos ou lugares, mas requer um 

aprendizado para se negociar com as diferenças. Nesse sentido, entende-se que os alunos 

precisam se abrir para a alteridade para não correrem o risco de silenciar “as vozes” dos seus 

pares já, tradicionalmente, oprimidas pelo contexto sociocultural mais amplo. Parece 

imprescindível entender que a união pela surdez, tão somente, não dá conta de mostrar o valor 

positivo das diferenças.  

       Nesse sentido a escola precisa afastar a “pedagogia do outro como hóspede” que tenta dar 

voz ao excluído para torná-lo “o mesmo” e para dizer sempre as mesmas coisas (SKLIAR, 

2002). Deverá ainda contribuir para que as diferenças não se transformem em entrave nas 

relações entre pares. É importante que nas propostas escolares tal perspectiva seja considerada, 

para que as escolas possam configurar-se como inclusivas “[...] livres das práticas 

discriminatórias e segregacionistas que marcaram negativamente a história da humanidade” 

(MIRANDA 2012, p. 127). 
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA, EQUIDADE E DIREITOS HUMANOS. NADA 

POR NÓS SEM NÓS. 

 PROFETA, M. S, & MAZETO, M. V.  

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA. FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS. 

UNESP/MARÍLIA/SP/BRASIL 

 

RESUMO 

A pesquisa mostra que, no século 21, mais crianças vão para a escola; as famílias têm mais 

renda porque as mulheres raramente são  apenas donas de casa; a mortalidade infantil diminuiu 

e, finalmente, a união da vontade política e da consciência governamental está mudando o 

cenário caótico de muitos países. Desta forma,  analisa se a educação inclusiva acontece 

combinada com a equidade, direitos humanos e princípios éticos. O desenvolvimento de uma 

civilização muitas vezes aumenta a desigualdade social e, por este motivo, o interesse em 

verificar se as escolas da cidade de Marília, que tem, aproximadamente, 230 mil habitantes; e 

dentre eles, estima-se que 10% das crianças, jovens e adultos na escola têm algum tipo de 

deficiência, se a desigualdade continua impactante, pois é sabido que muitas pessoas com 

deficiência não recebem educação escolar em uma idade determinada pelo atual sistema 

educacional no Brasil. A inclusão com equidade implica justiça e respeitar o direito de cada um 

com equivalência. Trabalhamos com todos os diferentes, da mesma forma. Inclusão e equidade 

em Direito, por exemplo, apontar a aplicação equitativa da própria lei, mas não se referindo 

apenas à compreensão da lei, à sua interpretação, mas à sua aplicação justa e direita, com o 

preenchimento de suas próprias falhas. Na educação inclusiva, estes pressupostos, as leis e 

demais legislações e a ética, devem ser discutidos com os alunos, as famílias e todos os 

profissionais da educação. A experiência tem mostrado que a equidade desempenha um papel 

fundamental para o crescimento educacional de pessoas com deficiência. Não é fazer crer, não é 

modismo ou tendência momentânea. Pessoas com deficiência devem participar. Não podemos 

falar por eles. Por esta razão, o conhecimento sobre direitos humanos, ética e equidade para a 

adaptação na eficácia da educação inclusiva se torna muito importante. Os resultados dos 

estudos ainda não foram tão favoráveis, mas já podemos ver uma maior aceitação nas escolas. 

Assim, espera-se que exista uma consciência baseada em direitos humanos para a educação das 

crianças de hoje, atingindo o cidadão de amanhã. 

Palavras-chave: educação inclusiva;  equidade; direitos humanos. 
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ABSTRACT 

Research shows that in the 21st century, more children go to school, families have more 

income, because women is rarely just a housewife, infant mortality decreased, and finally the 

union of political will and government awareness is changing the chaotic scenario of many 

countries. In this way we try to research whether inclusive education is combined to equity, 

human rights and ethical principles. The development of a civilization often increases social 

inequality and, for this reason, the interest in verifying the schools of the city of Marilia which 

has 230,000 inhabitants, and among them, estimate that 10% of children, youth and adults in 

school have some disability, if inequality continues impactful because it is known that many 

people with disabilities do not receive school education at an age determined by the current 

educational system in Brazil. The inclusion with equity implies fairness, respect the right of 

each with equivalence, since you can not work with all different, equally. Inclusion and equity 

in Law, for example, aim equitable application of the Law itself, but not referring only to the 

understanding of the law, its interpretation, but to its fair application and right filling of its own 

gaps. In inclusive education these assumptions, laws and other legislation and ethical, should be 

discussed with students, families and all education professionals. Experience has shown that 

equity plays a fundamental role for the educational growth of people with disabilities. It's not 

make believe, not fad or momentary tendency. People with disabilities must participate. We can 

not speak for them. For this reason the knowledge on human rights, ethics and equity for 

adaptation in the effectiveness of inclusive education becomes very important. The results of the 

studies have not yet been so supportive, yet we can see a greater acceptance in schools. Thus, it 

is expected that there is an awareness based on human rights for the education of children today 

reaching the citizen of tomorrow. 

Keywords: inclusive education;  equity;  human rights. 
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Introdução 

A educação neste século XXI aponta que as escolas têm recebido cada vez mais 

crianças; as famílias têm mais renda, porque a mulher raramente é só dona de casa; a 

mortalidade infantil diminuiu e, enfim, a união entre a vontade política e a sensibilização dos 

governos está mudando o cenário no mundo, antes caótico em muitos países. Em todas as 

transformações que ocorrem na educação inclusiva, a equidade, direitos humanos e princípios 

éticos têm sido tônica de discussões, pesquisas e conflitos. O desenvolvimento de uma cidade 

muitas vezes amplia a desigualdade social, por várias questões e, por esta razão, buscou-se 

verificar se nas escolas da cidade de Marília/SP, a desigualdade continua impactante, pois é 

sabido que muitas pessoas com deficiência não recebem educação escolar nas idades 

determinadas pelo sistema educacional vigente.  Marília possui aproximadamente 230 mil 

habitantes, sendo que existe, em média 10%  dessa população, entre crianças, jovens e adultos 

em idade escolar, com alguma deficiência. 

A inclusão com equidade pressupõe imparcialidade, respeito ao direito de cada um com 

equivalência, uma vez que não se pode atuar com todos os diferentes da mesma  forma. A 

inclusão requer a equidade pelo Direito, por exemplo, objetivando uma aplicação justa do 

próprio Direito, mas não no que se refere apenas ao entendimento da lei, sua interpretação, mas 

sim de sua aplicação com justiça e no preenchimento das lacunas das leis. Na educação 

inclusiva estes pressupostos, como temas do Direito e da Ética devem, diferentemente, conceber 

formas de apoio aos diálogos críticos com alunos, familiares e todos os profissionais envolvidos 

na educação formal e informal. A experiência tem mostrado que a equidade tem papel 

fundamental para o crescimento educacional das pessoas com deficiência, pois “a própria 

natureza da equidade é a retificação da lei no que esta se revele insuficiente pelo seu caráter 

universal”, segundo Aristóteles. Não é “faz-de-conta”. Não é modismo ou tendência 

momentânea. As pessoas com deficiência têm que participar, têm que se desenvolver e criar 

espaço para diminuir as desigualdades nas suas relações sociais.  

A escola, o professor, o diretor e a sociedade como um todo não podem falar e decidir 

pela pessoa com deficiência, porque se gera uma excludência com o viés da não educação para a 
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liberdade que, segundo Chauí (2002), é ser capaz de a pessoa oferecer-se como causa 

interna de seus sentimentos, atitudes e ações. A liberdade não é tanto o poder para escolher 

entre vários possíveis, mas o poder para autodeterminar-se, dando a si mesmo as regras de 

conduta.  Se essa consciência crítica, sobre o direito a ser livre não é empoderada pelas pessoas 

que devem estar envolvidas com a ação de educar, de compartilhar e trocar saberes e 

experiências automaticamente, estamos excluindo. Isso fere a legitimidade dos direitos das 

pessoas com deficiência, constituídos em diferentes documentos legais da nação e mesmo de 

documentos internacionais, dos tratados de direitos humanos. Neste sentido, o movimento do 

“nada por nós sem nós”. O principal ator não pode ficar fora do cenário e muito menos da cena. 

Vejamos o que Aristóteles observa sobre equidade,  na tradução de Cocco (2013): 

Aristóteles já se preocupara com o tema da equidade em uma de suas mais importantes 

obras, a Ética a Nicômaco. Para o Estagirita, a equidade era uma forma melhor de 

justiça, pois funcionava como uma adaptação da lei (abstrata) aos fatos reais, concretos. 

Como uma das características da lei é a generalidade, ela não pode prever todas as 

peculiaridades das situações cotidianas, devendo o juiz agir como o legislador agiria na 

previsão de tais situações. A equidade liga-se, assim, a mais importante das virtudes 

dianoéticas (da inteligência), a phrónesis, ou prudência, pois só um juiz prudente pode 

sanar uma lacuna legal de forma acertada e justa. Finalizando, Aristóteles compara a 

equidade a uma régua de medir pedras que conhecera quando de sua estadia na ilha de 

Lesbos: a régua era flexível, adaptando-se ao tamanho das rochas, possibilitando que 

todas fossem medidas. Assim também deve ser a equidade, a flexibilização da lei, que 

deve adaptar-se aos fatos concretos na medida das possibilidades (Cocco, 2013, p. 

15). 

 

Dessa maneira podemos concluir que, havendo equidade com relação à inclusão da 

pessoa com deficiência à educação, sempre os princípios de justiça reinarão em todas as nações. 

 

Inclusão 

           Inclusão é o ato de incluir, fazer parte, estar dentro, estar junto. Sob o prisma social, a 

inclusão pode ser entendida como um conjunto de ações que contrariam e, ao mesmo tempo, 

combatem a exclusão social, ou seja, rejeitam que os indivíduos sejam afastados da sociedade. 

Neste estudo, com uma proposta crítica, podemos dizer que na maioria dos casos a inclusão é 

tida como o acesso de pessoas com deficiência à escola, na perspectiva de uma educação 

formal, elevando a pessoa com deficiência à busca por sua autonomia, mas essa ideia não é 

simplista assim, pois envolve todo um contexto no qual, cidadãos e cidadãs, plenos de direitos 
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humanos têm o direito de ir e vir, atendendo tão somente a diversidade de normas para se 

viver em uma sociedade com princípios e ideais éticos, com trabalho e vida digna a todos 

seus familiares e num ambiente que também lhe seja acolhedor, enfim, várias ações que 

requerem decisões de poderes econômicos e de sensibilização. Em se tratando de pessoa com 

deficiência de qualquer natureza, que esta tenha seus direitos respeitados e seja protagonista de 

sua história de vida, ou seja, da sua autonomia. Então a inclusão não é só escolar, mas nesta, ela 

promove e garante o sucesso educativo de todos os alunos incluídos, podendo se fundar na ética, 

no respeito à dignidade humana e à própria autonomia do educando deficiente. 

Um questionamento paira no meio educacional, familiar e de toda sociedade: A escola 

tem conseguido ser inclusiva e equitativa, de fato? 

             A esse respeito, Pacheco (2007), ressalta:  

O termo “educação inclusiva” cobre variadas tentativas de atender à diversidade total 

das necessidades educacionais dos alunos nas escolas de um bairro. Há uma 

considerável variedade no modo como as pessoas definem esse fenômeno. No final do 

espectro, uma escola ou um sistema aceita todos os alunos nas escolas integradoras, 

independentemente do fato de se encontrarem nas que são integradoras ou em turmas 

especiais; no outro extremo, todos os alunos são educados de forma conjunta nas classes 

integradoras nos bairros de sua escola.  (Pacheco, 2007, p. 14). 

 

              Para o autor, o aprendizado das crianças se dá num sistema educacional que tem 

algumas crenças e princípios e, para confirmar, ele os descreve a partir de outros autores: 

Todas as crianças conseguem aprender; todas as crianças frequentam classes regulares 

adequadas á sua idade em suas escolas locais, [...] recebem programas educativos 

adequados,[...]recebem um currículo relevante às suas necessidades,[...] participam de 

atividades co-curriculares e extracurriculares, [e] beneficiam-se da cooperação entre 

seus lares, sua escola e sua comunidade (Brunswick, 1994, Porter e Richelet, 1991. In: 

Pacheco, 2007, p. 14). 

 

                  A educação inclusiva é aceita internacionalmente como política, contudo, sabe-se que 

ela não acontece como descrita nos documentos legais. Ela ainda é discutida como justiça 

social, pedagogia, transformação e mudança escolar, currículos mais avançados, mas sua prática 

ainda carece de melhoria, de diversificação, de melhor entendimento dos processos e da 

construção de um novo paradigma, é  implementada sem capacitação de professores, sem 

estruturação de salas, ou seja, ainda não é, sob o ponto de vista de grande número de 
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educadores, algo que veio para dar mais equidade ao sistema educacional. Isso na prática da 

inclusão, e não em sua fundamentação legal. 

 

Equidade 

          O termo equidade, segundo os estudiosos, significa uma forma justa da aplicação do 

Direito. É o uso da imparcialidade para reconhecer o direito de cada um usando a equivalência 

para obtenção da igualdade, por exemplo, de oportunidades. A Grécia foi considerada o berço 

da equidade, pois lá não se excluía o direito escrito, ao contrário, o tornava cada vez mais 

democrático, levando ao conhecimento racional, lógico e sistemático da realidade natural e 

humana, dando origem, entre outros aspectos, às causas das ações humanas e do próprio 

pensamento. Os gregos tinham a democracia como ideologia, assim, avançou com a equidade 

no Direito, observando critérios de igualdade e de justiça.  

       Um direito, segundo Chauí (2002), ao contrário de necessidades, carências e interesses, não 

é particular e específico, mas geral e universal, válido para todas as pessoas, grupos e classes 

sociais. Assim, entre outros exemplos podemos citar os interesses dos estudantes, o direito à 

educação e à informação, não podendo jamais a pessoa com deficiência ficar exclusa desse 

processo educacional. A democracia inventada pelos atenienses, traz três direitos fundamentais 

que definiam o cidadão: igualdade, liberdade e participação no poder, então esses direitos 

fundamentais devem  ser expressos de acordo com o conteúdo de uma norma que leva em conta 

a moral social vigente, princípios gerais de Direito e regime político do Estado. Em síntese, 

quando esses princípios não são realizados pela lei, a equidade retifica e complementa o que a 

justiça não alcança e por isso é importante para uma educação inclusiva.  (Chauí, 2002, p.15). 

            Percorrendo um pouco a história e revendo os Direitos Romano e o Grego, os estudiosos 

determinam que a equidade tinha um papel muito importante dentro de um caráter formal, oral e 

de rigidez, que não se estendia a todos que viviam no império, pois aplicavam a igualdade 

aritmética e não o princípio da equidade, o que provocou grande população excluída e sem 

direito de recorrer à justiça. Isso foi até a invasão da Grécia pelos romanos, que sincretizou duas 

culturas e além da introdução do direito escrito, houve quebra da rigidez do Direito pela 

filosofia grega, instaurando-se características de formas de pensar e de exprimir os 

pensamentos, a ação, as técnicas; recusando explicações preestabelecidas, as tendências à 

generalização e as tendências a oferecer respostas conclusivas, enfim, em conformidade com o 

paradigma da equidade. 
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O sistema educacional brasileiro é marcado por muitas dimensões e diferenças. Nos 

sistemas de ensino, as desigualdades são presentes, como apontam tanto Soares e Marotta 

(2009), quanto Ribeiro e Menezes (2009), em Educação Básica do Brasil, que para os 

autores, as causas e consequências nem sempre são mensuráveis e a responsabilidade dos 

educadores é fundamental, mas também é essencial considerar que a universalização do ensino 

fundamental gerou um novo formato de escola; e a inclusão com equidade é um deles, mas não 

há grande preocupação com embasamento de professores e secretarias de educação, para lidar 

com esta realidade. As pessoas, os alunos com deficiência,  neste contexto, também podem ser 

muito prejudicadas, porque num sistema universalizado e cheio de diferenças, o “nada por nós 

sem nós” se perde e a equidade não será a esperada. Resumindo, os alunos mais pobres, aqueles 

com mais dificuldades e os com deficiência podem ficar à deriva no meio do sistema, ainda que 

dados apontem médias crescentes. O nível de repetência apontado pelo IDEB induz  liberação 

do fluxo, mas não se preocupa minimamente com a aprendizagem. 

A preocupação dos professores é real e vem acompanhada, segundo Veloso (2009), de 

uma pergunta mais ampla: “nós, como sociedade, sabemos fazer  escola de qualidade para as 

populações mais vulneráveis?” (Veloso, 2009, p. 10). 

Soares e Marotta (2009), buscam modelos que reflitam qualidade e maior equidade e, 

para isso, citam o sociólogo francês Dubet (2004), que assim referencia uma escola justa: 

Para a escola ser considerada justa (ou menos injusta), é preciso que as diferenças 

educacionais nela observadas não reflitam as desigualdades sociais e econômicas entre os 

alunos. Para o autor brasileiro, a escola pode fazer a diferença se usar melhor seus 

recursos físicos e humanos. (Dubet, 2004). In: (Setúbal, 2010, p.10.) 

  

Dubet (2004) adverte ainda “que a dimensão pedagógica deve ser estudada mais 

cuidadosamente”. 

Pensando no cuidado das dimensões citas por Dubet, ao entrar nas questões internas da 

escola, Ribeiro e Menezes Filho (2009), fazem uma pergunta chave: “quais as variáveis são as 

maiores responsáveis pelo desempenho dos alunos em provas com o Sistema de Avaliação do 

rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) e a Prova Brasil, de âmbito federal? 

Eles concluem que a variação de notas é explicada em 60% por diferenças entre alunos 

de uma mesma sala, sem considerar suas condições socioeconômicas, e 40% explicam-se em 

proporções iguais entre as características dos alunos, da turma e da escola, ou seja, as 
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características do aluno são impactantes em seu desempenho e estão ligadas a cor da pele, 

nível escolar dos pais e a preocupação deles com seus filhos desde a pré-escola, que é onde 

começam as regras de convivência em sala de aula, na qual se notará ou não a presença da 

inclusão com equidade. 

Nas diferentes abordagens, estudos e pesquisas, o que se observa é que a educação 

inclusiva e a equidade devem caminhar juntas, mas que, as diferenças socioeconômicas 

fortalecidas pela escola e sociedade, em muito tiram possibilidades de  um processo de 

aprendizagem mais justo, no qual haverá mais iniqüidade, que é uma grave injustiça, do que 

equidade, que respeita o direito de cada um, num processo no qual raça, religião, condição física 

e orientação sexual, entre outros fatores, não sejam mais relevantes que a condição de se formar 

seres humanos dignos e também justos. 

            Um exemplo negativo sobre as características tão exemplificadas, é  uma sala de aula na 

atualidade, como um sistema educacional conservador e sistemático, que ao buscar a inclusão 

de alunos com necessidades especiais (NEEs) e com deficiência, na perspectiva da equidade, 

não deve assimilar somente as teorias, elas devem vir de uma prática estruturada e aplicada em 

sala de aula, ou melhor, explicando de uma práxis (uma aprendizagem transformadora), que 

deve ser exercida nas relações sociais. As observações nas escolas devem seguir protocolos bem 

estruturados como: utilização de vídeos; fotografias; entrevistas com as crianças nas exposições 

de seus desejos e sonhos; seus conhecimentos;  e que possam apresentar o que aprendem e 

como aprendem. 

             Ao se pensar em inclusão como uma inovação, embora possa não ser ineditismo, é 

preciso construir novos caminhos dentro do ensino-aprendizagem do aluno com deficiência e, 

com isso, permitir que a metodologia venha enriquecer não só aos alunos com necessidades 

educacionais especiais, mas também todos os alunos da sala de aula, na qual são inseridos os 

com NEEs e aqueles com deficiências. 

            Aqui cabe uma observação dos meus estudos, das minhas pesquisas e das minhas 

experiências em sala de aula, em Educação Especial e Inclusiva. Não sou adepta da 

terminologia necessidades educacionais especiais, mas sim, pessoas com deficiência, pois é a 

elas e por elas que surgiu a preocupação com a inclusão. Necessidades especiais todas as 

pessoas possuem, independente se têm ou não deficiência. Concebo uma terminologia meio às 

avessas e, por isso, seu emprego é escasso no texto. Um aluno com dificuldade de aprendizagem 

pode se beneficiar do que é ensinado a um aluno com deficiência visual, por exemplo, mas este, 
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nem sempre terá a mesma compreensão do que é ensinado ao outro, se não lhe forem 

oportunizados o braille, as tecnologias sonorizadas e outros recursos específicos,  mesmo se 

preconizando que a educação é para todos e, como tal, cabe ao professor cuidar da 

metodologia e de toda contextualização teórico e prática, cuidadosamente, como Dubet (2004) 

ressaltou. Ou seja, todo planejamento curricular deve passar pelos processos de avaliações 

constantes, assim como os procedimentos metodológicos dos professores. Não se avalia apenas 

os alunos, mas professores, direção, funcionários da escola e todos que nela convivem e que 

interagem com os alunos com deficiência. 

             A escola, antes de inserir um aluno no processo inclusivo, deve estabelecer alguns 

procedimentos que, para Pacheco (2007), são essenciais: processo de preparação dentro da 

escola com a colaboração do serviço de apoio, para que a criança seja bem recebida e que o 

quadro de pessoal tenha iniciativa e responsabilidade neste processo. Essa preparação, 

inegavelmente necessária, não deve ser feita um dia ou dois antes, mas sim um ano antes de o 

aluno ser matriculado. (Pacheco, 2007.p.15). 

           Sobre os pais, o autor cita que o plano da escola deve valorizar a família e serem 

inseridos como membros do processo de formação de políticas e das tomadas de decisões. 

Enfim, é uma preparação bem abrangente que a escola deve ter para que o aluno incluído não 

seja discriminado, e que as aulas sejam compatíveis com seu nível de conhecimento, além de a 

escola ter de pensar e providenciar os recursos materiais adequados e as adaptações para atendê-

lo, como descrito nas legislações. 

            Então, o sucesso da inclusão de alunos com deficiência na escola regular, por exemplo, 

só será possível quando houver progressos significativos, por meio de práticas pedagógicas 

progressivas e na diversidade, permitindo que eles sejam atores de conteúdos que queiram 

desenvolver, e que haja possibilidade, de todos da sala de aula, compartilharem o mesmo 

aprendizado.  

Em uma aula de Geografia, por exemplo, os alunos podem fazer pesquisas sobre mares 

e rios juntamente com um aluno cego, que usará o computador com sintetizador de voz e terá as 

mesmas informações que os demais alunos, ainda que não veja as imagens. É um exemplo 

simplista, mas que demonstra como pode ser uma aula também inclusiva. Nessa aula, um aluno 

surdo poderá, além de enxergar, simbolizar com o alfabeto em LIBRAS aos seus colegas, um 

com deficiência intelectual, compreenderá por meio de desenho, de uma simbolização concreta 

em um passeio, assim como os demais. Por isso o lema da luta: Nada por nós sem nós. Eles 
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devem tomar decisões sobre o que é melhor para seu aprendizado, para sua vida em grupo 

ou não. Educadores, sociedade e família podem estar juntos,  mas não falar, não decidir, não 

determinar com rigor sobre seus atos. 

Mafra (2008), Miura (2013), Pacheco (2007), Profeta (2013), Sade 2013) e Sebastián 

(2013),  entre outros,  apontam, além de documentos legais que possibilitam o caminho 

metodológico de ações educacionais inclusivas comprovadas em seus estudos, que a 

aprendizagem do aluno é uma atividade individual, porém o aluno não está só no compromisso 

de aprender, até porque o processo de aprendizagem não é composto apenas por leituras, cópia e 

memorização, mas antes por compartilhar o que leu, aprendeu, escutou e argumentou sobre o 

que aprendeu. O que o aluno aprende na escola deve ser para ele uma atividade inovadora e, por 

isso, motivadora.  

Nestas circunstâncias, o aluno no processo de aprendizagem com metodologias 

adequadas e recursos adaptados ou não, de acordo com suas necessidades, vai construindo 

conhecimento e sua interação social se amplia, na medida em que a educação inclusiva esteja 

aliada aos direitos humanos, à equidade, além do desempenho educacional da classe como um 

todo. 

Sebastián,  Giroto e Martins (2013) apontam dois modelos comparativos nos quais é 

possível analisar o que mais beneficia um aluno dentro do paradigma da inclusão com equidade: 

aprendizagem individualista e aprendizagem cooperativa, sendo esta, a que resulta em melhor 

aprendizado como concluem: 

- Usando el trabajo em grupos cooperativos los estudiantes aprendem más y 

tiene efectos em el rendimento académico de sus participantes y demás, les 

agrada más la escuela. 

- El aprendizaje cooperativo ayuda a diminuir la dependência de los estudiantes 

de sus professores y aumentar la responsabilidade de los estudientes por sus 

própios aprendizages. 

- Se estabelecen mejores relaciones socioafectivas com los demás:se aumenta la 

autoestima y se aprendem habilidades sociales más efectivas cuando trabajan 

em grupos cooperativos que al harcelo de maneira indivisualista y competitiva. 

(Sebastián, Giroto e Martins, 2013, p. 175). 
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              Diante desta posição dos autores, é possível afirmar  que a educação inclusiva é 

mesmo enriquecedora para a classe, pois a metodologia aplicada vai possibilitar equidade 

no processo ensino-aprendizagem e da inteiração entre alunos, professores e, quiçá, todo 

pessoal da escola. 

              O professor tem um importante papel na sala de aula com o grupo de alunos. É ele 

quem vai determinar o tempo das atividades aos alunos inexperientes, dentro do processo 

cooperativo, que mesmo com atividades independentes o produto surgirá do grupo. Antes de 

iniciar propriamente as atividades, o professor deverá sondar o conhecimento prévio dos alunos 

e, a partir daí, organizar os currículos programáticos de trabalho,  organizar currículos e 

programas ocupando diferentes espaços que não só da sala de aula, a que muitas vezes o aluno 

tem até aversão, pois ficar de quatro a mais horas dentro de uma sala, num processo mecânico, 

em que o  professor faz-de-conta que ensina e o aluno que aprende, não é avaliado 

positivamente pelas instituições educacionais inclusivas. 

             Portanto, o professor necessita também ter uma formação teórica e metodológica bem 

fundamentada, além da habilidade de transmitir conhecimentos, fazendo com que o alunado o 

entenda e entenda, sobretudo, o conteúdo dos programas educacionais, que podem ser 

diversificados de escola para escola, mas que tem como essência a aprendizagem do aluno com 

deficiência e/ou necessidades educacionais especiais. O professor responsável pelo ensino de 

alunos com diferentes limitações precisa ser inovador, criativo, além de ter domínio das 

tecnologias informacionais e assistivas, uma vez que nem sempre a escola tem profissionais que 

as possam desenvolver. Essa é bem de perto a realidade das escolas, em especial as públicas do 

Brasil e, neste sentido o lema adotado que vai ao encontro da equidade: “nada por nós sem nós”, 

sendo claro desta forma, que nem todas as decisões devem ser tomadas, senão, por quem sabe 

quais são suas reais necessidades, quais são os seus direitos e conhecem também seus deveres 

enquanto cidadãos plenos de Direitos Humanos. 

             Espera-se, ao final do estudo, que a avaliação educacional do Brasil, conforme aponta 

Minami (2013), seja para alcançar a equidade no aprendizado dos alunos, para que todos tenham 

desempenho satisfatório e, complementando esse ponto de vista Alves, In: Minami (2013) diz: 

“não adianta ter poucos bons alunos e muitos maus. Temos de olhar não só para as escolas com 

melhores resultados, mas também para aquelas com equidade no aproveitamento”, ou seja, é 

urgente pensar e agir no sentido de reduzir a defasagem entre os alunos com melhor e com pior 

desempenho e, não apenas seguir na direção de que os melhores elevem o ranking das escolas 

na Prova Brasil ou no ENEM. Alves (2013) argumenta ainda que: “os resultados devem ser 
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utilizados para melhorias internas, e não apenas para atender as exigências do poder 

público”. (Alves. In: Minami, 2013,p.2). 

               Mesquita, In: Minami (2013) observa que: “é preciso combater os cenários tão 

frequentes de paralisia e inércia (Minami, 2013, p.2). 

 

Educação em Direitos Humanos como forma de inclusão  

 

          A ideia dos direitos humanos como forma de educação para inclusão deve ser abordada 

sob duas perspectivas diferentes. Por um lado, pode-se adotar uma abordagem bastante geral e 

abstrata e enfatizar o fato de que, em 1948,  a Assembleia Geral da ONU proclamou a 

Declaração Universal de Direitos Humanos como um padrão comum de realização para todos os 

povos e todas as nações, para que todos os indivíduos e todos os níveis da sociedade, 

considerando permanentemente esta Declaração, empenhem-se, por meio do ensino e da 

educação, na promoção e no respeito por estes direitos e liberdades; e por meio de medidas 

progressivas nacionais e internacionais, para assegurar o reconhecimento de forma universal 

tendo como referência,  a equidade. Equidade como apelo à justiça voltada à correção da lei em 

que a justiça se exprime. 

Diante dessa Declaração, podemos pensar que a educação em direitos humanos pode ser 

uma forma de pleno exercício na luta pela inclusão, viabilizando a garantia de efetivação da 

uma educação inclusiva nas sociedades complexas modernas. Sendo que, para isso, é necessário 

levar a transformação da própria natureza humana na construção da espontaneidade de cada ser, 

na busca da sua dignidade humana. Segundo Arendt (2010), “...o respeito pela dignidade 

humana implica o reconhecimento de cada indivíduo humano como edificador de mundos  ou 

coedificador de um mundo comum”. 

A questão de abordar a educação em direitos humanos como proposta de inclusão tem 

como perspectiva algumas reflexões sobre as principais questões pedagógicas subjacentes a essa 

ideia de um mundo comum. Segundo os estudiosos, na área de direitos humanos e do Conselho 

Europeu, uma educação dos direitos humanos como forma de inclusão deve perpassar por 

conhecimentos sobre os principais “indicadores” do desenvolvimento histórico dos direitos 

humanos, das diferentes declarações, convenções e acordos contemporâneos, das violações, da 

compreensão de equidade, igualdade e discriminação, etc., da compreensão das diferenças entre 
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direitos políticos/legais e sociais/econômicos, da avaliação de preconceitos individuais, de 

grupos e nacionais, considerações por aqueles cujos direitos são negados, habilidades 

intelectuais para coletas e análise de informações, como também habilidades para a ação. 

Tudo isso conduz para uma elaboração pedagógica consubstanciada no caráter universal e 

singular, na compreensão da existência das diferenças culturais, da multiplicidade de grupos 

heterogêneos, buscando o significado de inclusão, dentro de uma sociedade inclusiva como 

aquelas em que todas as pessoas sejam reconhecidas como cidadãs; e os grupos alvos sejam 

devidamente contemplados no atendimento das suas necessidades. 

Dessa maneira, requer que cada grupo alvo esteja capacitado para dar início à 

aprendizagem de conhecimentos e de consciência crítica, para a compreensão de que incluir 

significa efetivar direitos conquistados, que nem sempre sensíveis à articulação necessária entre 

direitos universais e os direitos à autodeterminação, à diferença.   

Portanto, em vez de adotar uma concepção fixa, rígida e histórica, os estudiosos 

acreditam que seria melhor que o processo de inclusão fosse considerado dinamicamente. Isso 

significa que a importância da dimensão do tempo deve ser reconhecida quando se determinam 

as necessidades de uma educação inclusiva de determinados grupos alvo, de acordo com a 

eficácia das leis e a efetividade das ações políticas, sociais e econômicas. Contudo, essa reflexão 

na área pedagógica diz respeito a programas educacionais para o desenvolvimento,  enfatizando 

que o primeiro passo no planejamento das atividades de ensino-aprendizagem e currículos 

exigem  especificações de fins, objetivos e meios. Importante falar sobre o Relatório de 2006, 

do Banco Mundial, sobre o Desenvolvimento Mundial, Equidade e Desenvolvimento, que 

conclui que a desigualdade nas oportunidades, tanto dentro de, como entre nações, mantém uma 

miséria extrema, resulta em perda de potencial humano e muitas vezes enfraquecem as 

perspectivas de prosperidade geral e de crescimento econômico. Com relação aos objetivos ou 

fins da educação em direitos humanos como forma de inclusão e de desenvolvimento do ser 

humano, existem várias formulações, sendo que englobam a proposta de educação inclusiva.  

Em defesa das pessoas com deficiências, algumas legislações merecem ser destacadas 

por suas importantes implantações e na busca desse processo de conhecimento como: 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU, 2006); Convenção 

Interamericana para Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas 

Portadoras de  Deficiência (Guatemala, 1999); Declaração de Salamanca (Espanha/UNESCO, 

1994); sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais-

NEEs, Declaração Mundial Sobre Educação Para Todos (Jomtien /Tailândia, 1990); Plano de 
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Ação para satisfazer as Necessidades Básicas de Aprendizagem e Declaração dos Direitos 

das Pessoas Deficientes (ONU, 1975). Declarações estas que mantêm uma compreensão 

comum, coerente e pragmática da equidade e da inclusão para as podermos integrar no 

nosso trabalho e nos dos nossos parceiros. Também necessitamos de padrões e indicadores 

mínimos para nos assegurarmos que buscamos a eficácia, a eficiência e a efetividade. Esta 

estrutura de equidade e inclusão visa solucionar estas necessidades. 

Deve-se ressaltar que os conhecimentos acima estão associados às questões cognitivas e 

atitudinais, como uma mudança de paradigma educacional, programas e técnicas de ensino 

direcionados à educação inclusiva, aprender e compreender os dispositivos essenciais da 

Declaração Universal e de outros instrumentos internacionais de direitos humanos, trabalhar 

valores essenciais à natureza humana e outros objetivos educacionais em direitos humanos. 

Por todo esse caminho é importante sairmos do casulo, rompermos com o estabelecido e 

seguro, para tentar algo maior e transformar-se, o que exige esforço e paciência para esperar o 

tempo certo, tempo de se fortalecer e de ganhar espaço, o tempo de romper paradigmas.  Esse é 

um processo de luta, muitas vezes solitário, podendo ser comparado ao da lagarta, que não vira 

borboleta se apressar sua metamorfose. Que maravilha ela se torna, quando ganha uma nova 

identidade e voa, exibindo sua altivez!   
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RESUMO 

As políticas educacionais brasileiras vigentes, acompanhando tendências mundiais, 
preconizam a educação inclusiva. Um dos principais suportes para a implementação 
dessas políticas é o Atendimento Educacional Especializado-AEE, a ser desenvolvido, 
principalmente, nas salas de recursos multifuncionais-SRM. O projeto de pesquisa 
“Atendimento educacional especializado em salas de recurso multifuncionais nas 
escolas comuns no estado do Maranhão”, articulado ao projeto “Observatório nacional 
de educação especial: estudo em rede nacional sobre as salas de recursos 
multifuncionais nas escolas comuns” visa avaliar o programa de implantação dessas 
salas da Secretaria de Educação Especial/MEC, em âmbito estadual. Neste trabalho 
pretendemos caracterizar o AEE oferecido nas SRM, na Rede Municipal de Ensino do 
município de Imperatriz – MA/Brasil, a partir dos resultados da pesquisa qualitativa e 
colaborativa com grupos focais. A temática em questão foi discutida com vinte 
professores de SRM divididos nos turnos matutino e vespertino. Como eixo condutor 
da técnica, foram trabalhadas dezesseis questões disparadoras, sendo que neste 
artigo, analisaremos os discursos elaborados a partir das questões sobre: função da 
escolarização e do AEE; tipos de alunos e objetivos do AEE. Os dados coletados foram 
categorizados e organizados em quadros em aproximação à análise de discurso e 
temática. Os dados são discutidos a partir da Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 2008), da Declaração de Salamanca (1994) e 
de autores que refletem sobre a Educação Inclusiva. O estudo evidenciou que: os 
professores entendem que a função da escolarização dos alunos com Necessidades 
Educativas Especiais-NEE é ensiná-los como se ensina às outras crianças; o maior 
número de alunos atendidos nas SRM é dos que possuem Deficiência Intelectual; os 
docentes são cientes de que os objetivos e as atividades desenvolvidas na SRM devem 
estar de acordo com as peculiaridades e singularidades de cada um; e que fatores 
internos e externos à escola interferem no atendimento dos alunos com NEE. Assim, 
concluímos que os professores evidenciaram esforço em compreender o trabalho que 
desenvolvem, mas também saberes práticos e teóricos a respeito deste atendimento. 
 
Palavras-chave: Atendimento. Sala de Recurso Multifuncional. Alunos com NEE 
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ABSTRACT 

 

 

The Brazilian educational policies in force, following global trends, advocate the inclusive 

education. One of the main supports for the implementation of these policies is the Specialized 

Educational Service-AEE, to be developed mainly in multifunctional resources rooms-SRM. 

The research project "Specialized educational service in multifunctional resources rooms in 

common schools in the Maranhão state," articulated to the project " National Observatory of 

Special Education: a study on national coverage about the multifunctional resources rooms in 

common schools" aims to assess the program of implementation of these rooms of the 

Secretariat of Special Education/MEC, statewide. In this work we intend to characterize the 

AEE offered in SRM in municipal schools in the city of Imperatriz - MA/Brazil, from the 

results of the qualitative and collaborative research with focal groups. The topic in question was 

discussed with twenty teachers of SEM divided into morning and afternoon shifts. As the 

conductor axis technique were worked sixteen triggering questions, and in this article we focus 

on the speeches made from the questions about: the function of education and the AEE; types of 

students and objectives of the AEE. The collected data were categorized, organized in tables in 

approach to speeches analysis, and thematic. The data are discussed from the National Policy on 

Special Education in the Perspective of Inclusive Education (Brazil, 2008), the Salamanca 

Statement (1994) and authors who reflect about Inclusive Education. The study showed that: 

teachers understand that the function of education of students with Special Educational Needs-

NEE is to teach them how to teach the other children; the biggest number of students served in 

the SRM is those who have Intellectual Disabilities; teachers are aware that the objectives and 

activities developed on the SRM should be in accordance with the peculiarities and 

characteristics of each one; and that internal and external school factors interfere on the 

treatment of students with NEE. Thus, we conclude that teachers showed effort in understanding 

their work, but also practical and theoretical knowledge about this service. 

 

Keywords: Treatment. Multifunction Resources Rooms. Students with NEE. 

 

 

INTRODUÇÃO 



 

Parte II |Pág. 2766  

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 avanço da política educacional do país, e especificamente, da que versa 

sobre inclusão educacional e a importância da sua efetivação em âmbito nacional 

se constituem numa contundente justificativa para o estudo, a discussão e a reflexão 

sobre diretrizes, programas, projetos e recursos advindos sobre a orientação desta 

política. A Sala de Recursos Multifuncionais, por ser considerada como um desses 

recursos para dar suporte à inclusão se constitui, assim, como espaço que precisa ser 

observado e avaliado, para que o seu propósito seja alcançado e a inclusão de fato 

aconteça. 

O presente estudo é produto de uma primeira organização dos dados da 

pesquisa intitulada “Atendimento Educacional Especializado em Salas de Recursos 

Multifuncionais nas Escolas Comuns no Estado do Maranhão”, que tem como objetivo 

geral avaliar o programa de implantação das Salas de Recursos Multifuncionais-SRM, 

do Ministério de Educação - MEC, em âmbito estadual, abrangendo os municípios de 

São Luís e de Imperatriz (capital do Maranhão e segundo município do estado, 

respectivamente). O citado estudo faz parte do “Observatório Nacional de Educação 

Especial: estudo em rede nacional sobre as salas de recursos multifuncionais nas 

escolas comuns151”. Apresenta os primeiros dados, discussões e conclusões a respeito 

da temática “Atendimento Educacional Especializado-AEE dos alunos com 

Necessidades Educativas Especiais-NEE nas Salas de Recursos Multifuncionais” do 

município de Imperatriz. 

 

OBJETIVOS 

                                                             
151 Pesquisa realizada em três níveis: Município, Estado e Federação. Em andamento desde 2011 (prevista 

para realizar-se até 2014) se efetiva por meio da produção de estudos integrados sobre políticas e práticas 

direcionadas para a questão da inclusão escolar na realidade brasileira  que visa avaliar, em âmbito 

nacional, o programa de implantação de “Salas de Recursos Multifuncionais” (SRM), promovido pela 

Secretaria de Educação Especial/MEC que desde 2005 vem apoiando a criação deste serviço de 

atendimento educacional especializado (AEE). As ações da pesquisa se voltam para três focos principais: 

Atendimento educacional especializado nas salas de recursos multifuncionais, avaliação para a 

identificação e para o ensino e formação de professores para a inclusão escolar do alunado da Educação 

Especial. 
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Em consonância com a pretensão do estudo acima referido, este trabalho 

tem o objetivo de caracterizar o AEE oferecido nas SRM, na Rede Municipal de 

Ensino do município de Imperatriz – MA/Brasil, a partir de uma primeira organização 

dos dados coletados na investigação. 

 

METODOLOGIA 

O estudo em andamento segue uma metodologia característica de pesquisa qualitativa e 

colaborativa, onde há produção de conhecimento por todos os envolvidos no processo - 

pesquisador e sujeitos (Ibiapina, 2008). A discussão da temática em questão aconteceu em seis 

momentos distribuídos nos turnos matutino e vespertino, contando com a participação de, 

aproximadamente, vinte professores das SRM do município, através da dinâmica de grupos 

focais (Gondim, 2011). Como eixo condutor da técnica, foram trabalhadas dezesseis questões 

disparadoras, sendo que neste artigo, nos deteremos na análise apenas dos discursos elaborados 

a partir das primeiras questões realizadas, sobre: função da escolarização e do AEE; tipos de 

alunos e objetivos do AEE. 

Os dados coletados foram categorizados e organizados em quadros em aproximação à 

análise de discurso e temática de Bardin (1977). 

Os resultados são discutidos a partir da Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 2008), da Declaração 

de Salamanca (1994) e de autores que refletem sobre a Educação Inclusiva, 

como Mantoan e Prieto (2006) e Cury (2005). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO                

Função e condição da escola para os alunos com NEE na perspectiva dos professores de 

Imperatriz 

Os dados coletados dos discursos dos professores, dispostos nos Quadros 1 e 2, trazem 

respostas  com  justificativas, explicações e condições, na maioria das vezes, para as questões 

que lhes foram dirigidas. Este dado faz-nos perceber, minimamente, que o trabalho colaborativo 

realizado com os docentes suscitou reflexões aos participantes a respeito do tema. 
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 A partir da observação do Quadro 1, podemos constatar que os professores da SRM 

pensam a função da escolarização do aluno com NEE desde um processo de acolhimento e 

de fazer com que o aluno ocupe o espaço que é seu direito até a função de ensinar como se 

ensina aos outros alunos, “os normais”, por acreditarem que a principal função seja o ensino.  

A valorização da educação e, mais precisamente, do processo de escolarização nas 

sociedades modernas, de acordo com Cury (2005), decorre de dimensões estruturais do ser 

humano, visto que a racionalidade consiste em uma capacidade cognoscitiva do homem como 

via para estar imerso no mundo objetivo e poder transformá-lo. O autor acrescenta ainda que 

esta faculdade permite ao homem o reconhecimento de si, o que só se completa no 

reconhecimento igualitário do outro. Esta é, pois, condição para o desenvolvimento pleno do ser 

humano e os professores entrevistados parecem estar cientes desta condição. 

A justificativa “Até onde o aluno vai chegar depende do olhar do educador, da escola e 

da equipe” revela a importância das expectativas dos educadores em relação à escolarização e 

desenvolvimento deste aluno, mas revela também a desconsideração das expectativas dos 

familiares que podem ser grandes parceiros no processo inclusivo, como bem coloca a 

Declaração de Salamanca (1994), sobre esta parceria.  

 Sobre a função do AEE oferecido na SRM, as respostas trazem a ideia de um espaço de 

possibilidades e construção, de aprendizagem que quebra barreiras, que ajuda, que permite e que 

descobre o potencial de aprendizagem e desenvolvimento do aluno. Porém é digna de nota a 

função citada da SRM “Ser a extensão da sala de aula”, pelo fato de o professor não ter tempo 

na sala comum de dar atenção ao aluno. A partir das recomendações legais e da discussão sobre 

este espaço, esta função não procede. 

O atendimento educacional especializado 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. As atividades 

desenvolvidas no atendimento educacional especializado diferenciam-

se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas 

à escolarização. Esse atendimento complementa e/ou suplementa a 

formação dos alunos com vistas à autonomia e independência na 

escola e fora dela. (Brasil, 2008, p. 10) 

 

 A justificativa para a função da SRM “permitir e ajudar no avanço e desenvolvimento 

do aluno na sala de aula comum” aponta para um descrédito nas possibilidades do aluno, 
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contradizendo ao que foi colocado como justificativa para a função da escolarização dos 

alunos com AEE que é ensinar como se ensina as outras crianças.  

Um dos participantes apontou uma não-função da SRM: “Não é ensinar a ler e 

escrever”, justificando que isto acontece por falta ou insuficiência de material pedagógico. O 

aparecimento desta não-função evidencia a necessidade de esclarecimento ao professor que, 

numa sociedade letrada e escolarizada, o domínio e controle sobre este processo se torna difícil, 

quando se trabalha em um ambiente de aprendizagem com recursos didáticos produzido neste 

contexto letrado. Outro esclarecimento é que se está sendo possível ensinar a ler e escrever é 

porque algum material pedagógico está sendo utilizado e que os alunos com NEE necessitam, 

desde muito cedo, entrar em contato com o mundo das letras.  

O questionamento sobre a função da sala comum trouxe a ideia de um espaço que 

trabalha desde atividades de vida diária até o lugar que oferece o ensino, que alfabetiza, que 

escolariza e que integra. Porém, as justificativas para estas funções deixam transparecer a ideia 

de um ensino que é oferecido sem a garantia ou o crédito na aprendizagem por parte do aluno. 

Um ensino assim pensado corre-se o risco de oferecê-lo sem o cuidado de perceber as 

peculiaridades do modo de aprender de cada um que não é privilégio somente dos alunos com 

NEE. 

[...] eu vejo que a função da classe comum vai ser sempre a 

escolarização, o ensinar, é o ensinar mesmo, mesmo que aquele aluno 

não aprenda a leitura, a escrita, mas ele vai aprender outras, outras 

coisas, outras socialização que permita ele avançar, porque muito 

aluno, vai ter muitas necessidades especiais que não conseguem 

avançar na sala, porque às vezes ele não consegue ter nem as 

atividades de vida diária trabalhadas. Então, o AEE possibilita isso, 

pra que ele possa estar lá, ela vai trabalhar com ele atividade de vida 

diária, pois a criança não consegue e às vezes nem sentar, cada 

professor está lá trabalhando (para) pelo menos (o aluno) interagir 

com os outros (Professor de SRM) 

 

Sobre o que a escola, atualmente, tem condição de oferecer aos alunos com NEE, alguns 

apontam, desconhecem e duvidam “se a escola pode oferecer muito”.  Outros apontam de 

maneira isolada também o ensino, a humanização e acolhimento e também a socialização como 

única oferta no momento, mas há quem aponte de forma associada “o ensinamento, a 

socialização e integração”. Uma das justificativas apontadas, para que a socialização seja a 

única oferta possível é o fato de que “fecha-se o olho e só se vê as dificuldades da criança com 
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NEE”, esta denúncia parece querer dizer que a escola não está interessada em conhecer o 

aluno que recebe, para poder ensiná-lo os conteúdos sistematizados, assim só resta o 

convívio, o relacionamento, a socialização para ele. 

No momento em que apontaram o que a escola tem condição de oferecer para o aluno 

com NEE, fatores que contribuem para isto ficaram evidentes nos discursos dos professores, 

como mostra o Quadro 1. Dentre estes fatores estão aqueles relacionados, de forma estreita, ao 

professor e à gestão da escola, como a vontade do professor, como aqueles que dizem respeito a 

uma esfera maior como “Fatores que dependem da Secretaria e de ações maiores”.  

               O enfrentamento destes fatores rumo à concretização de uma escola inclusiva 

perpassa, principalmente, pela transformação das práticas pedagógicas, como destaca Manton e 

Prieto (2006, p.36): 

Uma das tarefas é identificar constantemente as intervenções e as 

ações desencadeadas e/aprimoradas para que a escola seja um espaço 

de aprendizagem para todos os alunos. Isso exigirá novas elaborações 

no âmbito dos projetos escolares, visando o aprimoramento de sua 

proposta pedagógica, dos procedimentos avaliativos institucionais e da 

aprendizagem dos alunos. 

 

Os professores pensarem em fatores internos e externos à escola como variáveis 

intervenientes do processo de inclusão escolar significa estarem cientes do próprio papel neste 

processo, mas também das instituições e de todo o contexto, significa ter uma visão política e 

crítica do processo. 

 

Quadro 1: Função da escolarização e do AEE para os alunos com NEE 

Função da escolarização Justificativa/Condição 

É a mesma para os alunos normais Por não saber até onde o aluno vai chegar 

Até onde o aluno vai chegar depende do olhar do educador, da escola e 

da equipe. 

Fazer os alunos ocuparem o seu 

espaço 

As pessoas da escola têm que aceitar que a escola são os alunos 

Oportunizar recursos para os alunos 

fora da idade e da série, avançarem 

e progredirem na aprendizagem, no 

estudo e na vida (3) 

De acordo com as necessidades e habilidades dos alunos 

 

 

Ensinar, socializar e integrar. A principal função da escola é ensinar 

Ensinar como se ensina às outras Se a escola acredita em inclusão 

Complementar e suplementar 
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Acolhimento 

Função do AEE oferecido na 

SRM 

Justificativa/condição 

Quebrar barreiras Para o aluno com deficiência, com necessidade possa acessar a sala 

regular 

Ajudar o aluno a se desenvolver, a 

se tornar uma criança independente 

em algumas coisas. 

Porque os professores sabem que os alunos não são e nem serão 100% 

A independência dos alunos talvez seja dificultada pela família por ter 

sempre alguém para acompanhar o aluno 

Ajudar a criança tanto na escola 

comum como na vida 

Dependendo da sua necessidade e da sua dificuldade 

 

Permitir e ajudar no avanço e 

desenvolvimento do aluno na sala 

de aula comum (2) 

Dependendo, porque se sabe que há criança, que não irá saber ler e 

escrever, Apesar de quem fez o AEE dizer que eles aprendem, não 

significa que seja “leitura” 

Descobrir o que o aluno pode 
aprender e fazer com que ele 

aprenda 

Independente se vai conseguir ou não aprender a ler e escrever 
 

Não é ensinar a ler e escrever Se faz por falta ou insuficiência de material pedagógico 

Ser a extensão da sala de aula Porque é lá que o professor vai direcionar o seu tempo exclusivamente 

para o aluno, o que o professor da sala de aula não tem condição de 

fazer pelo número de alunos 

Complementar e suplementar a 

formação da sala comum 

Oferecer oportunidade de o aluno avançar na escolarização e na vida 

cotidiana dentro e fora da escola  

Espaço de possibilidades, de encontrar caminhos, de construir juntos e de caminhar juntos 

Função da Sala Comum Justificativa/condição 

Criar laços com a SRM Sem confiança não se irá avançar 

Alfabetizar o aluno Independente se o aluno vai aprender ou não 

Sempre será ensinar Mesmo que o aluno não aprenda leitura e escrita 

O aluno aprenderá outras coisas, a socialização, por exemplo, que o 

permite avançar 

Há muito aluno com NEE que não consegue avançar, nem mesmo nas 
atividades de vida diária trabalhadas 

Trabalhar atividades de vida diária Há crianças que não conseguem nem se sentar 

Trabalhar para que o aluno com muitas dificuldades possa interagir com os outros 

Acolher, oferecer escolarização, socialização, integração e participação 

O que a escola tem condição de 

oferecer 

Justificativa/condição 

Ensinar  A escola tem muito a oferecer sim 
Apesar de alguns pais estarem lá pela socialização e inclusão 

Todos ganham, a criança com NEE e sem NEE 

Os alunos aprendem a conviver com toda a sociedade 

Os alunos ganham com a escola inclusiva 

Humanizar antes de tudo 

Fazer o aluno se sentir pessoa antes 

de ser deficiente, e acolhido. 

Aprender uma letra, brincar é secundário 

Mais do que o isolamento do aluno 
com os outros que têm a mesma 

dificuldade 

Mesmo com toda a dificuldade 
Apesar de serem muitos alunos 

Porque são professores e professor sabe se virar 

Principalmente do primeiro ao quinto ano  

Em salas com menos de 4 alunos especiais 

No momento, somente a Não há inclusão, mas o aluno está na escola para ser atendido 
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socialização Fecha-se o olho e só se vê as dificuldades da criança com NEE 

O aluno com NEE tem dificuldade e habilidade e aprende de acordo 

com elas 

O aluno está na sala de aula para aprender como qualquer outro que 
tem seu tempo e suas dificuldades 

Socialização, aprendizagem da leitura e escrita e desenvolvimento cognitivo 

A escola não pode oferecer muito 

Não se sabe se a escola tem condição de oferecer muita coisa 

Ensinamento, integração, socialização 

Fatores que contribuem para a escola ter condições 

A escola ter SRM 

A vontade do professor  

Oferecimento de possibilidade, pela gestão, para o professor da sala regular e da SRM 

O oferecimento de recurso por toda a equipe 

Fatores que vão além da vontade da gestão dos professores da SRM e da sala regular 

Fatores que dependem da Secretaria e de ações maiores 

 

Tipos de alunos que são atendidos e os objetivos do AEE na perspectiva dos professores de 

Imperatriz 

O Quadro 2 apresenta os dados sobre os tipos de alunos que são atendidos nas SRM e os 

objetivos e atividades para cada um. Em relação aos tipos de alunos que são atendidos se 

percebe pelos dados que são todos aqueles que fazem parte do público-alvo da Educação 

Especial (Brasil, 2008). Pela frequência das citações, os alunos com DI (19) são os mais 

atendidos. Em seguida aparecem os alunos com DF (13), os com DM(12), os alunos com DV 

(09), os alunos com TGD(07), os alunos com DA(05) e, por último, os alunos com AH/SD(01). 

As expressões “maioria”, “outros” foram usadas, pelos professores, para dizerem que o 

quantitativo de alunos com DI atendidos por eles era em número superior aos outros. O número 

expressivo destes alunos em atendimento faz-nos refletir e questionar, principalmente, sobre os 

diagnósticos realizados e que servem de instrumento de encaminhamento destes alunos às SRM. 

Em relação aos objetivos do AEE em SRM, são citados, primeiramente, aqueles que não 

estão definidos por tipo de aluno e o que aparece com maior frequência de citação é “o aluno 

superar as dificuldades e barreiras na família, na escola e na sociedade”. É um objetivo amplo 

que extrapola e sobrecarrega o trabalho realizado neste espaço, pois sabemos que as barreiras 

sociais não são vencidas somente quando se vence as barreiras da aprendizagem e do 

desenvolvimento. 
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Os professores entrevistados estão conscientes de que os objetivos se diferem para 

cada aluno, mesmo para os que têm a mesma deficiência e justificam dizendo que as idades 

são diferentes e a realidade de cada tipo de aluno também. Em outras palavras, mesmo 

tendo a mesma deficiência, os alunos têm a sua singularidade, são sujeitos do conhecimento, 

sendo assim, devem ser traçados para eles objetivos diferentes para o seu atendimento. 

 

Quadro 2: Tipos de alunos e os objetivos do AEE 

Tipos de alunos atendidos Frequência citação 

Alunos com Transtornos Globais do Desenvolvimento-

TGD 

07 

Alunos com Deficiência Física-DF 13 

Alunos com Deficiência Intelectual-DI 19 (maioria, outros) 

Alunos com Deficiência Múltipla-DM 12 

Alunos com Deficiência Visual-DV 09 

Alunos com Deficiência Auditiva-DA 05 

Alunos com Altas Habilidades/Superdotação-AH/SD 01 

Objetivo do AEE para cada tipo de aluno Justificativa/condição/finalidade 

Objetivos sem definição a qual tipo de aluno se destina: 

Oferecer, oportunizar ensino e aprendizagem (2) 
O aluno superar as dificuldades e barreiras na família, na 

escola e na sociedade (3) 

Atendendo as habilidades individuais 

Para que avance na vida escolar e diária 
Para conviver socialmente 

Tipos e características dos objetivos Justificativa 

Características: 

Os objetivos diferem para cada tipo de aluno, mesmo 

para os que têm a mesma deficiência 

 

Porque as idades são diferentes 

A realidade se difere para cada tipo de aluno 

Para o aluno com DI: 

Superar as barreiras existentes entre ele, a aprendizagem 

e a sala comum (2) 

Superar dificuldade e aprender a conviver dentro da 

escola, na família e na sociedade (2) 

 

 

O aluno leva uma superação obtida dentro da sala 

para o resto da vida e em qualquer lugar que esteja 

Sabe-se que a maioria dos alunos não participa dos 

eventos, porque os professores não os chamam à 

participação 

Para o aluno com DV/Baixa Visão: 

Trabalhar o que a professora da sala comum trabalha 

com a letra “GG” 

 

Este objetivo está ajudando até a professora que 

tem problema visual 

Para o aluno com DA: alfabetizar-se na sua língua, na língua portuguesa 

Para o aluno com DM (surdez, retardo DF): alfabetizar-se  
 Mobilizar-se na sala e na escola 

Para o aluno com TGD e com AH/SD: não tem a menor  ideia do objetivo 

Atividades desenvolvidas na SRM Justificativa/condição/finalidade 

Com alunos com DA: 

Ensino dos sinais em LIBRAS (3) 

Leitura do alfabeto (bastante) e palavras (2) 

 

Trabalho com o “ontem”, o “hoje” e o “amanhã”(1) 

A professora da SRM é um pouco responsável pela 

alfabetização 

O Trabalho de orientação temporal se faz através do 

cabeçalho, para que o aluno se situe 

Com alunos com DV: 

Confecção e ampliação de alfabetos cursivos e em Braile 

(3) 

Uso da lupa eletrônica (2) 

Digitação e uso com letras e ícones grandes no 

 

Uso da tecnologia 
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computador (2) 

Conversa(1)  

Alfabetização e escrita (2) 

Soroban -Matemática(1) 
Mobilidade de vida diária (2) 

Saúde (1) 

Com alunos com DI: 

Jogos e atividades com letras e palavras (6) 

Oficinas, modelagens, recorte, colagem e pintura (5) 

Jogos lógicos e simbólicos (14) 

Pular corda (1) 

Atividades no computador (2) 

Leitura de livros, revistas e textos (3) 

Atividades e jogos educativos para a cognição 

(percepção, atenção e memória) e raciocínio (3) 

Atividades de mobilidade, autonomia para a vida pessoal 

e relacionamento pessoal (2) 
Higiene pessoal (1) 

Atividade de sopro e sonora (2)  

Os alunos têm muita dificuldade na higiene pessoal 

Com as atividades de recorte, há aluno que já 

consegue recortar 

A DI é mais fácil, porque há muita atividade que dá 

para realizar 

Há professor que gostaria que os alunos com DI já 

soubessem ler, pois não saber ler faz com que a 

professora fique parada, por isso realiza atividades 

para alfabetizar 

Os exercícios de respiração trabalham também a 

coordenação motora. 
 Atividades de sopro foram pesquisadas pela 

professora e deram certo 

Com alunos com DF: 

Transposição de areia de uma caixa para vários 

recipientes (1) 

Transposição de água com a esponja (1) 

Sacolão criativo: uma sacola com várias peças de 

encaixe para formar objetos diversos 

 

As atividades com areia e água foram pesquisadas 

pela professora e deram certo. A professora ficou 

feliz 

 

Com alunos com DM: 

Jogos de percepção, atenção, memória e raciocínio (3) 

Atividades mimeografadas ampliadas e uso da lupa (2) 

Leitura de histórias, de rótulos e de mundo (3) 

Atividades sonoras e de movimento (2) 
Atividades concretas com blocos lógicos e conceitos 

matemáticos  (2) 

Atividade de relaxamento depois das atividades (1) 

Recorte e modelagem (1) 

As atividades sonoras são trabalhadas, porque o 

aluno não respondia a nenhum estímulo 

Realiza-se, praticamente, as mesmas atividades que 

são realizadas com o aluno com DI, porque eles 

falam, andam com muita facilidade e ouvem muito 
bem 

A atividade de relaxamento é realizada, por causa 

da agitação dos cadeirantes, 

Com alunos com AH/SD: 

Leitura e escrita de texto (jornal) e cantinho da leitura (3) 

Ilustração de história e explicação da professora (2) 

Visita às feiras de Ciências (1) 

Proposição desafios para o aluno (1) 

 

 

O aluno não gosta de atividades repetitivas e de 

copiar 

A mãe não tem condições de comprar o nº de livros 

que a criança lê, porque é carente, por isso a 

professora montou o cantinho da leitura 

Com alunos com TGD: Socialização (1) 

                                     Coordenação motora fina, grossa e ampla (3) 

                                     Atenção e raciocínio (2) 

Com todos os tipos de alunos do AEE 
Atividade de comando  

Atividades no computador  

 
 

Os alunos gostam muito 

 

Em relação aos objetivos citados para o atendimento de cada tipo de aluno, boa parte foi 

contemplada. Não foram citados os objetivos do atendimento para alunos com DF 

separadamente e nem para os alunos com TGD e com AH/SD. Para estes dois últimos tipos, os 
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professores disseram não ter nenhuma ideia a respeito dos objetivos do trabalho. Em relação 

aos que foram citados, fica evidente a ausência de objetivos que apontam para o 

estabelecimento do diálogo entre o trabalho do professor da sala comum e da SRM e a 

crença de que o trabalho neste espaço pode “operar milagres”, como aponta uma das 

justificativas dos objetivos para o atendimento do aluno com DI; “O aluno leva uma superação 

obtida dentro da sala para o resto da vida em qualquer lugar que esteja”. 

Sobre as atividades desenvolvidas com cada tipo de aluno, os dados do Quadro 2 

apontam que, para o aluno com DA, o que se prioriza é o ensino de LIBRAS, pois a professora 

da SRM “é um pouco responsável pela alfabetização”; para o aluno com DV, o trabalho de 

confecção e ampliação de alfabetos cursivos e em Braile, justificando a necessidade de trabalho 

com a tecnologia assistiva. Para o aluno com DI, a prioridade está para jogos lógicos e 

simbólicos, mas a justificativa aponta o desejo do professor de que os alunos soubessem ler, 

para que não se trabalhasse atividades de alfabetização. Nestas justificativas, fica evidente o 

esforço de pesquisa do professor, para encontrar atividades que atendam às necessidades dos 

alunos, a exemplo disto está a atividade de sopro, para trabalhar respiração e coordenação 

motora. Com os alunos com DF, foram citadas também atividades de coordenação motora 

ampla e fina que foram pesquisadas pelo professor e realizadas pelo aluno. Para os alunos com 

DM, jogos de percepção, atenção, memória e raciocínio foram os mais citados, juntamente com 

as atividades de leitura de histórias, de rótulos e de mundo. 

Apesar de os objetivos do atendimento com alunos com TGD e com AH/SD não terem 

sido citados, pelo fato de os professores confessarem que os desconheciam, atividades foram 

citadas para estes atendimentos.  Para o aluno com AH/SD, a atividade mais citada foi leitura e 

escrita de texto e cantinho da leitura, seguida de ilustração de história e de explicação da 

professora que o aluno, segundo a docente, sabe fazer muito bem. Visita às feiras de ciências e 

proposição de desafios também foram citadas. A docente também teve a iniciativa de entrar em 

contato com a redação da revista “do Maurício de Souza” (Editora Abril), para saber se teriam 

algum curso para ofertar ao aluno. Para o aluno com TGD, as mais trabalhadas são de 

coordenação motora fina, ampla e grossa, mas também as de atenção e raciocínio e as de 

socialização. 

Uma atividade apontada de grande interesse dos alunos de todos os tipos de 

necessidades apontados são as atividades no computador, o que, minimamente demonstra a 

potencialidade deste recurso para trabalhar muitas necessidades destes alunos. 
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A partir das atividades listadas e suas respectivas justificativas e explicações, 

percebemos que os professores trouxeram em seus discursos aquelas que vivenciaram e 

vivenciam com os alunos, sujeitos concretos, com os quais se relacionam, portanto estas 

atividades  e recursos destinados a atender uma determinada deficiência, como o uso da lupa 

eletrônica, por exemplo, mas também atividades para atender dificuldades peculiares de cada 

aluno e não da deficiência em si. Estas atividades carregam a marca da improvisação, da 

reconstrução, da invenção, da pesquisa, da riqueza e da carência de cada ambiente de 

aprendizagem que tem algo em comum, mas que também difere de SRM para SRM. 

Consideramos importante enfatizar que, a partir do discurso dos professores pudemos 

perceber o esforço destes docentes em se situarem e compreenderem o trabalho que 

desenvolvem e que isto foi possível pelo espaço de discussão oferecido pela dinâmica da 

pesquisa colaborativa. Esta constatação aponta para a necessidade de uma política de formação 

que, como bem diz Mantoan e Prieto (2006, p. 36), possibilite a “constituição de espaços 

privilegiados para a formação dos profissionais da educação, para que venham a ser agentes co-

responsáveis desse processo de inclusão” (grifo nosso). 

Outra necessidade diz respeito à mudanças na gestão escolar e a atuação do gestor é 

condição necessária para que a escola se torne inclusiva (Figueiredo, Boneti, Poulin, 2010). Os 

autores destacam a sua importância enquanto aquele que guia, estimula e facilita a colaboração 

entre os professores das salas comuns e os professores das SRM. Ao enfatizar o papel do gestor, 

mencionam a gestão compartilhada como capaz de aumentar as possibilidades de que o projeto 

da escola seja assumido por todos os atores escolares, gerando transformações significativas que 

alcançam o ambiente das salas comuns e das SRM.    

                   

CONCLUSÃO      

Os professores entrevistados entendem a função da escolarização dos alunos com NEE 

não somente como permitir estar junto dos demais, mas também com o propósito de ensiná-los 

como se ensina as outras crianças.  A função apontada, por estes professores, do AEE oferecido 

na SRM para os referidos alunos evidencia que este ambiente é percebido como um contexto 

laboral ativo em prol do desenvolvimento e aprendizagem dos que nela estão, apesar de algumas 

falas de justificativas revelarem o descrédito nestes processos. Este descrédito também se faz 

presente, quando os participantes apontam a função da sala de ensino regular, eles veem esta 

sala como um espaço de escolarização no sentido sistemático para os alunos com NEE, mesmo 
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estes alunos não aprendendo. Sobre o que a escola pode oferecer para eles, alguns 

professores expressam desconhecimento e descrença também, a princípio, mas a ideia de 

que a escola tem para oferecer mais do que socialização se faz presente. 

Pelos dados coletados e analisados em Imperatriz, fica evidente que os alunos mais 

atendidos nas SRM são com DI e o menor são os com AH/SD, o que nos faz pensar sobre o 

diagnóstico e encaminhamento destes alunos e dos serviços que lhes são oferecidos.  

Os professores são cientes de que os objetivos e atividades desenvolvidas com os alunos 

com NEE devem estar de acordo não só com um tipo de deficiência ou necessidade 

diagnosticada, mas com as peculiaridades e singularidades de cada um. Por fim, os 

entrevistados entendem que o atendimento a estes alunos dependem tanto de fatores internos 

como de fatores externos à escola, o que nos faz perceber uma posição crítica e reflexiva em 

relação ao seu trabalho. 

                 A partir destes resultados, chegamos à conclusão final de que os professores 

evidenciaram esforço em compreender o trabalho que desenvolvem, mas também 

saberes práticos e teóricos a respeito deste atendimento. 
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DESAFIOS AO PROFESSOR DA CLASSE HOSPITALAR 
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Resumo 

A Classe Hospitalar, como um serviço educacional ofertado pela Educação Especial e por estar 

em um ambiente tão adverso da escola como o hospital, exige uma formação diferenciada do 

profissional que nela atua. Assim, refletir sobre a formação dos professores para a Classe 

Hospitalar se justifica para melhor compreender este espaço educacional e as práticas nele 

existentes já que pesquisas recentes demonstram a necessidade de maiores investigações 

sobre este serviço com foco na formação do profissional que atua nesse espaço educacional. A 

relevância de se discutir a formação de professor para este serviço da Educação Especial 

também pode ser explicitada a partir da apreensão de que esta compreende o atendimento 

educacional especializado nas Classes Hospitalares; e por ser a educação um direito de toda e 

qualquer criança ou adolescente, a Educação Especial inclui o universo do aluno-paciente. Esta 

pesquisa buscou compreender a formação de professores para a Classe Hospitalar buscando 

identificar de que forma essa formação, inicial e/ou continuada, contribui para a prática 

pedagógica nesse serviço da Educação Especial. Participaram desta pesquisa duas professoras 

que atuam em Classe Hospitalar, que realizaram uma entrevista coletiva áudio-gravada com 

questões centrais, o que promoveu a descrição de sua formação e sua prática pedagógica na 

Classe Hospitalar, sinalizando demandas, necessidades e desafios em sua atuação. A entrevista 

foi transcrita e passou à análise de dados segundo a metodologia de investigação 

fenomenológica. A discussão dos resultados revelou que a formação de professores, seja inicial 

ou continuada, para atuação em Classe Hospitalar, se constitui como um campo repleto de 

desafios cotidianos, sendo necessário repensar o perfil do professor que vai atuar nesse 

espaço. Isso porque os cursos de formação inicial de professores, mesmo que em Educação 

Especial, parecem não preparar os futuros professores para atender as necessidades 

educacionais especiais do aluno-paciente, sendo imprescindível a busca por formação 

continuada em serviço, para que seja possível atender as demandas e as especificidades do 

trabalho pedagógico no hospital para a clientela que atendem. Considera-se que é possível 

compreender a formação do professor de Classe Hospitalar como complexa e multidisciplinar, 

uma vez que requer conhecimentos da área da Saúde somados à Educação e Educação 

Especial, para melhor fundamentar o atendimento pedagógico para as crianças hospitalizadas, 

atendendo-as em suas necessidades educacionais especiais.  



 

Parte II |Pág. 2780  

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. 

 

Palavras-chave: Classe Hospitalar; Formação de professores; Educação Especial 

 

Abstract 

The Hospital Class, as an educational service offered by Special Education and by being in a 

school environment as adverse as the hospital requires a different formation of the 

professional involved. So reflect on the training of teachers for the Hospital Class is justified to 

better understand this educational space and practices existing in it since recent research 

shows the need for further investigations on this service focusing on training of professionals 

who work in the educational space. The relevance of discussing teacher training for this service 

Special Education can also be explained from the apprehension that this includes the 

specialized schooling in Hospital Classes, and education to be a right of any child or adolescent, 

Special Education includes the universe of student-patient. This research sought to understand 

the training of teachers for Class Hospital seeking to identify how such training, initial and / or 

continued contributes to pedagogical practice in the service of Special Education. Participated 

in this research two teachers working in Hospital Class, which held a press conference audio-

recorded with the core issues, which promoted the description of their training and their 

practice in the Hospital Class, signaling demands, needs and challenges in their work. The 

interview was transcribed and passed to the data analysis according to the methodology of 

phenomenological investigation. The discussion revealed that the training of teachers, 

whether initial or continuing to work in Hospital Class, is constituted as a field full of daily 

challenges, and to rethink the profile of the teacher who will act in that space. That's because 

the courses of initial teacher training, even in Special Education, seem to prepare future 

teachers to meet the special educational needs of the student-patient, it is imperative to 

search for ongoing education, to be able to meet the demands and the specifics of the 

pedagogical work in the hospital for the clientele they serve. Considers that it is possible to 

understand the teacher education class Hospital as complex and multidisciplinary, as it 

requires knowledge of the area added to the Health Education and Special Education, to better 

support the pedagogic approach for hospitalized children, serving them in their special 

educational needs. 

Keywords: Hospital Class, Teacher, Special Education 

 

Introdução 

A Educação Especial pode ser definida em uma proposta pedagógica que assegura um 

conjunto de recursos e serviços educacionais especiais. Estes são organizados 

institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir os 

serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar e promover o 

desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentem necessidades 

educacionais especiais, em todos os níveis, etapas e modalidades da educação (Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Especial, 2001). 
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A legislação descreve a Classe Hospitalar como uma alternativa de atendimento 

educacional especializado, ministrado a alunos com necessidades educacionais especiais 

temporárias ou permanentes, em razão de tratamento de saúde, que implique prolongada 

internação hospitalar e impossibilite-os de frequentar a escola (Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Especial, 2001; Classe Hospitalar e atendimento pedagógico 

domiciliar: estratégias e orientações, 2002). Assim, deve-se considerar as crianças 

hospitalizadas como educandos com necessidades educacionais especiais, pois a dificuldade 

no acompanhamento do processo educacional se dá pela doença e/ou condição de internação, 

o que caracteriza a necessidade educacional especial, embora esta se configure, algumas 

vezes, em caráter provisório.  

Segundo González e González (2007), as Classes Hospitalares são planejadas para 

acolher crianças que possuem problemas de saúde transitórios. Seu trabalho educacional e 

pedagógico se insere na atividade de compensação educacional, a fim de que as desvantagens 

iniciais causadas pela internação e pela doença não se tornem desigualdades educacionais 

definitivas.  

Para Sandroni (2007, 2011), a Classe Hospitalar trabalha os processos de 

desenvolvimento e aprendizagem, seguindo conteúdos curriculares da escola regular 

permeados por atividades lúdico-educativas, que podem ser realizadas no próprio leito ou em 

sala dentro do hospital. Assim, o professor é tido como estimulador da aprendizagem do aluno 

e precisa criar constantemente novas maneiras para que o aluno consiga desafiar a própria 

doença e dar continuidade aos trabalhos escolares. Além disso, a Classe Hospitalar é 

responsável por sustentar o retorno e a reintegração dos alunos-pacientes ao seu grupo 

escolar e social evitando, assim, um processo estigmatizante e excludente. 

A Classe Hospitalar, como um serviço educacional ofertado pela Educação Especial e 

por estar em um ambiente tão adverso da escola como o hospital, exige uma formação 

diferenciada do profissional que nela atua. Assim, refletir sobre a formação dos professores 

para a Classe Hospitalar se justifica para melhor compreender este espaço educacional e as 

práticas nele existentes já que pesquisas recentes demonstram a necessidade de maiores 

investigações sobre este serviço com foco na formação do profissional que atua nesse espaço 

educacional. (Menezes, 2004; Assis, 2009; Mazer & Tinós, 2011; Granemann, 2011).  

A relevância de se discutir a formação de professor para este serviço da Educação 

Especial também pode ser explicitada a partir da apreensão de que esta compreende o 

atendimento educacional especializado nas Classes Hospitalares; e por ser a educação um 

direito de toda e qualquer criança ou adolescente, a Educação Especial inclui o universo do 

aluno-paciente (Assis, 2009; Mazer & Tinós, 2012). 

O professor da Classe Hospitalar deve fazer parte de uma equipe multiprofissional, na 

qual sua função é imprescindível como recurso terapêutico capaz de garantir o processo 

escolar infantil, tanto durante a hospitalização, quanto depois de a criança ter superado a 

doença (González & González, 2007). Por tal motivo, é importante considerar a atuação do 
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professor no ambiente hospitalar e a necessidade de adequação da formação deste 

profissional ao atendimento realizado. No entanto, a literatura sobre formação do 

professor para atuação nesse espaço educacional é bastante escassa, sendo poucos 

estudos encontrados. 

As Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica (2001) apontam 

que o trabalho desenvolvido em Classe Hospitalar deva ser desenvolvido por No documento 

Classe Hospitalar e atendimento pedagógico domiciliar: estratégias e orientações (2002) o 

professor que atua nas Classes Hospitalares deverá ter formação pedagogos com habilitação 

em Educação Especial. pedagógica preferencialmente em Educação Especial ou em cursos de 

Pedagogia ou licenciaturas e ter conhecimento sobre as doenças e as condições 

biopsicossociais vivenciadas pelos alunos. 

Todavia, Barros e Santos (2008) afirmam que há uma falta de preparação para os 

professores ingressarem na realidade hospitalar, o que é um fator que concorre 

negativamente para a permanência ou mesmo desempenho satisfatório de professores nesse 

espaço. De acordo com as autoras, profissionais com formação exclusivamente na área da 

educação, ainda que na Educação Especial, dificilmente conseguem agregar o caráter 

multidisciplinar dos conhecimentos necessários para um bom trabalho num ambiente de 

ensino-aprendizagem tão heterodoxo como o de um hospital. 

As autoras observaram, ainda, em pesquisa realizada em um curso de formação para o 

trabalho pedagógico com crianças hospitalizadas, que professores, em sua formação inicial, 

ainda que na Educação Especial, desconhecem o potencial de aprendizagem do alunado na 

condição de doença, bem como dos modos apropriados de diagnosticar demandas e realizar o 

acompanhamento escolar no hospital. 

Sobre a formação inicial do professor que vai atuar em Classes Hospitalares, Menezes 

(2004) observa que muitos dos cursos superiores em Pedagogia e/ou Licenciaturas 

disponibilizam poucas oportunidades de discussão sobre as necessidades educacionais 

especiais e as formas de trabalhar com o alunado da Educação Especial, e menos ainda tem 

condições de preparar os futuros professores para lidar com a realidade hospitalar.  

Em sua maioria, os cursos superiores em Pedagogia dispõe de apenas uma disciplina 

obrigatória que aborda a Educação Especial, o que não garante que o futuro professor tenha 

suas necessidades atendidas quanto às formas de trabalhar com os alunos com necessidades 

educacionais especiais. No caso do professor de Classe Hospitalar, apenas a formação 

acadêmica não daria conta de preparar os professores para lidar com a realidade hospitalar 

(Menezes, 2004). 

Capellini e Mendes (2004) colocam a necessidade da formação continuada de 

professores em Educação Especial, visto que muitos professores não são preparados para lidar 

com a diversidade, especificamente aquela decorrente de necessidades educacionais 

especiais. E no ambiente hospitalar, a diversidade está presente de forma incisiva, pois há a 
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coexistência de uma infinidade de patologias, que demandam tempos e espaços 

diferenciados de atuação pedagógica (Fontes, 2005). Além disso, há diferentes níveis de 

ensino – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio – e crianças e adolescentes de 

idades variadas, possivelmente em etapas diferentes do conhecimento, com dificuldades em 

escalas diversas. 

Como, então, dar conta da formação do professor para atuação na Classe Hospitalar? 

De acordo com Fontes (2005), “o trabalho pedagógico em hospitais apresenta distintas 

interfaces de atuação e está na mira de diferentes olhares que o tentam compreender, 

explicar e construir um modelo que o possa enquadrar” (Fontes, 2005, p. 121). 

Assis (2009) afirma que é imprescindível capacitar o professor para atuar num 

ambiente tão diferente da sala de aula em uma escola como é o ambiente hospitalar, para que 

ele seja capaz de concretizar uma prática educacional que corresponda às demandas do aluno-

paciente atendido pela Classe Hospitalar. A autora ainda aponta para a complexidade de se 

discutir a formação do profissional da educação que vai atuar na Classe Hospitalar, visto que o 

professor deva ser um profissional que, independentemente do ambiente em que atua, 

busque sempre ampliação de seus conhecimentos, já que “a prática educativa exige 

ressignificação de saberes e adaptação a novas situações; por conseguinte pressupõe um 

processo constante de aprendizagem pessoal e profissional e aquisição de competências 

técnicas tanto no campo teórico como no prático” (Assis, 2009, p. 102). 

Amaral e Silva (2008) verificaram que existe o desejo, por parte de professores que 

atuam em Classes Hospitalares, de acesso a uma formação mais consistente com as demandas 

do trabalho no hospital. Segundo as autoras, atender alunos hospitalizados exige 

conhecimentos que não se constituem práticas usuais de uma professora de escola regular. 

Desta forma, a ampliação das oportunidades de aperfeiçoamento profissional poderá 

preencher lacunas que a formação inicial deixou em aberto. 

Assim, refletir sobre a atuação do professor no hospital parece ser uma discussão 

bastante delicada e pertinente na garantia do direito à Educação. Embora grande parte dos 

professores de Classe Hospitalar possuam formação em nível de pós-graduação na área 

educacional (Fonseca, 1999, 2002), a formação continuada em serviço é, segundo Fontes 

(2005), o que tem assegurado um nível de qualidade crescente nessa modalidade de 

atendimento pedagógico. 

 

Objetivo 

 A presente pesquisa visou compreender a formação de professores de Classe 

Hospitalar, buscando identificar quais as necessidades e os desafios enfrentados em sua 

prática pedagógica e se essa formação, da inicial à continuada, contribui e de que forma na 

atuação pedagógica nesse espaço educacional. 
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Método 

A presente pesquisa trata-se de uma investigação de natureza qualitativa com 

fundamentação fenomenológica baseada na proposta de Martins e Bicudo (2005). Para os 

autores, a pesquisa qualitativa é basicamente descritiva, a qual é tratada com interpretações, e 

a análise pode ser realizada segundo a modalidade da estrutura do fenômeno situado. A 

pesquisa fenomenológica é dirigida para os significados, para a percepção do sujeito.  

Os dados são coletados através da descrição feita pelos sujeitos que experienciaram o 

fenômeno. Para tanto, obter as falas dos participantes na pesquisa fenomenológica, por meio 

de entrevistas, possibilita acessar a vivência dos sujeitos e os significados a ela atribuídos 

(Martins & Bicudo, 2005). Na análise qualitativa dos dados, a descrição não se fundamenta em 

idealizações, mas fundamenta uma compreensão particular daquilo que estuda. 

Inicialmente, o Projeto de Pesquisa foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)152. 

Participaram deste estudo duas professoras, aqui chamadas Camélia e Violeta, que 

estão atuando em uma Classe Hospitalar de um Hospital Municipal em uma cidade de porte 

médio no Estado de São Paulo. Camélia é formada em Educação Especial e Violeta em 

Pedagogia com habilitação em Educação Especial, ambas atuam na mesma classe há pelo 

menos 4 anos.  

Os dados foram coletados por meio de uma entrevista realizada com as duas 

professoras e a pesquisadora, cuja duração foi 1 hora e 24 minutos, sendo áudio-gravada e 

transcrita posteriormente para análise compreensiva dos discursos.  

A partir dos dados obtidos na entrevista, seguiu-se o procedimento da pesquisa de 

fundamentação fenomenológica, proposto por Martins e Bicudo (2005). Os autores sugerem 

que a análise compreensiva seja realizada através da leitura geral do material, a fim de 

compreender de uma forma intuitiva o modo de o sujeito existir na situação que descreve. 

Posteriormente, é realizada uma leitura atentiva do material descritivo, quantas vezes foram 

necessárias, até que a fala do sujeito, relacionada ao objetivo da pesquisa, emergem, 

possibilitando a apreensão das unidades de significado. Cada unidade de significado foi 

transformada, através de trabalho reflexivo, em discurso científico pela pesquisadora, que 

buscou encontrar as convergências e divergências entre as unidades de significado, 

construindo, a partir de então, as categorias temáticas. Por fim, a pesquisadora articulou uma 

compreensão a partir das categorias temáticas, realizando uma descrição consistente da 

estrutura do fenômeno estudado. 

 

                                                             
152 Número do parecer: 33676. CAAE: 00920412.5.0000.5504. 
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Discussão dos Resultados 

A primeira questão desvelada nas falas das professoras é a defesa da formação 

inicial em Educação Especial afirmando que, somada à experiência que tiveram com inclusão 

em escolas regulares, contribui muito para a atuação na Classe Hospitalar.  

A legislação prevê, como já explicitado, que o professor de Classe Hospitalar deverá ter 

a formação pedagógica em Educação Especial ou em cursos de Pedagogia ou licenciaturas e ter 

conhecimento sobre as doenças e as condições biopsicossociais vivenciadas pelos alunos 

(Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial, 2001; Classe Hospitalar e 

atendimento pedagógico domiciliar: estratégias e orientações, 2002). Por outro lado, Barros 

(2007) e Mazer e Tinós (2011) afirmam que a formação inicial em Educação Especial não se 

constitui como saberes suficientes para dar conta da complexidade do perfil do professor da 

Classe Hospitalar, sendo necessário o diálogo entre múltiplos campos do conhecimento. 

Camélia discute o perfil do professor para o trabalho no hospital e as funções do 

professor da Educação Especial. Ela afirma que o professor em ambiente hospitalar deve ter 

familiaridade com a área da saúde, pois vai enfrentar situações que não está habituado em 

ambiente escolar. 

 

É eu acho que perfil tem que ter, se não, não dá, se não tiver um pouco de perfil dentro da área 

da saúde, fica difícil para trabalhar. Porque a gente já passou por situações assim da criança 

“parar” perto da gente e ressuscita e corre, e você tem que ter pelo menos uma ação, ou sai ou 

ajuda, ou fica (...). Então isso aí, a gente vai construindo... (Camélia). 

 

 Camélia relata que o professor de Educação Especial é formado para atender a criança 

para além das questões relativas ao ensino-aprendizagem, pois vê o atendimento integral às 

necessidades especiais do aluno-paciente. Dentro deste contexto, discute a função do 

professor da Educação Especial na escola e também no hospital. 

 

O que é função? E isso é uma grande discussão na Educação Especial. O menino usa fralda e tá 

no ensino fundamental e vocês vão ter que ensinar. Se ele usa fralda, vai ter que trocar. Então, 

troca o guarda, troca a diretora, vocês também, vocês fazem parte deste contexto. (...) Faz 

parte do trabalho, já vi gente dentro da universidade dizendo assim: “AVD? [atividades de vida 

diária] Vocês? Não é!”. É, vocês, vocês ensinam. Então, a minha universidade tinha uma 

disciplina disso. E aí a gente consegue dentro da escola não só organizar isso como se dar um 

“bumm”, a gente consegue ter ideias rápidas, é o raciocínio rápido de: “vamos reverter essa 

situação”. (Camélia). 
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 Freitas (2006) afirma que a formação atual dos professores em Educação especial 

não tem contribuído para que atendam de forma eficaz os alunos com necessidades 

educacionais especiais. Coloca que, no processo de profissionalização, os professores 

precisam refletir sobre sua própria atuação. De certa forma, Camélia demonstra um constante 

processo de reflexão sobre qual sua função enquanto professora de Educação Especial 

atuando em Classe Hospitalar. Em sua fala sinaliza a importância da formação em Educação 

Especial que dá ao professor elementos para pensar em respostas rápidas no atendimento ao 

aluno-paciente, à sua necessidade. 

Nesse sentido, as professoras reforçam que a formação em Educação Especial sinaliza 

um diferencial na formação inicial do professor que vai atuar na Classe Hospitalar. 

 

Isso é formação, e aí é o que a gente percebe, o que eu acho que no curso de pedagogia não 

tem, o curso de pedagogia é aquela noção: “vamos dar a aula”, “de que assim é o plano”, “o 

que você vai desenvolver em português e matemática”. A gente, a nossa disciplina, diz, o que 

vocês fazem no “bumm”, “pensem rápido”, “tenham essa sugestão”. (Camélia) 

 

Então assim, a educação especial, ela tem essa característica (...) o que o outro não enxerga, a 

agente tem que enxergar. E eu acho que isso nos trouxe aqui, o hospital dá essa diferença: 

“falou, ah, ô Violeta, não tem? Então vamos adaptar aqui!” (Camélia) 

 

 Quando a pesquisadora questiona as professoras se a formação inicial do professor 

para atuar em Classe Hospitalar deve ser na Educação Especial, elas concluem que há uma 

relevante contribuição dessa área de atuação, o que constitui um dos conhecimentos 

necessários à atuação pedagógica no hospital. 

 

Eu acho que assim, se a pessoa tiver uma boa “disposição”... mas eu não consigo enxergar, eu 

já trabalhei em escola, então raro foram os professores da área de pedagogia que tem o 

insight de estar na frente da situação e pensar... Muitas vezes eles não têm. (Camélia) 

 

É isso que eu falo, que tem que ter o perfil, mas eu acho que o professor de educação especial 

diferente de outros, ele tem uma visão um pouco mais lógica da complexidade das situações e 

aprende a ter um leque de propostas de trabalho. (Camélia) 
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 Todavia, embora os conhecimentos da Educação Especial sejam imprescindíveis, 

na visão das professoras participantes desta pesquisa, não se constitui como únicos, sendo 

que elas apontam outras áreas do conhecimento como importantes para constituir os 

saberes necessários para o professor atuar em ambiente hospitalar. 

 

Olha, eu, eu busco muito na questão da assistência social, da área da assistência social porque 

é uma área que cruza muito com a gente, e na minha formação na área de fisioterapia, como 

minha universidade tem um cunho, muito, da estimulação, muito forte, ela tem hora que cruza 

com a TO e cruza com a fisio em muitas situações. (Camélia) 

 

E até com a psicologia. (...) E as áreas técnicas, né, da saúde. (Violeta) 

 

Nesse contexto, é possível afirmar que apenas uma formação em Educação Especial 

parece não abranger as necessidades do professor de Classe Hospitalar, pois, geralmente, os 

conhecimentos em Educação Especial em cursos e capacitações focam a questão da deficiência 

– visual, auditiva, física, mental - e não possibilitam abranger outras necessidades educacionais 

especiais, como as da criança hospitalizada (Souza, 2005). 

E embora o saber pedagógico seja de estrita importância para a atuação em Classe 

Hospitalar, os conhecimentos voltados para atender crianças num contexto hospitalar 

transcendem os conhecimentos dos processos de ensino-aprendizagem. É preciso saberes que 

envolvam outras áreas para que o olhar para a criança hospitalizada seja integral – nos 

aspectos educacionais, da saúde, do desenvolvimento biopsicossocial. O atendimento 

educacional à criança hospitalizada deveria ter conhecimentos multidisciplinares para que seja 

possível olhar para a criança em sua integralidade (Amaral & Silva, 2008, Mazer & Tinós, 2011). 

Nesse sentido, a Pedagogia Hospitalar pode ser entendida como uma área que 

entrecruza saberes da Educação e da Saúde, e o professor da Classe Hospitalar precisa dialogar 

com conhecimentos da área de Enfermagem, Psicologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional, 

Fisioterapia. Holanda e Collet (2011) afirmam que pensar no acompanhamento escolar do 

aluno-paciente é bastante desafiador, uma vez que envolve a colaboração dos setores da 

Educação e da Saúde. Porém, os profissionais dessas áreas devem conseguir fazer um trabalho 

intersetorial, multi e interdisciplinar, sendo este um recurso importante para que se possa 

visualizar a criança integralmente e detectar as possibilidades de atuação. 

As professoras relatam que sentem necessidade de formação continuada, no entanto 

esta geralmente se baseia em cursos na área da Educação Especial e momentos de trocas de 

experiência entre os professores de Classe Hospitalar da rede municipal em que trabalham, 
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sendo considerados recursos insuficientes para atender as demandas da atuação 

pedagógica em ambiente hospitalar.  

 

Eu fiz um [curso] de 180 horas de educação física adaptada por causa da escola e tenho um 

curso que fiz em São Paulo no ano passado de dislexia e distúrbio de aprendizagem. Então, 

assim, a gente... eu gostaria de fazer um curso sobre a classe hospitalar, né, mas é difícil, é 

preciso de tempo... (Violeta) 

 

E às vezes a gente vai à reunião do pessoal do outro hospital, a gente pede socorro, né, 

Camélia? (...) Mas é muito pouco tempo que a gente tem pra sentar junto, a vida de todo 

mundo é corrida, né. (Violeta) 

 

Elas afirmam que possuem pouco tempo para se dedicar à formação e o deslocamento 

para outras cidades para realizarem cursos de especialização, pois nem sempre há cursos no 

município onde residem. Por esses motivos, ressaltam que a proposta advinda desta pesquisa 

ao oferecer a formação continuada em serviço veio ao encontro de suas necessidades. 

 

(...) minha intenção é estudar muito em cima da classe hospitalar, o que às vezes eu deixo a 

desejar, entendeu, em função da correria de vida, de 2 trabalhos, de casa. Então quando veio a 

sua proposta, eu falei “opa legal, é o momento de a gente tentar estudar”. Porque eu sinto 

falta disso, tá, eu sinto falta, alguma coisa a gente corre atrás, mas a gente vê que tá muito 

pouco o que a gente tá correndo. (Violeta) 

 

Mazer e Tinós (2011) afirmam que se há a necessidade de capacitação contínua em 

serviço, então seria mais que um aprofundamento em Educação Especial, pois apenas isto 

parece não ser o requerido para atuação na Classe Hospitalar, na prática. Barros (2007, p. 264) 

ressalta que a formação do professor de Classe Hospitalar “requer o reconhecimento e a 

afirmação de um campo de saber essencialmente multiepistêmico”, isso porque observa que 

falta um treinamento que prepare esses professores para ingressarem na realidade hospitalar, 

esclarecendo rotinas de funcionamento e especificidades de quadros de adoecimento e 

tratamento. A autora conclui que falta capacitação contínua em serviço para professores que 

vão atuar em Classes hospitalares e afirma que conhecimentos da área da Saúde somados à 

Educação poderiam melhor fundamentar essa modalidade de atendimento escolar. 
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Considerações Finais 

A formação de professores, seja inicial ou continuada, para atuação em Classe 

Hospitalar, de acordo com as falas das professoras, se constitui como um campo repleto de 

desafios cotidianos, sendo necessário repensar o perfil do professor que vai atuar nesse 

espaço. Isso porque os cursos de formação inicial de professores, mesmo que em Educação 

Especial, parecem não preparar os futuros professores para atender as necessidades 

educacionais especiais do aluno-paciente, sendo imprescindível a busca por formação 

continuada em serviço. 

Nas falas das professoras entrevistadas foi desvelada a importância de uma formação 

inicial em Educação Especial, seja como graduação ou como habilitação, o que possibilitaria 

um olhar para a integralidade do aluno-paciente. Assim, é possível afirmar que tal formação 

significa um diferencial ao professor em ambiente hospitalar, uma vez que os conhecimentos 

da Educação Especial fornecem elementos para atender as necessidades educacionais do 

aluno hospitalizado, considerando não apenas os aspectos relativos ao ensino-aprendizagem, 

mas é um olhar para a necessidade da criança no momento do atendimento. 

Por esse motivo, as experiências como professoras de Educação Especial atuando na 

inclusão de alunos com deficiência em escolas regulares foi de grande contribuição para o 

trabalho na Classe Hospitalar. Considera-se que o perfil do professor da Educação Especial 

para atuar em escolas ou em hospitais se constitui como àquele profissional que vai pensar em 

respostas adequadas para o atendimento integral à necessidade do aluno, sendo que sua 

função é voltada para garantir o desenvolvimento biopsicossocial da criança, não apenas em 

questões pedagógicas. 

Nesse sentido, a partir das falas das professoras ficou claro que os conhecimentos da 

Educação Especial são imprescindíveis para a atuação na Classe Hospitalar, no entanto não se 

constituem suficientes para dar conta das demandas advindas da hospitalização e da 

escolarização nesse período. Por isso, as professoras apontam outras áreas do conhecimento 

como importantes para constituir os saberes necessários, principalmente conhecimentos da 

área da Saúde. E de acordo com as professoras, tais conhecimentos e a familiaridade com o 

ambiente hospitalar são necessários para que o professor da Classe Hospitalar possa melhor 

compreender e atender o aluno-paciente.  

Para tanto, considera-se que para atuar em na Classe Hospitalar o professor requer 

conhecimentos que são multidisciplinares e interdisciplinares, apontando diálogos com 

diferentes áreas do saber – da Psicologia, do Serviço Social, da Medicina e Enfermagem, da 

Fisioterapia - para que seja possível olhar para a criança em sua necessidade especial no 

momento da hospitalização. E isso se torna possível com a colaboração dos profissionais da 

Saúde que atuam no hospital, possibilitando, assim, um trabalho intersetorial e colaborativo 

com a Educação. 
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Nesta perspectiva de trabalho, as professoras apontam a necessidade de formação 

continuada em serviço, uma vez que dispõe de pouco tempo para se dedicar à formação 

por conta própria e apontam a dificuldade de encontrarem cursos específicos para atuar 

em Classe Hospitalar na cidade onde trabalham. Com isso, geralmente buscam cursos na área 

da Educação Especial da rede municipal da qual fazem parte e aproveitam momentos de 

trocas de experiência entre os professores de outros hospitais para formarem-se 

continuamente, o que consideram recursos insuficientes para dar conta do trabalho 

pedagógico na Classe Hospitalar. Por esses motivos, requerem formação continuada em 

serviço, no local onde atuam, para que seja possível atender as demandas e as especificidades 

do hospital e da clientela que atendem. 

Portanto, identifica-se como um desafio ao professor da Classe Hospitalar buscar 

subsídios que deem conta das necessidades de colaboração da equipe de Saúde, de mais 

profissionais que possam trocar experiências e de mais espaços para formação em serviço, 

sendo esta específica para atender as demandas do atendimento escolar em ambiente 

hospitalar. A formação inicial em Educação Especial se mostrou imprescindível, mas não basta. 

É preciso saberes da área da Saúde e conhecimentos pedagógicos que contribuam para o 

atendimento à complexidade da atuação do professor em ambiente hospitalar. 

Por fim, é possível compreender a formação do professor de Classe Hospitalar como 

complexa e multidisciplinar, uma vez que requer conhecimentos da área da Saúde somados à 

Educação e Educação Especial, para melhor fundamentar o atendimento pedagógico para as 

crianças hospitalizadas, atendendo-as em suas necessidades educacionais especiais.  
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SUPERDOTAÇÃO &  DIVERSIDADE: UM ESTUDO DE CASO 

Fátima Elisabeth Denari 

Giftedness & Diversity: a case study 

 

 

RESUMO 

 

 

No aporte legal que atualmente rege a educação brasileira,  a superdotação 

(sobredotação) inclui-se no âmbito  da educação especial, tida como necessidade 

educativa específica, requerendo  apoio educativo especializado. Neste sentido, 

este trabalho tem por objetivo avaliar uma proposta de adaptação curricular para 

um aluno de  quarto ano do ensino fundamental de uma escola pública, 

identificado como superdotado. A proposta oferece atividades para adquirir 

conhecimentos extra-escolares, nas áreas de física, matemática e tecnologia da 

informação, além de  habilidades de pensamento e sócio-emocionais que 

complementam o processo educacional formal, fundamentada  na teoria 

ecológica do desenvolvimento. Considera-se a escola como um espaço social onde 

além dos conhecimentos acadêmicos, estão presentes elementos relacionais do 

impacto interacional vivenciado pelos sujeitos envolvidos: equipe escolar, 

professor,  aluno e sua família. As atividades estão adaptadas ao contexto 

sociocultural, contemplando tarefas de soluções de problemas, tomada de 

decisões, pensamento crítico e criativo,  comportamentos relacionados  às  

rotinas de vida diária.  A avaliação desta experiência tem mostrado algumas 

lacunas que vem sendo  trabalhadas em diferentes momentos da intervenção de 

forma a responder com efetividade, à diversidade e atender um número maior de 

estudantes. 

 

Palavras chaves: Educação Especial. Superdotação. Diversidade 

 

ABSTRACT 
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In legal contribution currently governs the Brazilian education, giftedness (giftedness) 

includes within the scope of special education, taken as specific educational need, 

requiring specialized educational support. Thus, this study aims to evaluate a proposal to 

adapt the curriculum to a student of the fourth year of primary education in a public school, 

identified as gifted. The proposal offers activities to acquire knowledge outside school, in the 

fields of physics, mathematics and information technology, as well as thinking skills and socio-

emotional that complement the formal education process, grounded in ecological theory of 

development. We consider the school as a social space where knowledge beyond the 

academic, relational elements are present interactional impact experienced by the subjects 

involved: school staff, teachers, students and their families. Activities are adapted to the 

sociocultural context, contemplating troubleshooting tasks, decision making, critical and 

creative thinking, behaviors related to daily life routines. The evaluation of this experience has 

shown some shortcomings that have been worked at different times of the intervention to 

respond with effectiveness, diversity and serve a greater number of students. 

 

Key words: Special Education. Giftedness. Diversity 

 

 

 

A importância do reconhecimento da pessoa com altas habilidades e talentos está 

presente no  aporte legal que atualmente rege a educação brasileira:  a superdotação 

(sobredotação) inclui-se no âmbito  da educação especial, tida como necessidade educativa 

específica, requerendo  apoio educativo especializado. Tal interpretação tem gerado 

discussões que se estabelecem nas universidades, nas escolas, nos órgãos responsáveis pelas 

políticas de ação e, especialmente no âmbito das famílias que a cada obstáculo, a cada 

acontecimento extraordinário, tentam adaptar-se às novas situações.  

  A entrada em cena da diversidade é tão poderosa que rompe com  práticas 

estabelecidas e perpetuadas e requer modificações  imediatas.  Muitas vezes, as pessoas 

consideradas como talentosas ou com  superdotação, na diversidade sócio-escolar são  
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abordadas, nomeadamente nos domínios político e  institucionais, de maneira ambígua e  

contraditória.    A diversidade positivamente  verdadeira é a que tem o atributo ou a 

tarefa, ou ainda, o compromisso de reconhecer a pessoa  como tal, atribuindo-lhe  um  valor 

ético-moral considerando tais características um  recurso a promover o desenvolvimento 

como cidadão/cidadã.     

Porém muitas vezes, para a escola, a tal diversidade é vista como um problema que 

complica os processos de ensino e aprendizagem e não como uma característica própria da e 

integrada nas experiências cotidianas das pessoas. Cabe lembrar que tal entendimento 

representa, tipicamente, uma educação homogenizadora e centrada na criação de um aluno 

que reproduza condutas esperadas e conhecimentos  em condição de deficiência. 

Contraditoriamente às  limitações e dificuldades impostas por um  sistema educativo 

inflexível e  por conseguinte,  ter sua capacidade e  potencial posta em jogo para vencer  

obstáculos, tal fato pode provocar sentimentos positivos,  estimular a criatividade, o aumento 

da  imaginação e da inventividade, ajudando a formar uma  mente aberta, dinâmica, capaz de  

aceitar, receber, buscar e encontrar vários  obstáculos e soluções para vários problemas  

podem surgir no futuro.   

Assim, na interação com seus alunos, inclusive aquele com superdotação o professor, 

contato primordial e ligação efetiva entre o mundo familiar e acadêmico, além de uma 

desejável preparação que  abarque o conhecimento do funcionamento do desenvolvimento 

humano comum e  especial deve, à guisa dos ensinamentos de Guenther (2007) deve “ 

identificar  e estimular o potencial dos alunos com  altas habilidades  e apostar no seu 

desenvolvimento (...) isso “pressupõe encorajá-los a participar de atividades investigativas que 

resultem em projetos ou contribuições criativas e originais” (p. 103). 
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Em Psicologia e Educação sabe-se que a diferença faz crescer, provoca uma saída 

de limites previamente postos ou delimitados, possibilita ultrapassar fronteiras, exercitar 

formas de diferentes olhares. Não obstante, muitos desses  impedimentos constituem nossa  

humana natureza e o convívio inquietante e perturbador com a alteridade, com o mal estar da 

estranheza, a angústia do enfrentamento do desconhecido não podem se transformar em 

impeditivo para a consideração das  diferenças do outro. E isso se aplica, potencialmente, às 

pessoas que apresentam necessidades especiais, neste caso, superdotação. O enfrentamento 

deve se dar por meio, entre outros recursos, da experiência de olhar a diversidade do mundo 

com olhar curioso, investigador, complacente, reforçador.  

Guenther (2007) ensina “que a maneira de perceber os outros é aprendida pela 

experiência direta, iniciada no contexto familiar com tonalidades positivas ou negativas” 

(p.96), consolidada pela experiência escolar que se segue durante a vida. Neste sentido, em 

qualquer instância, a família torna-se  sempre o elemento agregador e fortalecedor de 

aspectos colaborativos essenciais para o sucesso de todas as crianças. Aliado a esse 

entendimento pressupõe-se que a construção de uma proposta de transformação não pode 

ser fruto tão somente de decretos e leis; antes, deve vir do desejo, da convicção, do  

comprometimento de todos os atores envolvidos, no sentido mesmo proposto por Nóvoa 

(1991) 

 

Educar significa instituir a integração dos educandos 

como agentes em seu lugar designado num conjunto 

social, do qual nem eles, nem seus educadores, têm o 

controle. Significa assegurar ao mesmo tempo a 

promoção desses mesmos educandos e, portanto, de 
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seus educadores,  em atores de sua própria História 

individual e da História coletiva em curso (p.109). 

 

O propósito fundamental  dos movimentos educativos críticos,  e aqui se inclui 

a cultura da diversidade é o de desenvolver teorias e práticas que contribuam para  a 

consolidação da emancipação social,  propiciando profundas reflexões. Desta forma, 

construindo, (des)desconstruindo, reconstruindo deve permanecer implícito o 

entendimento de que “toda pessoa expressa uma tendência a ser perfeita, a educar-

se, condições tais que fundamentam os princípios normativos de ordem moral e que 

são indispensáveis para o exercício de sua dignidade” (Denari, 2011, p. 34).  

Atualmente, no que tange às pessoas com superdotação,  a  discussão científica 

tem sido permeada por defesa das heranças biológicas e estimulação ambiental; 

porém, torna-se impossível apontar com exatidão quais dos fatores tornam-se 

determinantes para o surgimento de casos em todas as partes do mundo. 

No Brasil, pesquisadores como Fleith, Alencar, Guenther, Delou, Freitas, Costa, 

Rangni, vem sistematicamente dedicando-se ao estudo tanto da formação de 

professores para o trabalho  com alunos com superdotação, com estes propriamente, 

com os espaços que frequentam – escolas, centros profissionalizantes, universidades, 

quanto com suas famílias. As redes que se estabelecem têm por princípio estudar as 

condições  em que o fenômeno se manifesta, suas características, extensão, 

possibilidades e sugerir políticas de ação. Mais recentemente, o Estado de São Paulo 

(Brasil) por meio de sua Secretaria de Educação, vem estudando formas de  propiciar a  
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aceleração de níveis (classes)  para os alunos que notadamente se destacam nestas 

habilidades. Além disso, o plano de ação  prevê parcerias com institutos de 

pesquisas como forma de incentivar a criatividade e o gosto pela ciência. 

Considerando tais premissas este trabalho tem por objetivo avaliar uma 

proposta de adaptação curricular para um aluno de  quarto ano do ensino 

fundamental de uma escola pública, identificado como superdotado. 

Considera-se a escola como um espaço social onde além dos conhecimentos 

acadêmicos, estão presentes elementos relacionais do impacto interacional vivenciado 

pelos sujeitos envolvidos: equipe escolar, professor,  aluno e sua família. As atividades 

estão adaptadas ao contexto sociocultural, contemplando tarefas de soluções de 

problemas, tomada de decisões, pensamento crítico e criativo,  comportamentos 

relacionados  às  rotinas de vida diária. 

 

Trilhando por caminhos desconhecidos – o método 

 

A pesquisa  faz parte de um projeto de extensão desenvolvido em uma escola 

pública sob a égide estadual, de ensino fundamental (segundo ciclo – quinto a nono 

anos – e ensino médio). O contexto social da escola é  contrastante: trata-se de um 

bairro de classe média, com comércio intenso, opções de lazer, porém cercado por 

ilhas de  maior pobreza o que faz com que a população que frequenta a escola  tenha 

diferentes condições sócio-culturais. Assim, a indicação  deste tema para investigação 
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partiu da própria necessidade de ajustar  atividades curriculares possíveis  dentro 

dos limites  propostos pelos documentos escolares, de forma a: de um lado, 

estimular professores e alunos à busca de conhecimentos; de outro lado, melhorar as 

condições de comportamento dos alunos.  

Para o desenvolvimento deste trabalho optou-se pela abordagem qualitativa, 

com características exploratórias de um estudo de caso visando abrir espaços para 

outros estudos posteriores, conforme recomenda Vilelas (2009). 

Tramitadas as condições éticas exigidas, a partir de informações dadas pelos 

professores, do estudo do plano curricular  destinado à série – quinto ano -   

frequentada por Igor, com 12 anos de idade (nome fictício), passou-se à elaboração 

conjunta com os professores participantes, de uma programação de enriquecimento 

de atividades escolares e extra-escolares. Para a determinação destas atividades foram  

decisivas as conversas de aproximação com o garoto, professores  e seus pais;  a partir 

destas, informações, criou-se, então, a rede do saber e de cuja organização participam 

além de Igor, outros colegas de sua sala e estudantes dos cursos de Pedagogia, 

Educação Especial, Educação Física, Música, Psicologia, Química, Matemática e 

Engenharia Física de duas universidades públicas (estadual e federal) da cidade, sob a 

coordenação desta  pesquisadora.  

As conversas foram fundamentais, ainda, para  a determinação dos interesses 

de Igor e  estão adaptadas ao contexto sociocultural, contemplando tarefas de 

soluções de problemas, tomada de decisões, estimulação e fortalecimento de  

pensamento crítico e criativo,  comportamentos relacionados  às  rotinas de vida 
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diária. Seus interesses mais fortes estão voltados à área das ciências exatas, 

especialmente no que se pauta pela mecânica de funcionamento desde  objetos 

simples até  os mais complexos, tais como, motores, computadores, engenhos 

aeronáuticos. Além disso, ele desenha com muita facilidade sempre algo relacionado 

com corpos celestes: estrelas e astros.  

Para suprir esses conhecimentos que não se concretizam no plano pedagógico 

e na grade curricular da série cursada, foram  criadas oficinas em que, à parte do 

conhecimento teórico adaptado ao nível de linguagem do aluno, há a possibilidade de  

vivenciar os aspectos práticos pertinentes a cada experimento: estes acontecem nos 

laboratórios das universidades, uma vez a cada mês, durante  3 dias, sob a supervisão 

de alunos dos cursos mencionados previamente. Salientam-se as oficinas  referentes à 

astronomia que ocorrem no Observatório  de uma das universidades. O interesse de 

Igor por esse assunto fêz com o garoto passasse rapidamente por todos os estágios  do 

treinamento e, atualmente, ele é responsável por disseminar informações aos alunos  

da rede escolar que ali vão a visitar. 

Outro foco de interesse de Igor relaciona-se à música. Ele toca  violino, viola e 

piano e participa de uma orquestra experimental da cidade. Segundo suas declarações 

“a música faz com eu  seja igual aos  meus colegas, assim, normal! De acordo com as 

declarações de seu pai, o fato de  estar na orquestra  “melhorou a rotina, criou 

responsabilidade e fêz com que Igor  se tornasse menos tímido” . Sua mãe também 

salienta que o envolvimento nos projetos de adequação curricular  junto com os 

professores e acadêmicos “fêz com que ele virasse gente, não se apavora mais” 



 

Parte II |Pág. 2801  

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. 

 

Para os professores e acadêmicos, não só a evolução  escolar de Igor é 

motivo de  alegria e incentivo. As atividades conjuntas de adaptação das atividades 

destinadas à classe toda, permitiu  (re)conhecer o potencial dos alunos e suprir  

algumas dificuldades especialmente relacionadas à aprendizagem e ao ensino de  

habilidades linguísticas e  de pensamento  crítico, começando por atitudes de 

aceitação e validação de auto-estima. 

Conforme suas próprias declarações, Igor não gostava de estudar, não se 

interessava pelas atividades de sua classe,  não praticava esportes e mantinha-se 

sempre isolado. Tais condições  preocuparam a equipe escolar que, em conversa com 

os pais, sugeriu a participação do garoto  na rede do saber. 

 

Os primeiros resultados... 

Além de propiciar um envolvimento  dos acadêmicos de diferentes cursos das 

universidades e o entrosamento com rotinas  docentes, a pesquisa tem revelado  que 

as atividades que se oferecem aos alunos como desafios cognitivos apropriados  para 

suas competências, atividades que os façam refletir, que permitam expressar-se em 

diferentes linguagens, impulsionam o conhecimento, desenvolvem a capacidade de 

observação: experimentando e apreendendo, dá-se o aprendizado. 

 Para além dos limites acadêmicos, os resultados vem demonstrando que as 

queixas dos professores e equipe escolar relativas ao comportamento disruptivo dos 

alunos, perderam espaço na agenda escolar: a escola vem se tornando mais alegre, um 
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espaço de  (con)vivência mais respeitoso, mais humano. E o alcance desses 

resultados se revela, entre outros,  na criação de uma banda de percussão que 

vem se apresentando na cidade e na região, (e)levando o nome da escola. E mais; 

alguns alunos do ensino médio vem mostrando desempenho suficiente para alcançar 

excelentes médias que os habilita aos vestibulares de universidades públicas e cursos 

técnicos superiores. Para os envolvidos diretamente (pesquisadora, e alunos), o 

desafio se apresenta mais brando, o que não  nos exime da responsabilidade de  

continuar aprimorando o projeto. 

No caso específico de Igor, entende-se que a principal mudança até o momento 

seja aquela relacionada à auto-estima: ele reconhece seu valor como pessoa e se sente 

responsável por si e por aqueles com quem se relaciona. De acordo com Renzulli 

(2004) a pessoa com supertdotação destaca-se de forma original e criativa nas 

situações que envolvem resolução de problemas afetos à vida diária. Ainda segundo 

esse autor, o comportamento  de uma pessoa com superdotação exige a interação de  

ao menos três  grupamentos, a saber:  habilidades gerais ou específicas acima da 

média; elevados níveis de comprometimentos com as tarefas propostas e expressão 

criativa. Pelo desempenho nas atividades propostas, Igor preenche a condição.  

No caso dos professores, a grande virada foi  perceber que as atividades 

propostas em nada dificultaram sua rotina: ao contrário, a alteração  do ambiente da 

sala, as aulas que ocorrem em diferentes espaços escolares e extra-escolares, criaram 

condições facilitadoras do rompimento de preconceitos, medos e insegurança. Para 

tanto, é inegável o apoio constante e o envolvimento da direção da escola que busca, 
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constantemente, esclarecer as famílias sobre a  importância das novas atividades e 

da nova identidade da escola.  

Por fim, polemiza-se um entendimento bastante comum nas escolas brasileiras 

que tem sido revelados por diversos pesquisadores: a falta de informações sobre 

superdotação, o que redunda em barreiras atitudinais, preconceitos e falsa inclusão. 

Como recomendam Guenther, (2007), Rech e Freitas (2004), Alencar & Fleith (2001), 

há que se incentivar o estabelecimento de pesquisas mais apuradas e programas de 

incentivo ao potencial desses alunos para que possam desenvolver-se plenamente, em 

sua condição de PESSOA. 

 

 

 

Comentários finais desta etapa 

Contrapontos à parte na discussão dos entendimentos e correntes teóricas 

sobre superdotação, altas habilidades e talentos, em que o consenso parece brincar 

com a expectativa anunciada e pré determinada pela semântica, entende-se a 

necessidade cada vez mais premente, de voltar o olhar à temática. São ainda muito 

tímidas as iniciativas que, quase sempre, se apoiam em núcleos constituídos por 

pessoas expoentes que tomam  a si a responsabilidade de criar espaços que propiciem  

desenvolvimento de programas voltados às pessoas com superdotação.  
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Assim, com base nessa necessidade e por entender que  a Educação 

Especial, ao menos no Brasil,  ainda se mantém aquém da importância desse 

investimento é que se origina este trabalho. 

O senso de respeito aos direitos à educação, por parte da equipe escolar, 

motiva os participantes, embora não se distancie das dificuldades e, especialmente, da 

descrença, do medo e do preconceito que permeiam professores, famílias e alunos. No 

entanto, contraditoriamente, a história do sucesso de Igor tem sido um dos fatores 

que levam impulso  e motivação para a continuidade do trabalho e ampliação das 

participações. 

Para tanto, professores e demais membros da equipe escolar (coordenadores, 

diretores, supervisores) necessitam contar com um repertório de destrezas, 

conhecimentos, enfoques pedagógicos, métodos, materiais didáticos adequados e 

tempo suficiente para dispensar atenção a todos os alunos, e àqueles com 

necessidades especiais, entre as quais, a superdotação. 

Estão previstas capacitações com professores, grupos de estudo envolvendo 

alunos das universidades, além dos próprios professores, bem como, a médio prazo, a 

criação de  um número maior de espaços que atendam às pessoas com superdotação, 

dando-lhes suporte acadêmico e apoio psicossocial.  

Por fim, a riqueza que se pretende na elaboração de práticas pedagógicas 

inovadoras e inclusivas para todos assenta-se em um conjunto complexo de processos 

de ação e reflexão, que pressupõe efetuar uma mediação entre o passado e o futuro, 

aprendendo com e apreendendo da experiência, os erros e as melhorias alcançadas. 
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Pressupõe, ainda, mediar entre o conhecimento e a ação. Por último, mas não 

definitivamente, implica um avançar rumo à coerência global e às ações parciais 

que se promovam, o que representa um importante esforço para incluir paradigmas 

contra-hegemônicos articuladores de um fazer efetivo, viável e superador. 
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UMA ESCOLA PÚBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL  
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RESUMO: No Brasil, a partir do paradigma da inclusão, a educação de pessoas com 

deficiência teve um progresso significativo, apoiado em documentos, legislações, portarias, 

decretos e diretrizes, com vistas a oferecer uma educação de qualidade para todos os alunos. 

Neste sentido, garante a matrícula de alunos com deficiência, nas escolas do ensino regular em 

sala de recursos multifuncionais promovendo serviço de atendimento educacional 

especializado-AEE, que tem como função oferecer ao aluno recursos “complementar ou 

suplementar” que contribua para sua efetiva aprendizagem. O presente trabalho tem por objetivo 

apresentar um relato de experiência com um grupo de alunos diagnosticados com deficiência 

intelectual em uma sala de recursos multifuncionais de uma escola pública municipal do Ensino 

Fundamental. A participação dos pesquisadores com essa escola deu-se por estarem envolvidos 

em um projeto maior nessa área. Primeiramente foi realizada uma sondagem desses alunos de 

acordo com os estudos de Ferreiro (1985), procurando identificar a situação dos níveis de escrita 

em que se encontravam e verificou-se que dois estavam no nível silábico e um no pré-silábico. 

A partir desses dados iniciais foram desenvolvidas e aplicadas atividades contando com o apoio 

da professora especializada e da classe comum. Participaram desse estudo três alunos com 

deficiência intelectual frequentando o terceiro ano do ensino fundamental, com idade variando 

de oito a nove anos, e duas professoras. Foram aplicadas atividades pedagógicas de 

reconhecimento de palavras, frases, contação e intepretação de histórias, jogos de letras, entre 

outros, durante o período de um semestre, duas vezes por semana. Ao final do semestre, 

                                                             
153 Alunas do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
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realizaram-se novas sondagens visando verificar o aproveitamento dos alunos diante do 

trabalho realizado, tendo como resultado significativas mudanças de nível de escrita, 

passando do pré-silábico para o silábico-alfabético e do silábico para o alfabético.  O 

trabalhou mostrou a importância da complementação e planejamento em equipe das atividades 

escolares que vão ao encontro das necessidades dos alunos que apresentam deficiência 

intelectual.  

Palavras chave: Deficiência intelectual; sala de recursos multifuncionais; leitura; escrita.  

EXPERIENCE REPORT: STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITY 

RESOURCE ROOM IN MULTIFUNCTIONAL OF A PUBLIC SCHOOL OF BASIC 

EDUCATION 

 

Abstract: In Brazil, the paradigm of inclusion, education of people with disabilities had 

significant progress, supported by documents, laws, ordinances, decrees and guidelines, aiming 

to provide a quality education for all students. In this sense, ensures the enrollment of students 

with disabilities in regular schools in promoting multifunctional resource room service 

specialized schooling -ESA, which is designed to provide the student resources "complement or 

supplement" that contributes to their effective learning. This paper aims to present an 

experience report with a group of students diagnosed with intellectual disabilities in a resource 

room multifunctional a public school elementary school. The participation of researchers with 

this school was given for being involved in a major project in this area. We first carried out a 

survey of these students according to the studies of Smith (1985), seeking to identify the 

situation of writing levels they were in and it was found that two were at the syllabic and the pre 

- syllabic. From these initial data were developed and implemented activities with the support of 

specialized teacher and regular classroom. Study participants were three students with 

intellectual disabilities attending the third year of primary school, aged eight to nine years and 

two teachers. Were applied pedagogical activities recognition of words, phrases, story and 

Interpretation of stories, letters games, among others, during a semester, twice a week. At the 

end of the semester, there was new polls in order to verify student achievement on the work 

performed, resulting in significant changes in the level of writing, from the pre-syllabic to 

syllabic-alphabetic and syllabic to alphabetic. The worked showed the importance of 

complementing and planning staff in school activities that meet the needs of students who have 

intellectual disabilities. 

 

Keywords: Intellectual Disability; multifunctional resource room, reading, writing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho tem por objetivo apresentar um relato de experiência com um grupo 

de alunos diagnosticados com deficiência intelectual em uma sala de recursos multifuncionais 

de uma escola pública municipal do Ensino Fundamental. A participação dos pesquisadores 

com essa escola deu-se por estarem envolvidos em um projeto maior nessa área que é um dos 

temas de pesquisa realizados “Grupo de Estudos e Pesquisas na Educação Básica – Educação 

Especial” GEPEB - EDESP que tem como linha de pesquisa a Formação do Professor, Trabalho 

Docente e Práticas Pedagógicas do Programa de Pós Graduação em Educação Escolar da 

Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara SP.  O foco do grupo é analisar a formação e o 

trabalho do professor na Educação Básica, e oferecer conhecimentos formativos e acadêmicos 

em educação especial visando  auxiliá-lo na prática docente de modo a promover a educação 

inclusiva. 

 Para tanto, as discussões do grupo estão pautadas nos documentos e publicações 

expedidos pela Secretaria de Educação Especial
156

, que tem como premissa desenvolver 

programas, projetos e ações pautados na Política Nacional de Educação Especial na perspectiva 

da Educação Inclusiva. A partir da nova política, os alunos considerados público-alvo da 

educação especial são aqueles com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e com 

altas habilidades/superdotação. (BRASIL, 2008a) 

 

2 CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA 

No decorrer da história da humanidade as pessoas com deficiência sofreram estigmas, 

preconceitos e exclusão, sendo que a educação dos mesmos ocorria em instituições religiosas, 

                                                             
156 Esta Secretaria foi extinta a partir do Decreto n° 7.480 de 16 de maio de 2011, que aprova a nova 

Estrutura Regimental do Ministério da Educação, sendo alocada a partir da nova estrutura organizacional 

na Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, como Diretoria de 

Políticas de Educação Especial. (Dados disponíveis no site do Ministério da Educação – MEC). 
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instituições especializadas e classes especiais. (BIANCHETTI, 1995; BUENO 1995; 

CARMO, 1994; JANUZZI, 2004; MAZZOTTA, 2001; PESSOTTI, 1984). 

  No Brasil, a partir da década de 1990, pautada pelo paradigma da escola inclusiva, 

documentos e tratados internacionais, como a Declaração Jomtien, de Salamanca e a Convenção 

de Guatemala
157

, nortearam as políticas públicas com a premissa de oferecer uma educação de 

qualidade para todos os alunos.   

 A Lei nº 9394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, em 

seu artigo 4º, garante o atendimento educacional especializado e gratuito, preferencialmente no 

ensino regular aos educandos com necessidades especiais. (BRASIL, 1996) 

 As Diretrizes Nacionais da Educação Especial na Educação Básica afirma o 

compromisso das políticas públicas, bem como o desafio a ser enfrentado na operacionalização 

da Inclusão escolar, salientando: 

 

[...] que todos os alunos, independentemente de classe, raça, gênero, 

sexo, características individuais ou necessidades educacionais 

especiais, possam aprender juntos em uma escola de qualidade [...] 

numa clara demonstração de respeito às diferenças e compromisso 

com a promoção dos direitos humanos. (BRASIL, 2001, p. 29). 

 

 Para Beyer (2005), a proposta de educação inclusiva visa “[...] atender todas as crianças, 

sem qualquer exceção”. Neste sentido, não determina distinções de espécies alguma, no que 

tange às características diversificadas de aprendizagem de seus alunos. (BEYER, 2005, p.13). 

Na concepção do referido autor e também das normativas educacionais brasileiras, a 

escola se adapta as necessidades do aluno com o propósito de buscar caminhos para as 

mudanças atitudinais, arquitetônicas e de recursos. (BRASIL, 2001; BEYER, 2005) 

De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva do Ministério da Educação - MEC afirma que “o movimento mundial pela educação 

                                                             
157 1990 – A Declaração de Jomtien assegura que “toda pessoa tem direito à educação”. 

  1994 – A Declaração de Salamanca destaca sobre princípios, políticas, práticas na área das necessidades 

educativas especiais. 

  1999 – A Convenção de Guatemala propõe a eliminação de todas as formas de discriminação contra 

as pessoas portadoras de deficiência. (UNESCO) 
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inclusiva 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, 2008a, p. 1). 

  O referido documento considera a pessoa com deficiência “[...] aquela que tem 

impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental ou sensorial que, em interação com 

diversas barreiras, podem ter restringida sua participação plena e efetiva na escola e na 

sociedade.” (BRASIL, 2008a, p. 9). 

Considera também, a Educação Especial como uma modalidade de ensino que perpassa 

todos os níveis, etapas e modalidades da educação escolar e realiza o atendimento educacional 

especializado para os alunos com deficiência, conforme preconiza a Lei de Diretrizes e Bases nº 

9.394/1996 e o decreto nº 6.571/2008. 

 Segundo o Decreto nº 6571/08 o atendimento educacional especializado – AEE é 

definido por: 

[...] um serviço da Educação Especial que 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 para sua plena participação na sociedade e 

desenvolvimento de sua aprendizagem (BRASIL, 2008b). 

 

  Sob essa ótica, o serviço completa ou amplia a formação do aluno, porém, na referida 

política as atividades desenvolvidas no AEE diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula 

comum, não sendo substitutivas à escolarização e deve estar articulada com a proposta 

pedagógica do ensino comum. 

Na Resolução nº 04, de 02 de outubro de 2009, foi estabelecida as Diretrizes 

Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, apresentando 

a organização do AEE no seu artigo 5º: 

 

O AEE é realizado, prioritariamente, na sala de recursos 

multifuncionais da própria escola ou em outra escola de ensino 

regular, no turno inverso da escolarização, não sendo substitutivo às 

classes comuns, podendo ser realizado, também, em centro de 

Atendimento Educacional Especializado da rede pública ou de 
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instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 

lucrativos, conveniadas com a Secretaria de Educação ou órgão 

equivalente dos Estados, Distrito Federal ou dos Municípios. 

(BRASIL, 2009, p. 2). 

 

 Nas redes escolares, com destaque ao ensino público municipal e estadual
158

, esses 

alunos devem frequentar o atendimento especializado no turno inverso ao das aulas regulares, 

em sala de recursos, visando desenvolver seus potenciais, oferecer um maior acesso ao 

conhecimento e ampliar as habilidades e capacidades que lhes são próprias.  Por ser este um 

espaço de apoio pedagógico destinados a alunos com diferentes tipos de deficiência, deve ser 

oferecido por professores especializados. 

 No caso dos alunos com deficiência intelectual, se diferenciam dos demais em termos 

de aprendizagem dos conteúdos escolares, pois, conforme pontuam Batista e Mantoan (2007, p. 

22) “trata-se de barreiras referentes à maneira de lidar com o saber em geral, fato que reflete 

preponderantemente na construção do conhecimento escolar”. 

A American Association on Intellectual and Developmental Disabilities
159

 - AAIDD 

define como “[...] uma significativa limitação tanto no funcionamento intelectual quanto no 

                                                             
158

 Art. 8º - A implementação de Serviços de Apoio Pedagógico Especializado (SAPEs) tem por objetivo 

melhorar a qualidade da oferta da educação especial, na rede estadual de ensino, viabilizando-a por uma 

reorganização que, favorecendo a adoção de novas metodologias de trabalho, leve à inclusão do aluno em 

classes comuns do ensino regular. 

Parágrafo único - Os Serviços de Apoio Pedagógico Especializado (SAPEs) serão 

implementados por meio de: 

1 - atendimento prestado por professor especializado, em sala de recursos específicos, em 

horários programados de acordo com as necessidades dos alunos, e, em período diverso daquele que o 

aluno frequenta na classe comum, da própria escola ou de outra unidade; 

2 - atendimento prestado por professor especializado, na forma de itinerância. (SÃO PAULO 

(Estado), 2008). 

159
 Intellectual disability is characterized by significant limitations both in intellectual functioning and in 

adaptive behavior as expressed in conceptual, social, and practical adaptive skills. This disability 

originates before age 18. The following Five assumptions are essential to the application of this 

definition. - Limitations in present functioning must be considered within the context of community 

environments typical of the individual’s age peers and culture. - Valid assessment considers cultural and 

linguistic diversity as well as differences incommunication, sensory, motor, and behavioral factors.   -  

Within an individual, limitations often coexist with strengths. - An important purpose of describing 
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comportamento adaptativo expressados em habilidades conceituais, sociais e práticas. Essa 

condição origina-se antes dos dezoito anos de idade”. (SCHALOCK et.al, 2010 p. 4).  

De acordo com Buntinx e Schalock (2010, p. 285) cinco pontos são essenciais para a 

aplicação desta definição: Limitações no atual funcionamento devem ser consideradas no 

contexto de ambientes da comunidade típicas de seus pares, a idade do indivíduo e da cultura.; 

Avaliações válidas consideram a diversidade cultural e linguística, bem como diferenças de 

comunicação e fatores sensoriais, motores e comportamentais.; No indivíduo internamente, 

coexistem limitações e pontos fortes.; Um importante objetivo para descrever limitações é 

desenvolver um perfil de suportes para as suas necessidades, com apoios personalizados 

apropriados.; Com apoios personalizados apropriados durante um longo período, o 

funcionamento da vida da pessoa com deficiência intelectual em geral vai melhorar. 

Ainda de acordo com os autores, esse quadro conceitual do funcionamento humano 

reconhece que a manifestação da deficiência intelectual envolve a dinâmica, engajamento 

recíproco entre a capacidade intelectual, o comportamento adaptativo, saúde, participação, 

contexto e apoios individualizados. 

Sob essa ótica, os pesquisadores apontam para a dificuldade de diagnosticar a 

deficiência intelectual, bem como a elegibilidade e encaminhamento aos serviços 

especializados, devido à complexidade do diagnóstico diferencial, definição e da a uma gama de 

abordagens da referida deficiência. (BRASIL, 2007; BOER, 2012; VELTRONE; MENDES, 

2012) 

Salienta-se aqui que as pesquisas e políticas educacionais internacionais nessa 

área, têm influenciado “a publicação dos documentos oficiais brasileiros, que, por sua 

vez, têm adotado a terminologia, a definição, bem como suas respectivas 

recomendações para a identificação de pessoas com deficiência intelectual”. (MENDES; 

VELTRONE, 2012, p. 4). 

Durante muito tempo, a deficiência intelectual foi tratada como doença mental pelo 

campo da medicina e sob essa influência, na área educacional eram colocados em instituições 

                                                                                                                                                                                   
limitations is to develop a profile of needed supports. - With appropriate personalized supports over a 

sustained period, the life functioning of the person with intellectual disability generally will improve. 

This conceptual framework of human functioning has two major components: five dimensions 

(intellectual abilities, adaptive behavior, health, participation and context), and a depiction of the role that 

supports play in human functioning. (AAIDD, 2010) 
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especializadas de acordo com os resultados dos testes de “Coeficiente de Inteligência – QI”. 

(BRASIL, 2007; LOPES; MARQUESINI, 2012) 

As nomenclaturas utilizadas para identificar essas pessoas eram de natureza depreciativa 

tais como: idiotas, incapacitados, retardados, dentre outros. O termo deficiência mental a partir 

deste contexto passou a ser utilizado nos documentos oficiais dos órgãos governamentais e a 

partir das Diretrizes Nacionais da Educação Especial na Educação Básica (BRASIL, 2001) 

estabeleceu-se a necessidade de mudanças de paradigmas sociais e educacionais, bem como 

definições mais adequadas. 

Neste sentido, pautada na definição da AAIDD, substituiu-se a expressão deficiência 

mental por deficiência intelectual, conforme definido anteriormente, uma vez que este 

direcionamento gira em torno do funcionamento intelectual. 

A deficiência intelectual desafia a escola regular “[...] no seu objetivo de ensinar, de 

levar o aluno a aprender o conteúdo curricular, construindo o conhecimento”. Esses alunos 

apresentam um estilo particular de lidar com o conhecimento, que não corresponde, muitas 

vezes, com o que a escola enaltece. (BRASIL, 2007, p.16). 

Neste contexto, as escolas têm a função de oferecer uma educação de qualidade para 

todos, ou seja, buscar soluções para atender esses alunos, envolvendo todo o tipo de estratégias 

necessárias para aprendizagem como adaptação no currículo, nas atividades e no processo de 

avaliação.  

Em relação à aprendizagem da leitura e escrita - que vai além da codificação e 

decodificação de palavras - no caso da deficiência intelectual, “[...] são semelhantes aos 

daqueles considerados normais sob muitos aspectos. Esses aspectos dizem respeito ao 

letramento, à dimensão desejante, às expectativas do entorno, ao ensino e às interações 

escolares.” (BRASIL, 2007, p. 47).  

 A pesquisadora Emília Ferreiro ficou conhecida no Brasil a partir da década de 1980 

pela sua contribuição no campo educacional, por suas pesquisas mostrarem como a criança 

adquire o conhecimento da escrita a partir de formulação hipóteses: pré-silábica, silábica, 

silábica alfabética e alfabética. 

 Esses estudos trouxeram novas concepções a respeito da aquisição de escrita, havendo 

no ano de 1984, a implantação no sistema de ensino estadual paulista nos séries iniciais do 
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Ensino Fundamental. Nessa concepção a criança constrói o seu conhecimento, porém é 

trabalho do professor organizar atividades que favoreçam a sua reflexão sobre a escrita. 

 

3 CONTEXTUALIZAÇÃO METODOLÓGICA 

 

O presente relato se pauta por uma abordagem qualitativa pelo seu envolvimento com o 

ambiente natural e por permitir uma maior aproximação entre os envolvidos no estudo, 

valorizando todas as ações e dados da realidade. 

Nessa abordagem, a preocupação é maior em relação ao processo do que com o produto, 

pois, ao estudar algum problema é importante constatar como ele se manifesta nas “[...] 

atividades, nos procedimentos e nas interações cotidianas”. (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 12) 

Neste sentido, há sempre a perspectiva de assegurar a participação dos envolvidos e de 

como enfrentam as situações que estão sendo enfocadas. 

Também por pretender analisar um contexto específico, se define por um estudo de caso 

que segundo André (1984, p. 52), “o ´caso´ é assim, como um sistema ´delimitado´ algo como 

uma instituição, um currículo, um grupo, uma pessoa, cada qual tratado como uma entidade 

única e singular.”.  

 A importância de se utilizar o estudo de caso nesse relato se deu pelo fato de residir “na 

forma aprofundada de retratar a realidade contextualizada com a preocupação de transmitir de 

forma clara, os dados coletados, tendo por objetivo, a aproximação máxima da experiência 

pessoal e profissional do leitor.” (MANZOLI; SIGOLO 2012, p. 90).  

 O presente trabalho visou realizar uma sondagem de escrita com alunos que 

apresentavam deficiência intelectual e de acordo com os resultados obtidos, aplicar atividades 

voltadas ao atendimento dos seus aspectos cognitivos, motores e sociais.  

 A escolha dessas crianças deu-se por meio de uma conversa com a professora do ensino 

regular que por sentir a necessidade de melhor compreende-las, procurou um dos membros do 

GEPEB para orientações.  

 Foi realizada uma reunião com as duas professoras: ensino regular e especialista da sala 

de recursos multifuncionais juntamente com os membros do GEPEB e ficou acordado que o 
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trabalho se daria na referida sala, contando com o apoio da professora especialista. 

Acordou-se também, que iniciaria por uma sondagem de escrita de acordo com Ferreiro 

(1985) para verificar como estava se dando suas hipóteses de escrita, e a partir daí, 

desenvolver atividades voltadas para os aspectos globais das crianças com ênfase no social, 

motor e cognitivo.   

Foram participantes desse estudo 3 crianças com deficiência intelectual incluídas no 

terceiro ano do ensino regular que frequentavam uma sala de recursos multifuncionais em 

período oposto ao escolar e duas professoras sendo uma a especialista desta sala e uma do 

ensino regular. E, indiretamente, a diretora e os pais.  

A avaliação seguiu os passos utilizados por Carraher e Rego (1981, p. 34), ao 

“investigar a relação entre o realismo nominal e o progresso em leitura com crianças em 

processo de alfabetização”. Esta deu-se por meio de entrevistas para dizerem “palavras grandes, 

pequenas e parecidas, bem como, a comparar pares de palavras quanto ao tamanho e á 

semelhança.” 

  A diretora da escola ofereceu uma sala para a aplicação das sondagens que se deu 

individualmente em horário oposto ao período escolar, duas vezes por semana, durante um mês, 

com uma hora de duração cada sessão.   

Os resultados dos diálogos (sondagens) com os alunos, apresenta-se abaixo e a fim de 

evitar qualquer identificação com os nomes e preservar suas identidades e privacidades, serão 

indicados por A1 referindo-se ao aluno 1, A2 e A3 respectivamente. A indicação E refere-se à 

entrevistadora da criança, sendo esta, uma das pesquisadoras do GEPEB.  

 Visando verificar como o aluno A1estava em termos cognitivo, foi apresentado um jogo 

de quebra cabeça com 7 peças e não conseguiu monta-lo, precisando de ajuda da entrevistadora 

que nesse momento foi instigando-o a falar sobre as peças do jogo. Percebeu-se que ele não 

reconhecia cores, não conseguia agrupar objetos quanto à forma, tamanho, cor e tampouco dizer 

o nome da cidade em que mora, bairro, rua, e informações sobre os membros de sua família. 

 O mesmo aconteceu com o aluno A2, com a escrita da palavra tomate não conseguindo 

juntar as sílabas para formar as palavras, mas demonstrando dominar o som das letras.   

Foi oferecido o mesmo jogo de quebra cabeça anterior e resolveu com o apoio da 

entrevistadora, demonstrando vontade de aprender a ler e escrever.    



 

Parte II |Pág. 2817  

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 entrevistadora leu a história da galinha colocando o aluno diante de situações 

problemas como: na história, quem você acha que foi mais esperto, a galinha ou a minhoca, 

por quê?  Se você tivesse na situação da galinha o que faria? E se você fosse à minhoca o 

que teria feito? Suas respostas demonstraram uma certa vivacidade para resolver situações 

problemas. Foi mostrado também uma série de materiais escritos como jornal, revista, bula de 

remédio e materiais não escritos. Suas respostas eram oscilantes, demonstrando ora conhecer, 

ora não a função dos objetos, de acordo com a familiaridade com os mesmos.  

Em relação ao Aluno A3 este demonstrou entusiasmo ao escolher o livro “O balaio do 

rato” e ia apontando as palavras tão rapidamente e virando as páginas, que não dava tempo da 

entrevistadora fazer a leitura. Tornou-se necessário explicar a importância da entonação de voz, 

do ritmo de leitura e fala e outros do gênero mostrando a ele que se apontasse para a escrita de 

forma mais lenta, poderia compreender melhor a história e apreciar suas ilustrações. A partir de 

então, escolhia um livro, apreciava, tentava ler outro e outro, num total de cinco livros. 

Foi oferecido a ele letras móveis para escrever as palavras, mas preferiu brincar de 

joguinho de empilhar, separá-las por cor e fazer castelinhos.   Resolveu com ajuda o jogo de 

quebra cabeça de 7 peças.  

  Conforme podemos perceber, os resultados dessa fase apontaram que o aluno A1 

encontrava-se no nível pré-silábico de escrita, que de acordo com Ferreiro e Teberosky (1986), 

nesse nível, a criança não apresenta nenhum tipo de correspondência sonora entre grafia e som. 

No caso do aluno deste relato, encontrava-se na subcategoria de Escrita Fixa significando que 

uma quantidade de letras seguida de uma mesma ordem, servia para escrever qualquer nome, 

acreditando assim, estar fazendo a escrita convencional. Para exemplificar: o aluno escrevia 

baseado no seu nome, qualquer outra palavra solicitada e quando questionado sobre isso, 

invertia a ordem das letras para ficar diferente, acreditando que dessa forma, estaria escrevendo 

outro nome. 

Os outros dois alunos (A2 e A3) encontravam-se na fase silábica de escrita que 

conforme pudemos observar, começaram a perceber a relação existente entre grafia e som. 

Conforme aponta Ferreiro e Teberosky (1986):  

 

Para poder ler coisas diferentes (isto é, atribuir significados diferentes) 

deve haver uma diferença objetiva nas escritas. Segue-se trabalhando 

com a hipótese de que faz falta uma certa quantidade mínima de 
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grafismos para escrever algo, e com a hipótese da variedade nos 

grafismos (FERREIRO; TEBEROSKY, 1986 p. 189). 

 

A partir desses resultados, foi desenvolvido um programa de atividades visando 

provocar conflitos cognitivos em relação à leitura e escrita, bem como a exposição a novas 

formas de se “enxergar” uma situação problema. Foi aplicado duas vezes por semana por um 

dos membros do GEPEB da Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara-SP. Também, com o 

apoio da literatura de estudiosos como Ferreiro e Teberosky (1986), Kato (1988), dentre outros.   

Kato (1988, p. 15) relata que “quanto mais a criança partilha dos atos de leitura e dos 

atos de escrita, mais fácil será para ela interpretar a aprendizagem da leitura e da escrita como 

uma extensão do potencial funcional da linguagem”.   

Neste sentido, as atividades do programa se distribuíram em: leituras de livros infanto-

juvenil, com realização de compreensão da história, recontar a mesma de acordo com o 

entendimento, desenhar e pintar os personagens da mesma, observar os desenhos da historia e 

descrevê-los detalhadamente, dar nome aos personagens e escrever de acordo com os seus 

conhecimentos.  Para essas atividades, foram utilizados diversos livros infantis
160

. 

Ao final do semestre, realizou-se novas sondagens visando verificar o aproveitamento 

dos alunos diante do trabalho realizado, tendo como resultado significativas mudanças de nível 

de escrita, passando do pré-silábico para o silábico-alfabético e do silábico para o alfabético.   

                                                             
160 Junqueira, S. (1992). A arara cantora. São Paulo: Ática. 

França, M.; França, E. (1992). O rabo do gato. São Paulo: Ática. 

_______. (1991). O balaio do rato. São Paulo: Ática. 

_______. (1991). Pato magro e pato gordo. São Paulo: Ática 

_______. (1988). Que medo. São Paulo: Ática. 

_______. (1991). Gato com frio. São Paulo: Ática. 

Góes, L. P.; Kuroda, N. (1986). A patota da pipoca. São Paulo: Brasil. Coleção Escadinha. Série um 

degrau.  

_______. (1986) O jacaré e o gato. São Paulo: Brasil. Coleção Escadinha. Série um degrau.  

_______. (1986) De ponta cabeça. São Paulo: Brasil. Coleção Escadinha. Série um degrau. 

_______. (1986) A cigarra e o grilo. São Paulo: Brasil. Coleção Escadinha . Série um degrau.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para o deficiente intelectual “[...] a acessibilidade não depende de suportes externos ao 

sujeito, mas tem a ver com a saída de uma posição passiva e automatizada diante da 

aprendizagem para o acesso e apropriação ativa do próprio saber”. (BRASIL, 2007, p. 22). 

Desta forma, as crianças que não apresentam deficiência intelectual conseguem de 

maneira espontânea tirar informações do objeto e são capazes de construir conceitos de forma 

progressiva, diferente dos alunos deficientes intelectuais, uma vez que estes precisam praticar 

sua atividade cognitiva para conseguirem o mesmo. (BRASIL, 2007). 

O trabalhou mostrou a importância da complementação e planejamento em equipe das 

atividades escolares que vão ao encontro das necessidades dos alunos que apresentam 

deficiência intelectual, que traz consigo dificuldade de aprendizagem no processo de 

alfabetização e a prática pedagógica na concepção construtivista traz grandes contribuições, 

conforme aponta os estudos de Ferreiro (1985). 

 

REFERÊNCIAS 

 

ANDRÉ, M. (1984). Estudo de Caso: seu potencial na educação. Cadernos de Pesquisa. São 

Paulo, n.49. p. 51-54, maio. 

 

BATISTA, C. A. M.; MANTOAN, M. T. E. (2007). Atendimento educacional especializado em 

deficiência mental. In: BRASIL. (2007). Ministério da Educação. Secretaria de Educação 

Especial.  Atendimento Educacional especializado: Deficiência mental. Brasília: MEC/SEESP. 

 

BEYER, H. O. (2005). Inclusão e avaliação na escola de alunos com necessidades 

educacionais especiais. Porto Alegre: Mediação. 

 

BIANCHETTI, L. (1995). Aspectos históricos da Educação Especial. Revista Brasileira de 

Educação Especial. v. II, n.3, p.07-19. 

 



 

Parte II |Pág. 2820  

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. 

 

BOER, W. A. (2012). Adequações curriculares na área da deficiência intelectual: análise 

de uma realidade. 119 f. Dissertação (Mestrado em Educação Especial), do Centro de 

Educação e Ciências Humanas Universidade Federal de São Carlos. São Carlos, UFSCar. 

 

BRASIL. (1988). Congresso Nacional. Constituição da República Federativa do Brasil. 

Brasília: Senado Federal, Centro Gráfico. 

 

______. (1996). Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional. Presidência da República: Casa Civil: Subchefia para Assuntos Jurídicos, 

Brasília. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/LEIS/L9394.htm>. Acesso em: 

22 maio 2008. 

 

______. (1998). Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 

curriculares nacionais: Língua Portuguesa. Brasília: MEC/SEF. 

 

______. (2001). Ministério da Educação. Diretrizes nacionais para a educação especial na 

educação básica. Brasília: MEC/SEESP. 

 

______. (2007). Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial.  Atendimento 

Educacional especializado: Deficiência mental. Brasília: MEC/SEESP. 

 

______. (2008a). Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Política Nacional 

de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília: MEC/SEESP. 

Disponível em: <http://www.mec.gov.br/SEESP.htm>. Acesso em: 17 nov. 2008. 

 

______. (2008b). Ministério da Educação. Decreto 6.571 de 17 de Setembro de 2008. Diário 

Oficial [da] República Federativa do Brasil. Brasília: DF, 18 set. 2008b. Seção 1, p. 26. 

 

______. (2009). Ministério da Educação/ Secretaria de Educação Especial. Resolução nº 4, de 

02 de outubro de 2009. Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado 

na Educação Básica, modalidade Educação Especial. Brasília: MEC/SEESP. 

 



 

Parte II |Pág. 2821  

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. 

 

BUENO, J. G. S. B. (1994). Educação Especial Brasileira: a integração-segregação do 

aluno diferente. São Paulo: EDUSP. 

 

BUNTINX,  W. H. E.;  SCHALOCK,  R. L. (2010). Models of Disability, Quality of Life, and 

Individualized Supports: Implications for Professional Practice in Intellectual Disability. 

Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities. V. 7. Nr. 4 pp 283–294. December.  

 

CARMO, A. A. (1994). Deficiência Física: a sociedade brasileira cria recupera e discrimina. 

Secretaria de Desportos. Brasília: MEC.  

 

CARRAHER, T. N. (Org.). (1999).  Aprender Pensando: Contribuições da Psicologia 

Cognitiva para a Educação. Petrópolis: Vozes. 

 

FERREIRO, E. (1985). Reflexões sobre Alfabetização. Tradução de Horácio Gonzáles e outro. 

São Paulo: Cortez. 

 

FERREIRO, E.; TEBEROSKY, A. (1986). Psicogênese da Língua escrita. Tradução de Diana 

M. Linchestein e outros. Porto Alegre: Artes Médicas, 1986. 

 

JANUZZI, G. (2004). A educação do deficiente no Brasil – dos primórdios ao início do século 

XXI. São Paulo: Autores Associados. 

 

__________. (1985). A luta do deficiente no Brasil. São Paulo: Autores Associados. 

 

KATO, M. A. (Org.). (1988). A Concepção da Escrita pela Criança. Campinas: Pontes. 

 

LOPES, E.; MARQUEZINE, M. C. (2012). Sala de recursos no processo de inclusão do aluno 

com deficiência intelectual na percepção dos professores. Rev. Bras. Ed. Esp., Marília, v. 18, n. 

3, p. 487-506, Jul.-Set. 

 



 

Parte II |Pág. 2822  

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. 

 

LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. (1986). Pesquisa em educação: abordagens 

qualitativas. São Paulo: EPU. 

 

MANZOLI, L. P.; SIGOLO, S. R. L.(2012). Práticas pedagógicas diferenciadas no atendimento 

educacional especializado de alunos com deficiência intelectual. In: ZANIOLO L. O.; 

DALL´ACQUA, M. J. C. (Orgs.). (2012).  Inclusão escolar: pesquisando políticas, formação de 

professores e práticas pedagógicas. Jundiaí: Paco Editorial.  p. 87-102. 

 

MAZZOTTA, M. J. S. (1989). Educação Especial: comum ou especial? São Paulo: Pioneira. 

__________. (2001). Educação Especial no Brasil: história e políticas públicas. São Paulo: 

Cortez. 

OMOTE, S. (Org.). (2004) Inclusão Intenção e Realidade. Marília: Fundepe. 

 

__________. (2004). Inclusão: da intenção à realidade. In: OMOTE, S. (Org.). (2004) Inclusão 

Intenção e Realidade. Marília: Fundepe, p.1–9. 

 

PESSOTTI, I. (1984). Deficiência Mental: da superstição à ciência. São Paulo: EDUSP. 

 

SÃO PAULO (Estado). (2008). Resolução SE 11, de 31 de janeiro de 2008. Dispõe sobre a 

educação escolar de alunos com necessidades educacionais especiais nas escolas da rede 

estadual de ensino e dá providências correlatas. Diário Oficial do Estado, São Paulo, 12 fev. 

2008. 

 

SCHALOCK R. L. ET al. (2010). Intellectual Disability: Definition, Classification, and 

Systems of Supports (11th Edition).  Washington: American Association on Intelectual 

Developpmental Disabilities – AAIDD. 

 

UNESCO. (1990). Declaração mundial sobre educação para todos: Satisfação das 

Necessidades Básicas de Aprendizagem. Jomtien. Disponível em: 

<http://www.unesco.org.br/publicacoes/copy_of_pdf/decjomtien> Acesso em: 07 jun. 2007. 

 



 

Parte II |Pág. 2823  

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. 

 

UNESCO. (1994). Declaração de Salamanca e linha de ação sobre necessidades 

educativas especiais. Brasília: CORDE. 

 

UNESCO. (1999). Convenção interamericana para eliminação de todas as formas de 

discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência. Guatemala. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/seesp/ arquivos/pdf/guatemala.pdf> Acesso em: 03 jun. 2007. 

 

VELTRONE, A. A.; MENDES, E. G. (2012). Impacto da mudança de nomenclatura de 

deficiência mental para deficiência intelectual. Educação em Perspectiva, Viçosa, v. 3, n. 2, p. 

448-450, jul./dez. 

 

ZANIOLO L. O.; DALL´ACQUA, M. J. C. (Orgs.). (2012). Inclusão escolar: pesquisando 

políticas, formação de professores e práticas pedagógicas. Jundiaí: Paco Editorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://portal.mec.gov.br/seesp/%20arquivos/pdf/guatemala.pdf


 

Parte II |Pág. 2824  

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. 

 

INCLUSÃO: UMA POSSIBILIDADE DE ROMPER COM O 

RACIONALISMO TÉCNICO NO PROCESSO DE ENSINO DE 

MATEMÁTICA 

 

INCLUSION: A CHANCE OF BREAKING THE RATIONALISM 

TECHNICAL PROCESS OF TEACHING MATHEMATICS 

 
SCHASTAI, Marta Burda - SEED / SME - Ponta Grossa – PR 

FARIAS, Elizabeth Regina Streisky - UNESPAR - Paranaguá – PR 

CRUZ, Gilmar de Carvalho - UNICENTRO - Irati – PR 

 

 

Resumo 

No presente estudo, relata-se uma experiência pedagógica vivenciada em uma classe de 6º 

ano do Ensino Fundamental do período noturno, em um Colégio da periferia do 

Município de Ponta Grossa – PR, no ano de 2009, e tem como objetivo apresentar a 

metodologia utilizada no Ensino de Matemática diante do desafio de trabalhar os 

conteúdos da grade curricular destinada ao 6º ano em um classe de 19 alunos, sendo 5 

alunos com deficiência intelectual. Independentemente da deficiência, todos os alunos se 

encontravam com conhecimentos matemáticos muito aquém do desejável para tal nível de 

escolaridade. Eram alunos desmotivados, com sucessivas retenções, sem perspectiva de 

futuro e projeto de vida, pertencentes a um nível socioeconômico baixo, encontrando 

inúmeras dificuldades de relacionamento entre colegas da classe e do colégio. Diante do 

exposto, e sem condições de ministrar as aulas convencionais, a professora de Matemática 

desenvolveu um projeto denominado “Cortina de Retalhos”. Este projeto foi parte do 

Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná, do qual a referida 

professora fazia parte. O Projeto foi desenvolvido nas aulas regulares no período noturno 

e aos sábados no período da manhã. Neste Colégio as salas de aula eram caracterizadas 

por salas ambiente, assim, cada professor organizava a sua sala de aula de acordo com a 

disciplina que ministrava, neste contexto surgiu à ideia da confecção de uma Cortina de 

Retalhos com o objetivo de inserir os alunos no caminho da aprendizagem Matemática. 

Em relação aos conteúdos matemáticos, os alunos utilizaram as unidades arbitrárias de 

medida de comprimento; múltiplos, submúltiplos do metro; cálculo do perímetro e da 

área; operações fundamentais com números racionais na forma decimal; frações; 

porcentagem; sistema monetário; composição e decomposição de figuras geométricas 

planas; polígonos regulares e irregulares entre outros. Os alunos obtiveram sucesso na 

aprendizagem dos conteúdos matemáticos e uma melhora significativa em outras áreas do 

conhecimento, uma vez que compreenderam a função da escola e se sentiram parte dela, 

ao confeccionarem a Cortina de Retalhos e ao partilharem momentos descontraídos nas 

oficinas de costura. Conclui-se que, a proposta de Ensino, inicialmente voltada para 

atender aos alunos com deficiência intelectual, proporcionou uma aprendizagem para 

todos os alunos e o repensar da professora que assumiu deste então uma nova postura na 

sua prática pedagógica diante do desafio de ensinar.   

  



 

Parte II |Pág. 2825  

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. 

 

Palavras-chave: Deficiência Intelectual. Matemática. Ensino.  

 

 

Abstract 

In the present study, we report an experience teaching experienced in a class of 6th 

grade of elementary school in the evening, in a college on the outskirts of the city of 

Ponta Grossa-PR, in 2009, and aims to present the methodology used in the Teaching of 

Mathematics from the challenge of working on the content of the curriculum intended 

for 6th year in a class of 19 students, 5 students with intellectual disabilities. Regardless 

of disability, all students with mathematical skills were far from desirable for this level 

of education. Were unmotivated students, with successive retentions, with no prospect 

of future and life project, belonging to a low socioeconomic level, encountering 

numerous difficulties in relationships between their classmates and the college. Given 

the above, and unable to administer the conventional classes, the math teacher has 

developed a project called "Curtain Patchwork". This project was part of the 

Educational Development Program of the State of Paraná, which that teacher part. The 

project was developed in regular classes at night and on Saturdays in the morning. In 

college classrooms were characterized by room environment, so each teacher organizing 

your classroom according to the discipline that ministered in this context came the idea 

of making a curtain flaps with the goal of entering students in way of learning 

mathematics . Regarding the mathematical content, students used the arbitrary units of 

measure for length, multiples, submultiples of the meter, calculate the perimeter and 

area; fundamental operations with rational numbers in decimal form; fractions, 

percentage, monetary system, composition and decomposition plane geometric figures; 

regular and irregular polygons and more. The students were successful in learning the 

mathematical content and a significant improvement in other areas of knowledge , once 

understood the role of the school and felt part of it, when they confectionate the Curtain 

Patchwork and share relaxing moments in sewing workshops. It is concluded that the 

proposed Education initially geared to cater to students with intellectual disabilities, 

provided a learning for all students and the teacher to rethink this then took a new 

approach in their teaching on the challenge of teaching. 

Keywords : Intellectual Disability. Mathematics. Education. 

 

INTRODUÇÃO 

A realidade da educação brasileira tem demonstrado que não bastam políticas 

educacionais direcionadas para a inclusão de sujeitos na escola; aumento de recursos 

destinados à educação e a criação de mensuração de aprendizados. Apesar de 

necessárias, estas medidas não são suficientes para solucionar os problemas do fracasso 

escolar. 
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Paralelo às iniciativas políticas, há necessidade de se desenvolver ações no 

contexto escolar em prol de um ensino de qualidade para todos. Segundo 

Giambiagie e Pereira (2012) o que se observa nas escolas é uma estrutura educacional 

caracterizada pelo desestímulo dos alunos e um comportamento apático dos professores. 

São duas características que têm contribuído para o fracasso escolar e para o insucesso 

da inclusão de alunos com deficiência. 

No presente artigo relata-se a experiência de processo ensino/aprendizagem que 

pode aprimorar nosso sistema de ensino. Tal relato refere-se à experiência de uma 

professora inserida no Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná 

(PDE), no qual desenvolveu um Projeto para trabalhar em uma turma de 6º ano do 

período noturno.  

A questão norteadora foi “Como colocar números, operações e conhecimentos 

em ação a partir da Resolução de Problemas numa Perspectiva Metodológica?” Para 

responder a tal questão estabeleceu-se como objetivo: utilizar a Resolução de Problemas 

numa Perspectiva Metodológica para desenvolver o pensamento criativo e flexível de 

modo a despertar, no aluno, o interesse no uso de novos instrumentos de pensamento 

para solucionar problemas. Por meio da Resolução de Problemas numa Perspectiva 

Metodológica buscou-se destituir o desinteresse dos alunos e possibilitar a inserção dos 

mesmos no processo de aprendizagem escolar. 

A busca incessante por um ensino de qualidade requer inovações nas 

práticas pedagógicas de forma que o aluno utilize algoritmos e raciocínio lógico 

para resolver exercícios com compreensão de seus significados por meio de 

estratégias pessoais ou convencionais e resolver problemas de acordo com o 

nível de escolarização em que se encontra. 

Neste contexto ressalta-se a Resolução de Problemas em uma Perspectiva 

Metodológica. Segundo Smole e Diniz (2001) o termo “perspectiva” refere-se a “uma 

certa forma de ver” ou “certo ponto de vista”, assim, a Resolução de Problemas numa 

Perspectiva Metodológica corresponde a uma forma de organizar o ensino envolvendo 

uma postura pedagógica que leva em consideração o que é ensinar e consequentemente 

o que é aprender. Esta postura pedagógica do professor diante do processo de ensino e 

aprendizagem amplia a visão puramente metodológica e pode derrubar os mitos que 

envolvem o aprender matemática. 



 

Parte II |Pág. 2827  

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. 

 

De acordo com Smole e Diniz (2001) há resolução coerente em toda situação 

que pode ser problematizada. Essas situações podem ser representadas por meio de 

jogos, projetos, problemas não convencionais e até mesmo os convencionais desde que 

permitam o processo investigativo. Usando esta metodologia, o professor pode propor 

problemas e mediar à resolução das situações propostas, questionando as respostas 

obtidas e a própria situação inicial. 

Para resolver um problema não é suficiente a compreensão do que é exigido e a 

aplicação de técnicas ou fórmulas adequadas para obter a resposta correta, é necessária 

uma atitude de “investigação científica” em relação aquilo que está posto. As respostas 

são tão importantes quanto o processo de resolução, permitindo o aparecimento de 

diferentes soluções, comparando-as e solicitando que os alunos expressem o caminho 

percorrido utilizado para chegar ao resultado (SMOLE e DINIZ, 2001). 

Esta postura pedagógica requer diálogo entre professor e aluno, ou seja, a 

dialogicidade, que na visão de Freire (2005), é um processo que associa ação e reflexão 

em um contínuo de integração entre professor/alunos e alunos/alunos, concebendo a 

ideia de que todo ser humano é inacabado e com capacidade de agir e modificar o 

mundo, mudando ou ampliando sua visão de mundo quando em contato com o outro. 

Freire (2005) considera que o conhecimento é adquirido quando os alunos são os 

próprios sujeitos de seu modo de pensar, tendo oportunidade de discutir este pensar e 

sua visão do mundo. Contudo é importante entender que ninguém é autossuficiente e 

nem ignorante ou sábio absoluto, assim a interação entre as pessoas leva sempre à 

aprendizagem. 

Portanto, é necessário que o professor proponha atividades próximas da 

realidade do aluno, ou seja, só é possível um diálogo quando a realidade vivencial do 

aluno está presente. Neste sentido, apontam-se os dois níveis de desenvolvimento da 

aprendizagem defendido por Vygotsky (2008): o desenvolvimento real e o 

desenvolvimento potencial. O desenvolvimento real é aquele que já foi consolidado 

pelo indivíduo, de forma a torná-lo capaz de resolver situações utilizando seu 

conhecimento de forma autônoma, e o desenvolvimento potencial é aquele que o sujeito 

poderá construir com o auxílio de outros.  

A partir desses níveis de desenvolvimento define-se a zona de desenvolvimento 
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proximal como sendo a diferença entre a capacidade que o aluno tem para resolver 

problemas sem auxilio, e a capacidade de resolver novos problemas. É nesse espaço 

entre o saber que o aluno já possui e o que precisa aprender que o professor pode fazer a 

interferência, atuando como medidor. 

Sob estes pressupostos, ao elaborar uma intervenção pedagógica privilegiando a 

dialogicidade, a investigação e a problematização, a partir do interesse dos alunos, o 

professor estará contrapondo à falta de interesse pelo saber escolar o entusiasmo pela 

ampliação do conhecimento, em busca de uma educação abrangente, inclusiva e de 

qualidade. Aqui, entende-se inclusão no sentido de que se promova uma educação para 

todos, em que os alunos consigam encontrar no ambiente escolar o lugar propício para 

ampliar seus conhecimentos, que não se sintam excluídos dos saberes por não 

compreendê-los. 

Giambiagei e Pinheiro (2012) alertam que antes de se preocupar com a inclusão 

como algumas políticas estão fazendo, deve-se primeiro preocupar-se com as causas da 

exclusão. Os autores apontam que pesquisas têm concluído que grande parte dos alunos 

brasileiros não está aprendendo o suficiente para exercer a cidadania. 

Há defasagem de aprendizado revelada já nos primeiros anos do ciclo de 

alfabetização. Os registros dos resultados apresentados pela Prova ABC que objetiva 

verificar a qualidade do ensino brasileiro, e que foi realizada no ano de 2011 pelo 

Movimento Todos pela Educação em parceria com o INEP, o IBOPE e a Fundação 

Cesgranrio, revelam que entre os alunos do 3º ano do Ensino Fundamental apenas 56% 

têm o desempenho esperado em Leitura e somente 43% em Matemática (GIAMBIAGEI 

e PINHEIRO, 2012, p. 126). 

Entende-se que a qualidade de ensino e aprendizagem da Matemática 

está relacionada ao desenvolvimento de habilidades que possibilitam aos 

estudantes, aprendizagens futuras e o uso dos conhecimentos para resoluções 

de situações do cotidiano. Diante disso, justificam-se as práticas pedagógicas 

que buscam ampliar os conhecimentos do aluno e também do professor, para 

que ele possa promover em sala de aula um ensino de qualidade. 

 

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

O presente artigo é resultado da Intervenção Pedagógica de uma professora 

participante do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) entre os anos 2008 e 
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2009. O PDE faz parte da Política do Governo do Estado do Paraná – BR e busca 

estabelecer o diálogo entre os professores da Educação Superior e os da Educação 

Básica, por meio de atividades teóricas e práticas. 

Nesta turma havia 19 alunos, sendo 5 deles com deficiência intelectual 

leve/moderada. Para efeito de preservação de suas identidades eles serão representados, 

neste trabalho, pelas letras maiúsculas do alfabeto. Para a professora, estes alunos não 

eram considerados como “problemas”, mas sim o pouco conhecimento matemático de 

toda a turma, além da baixa autoestima e falta de iniciativa para realizarem as atividades 

propostas. Estes alunos com defasagem de idade-série, de no mínimo dois anos 

(condição para frequentarem o ensino noturno), encontravam dificuldades de 

relacionamento com colegas tanto da sua turma, quanto de outras turmas. 

A prática de organização do espaço escolar, neste colégio, era de “sala 

ambiente”, ou seja, cada disciplina tinha uma sala com materiais específicos, e estes 

ficavam sob a responsabilidade dos professores que nela trabalhavam. 

No ano de 2009, o Colégio passava por reforma: pintura das paredes, conserto 

das lousas e adequação de banheiros. Neste contexto de mudanças, a comunidade 

escolar estava mobilizada para “dar vida” ao ambiente escolar e, mesmo com este clima 

favorável para mudanças o 6º ano permanecia indiferente. 

Assim, ao assumir a turma, a professora sentiu-se desafiada a reverter este 

quadro, lançando um desafio aos alunos “Qual será a contribuição do 6º ano do período 

noturno para a caracterização da sala ambiente de Matemática?”. 

 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Diante do desafio os alunos se posicionaram expondo suas ideias durante o 

período de uma aula. Na aula seguinte, a professora listou na lousa as sugestões dadas 

pelos alunos e perguntou: “Desta lista, o que é prioritário para a sala?”. Após muita 

discussão o grupo decidiu que seria a cortina e quem deveria providenciá-la era a 

professora. Nesta ocasião foi estabelecido o seguinte diálogo:  

- Por que a professora deve providenciar a cortina? (Professora) 

- Ué, se [a professora] inventa estas coisas então que faça. (Aluno I) 

- Mandar é com nós mesmos (Aluno B). 
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Estas manifestações desencadearam os seguintes questionamentos: “Como 

aproveitar esta oportunidade para se aproximar dos alunos?” “O que propor?"; 

“Como?”; “E os conteúdos Matemáticos?”. A ansiedade tomava conta da professora, 

uma vez que acreditava em mudanças e, ao mesmo tempo, estava “presa” aos conteúdos 

e ao “bom” e “velho” jeito de ensinar.  

Na aula seguinte, ela levou revistas e panfletos para que os alunos analisassem 

os vários tipos de cortinas e escolhessem aquela que fosse mais apropriada para a sala 

de Matemática enquanto ouviam a música “Colcha de Retalhos.” 

Apesar dos alunos terem separado várias imagens de cortinas, ao analisar, não 

encontraram a “Cortina Ideal”, então propuseram que fosse construída uma Cortina de 

Retalhos. Inicialmente sugeriram que os retalhos fossem quadrados, triangulares, etc. o 

que favoreceu o trabalho com os polígonos. Os alunos mobilizaram-se para o estudo das 

formas geométricas planas. Entretanto, nas aulas, alguns se recusavam fazer as 

atividades e não aceitavam a ajuda da professora.  

 Nas primeiras aulas, apesar dos alunos estarem organizados em grupo, cada um 

fazia a sua atividade e não havia interação, eles só começaram a interagir uns com os 

outros, ao perceberem a insistência da professora para que todos fizessem as atividades 

propostas. Assim, aqueles que realizavam as atividades incentivavam e auxiliam os que 

se negavam a fazer, e estes, aos poucos começaram a participar das aulas efetivamente. 

A execução do projeto foi realizada em 5 fases descritas a seguir descritas.  

 

1ª Fase: Apresentação do Projeto “Cortina de Retalhos” 

A apresentação do Projeto “Cortina de Retalhos” aconteceu em março/2009, em 

uma reunião previamente agendada pela equipe gestora e contou com a presença do 

diretor, da pedagoga, dos professores de Educação Física e Geografia e 

aproximadamente 80% dos pais dos alunos desta turma. 

A presença dos pais na reunião contribuiu para que os mesmos 

incentivassem/acompanhassem seus filhos durante o desenvolvimento do Projeto. 

Interessante ressaltar que as famílias não mediram esforços para contribuir com o 

Projeto enviando retalhos, colocando-se à disposição para fazer os arremates, 

acompanhando as atividades desenvolvidas nas aulas. 
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2ª Fase: Caderno Pedagógico “Cortina de Retalhos” 

O Caderno Pedagógico foi elaborado pela professora, após uma 

avaliação diagnóstica da turma, com objetivo de estabelecer um roteiro para a 

inserção da Resolução de Problemas em uma Perspectiva Metodológica. Este 

material foi impresso colorido, no formato A-5 e encadernado para todos os 

alunos, conforme se visualiza na figura 1. 

 

Figura 1 - Caderno Pedagógico 

 
O Caderno Pedagógico serviu como parâmetro para trabalhar os 

conteúdos matemáticos concomitantemente com a confecção da Cortina. A 

análise da equipe pedagógica, ao avaliar a reação dos alunos em relação ao 

Caderno Pedagógico foi de que "os alunos ficaram entusiasmados, 

demonstrando iniciativa na leitura e na resolução dos exercícios, isso porque, 

além do conteúdo, a apresentação contou muito. Um material diferente, 

colorido...”. Este relato consta nas fichas de avaliação encaminhadas pelo 

Colégio à Coordenadoria do PDE.  

  

3ª Fase: Registro da Intervenção 

Para o registro do desenvolvimento do Projeto “Cortina de Retalhos”, a 

professora utilizou o Diário de Bordo, e em alguns momentos, a fotografia. 

 

4ª Fase: Avaliação do Projeto. 

A avaliação do Projeto se deu a partir do acompanhamento da equipe 

gestora e pedagógica do Colégio e dos registros da professora no Diário de 
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Bordo. Os encontros de avaliação aconteceram em meados do mês de 

abril, final do mês de maio e início do mês de julho do ano de 2009. 

Na primeira reunião de avaliação as conversas giraram em torno da 

operacionalização do projeto e da readequação dos conteúdos para a turma, 

considerando as dificuldades na leitura, escrita e raciocínio matemático. O 

professor de Educação Física se dispôs a contribuir trabalhando com as 

medidas de comprimento (quadrada, pista de corrida) e o professor de 

Geografia com a história da criação das medidas (povos, localização). 

Na segunda reunião o foco foi sobre a inserção de atividades mais 

próximas ao cotidiano dos alunos, analisando-se os avanços na aprendizagem 

e a elevação da autoestima de cada aluno e da turma. No terceiro e último 

encontro de avaliação, o tema pautou-se no envolvimento dos alunos no 

processo de ensino e aprendizagem. 

 

5ª Fase: A Cortina de Retalhos 

A implementação do Projeto “Cortina de Retalhos” aconteceu em dois 

momentos distintos: a confecção da cortina e o estudo dos conteúdos 

matemáticos historicamente sistematizados. Para a confecção foram 

destinadas 20 horas distribuídas em 5 encontros de 4 horas, aos sábados; e o 

estudos aconteceram nas aulas regulares da disciplina de Matemática durante 

um semestre letivo. Na sequência, apresentam-se as etapas do processo de 

Confecção da Cortina. 

 

1ª Etapa: Dimensões da janela 

O primeiro desafio proposto para os alunos foi o de encontrar o comprimento e 

altura da janela, utilizando apenas as unidades arbitrárias de medida como passo, palmo, 

pé e polegada. 

Algumas questões foram levantadas pelos alunos: 

- Quem vai fazer as medições? (Aluno B) 

- Como medir a altura da janela utilizando o passo ou pé? (Aluno D) 

- Medir o comprimento da janela utilizando a polegada não dá porque dói o 

dedo, como se faz essa medição? (Aluno N) 
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- É melhor utilizar palmo para medir o comprimento e altura da janela, mas 

cada um tem um tamanho diferente, medir assim não dá certo temos que usar 

o metro “né [não é]”? (Aluno J). 

Todos os alunos participaram desta conversa sem receio de estarem “errados” 

ou se expondo diante dos colegas. Entretanto, percebe-se que os alunos faziam os 

questionamentos e ficavam esperando a resposta ou a confirmação da professora, o que 

demonstrava insegurança dos mesmos. 

Esta insegurança se dá devido aos resquícios do ensino frontal, que segundo 

Buriasco (1999, p. 24), é um sistema em que o professor apresenta as “matérias” para os 

alunos, ocupando todo o tempo da aula para “instruir” como fazer os exercícios de 

forma verbal ou escrevendo na lousa, e ainda impondo que os alunos fiquem em 

absoluto silêncio, para não “atrapalhar” a aula. 

É esta postura pedagógica que se procura destituir com inovações em sala de 

aula. Buriasco (1999) comenta que, mesmo que haja o discurso de que já não mais se 

aplica o modelo frontal de ensino, ainda é comum encontrar em sala de aula, pouca 

participação dos alunos nas aulas, desperdício exagerado do tempo para manter os alunos 

em silêncio e a insegurança dos alunos em relação ao aprendizado, o temor de errar.  

Schiefelbein (1994) afirma que, quando se constata uma turma de alunos que 

apresenta pouca aprendizagem, esta geralmente tem origem em uma prática pedagógica 

que se orienta pelo modelo frontal de ensino. 

Evitando o modelo frontal, a professora buscou incentivar a investigação não 

dando resposta direta aos questionamentos, mas mediando uma discussão, como por 

exemplo, em relação à questão “Quem vai fazer as medições?”, estabelecendo-se o 

seguinte diálogo: 

- Nós (Alunos) 

- E você, por que acha que eu devo fazer a medição? (Professora) 

- Porque você é a maior e o resultado vai ser diferente. (Aluno N) 

- Ah, então você propõe que eu também participe? (Professora) 

- É, todo mundo tem que participar (aluno N) 

- Isso mesmo, muito bem. De que forma nós podemos nos organizar para 

realizar as medições? (Professora) 

- Em grupos (Alunos). 

Interessante destacar que as decisões tomadas em relação aos procedimentos 

adotados para a confecção da Cortina foram de forma dialógica. Isso não significa que 

sempre houve unanimidade nas respostas, porém, a convicção era de que, cada um 

estava democraticamente expressando sua liberdade de pensar. 
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Processava-se assim, o pensamento de Freire (1997) de que não há 

conhecimento sem dialogicidade. Mafra (2007) comentando sobre as ideias de 

Freire, diz que ele entende o diálogo como categoria essencial do conhecimento, 

assim o diálogo é necessário para que o ambiente da sala de aula seja favorável  o 

processo de ensino e aprendizagem. A importância do diálogo do ponto de vista 

freireano foi observada na sala de aula por meio da interlocução, resultando no 

envolvimento dos alunos na resolução de problemas. 

Na aula referente à divisão dos grupos para a realização das medições, 

compareceram 18 alunos, tendo sido decidido pelos mesmos que a professora também 

participaria de um dos grupos. Assim, surgiu o problema “Como dividir 19 pessoas em 

grupos com a mesma quantidade de pessoas?”. Após muitos impasses, os alunos 

chegam à conclusão de que se dividissem o número dos alunos (18) dava para formar 6 

grupos com 3 alunos ou 3 grupos com 6 alunos e optaram em formar 6 grupos com 3 

alunos, retirando a participação da professora nos grupos.  

Entretanto, o aluno L não ficou satisfeito com esta divisão e posicionou-se com 

muita indignação “E a professora, ela não vai participar?”. Esta reação do aluno é um 

indicativo que estava havendo mudança, destituía-se a apatia e incentivava-se a 

participação. 

O aluno L trouxe para a turma novas discussões, buscando contemplar a todos. 

Ao término destas discussões ficou decidido que a professora faria uma única medição e 

o resultado desta medição seria inserido na tabela de todos os grupos. Houve a 

demonstração de respeito uns aos outros, buscando-se uma solução que satisfazia a 

todos e reforçando o exercício da cidadania. Nesta ocasião foi abordado o conteúdo de 

divisibilidade. Nas figuras 2 e 3 observa-se como as medições foram realizadas.  
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Figura 2 - Pé como unidade de medida                       Figura 3- Polegada como unidade 

de medida 

 

Os resultados das medições foram organizados em uma tabela semelhante à 

apresentada no quadro 1. 

            

Quadro 1 – Tabela para registro das medidas 

 

A partir da medição e dos respectivos resultados que foram organizados e 

apresentados pelos alunos em tabelas, a professora mediou situações de aprendizagem 

por meio da problematização contemplando conteúdos matemáticos que estão indicados 

nas Diretrizes Curriculares Estaduais, sendo eles: medidas de comprimento, 

adição/subtração com números racionais na forma decimal, medidas de comprimento e 

arredondamentos, buscando sempre estabelecer conexões com conhecimentos 

anteriormente adquiridos pelos alunos por meio da prática social e escolar. 

Também foi oportunizado aos alunos, (re)construir conhecimentos 

matemáticos por meio da História da Matemática, especificamente, a partir da 
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necessidade de representar partes menores que o inteiro por meio de frações como 

resultado de medições, (re)vivendo as dificuldades encontradas pelos antigos 

egípcios ao medir as terras cultiváveis após as enchentes do rio Nilo, assim, a 

História da Matemática foi utilizada com uma estratégia para o ensino mostrando-se, 

[...] a Matemática como uma criação humana, ao mostrar necessidades e 

preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, ao 

estabelecer comparações entre os conceitos e processos matemáticos do 

passado e do presente, o professor tem a possibilidade de desenvolver 

atitudes e valores mais favoráveis do aluno diante do conhecimento 

matemático (BRASIL, 1997, p. 45). 

 

Posteriormente, os alunos utilizaram a trena para obter as dimensões da janela 

e realizaram os respectivos registros, ou seja, 1,1 m (1m+1/10m) de comprimento e 2,3 

m (2m+3/10m) de altura. Nesta etapa, a professora trabalhou com a transformação dos 

números racionais da forma fracionária para a forma decimal e da forma decimal para a 

forma fracionária e, ao término, os alunos haviam aprendido medir e expressar os 

resultados das medições na notação convencional. 

 
2ª Etapa: Pesquisa 

Os alunos realizaram uma pesquisa junto aos seus familiares e costureiras da 

região para saber “quanto a mais” da medida da janela deveria ser a cortina. Após a 

pesquisa, os dados foram organizados em uma tabela e analisados no coletivo, 

chegando-se a conclusão de que as dimensões ideais da cortina seriam: 1,5 metros de 

comprimento e 2,5 m de altura. 

O trabalho prático de encontrar as dimensões da cortina retira o abstraísmo 

escolar que, segundo Buriasco (1999, p. 27) pode acontecer na escola quando “o 

indivíduo concreto é transformado em abstração e, portanto, separado dos movimentos 

sociais mais amplos.” 

 
3ª Etapa: Recorte dos retalhos. 

Os materiais utilizados para a confecção da Cortina (fio, tesoura, agulha, 

retalhos) ficaram sob a responsabilidade da professora. Os alunos contribuíram com a 

arrecadação de retalhos. Havia retalhos de diversos tamanhos, cores, tecidos e formas, 

os quais foram classificados de acordo com o tipo de tecido, optando-se pelos retalhos 

de tergal, uma vez que eram em maior quantidade e de cores variadas.  

A partir desta classificação inicial, a professora orientou os alunos para 

recortarem os retalhos em forma de quadrados de 20 cm de lado. No entanto, este 

recorte resultou em figuras na forma de quadriláteros (losangos, retângulos) menos na 
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forma quadrada, como havia sido solicitado. Assim, foi necessária a interferência da 

professora, solicitando aos mesmos, que parassem de recortar e comparassem as 

peças “quadradas” que haviam recortado com um quadrado traçado na lousa. Nesta 

comparação os alunos perceberam que o recorte que haviam realizado não estava 

correto e que as peças eram diferentes umas das outras. 

Mediante a constatação do ”erro” dos alunos, a professora, agindo como 

mediadora retomou o conceito, a nomenclatura e as características dos quadriláteros, 

enfatizando a definição de ângulo reto. Nesta ocasião, os alunos solicitaram que a 

professora elaborasse um molde do quadrado em um papel cartão, justificando que, 

desta forma todas as peças ficariam “certas”, ou seja, nas dimensões e forma 

previamente estabelecidas. 

A professora decidiu que os próprios alunos construíssem o molde no papel 

cartão, utilizando régua, transferidor e lápis. Para tanto, distribuiu o material necessário 

para os grupos e auxiliou os alunos que encontravam dificuldades em manusear tais 

instrumentos e traçar o quadrado. De posse do molde, os alunos retomaram o traçado e 

o recorte dos retalhos com sucesso. Concluída esta etapa, as peças quadradas foram 

organizadas no Quadro 2. 

  
Quadro 2 – Organização das peças 

 

4ª Etapa: Retornando aos cálculos 

De posse das peças quadradas de 20 cm de lado, surgem dois novos 

questionamentos: A quantidade de peças é suficiente? Quantas peças quadradas com 20 

cm de lado são necessários para a confecção da cortina de 1,5 x 2,5 m? 

Para responder aos questionamentos os alunos sugeriram: 

- demarcar a região de 1,5 x 2,5 m no chão e recobrir com os retalhos; 

- sobrepor peças quadradas na janela; 
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- fazer um esboço, marcando de 20 em 20 cm; 

- utilizar a calculadora para dividir o comprimento e a altura da cortina 

pela medida do lado do quadrado (20 cm) para encontrar a quantidade de 

peças necessárias no comprimento e na altura. 

Cada grupo escolheu uma destas estratégias para resolver o problema. Os 

resultados bem como as estratégias apresentadas pelos grupos, analisando-se as 

vantagens e desvantagens de cada uma, com o objetivo de ampliar os conhecimentos 

dos alunos em relação ao conceito de divisão, transformação de unidades de medida e 

arredondamento. 

Luckesi (2002, p. 155) argumenta que o uso de diferentes estratégias para o 

ensino/aprendizagem no cotidiano escolar leva à reflexão: 

Será que nós professores, ao estabelecermos nosso plano de ensino, ou 

quando vamos decidir o que fazer na aula, nos perguntamos se as técnicas de 

ensino que utilizaremos têm articulação coerente com nossa proposta 

pedagógica? Ou será que escolhemos os procedimentos de ensino por sua 

modernidade, ou por sua facilidade, ou pelo fato de dar menor quantidade de 
trabalho ao professor? Ou, pior ainda, será que escolhemos os procedimentos 

de ensino sem nenhum critério específico? 

 

Entende-se que a aprendizagem do aluno não pode ser vista como um ato 

isolado, sem que seja feita uma análise dos conteúdos escolhidos e sem considerar as 

habilidades necessárias para a execução das tarefas de forma a alcançar os objetivos 

propostos. 

Ao propor diferentes formas de encontrar solução para as questões levantadas, 

percebeu-se que, durante as discussões, os alunos comentaram sobre a necessidade de 

descontar pelo menos um centímetro de cada quadrado de 20 cm de lado para a costura, 

aspecto esse que demonstra a conexão estabelecida pelos alunos entre os cálculos 

matemáticos e a prática social. 

Os alunos concluíram que seriam necessários 8 peças quadradas no 

comprimento e  13 na altura, portanto, seriam utilizados 104 peças, e como havia sido 

recortadas 171 a quantidade era suficiente para a Confecção de Cortina. 

 

5ª Etapa: Design da Cortina 
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A professora levantou o seguinte questionamento: Como organizar os 

retalhos de forma a obter o design da Cortina de forma que fique bonita e apropriada 

para a sala de Matemática? Nesta etapa, cada aluno criou o seu design individualmente.. 

Neste trabalho, os alunos utilizaram lápis de cor e malha quadriculada (8 

quadradinhos de comprimento x 13 quadradinhos na altura) respeitando a quantidade de 

retalhos  de acordo com as cores disponíveis. Uma amostra das estampas criadas 

visualiza-se na figura 4. 

 
                            Figura 4 - Design para a Confecção da Cortina de Retalhos 

 

Para concluir esta etapa, a professora expôs as estampas em um painel, onde 

todos os alunos avaliaram o trabalho dos colegas quanto aos critérios estabelecidos: 

escolher os retalhos disponíveis em cada cor; obter uma estampa bem bonita. 

Ao dar possibilidade de todos os alunos avaliarem o trabalho realizado, foi 

estabelecida uma parceria entre professor e alunos. Esta linha de avaliação é defendida 

por Muniz (2010), quando explica que a orientação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional é de que na avaliação prevaleçam os aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos, o que significa valorizar de que forma o aluno faz sua própria crítica e de 

como ele tira proveito de seus erros para ampliar seu conhecimento. 

Ação esta que foi observada quando os alunos identificaram que algumas 

estampas não estavam em conformidade com os critérios pré-estabelecidos, assim, os 

mesmos, ao perceberem os equívocos cometidos pelos seus colegas sugeriram a eles 

que fizessem as correções para adequá-los à quantidade de retalhos disponíveis para a 

confecção da Cortina. Neste processo, apenas um aluno recusou-se em aceitar as 

sugestões dos colegas, alegando que já havia realizado a tarefa proposta. 

A atitude deste aluno pode ser apontada como resquício do modelo de ensino 

frontal apontado por Saviani (1994, p. 135), “os alunos são desestimulados de pensar no 
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real, com toda sua riqueza, mutabilidade e complexidade para dedicarem-se a uma 

memorização desarticulada e que, por sua falta de sentido, desaparece logo após as 

sessões de avaliação do rendimento escolar.” 

O aluno relutante em refazer o trabalho não teve a percepção de que o erro não 

foi considerado como punição, mas como possibilidade de análise. O processo de 

escolha do design foi por votação secreta, no qual, coincidentemente, todos os alunos 

votaram em uma mesma estampa. Os aplausos para o aluno responsável pela criação da 

estampa surgiram naturalmente. 

 

6ª Etapa: Costurando a Cortina 

Os dois últimos encontros, realizados aos sábados, foram destinados para a 

Costura da Cortina. Estes encontros foram planejados e organizados pela professora que 

contou com o apoio da Equipe Gestora do Colégio que acompanhou as oficinas e 

providenciou o lanche para os alunos.  

No primeiro encontro, os alunos se organizaram em duplas para realização das 

tarefas distribuídas pela professora. Cada dupla ficou com uma tira para alinhavar. Para 

dinamizar o trabalho, a professora registrou na lousa, o nome da dupla e a respectiva tira 

sob sua responsabilidade, bem como a sequência de cores de cada uma. Em seguida 

orientou sobre os procedimentos de colocar fio na agulha, como costurar, cuidado com 

o lado direito e lado avesso e com o arremate da costura, conforme mostra a figura 5. 

  

Figura 5- Costura da Cortina 

Nesta etapa, a professora percebeu que vários alunos já haviam tido contato com 

a costura anteriormente, demonstrando habilidade e agilidade neste processo. Os 

mesmos orgulhosos do feito comentaram que haviam aprendido em programas em 

Instituições não governamentais de ação social, relatando suas experiências. 

Neste clima descontraído, a Resolução de Problemas numa Perspectiva 

Metodológica fluiu naturalmente, ou seja, na medida em que os problemas iam 

aparecendo, discutiram-se as possibilidades de resolução, e optava-se pela proposta que 
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melhor solucionasse cada problema. Por exemplo, quando o retalho era um pouco 

maior ou menor que os demais, como iniciar a costura? Começar alinhando em uma 

extremidade ou costurar no meio deixando um intervalo igual nas duas 

extremidades? O que isso implicaria depois? Como fazer para costurar as tiras com 

essas diferenças?. Ao término deste encontro a Cortina ficou alinhavada, e os alunos, 

sugeriram que a mãe do Aluno N passasse a máquina para finalizar a costura. 

O último encontro foi destinado ao arremate da Cortina, avaliação do Projeto e 

confraternização. Quanto à avaliação os alunos sugeriram a continuidade do Projeto 

para a confecção de colchas e tapetes e a confraternização foi um momento especial em 

que todos participaram com espontaneidade, situação que demonstrou a elevação da 

autoestima, pois não havia alunos isolados e calados. 

Na figura 6 apresenta-se a Cortina de Retalhos, simbolizando o esforço 

empreendido para que os alunos colocassem os números, as operações e os 

conhecimentos matemáticos em ação, numa perspectiva dialógica e comprometida com 

a aprendizagem.  

 

Figura 6 – Cortina de Retalhos 

 

Ressalta-se a importância de momentos diferenciados, fora do contexto de sala 

de aula, com um período de tempo maior que uma ou duas aulas geminadas, para uma 

melhor interação entre a comunidade escolar, estabelecendo um clima educacional de 

respeito mútuo e de interações que ultrapassam os conhecimentos matemáticos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No trabalho realizado em sala de aula, a partir da Resolução de Problemas 

numa Perspectiva Metodológica, foi possível entusiasmar uma classe de alunos 
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desmotivados, com um histórico de fracasso escolar e dificuldades de aprendizagem 

e colocá-los no rumo da (re)construção do conhecimento historicamente produzido. 

As diferentes atividades desenvolvidas sem necessariamente estarem 

diretamente relacionadas aos conteúdos matemáticos, porém de interesse dos alunos, 

contribuíram para aguçar a curiosidade dos mesmos em relação aos conceitos e 

algoritmos matemáticos. Houve aproximação de saberes a partir da história da 

matemática, bem como do saber matemático com a prática social dos alunos. 

A prática pedagógica favoreceu o processo de inclusão dos alunos com 

deficiência intelectual leve/moderada e dos demais alunos com dificuldades de 

aprendizagem, a partir do momento em que foram oportunizadas diferentes estratégias 

de resolução de problemas motivando-os a resolvê-los por meio da mobilização de seus 

conhecimentos e estratégias de ação. Foram contemplados diferentes níveis de 

aprendizagem que possibilitaram ao aluno estabelecer conexões entre o que sabiam e o 

que lhes era ensinado. 

Estabelecendo uma relação dialógica com seus alunos, foi possível à 

professora, como medidora do processo de aprendizagem, descrever na ficha de 

avaliação enviada para a SEED, ao término do semestre: “Enquanto professora, minha 

expectativa era concluir as ações até o final do primeiro semestre, no entanto, hoje 

percebo que não é possível, pois ao tratar a Resolução de Problemas numa Perspectiva 

Metodológica o que muda é a concepção de ensino e aprendizagem e o projeto é apenas 

uma das maneiras de se iniciar. Acredito que o projeto Cortina de Retalhos tenha sido o 

ponto de partida, mas não o de chegada.” 
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RESUMO 

As crianças com deficiência intelectual podem apresentar dificuldades na aquisição de 

conceitos, em focar a atenção e na memorização, por isso, é importante desafiá-las a 

criar, socializar e discutir os conhecimentos, utilizando estratégias pedagógicas voltadas 

para a resolução de situações que favoreçam a socialização e a construção da 

autonomia. Diante disso, este estudo tem a finalidade de relatar reflexões acerca de uma 

observação participante realizada na sala de recursos de uma escola da Rede Pública de 

Ensino do Distrito Federal, com intuito de verificar a aquisição do conhecimento 

matemático de alunos com deficiência intelectual, utilizando o jogo “Nunca Dez”. Essa 

pesquisa demonstrou que a construção do conhecimento exige novas atitudes, 

metodologias, recursos adequados para favorecer a aprendizagem dos alunos, 

principalmente aqueles com deficiência intelectual, que possuem ritmos de 

aprendizagem diferentes, mas que não significa a impossibilidade de aprender. 

Palavras-chave: Deficiência Intelectual, jogo nunca dez, aprendizagem da matemática, 

lúdico. 

ABSTRACT 

Children with intellectual disabilities may have difficulty acquiring concepts, paying 

attention and memorization, so it is important to challenge them to create, socialize and 

discuss the knowledge using pedagogical strategies aimed at addressing situations that 

favor socialization and building autonomy. Thus, this study aims to report reflections on 

a participant observation conducted in the resource room of a school of Public 

Education of the Federal District, in order to verify the acquisition of mathematical 

knowledge of students with intellectual disabilities, using the game "Never Ten." This 

research demonstrated that the construction of knowledge requires new attitudes, 

methodologies, adequate resources to foster student learning, especially those with 
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intellectual disabilities, who have different learning rhythms, but that does not mean 

that it is impossible to learn. 

Keywords: Intellectual Disability, game never ten, learning mathematics, ludic. 

 

INTRODUÇÃO 

A Educação matemática além de está nas diversas disciplinas estudadas nas 

escolas e Universidades, também está presente em locais ricos para a aprendizagem fora 

do sistema regular de ensino (Skovsmose, 2007). Um ensino matemático que utilize 

como recursos de aprendizagem situações do cotidiano do aluno, como brincadeiras, 

jogos, dentre outras atividades lúdicas, pode tornar os conceitos matemáticos mais 

significativos, favorecendo a compreensão de forma natural dessa disciplina. Contudo, 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) focalizam ainda o domínio dos conceitos 

matemáticos, operações, fatos matemáticos e resolução de problemas, contribuindo para 

uma metodologia mecânica e descontextualizada. 

Além disso, o ensino da Matemática em muitas escolas ainda está voltado para 

uma prática conteudista, que utiliza exercícios repetitivos e obsoletos nas aulas 

(D’Ambrosio, 2010). No entanto as críticas a esse modelo de ensino ocasionaram 

debates que levam os profissionais da área a repensar o seu papel e procurar novas 

estratégias metodológicas, eles passaram a buscar atividades que possam proporcionar a 

aquisição do conhecimento matemático de maneira lúdica e não meramente um treino 

sem sentido para o aluno. 

Muitos educadores ainda acham que os alunos com deficiência intelectual 

possuem uma aquisição lenta e pobre de conceitos matemáticos. Hoje entendemos que é 

possível ensinar matemática, mesmo para alunos com deficiência intelectual, sem a 

necessidade de exercícios repetitivos, obsoletos, ou mesmo atividades com o objetivo de 

treino, é viável a construção do conhecimento, através de atividades de qualidade e uma 

mediação favorável à aquisição do conhecimento numérico. A retenção pobre dos 

conteúdos atribuído aos deficientes intelectuais pode ser atribuída não apenas as 
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características da deficiência, mas em grande parte às falhas nas metodologias de 

ensino utilizadas (Rossit & Goyos, 2009). 

Logo, é possível favorecer a construção de competências matemáticas de alunos 

com deficiência intelectual que sistematize e correlacione noções previamente 

adquiridas, desde que o sujeito tenha a oportunidade de manejar o raciocínio lógico e 

determinados conceitos matemáticos diante de determinadas situações (Smole & Muniz, 

2013).   

 

No dia-a-dia da criança a brincadeira é uma atividade prazerosa, o brincar 

desperta a imaginação, abrindo novas possibilidades de aprendizagem, pois, neste 

estágio, a criança tem liberdade de criar e ao utilizar a brincadeira como ferramenta de 

ensino pode despertar o interesse pelos estudos e dar mais significado aos conteúdos 

aprendidos. Para Vigotski (1988), as maiores aquisições de uma criança são 

conseguidas no brinquedo, aquisições que no futuro tornar-se-ão seu nível básico de 

ação real e moralidade.  

O “jogo nunca dez” é um exemplo de ferramenta pedagógica que desenvolve 

esquemas para resolver situações-problema que envolva agrupamento e posicionamento 

no sistema de numeração decimal.  

Este estudo visa relatar algumas reflexões acerca de uma observação 

participativa realizada em uma sala de recursos de uma escola do ensino regular da 

Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, com intuito de verificar a aquisição 

conceitual do conhecimento matemático em alunos com o diagnóstico de deficiência 

intelectual atendidos na sala de recursos, utilizando o jogo “Nunca Dez”.  

CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA 

Entendendo a Deficiência Intelectual 
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O que se entende hoje por deficiência intelectual só passou a ser objeto de 

estudo científico a partir do final do século XVIII, porém, durante cerca de um 

século e meio, este foi um campo de competência quase exclusiva da medicina (Coll, 

Marchesi & Palacios, 2010). Hoje profissionais de diversas áreas, como educadores e 

psicólogos, empenham-se em estudar o comportamento e as características, além de 

buscar alternativas didáticas voltadas para o aprendizado dos deficientes intelectuais. 

As diversas concepções sobre a deficiência intelectual foram construídas 

diante de um contexto histórico carregado de valores culturais das sociedades, que 

sempre tratou a pessoa com deficiência intelectual como diferente, atribuindo-lhe 

limitações cognitivas, em consequência, as pessoas com deficiência intelectual 

acabaram desacreditadas socialmente e reduzidas a uma falta, para muitos, a falta de 

capacidade para adquirir conhecimentos mais complexos (Masciano, 2011).  

 Jurdi (2004) relata em seu estudo que os primeiros conceitos formulados 

sobre a deficiência intelectual remetiam à compreensão da deficiência como desvio da 

norma, a partir de termos comparativos com padrões estabelecidos como de 

normalidade, ou seja, o sujeito diferente não era capaz de adquiri as mesmas habilidades 

que os ditos “normais” possuíam, e isso era justificado pela deficiência e não nas falhas 

de metodologias de ensino.   

Mendes (1995) define a deficiência intelectual como: “um funcionamento 

intelectual subnormal que se origina durante o período de desenvolvimento e está 

associado com déficit no comportamento adaptativo.” (Hebert, 1959 apud Mendes, 

1995, p.34). Outros manuais foram publicados trazendo mudanças quanto à 

compreensão mais atualizadas acerca da deficiência intelectual e incluem o sistema de 

apoio que estas pessoas poderiam necessitar.  

Para alguns autores esta definição foi um avanço no desenvolvimento 

conceitual impedindo que se use o comprometimento intelectual como parâmetro para a 

aprendizagem, segundo Jurdi (2004) abriu brechas para que as habilidades adaptativas, 

considerando-as um ajustamento entre as capacidades dos indivíduos e as expectativas 

do meio em que vivem.  
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Tais conceitos ainda foram muitas vezes reformulados. Segundo a atual 

American Association on Intellectual and Developmental Disabilities – AAIDD, 

deficiência intelectual é a “incapacidade caracterizada por importantes limitações, tanto 

no funcionamento intelectual como no comportamento adaptativo, expressa nas 

habilidades adaptativas conceituais, sociais e práticas. Essa incapacidade tem início 

antes dos 18 anos de idade” (AAMR, 2006, P. 20). 

A Orientação Pedagógica do Ensino Especial que rege o Ensino Especial nas 

escolas públicas do Distrito Federal conceitua a deficiência intelectual como: 

As habilidades intelectuais referem-se à inteligência, 

compreendida como uma habilidade mental geral, cuja aplicação 

dá-se por meio do raciocínio, do planejamento, da resolução de 

problemas, do pensamento abstrato, da compreensão de ideias 

complexas e da aprendizagem rápida, baseadas nas experiências 

da própria pessoa. O comportamento adaptativo é a reunião as 

habilidades conceituais, sociais e práticas que foram aprendidas 

pelas pessoas e são colocadas em prática em cotidiano. Quanto à 

participação, interações podem ser verificadas pelo envolvimento 

da pessoa em atividades sociais cotidianas. (SEDF, 2010, p.23) 

Contudo, apesar das mudanças e avanços das concepções conceituais ainda 

assim permanece na sociedade uma discriminação em relação aos deficientes 

intelectuais. Continua-se a ter um juízo depreciativo e de cunho orgânico sobre a 

deficiência. Indicações desse fato podem, por exemplo, ser encontrados no censo do 

IBGE de 1996 que traz a seguinte definição sobre a deficiência mental: “pessoa com 

retardamento mental resultado de lesão ou síndrome irreversível, que se manifesta 

durante a infância e se caracteriza por grande dificuldade de aprendizagem e adaptação 

social.” (Jannuzzi, p. 153 apud Campos, 2008 p. 15). 

A construção do conhecimento matemático através do jogo e o deficiente 

intelectual 

 Os jogos e as brincadeiras são estratégias metodológicas que proporcionam uma 

aprendizagem concreta por meio de atividades práticas. Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais dizem que: 
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No jogo, mediante a articulação entre o conhecimento e o 

imaginado, desenvolvem-se o autoconhecimento até onde se pode 

chegar e o conhecimento dos outros – o que se pode esperar e em 

que circunstâncias. (...) Por meio dos jogos as crianças não 

apenas vivenciam situações que se repetem, mas aprendem a 

lidar com símbolos e a pensar por analogia (jogos simbólicos): 

os significados das coisas passam a ser imaginados por elas 

(Brasil, 1997, p. 90). 

As crianças com deficiência intelectual podem apresentar dificuldades na 

aprendizagem de conceitos abstratos e em focar a atenção, por isso a importância em 

desafiar, criar, socializar e discutir, os jogos podem auxiliar na construção de conceitos, 

no desenvolvimento de estratégias para resolução de situações, na participação, na 

socialização por meio do uso da linguagem e, especialmente, na construção da 

autonomia. 

Para Muniz (2010, p.61): 

Os conceitos matemáticos são, sobretudo, ligados a 

elementos abstratos, criados pelo pensamento humano, uma vez 

que o trabalho do matemático se realiza sobre um mundo 

abstrato, imaterial, essencialmente no campo conceitual. 

Devemos, na mesma intensidade, considerar que é o mundo 

material, concreto e real, ao menos no ensino fundamental e na 

educação infantil, que dá o sentido e a vida a estes elementos 

matemáticos, tão importantes, no processo de conceitualização.  

Os conceitos, segundo Vigotski (1988), são formados nas mais diferentes 

interações do sujeito com o objeto de conhecimento, interações essas sempre mediadas 

por outra pessoa. A utilização do jogo como mediador do conhecimento matemático 

ganha importância nos discursos dos educadores e dentro da prática pedagógica a partir 

da necessidade da participação efetiva do sujeito na construção de seu conhecimento 

(Kammi, 1986, 1988 apud Muniz, 2010). 

Na educação das pessoas com deficiência intelectual, observa-se em 

muitas práticas, o ensino da Matemática de forma mecânica, desvinculada do 

cotidiano dos alunos e em muitos casos resume-se em “fazer continha” ou 

“copiar numerais”, tornando-se obsoleta e desinteressante, além de não 
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oportunizar ao aluno “a aquisição, a organização, a geração e a difusão do 

conhecimento vivo, integrado nos valores e expectativas da sociedade” 

(D’Ambrosio, 2010). Ainda é percebida a ênfase exagerada em processos de 

memorização e de repetição de algoritmos tornando a matemática muitas 

vezes inacessível e com poucos vínculos com o mundo real. 

D’Ambrosio (2010) afirma, ainda, que a Matemática está presente no cotidiano 

de qualquer pessoa, povo, cultura, e esta não precisa ser necessariamente a matemática 

dos currículos escolares. A vivência que os alunos trazem do cotidiano é cheia de 

matemáticas e essas deveriam ser aproveitadas para a aprendizagem. 

Neste sentido, o jogo é visto como uma importante ferramenta para o professor 

no ensino da matemática, principalmente em relação a alunos com diagnóstico de 

deficiência intelectual que podem apresentar dificuldades na construção de conceitos 

essenciais à resolução das situações matemáticas. A ludicidade na atividade e a presença 

do material concreto podem ser facilitadores do processo de aprendizagem. Assim, o 

conhecimento torna-se mais significativo e a criança pode se sentir mais motivada para 

os estudos. Para Smole, Diniz & Cândido (2000), ao propor uma brincadeira, o professor 

deve primar para que ela seja interessante e desafiadora aos alunos. 

Mafra, (2008) ressalta que o jogo deve ser explorado na escola como um recurso 

pedagógico valioso, pois além de desenvolver questões relacionadas a regras e 

comportamento, atua na zona de desenvolvimento proximal, ou seja, a criança 

consegue, muitas vezes, adquiri habilidades e competências em situação de jogo, as 

quais poderiam ter dificuldades em realizar numa situação de aprendizagem cotidiana 

de sala de aula. 

Ainda citando Muniz (2010, p.19): 

O jogo é uma fonte de criação de situações-problema de 

matemática e, assim, propicia o desenvolvimento de atividade 

matemática. Esta não é a parte do jogo propriamente dito, mas é 

a partir das situações criadas em jogo que produzimos 

problemas matemáticos. O jogo é um tema, um pretexto ou 

ilustra situações-problema matemáticas.  
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Os jogos e brincadeiras utilizados em sala de aula como uma prática 

pedagógica podem transformar conteúdos maçantes em atividades mais 

interessantes e prazerosas, porém é necessário que o professor esteja consciente de que 

os jogos ou brincadeiras pedagógicas devem ser desenvolvidos como provocação a uma 

aprendizagem significativa e estímulo à construção de um novo conhecimento com o 

desenvolvimento de novas habilidades. (Mafra, 2008) 

É necessário um planejamento prévio por parte do professor, com objetivos 

claros e precisos, assim como na seleção dos jogos a serem utilizados, com o cuidado de 

utilizar jogos adequados para alcançar os objetivos propostos, não esquecendo a 

importância da socialização e interação durante a atividade. 

Segundo Kishomoto (2008), 

O jogo contempla várias formas de representação da criança ou 

suas múltiplas inteligências, contribuindo para a aprendizagem e 

o desenvolvimento infantil. Quando as situações lúdicas são 

intencionalmente criadas pelo adulto com vistas a estimular 

certos tipos de aprendizagem, surge a dimensão educativa. 

Utilizar o jogo na educação infantil significa transportar para o 

campo do ensino-aprendizagem condições para maximizar a 

construção do conhecimento. 

CONTEXTUALIZAÇÃO METODOLÓGICA  

 O método escolhido para o estudo foi à observação participativa. A observação é 

considerada a mais disponível das técnicas de coleta de dados, segundo Vianna (2007) é 

que demanda, mais tempo, além de exigir maior envolvimento pessoal do pesquisador; 

pressupõe a realização de uma pesquisa com objetivos criteriosamente formulados, 

planejamento adequado, o registro sistemático dos dados, verificação da validade de 

todo o desenrolar do seu processo e da confiabilidade dos resultados. 



 

Parte II |Pág. 2852  

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 observação participante deve ser entendida como um processo em que o 

pesquisador deve ser cada vez mais participante e obter acesso ao campo de atuação 

e às pessoas. A observação deve, aos poucos, se tornar cada vez mais concreta e 

centrada em aspectos que são essenciais para responder às questões da pesquisa 

(Vianna, 2007). 

Um dos motivos que contribuíram para a escolha desta técnica foi à preocupação 

de influenciar o mínimo possível o comportamento dos alunos observados, mesmo 

tendo a compreensão de que se tratando de uma observação participativa não seria 

possível eliminar de todo a influência da presença do observador. “O observador, como 

participante no evento, não é apenas um pesquisador. Ele próprio é sujeito da pesquisa 

(...) passa a ser parte integrante da situação e até mesmo contribui para que essa situação 

ocorra” (Vianna, 2007). 

 A pesquisa foi realizada em junho de 2013 com a participação de três crianças 

com deficiência intelectual, atendidas na sala de recursos da própria escola, os alunos 

são todos de uma turma de Integração Inversa (conforme estratégia de matrícula da 

Secretaria de Educação do Distrito Federal) de 3º ano do Ensino Fundamental (séries 

iniciais). Essas três crianças estavam inclusas em uma classe composta por mais 13 

crianças sem diagnóstico de deficiência, totalizando 15 alunos na classe. O Jogo foi 

aplicado na sala de recursos da escola apenas com as três crianças com deficiência 

intelectual inclusas nessa classe. 

 Segundo o Ministério da Educação (MEC), a sala de recursos é um dos 

programas disponibilizados pelo atendimento educacional especializado (AEE), que tem 

como objetivo complementar e/ou suplementar a formação dos alunos com necessidades 

educativas específicas com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela 

(MEC, 2008). O Responsável pelo AEE é o professor com formação inicial que o 

habilite para o exercício da docência e formação específica na educação especial. Esse 

profissional é o responsável por realizar o atendimento ao aluno com necessidades 

educacionais especiais que, dependendo do caso, tem função complementar ou 

suplementar, considerando sempre as necessidades específicas desses alunos. Para obter 
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melhor compreensão desse cenário será importante conhecer as atribuições 

estabelecidas para o profissional que atua como professor de AEE, explicitadas no 

art. 13 da mesma Resolução: 

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). 

Na secretaria de Educação do Distrito Federal a turma de Integração Inversa é 

caracterizada em um documento elaborado anualmente pelos órgãos técnicos da 

Subsecretaria de Educação Básica que normatiza o processo de ingresso e 

remanejamento de alunos na Rede Pública do Distrito Federal, denominado documento 

de Estratégia de Matrícula, em atendimento ao dispositivo da Legislação específica para 

o Ensino Especial. A turma é composta por alunos com deficiência e/ou transtorno 

global do desenvolvimento inclusos em uma classe com modulação especifica em 

caráter transitório, por 3 (três) anos de escolarização durante todo ensino básico, 

consecutivos, ou não (SEDF, 2012). 
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 O jogo “Nunca Dez” é um instrumento significativo para a tomada de 

consciência da noção de dezena, pois permite a interação entre os participantes na 

resolução de desafios envolvendo essa noção. Acredita-se que o jogo envolve 

sistematicamente um processo de interação entre criança-criança, criança-professor, 

favorecendo a cooperação e a troca a partir do estabelecimento do conflito sócio-

cognitivo durante o processo de ensino e aprendizagem (Zoia, 2004). Os recursos 

utilizados para desenvolver o jogo são canudos, ligas, dados e fichas numéricas. O 

conteúdo do jogo é o sistema de numeração decimal. 

O jogo tem duas etapas: uma primeira em que os alunos somam canudos para 

formar os amarradinhos e uma segunda em que vão desmanchar os amarradinhos, 

conforme jogam os dados. 

O jogo inicia com o jogador que tirar o maior número no dado, cada aluno, na 

sua vez de jogar, lança o dado e retira a quantidade de canudos conforme a quantidade 

que saiu no dado e representa com a ficha numérica e passa a vez para o próximo 

jogador. Quando o jogador formar dez ou mais canudos deverá amarrar com o elástico 

dez canudos, formando assim, um amarradinho. Vence a primeira etapa do jogo, o 

jogador que formar dez amarradinhos primeiro, porém todos os outros jogadores que 

ainda não formaram os dez amarradinhos deverão completa-los. 

Na segunda etapa do jogo, o objetivo agora é desfazer os amarradinhos, ganha 

quem conseguir primeiro desfazer todos os amarradinhos, o jogador que ganhou a 

primeira etapa inicia o jogo lançando o dado e retirando o número de canudos 

correspondente ao indicado no dado, representando posteriormente com a ficha 

numérica. Ganha o jogo quem primeiro eliminar todos os seus canudos. 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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O jogo iniciou com o primeiro jogador lançando o dado, o número sorteado 

foi 4 (quatro), então pegou 4 canudos, foi pedido que pegasse a ficha que 

representasse a quantidade de canudos, passou a vez ao outro jogador até que um dos 

jogadores ficou  com 12 canudos, então foi questionado sobre o que fazer nesta 

situação, já que, como explicado inicialmente teria que formar amarradinhos quando 

tivesse mais de 10 canudos. Então o aluno pegou a liguinha e amarrou os 10 canudos, 

formando um amarradinho, sobrando ainda 2 canudos soltos, foi solicitado para que 

representasse com as fichas numéricas, representou na mesa onde havia os dois soltos 

com a ficha nº 2 e no amarradinho com a ficha nº1. Então o pesquisador indagou ao 

aluno: 

Pesquisador: Que números formamos? 

Aluno: 12 

Pesquisador: Quantos amarradinhos tem o número 12? 

Aluno: 1 

Pesquisador: Quantos canudos tem o número 12? 

Aluno: 2 

Pesquisador: Eu perguntei quantos canudos tem o número 12 todo (indicando 

com o dedo o número juntamente com os canudos na mesa). 

O aluno parou um pouco fixou seu olhar nos canudos e fichas na mesa e então 

desmanchou novamente o amarradinho juntou todos os canudos e disse que havia 12, 

então pedi novamente que fizesse o amarradinho de dez canudos. 

Pesquisador: Quantos canudos tem neste amarradinho? 

Aluno: 10 

Pesquisador: Então, temos um amarradinho com dez canudos e mais 2 canudos 

soltos, temos quantos canudos ao todo? 

Aluno: 12 

Após este primeiro momento entre o pesquisador e o primeiro aluno que jogou, 

o jogo transcorreu com tranquilidade, pois os alunos já haviam entendido o objetivo do 
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jogo, foi necessário algumas intervenções em relação a lembra-los de colocar a ficha 

numérica. 

Nesse primeiro estágio foi possível observar a presença do professor como 

mediador, que nesse caso estava representado pelo pesquisador, uma vez, que ele se 

comportou como participante, quando jogou em igualdade com os alunos, e ao mesmo 

tempo como professor, quando ensinou o jogo e direcionou a atividade para o objeto de 

aprendizagem, sem que o aluno percebesse o esforço cognitivo. Nesse contexto, a 

brincadeira passa a ser para o professor um recurso pedagógico de ensino.  

Outra questão interessante observada foi quanto ao posicionamento dos 

amarradinhos e os canudos soltos, sempre os alunos colocavam de acordo com o 

posicionamento decimal sem que esse estivesse visualmente representado na mesa, ou 

seja: 

C D U 

Possivelmente essa compreensão do valor posicional que os alunos já tinham se 

deu pelo fato de já terem estudado em sala de aula.  

 Quando o primeiro aluno completou dez amarradinhos, então foi explicado que 

o jogo iria continuar até todos completarem seus dez amarradinhos, e assim aconteceu, 

enquanto isso o jogador que já havia completado seus amarradinhos primeiro esperava 

os outros terminarem. Todos estavam com seus 10 amarradinhos em cima da mesa e 

representados pelas fichas numéricas, o número 100. 

A segunda etapa do jogo consistiu em desmanchar os 10 amarradinhos 

adquiridos na primeira etapa e para isso era necessário jogar o dado, pois o número 

sorteado indicaria quantos canudos deveriam ser tirados do amarradinho e colocados 

agora em um monte no centro da mesa. Essa etapa tem o objetivo diferente da anterior, 

ou seja, desagrupar os amarradinhos. Ganha quem conseguir colocar todos canudos no 

centro da mesa primeiro. 
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Quem iniciou a jogada foi o aluno que primeiro completou os 10 

amarradinhos da primeira etapa (que não foi o mesmo que iniciou o jogo, na 

primeira etapa), o dado foi lançado e sorteou o número 2. 

Pesquisador: O que você deve fazer? 

Aluno: Posso tirar a liguinha? 

Pesquisador: Pode, agora vamos desmanchar os amarradinhos. 

O aluno desamarrou o primeiro amarradinho e tirou os dois canudos indicados 

pelo dado e colocou em no centro da mesa, como o combinado no início do jogo. 

Pesquisador: Agora, vamos representar os canudos que restaram com as ficha 

numéricas. 

O aluno contou os amarradinhos e colocou a ficha nº 9 e então contou os 

canudos soltos e colocou a ficha nº 8. 

Pequisador: Quantos canudos você tem agora? 

Aluno: 98 

Pesquisador: Quantos amarradinhos? 

Aluno: 9 

Pesquisador: Quantos canudos soltos? 

Aluno: 8 

Continuamos o jogo até que um dos alunos que tinha 92 canudos lançou o dado 

sorteando o número 6. 

Pesquisador: E agora o que fazemos? 

Aluno: Vou ter que desmanchar outro amarradinho. 

Pesquisador: Isso mesmo, vamos lá! 

O aluno então tirou a liguinha e desamarrou outro amarradinho, lembrando que 

já tinha dois canudos soltos na mão. 



 

Parte II |Pág. 2858  

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. 

 

Pesquisador: E agora? 

Aluno: Posso juntar com esses dois? 

Pesquisador: Sim 

 O aluno então juntou os canudos. 

 Pesquisador: Quantos canudos soltos você tem agora? 

 Aluno: 12 

 Pesquisador: O que vai fazer então? 

 Aluno: Tirar 6 canudos? 

 Pesquisador: Isso mesmo! 

 Retirou então os 6 canudos indicados pelo dado, foi pedido para que 

representasse a quantidade de canudos que restaram com as fichas numéricas, então o 

aluno representou com as fichas nº 8 nos amarradinhos e nº 6 nos soltos. 

 Todo o jogo continuou com os alunos desmanchando quando necessários seus 

amarradinhos e retirando os canudos formando um grande monte no meio da mesa. 

 Durante a atividade pode-se observar como as crianças aprendem a contar 

agrupando e desagrupando quantidades, compreendendo o sistema de numeração 

decimal, o valor posicional dos números, ou seja, que um algarismo pode representar 

várias unidades. O jogo estabeleceu um ambiente interativo, além de permiti a 

intervenção do professor como mediador durante toda a atividade. 

Este jogo facilitou os alunos transformarem mentalmente dez unidades em uma 

nova unidade, que é a dezena, esse processo apesar de simples pode ser complicado e 

difícil para a criança, uma vez que envolve uma abstração que pode está além de sua 

maturidade. Em relação diz Kamii (1997, p.46): 

Para que as crianças realmente compreendam o sistema 

decimal, é preciso que tenham tido tempo suficiente para 

construir o primeiro sistema, isto é, o de unidades. Caso 

contrário, este não se constituirá em base sólida para construção 

do segundo sistema. Essa é a razão pela qual é impossível para 

alunos de primeira série compreender o significado do valor 

posicional. 
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Apesar dos alunos terem concluído as duas etapas do jogo, eles tiveram um 

pouco de dificuldade na segunda etapa (desagrupar), o que pode nos levar a sugerir 

que apesar de compreenderem conceitualmente o valor posicional dos algarismos 

possuíam dificuldade em entender o processo da subtração.  

Esse jogo foi importante, porque os alunos perceberam que do mesmo jeito que 

agrupamos somando os canudos e formando amarradinhos com dez canudos, fazemos o 

processo contrário ao retirar os canudos e esses amarradinhos são desfeitos.  

Kamii (1997, p.53) reforça os estudos piagetianos sobre a necessidade das 

crianças agirem sobre os objetos para construírem o conhecimento, principalmente até a 

fase operatória / concreta, em que ação sobre os objetos. A autora também considera 

que a ação mental é necessária para a construção do conhecimento físico e também do 

conhecimento lógico-matemático. Nesse sentido, aponta a condição de que a 

manipulação física é indispensável para a ação mental se torne possível. Segundo Piaget 

o conhecimento é concebido como algo a ser construído pelo sujeito, no contexto de 

suas interações com outras pessoas e objetos (Kamii, 1997). 

Para Zoia, 2004 o jogo “Nunca Dez” contribui para a compreensão da noção de 

dezena, do valor posicional, pois há um processo de interação envolvido, mas acima de 

tudo, não é qualquer interação, são interações que questionam o sujeito, fazendo-o 

refletir sobre os mecanismos envolvidos sobre a ação efetuada, retomando 

constantemente o processo que leva a um dado resultado, sendo então esse processo de 

reflexão pós-jogo chamado, por Muniz (2010), de metajogo. 

Este jogo favorece ao mediador interferir constantemente, com questões que 

possibilitem aos sujeitos estabelecer as relações e ultrapassar os objetivos propostos na 

situação. Ao questionar o aluno, fazendo-o pensar sobre o jogo, sobre os conceitos que 

estão sendo aprendidos, fazendo com que este momento de aprendizagem para criança 

seja prazeroso, relaxante e de socialização, diferente de outras atividades promovidas 

em sala com mesmo objetivo, no entanto, não de maneira tão motivadora. 
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A intervenção durante o jogo proporcionou a sugestão de situações-

problemas capazes de levar o aluno a refletir sobre possíveis soluções através da 

elaboração de hipóteses, ou seja, a interação entre conceito cotidiano e conceito 

científico (Vergnaud, 2003), que ainda afirma que se os conhecimentos podem ser 

modificados, é porque a criança é capaz de enfrentar situações ainda mais complexas.  

Nessa pesquisa pode-se obsevar que o jogo foi um importante instrumento 

pedagógico no entendimento abstrato da adição e subtração para os alunos com 

deficiência intelectual, sugerindo que o lúdico é um recurso favorável para desenvolver 

competências desses sujeitos.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O conhecimento matemático deve ser construído pela criança com Deficiência 

Intelectual à medida que interage com o meio. Por isso, a necessidade que sejam 

respeitados os conhecimentos já construídos pelo aluno, as experiências, descobertas e o 

estabelecimento de relações entre elas, à construção de hipóteses e sua análise para se 

chegar a um conceito. Para Bonfim (2013), “o aluno com deficiência intelectual possui 

um desenvolvimento singular e que, para utilizar o raciocínio lógico matemático, ele 

deve construir esquemas, adaptando os mecanismos de assimilação e acomodação à sua 

forma diferente de ser, mantendo uma sequência de evolução harmoniosa”. 

 A construção do conhecimento então exige novas atitudes, metodologias, 

recursos adequados para favorecer a aprendizagem do aluno, o professor precisa ainda 

mais trabalhar com perspectiva de que precisa fazer um trabalho diversificado, já que 

trabalha com alunos com ritmos de aprendizagem diferentes, mas que não significa 

impossibilidade de aprendizagem. 

 Nesse estudo, a mediação do pesquisador foi essencial, pois entende-se que o 

aluno traz consigo uma bagagem de conhecimento que deve ser aproveitada e 
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alimentada, e o jogo pode de forma eficiente e lúdica contribuir neste processo de 

construção do conhecimento, principalmente se tratando do aluno com dificuldade 

de aprendizagem.  

A aplicação do “jogo nunca dez” comprovou o que os teóricos já supunham e 

confirmou estudos já realizados sobre o lúdico no processo de ensino e aprendizagem, 

demonstrando que a utilização do jogo e da brincadeira favorece e facilita à aquisição de 

conceitos matemáticos importantes e proporcionar o desenvolvimento de alguma s 

habilidades. O sujeito aprende sobre si próprio (como age e pensa), sobre o próprio jogo 

(o que o caracteriza, como vencer), sobre as relações sociais relativas ao jogar (tais 

como competir e cooperar) e, também, sobre conteúdos, semelhantes a certos temas 

trabalhados no contexto escolar (Macedo, Petty & Passos, 2000). 

Ressalte-se como ponto importante e diferencial dessa pesquisa o fato do Jogo 

ter correspondido como ferramenta pedagógica na aprendizagem de alunos com 

deficiência intelectual, o que nos conduz a refletir as atividades lúdicas como recursos 

essenciais para o ensino de diferentes sujeitos, pois é no brincar que elas podem 

demonstrar seu entendimento do conteúdo, expressar seus sentimentos, tornando assim, 

uma atividade fundamental para a construção do conhecimento e autonomia.  
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A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA 

 

COSTA, Rosilene Oliveira  

Senac – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial  

Resumo 

Este trabalho relata a experiência desenvolvida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial - Senac São Paulo para a inclusão de alunos com deficiência nos cursos de formação 

profissional. 

Ao longo da sua história a instituição atendeu pontualmente alunos com deficiência em suas 

atividades, eram casos individualizados de pessoas que tinham superado barreiras e pleiteavam 

o direito e oportunidade de formação profissional.  

A transição do paradigma da inclusão educacional promoveu mudanças importantes no 

comportamento da instituição e desencadeou ações para a promoção de uma cultura inclusiva.  

Este cenário apontou a necessidade das escolas de formação profissional, de ampliarem sua 

oferta de vagas e promoverem as adaptações necessárias para a formação de pessoas com 

deficiência. 

 

Abstract  

This paper reports the experience developed by Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - 

Senac São Paulo for the inclusion of students with disabilities in vocational courses. 

Throughout its history the institution attended punctually disabled students in their activities, 

were individual cases of people who had overcome barriers and were claiming the right 

opportunity and training. 

The transition from a paradigm of educational inclusion promoted important changes in the 

conduct of the institution and triggered actions to promote an inclusive culture. 

This scenario shows the need of vocational schools, to expand their supply of places and 

promote the necessary adaptations to the training of people with disabilities. 

 

Tags: educação profissional, inclusão, acessibilidade, pessoas com deficiência 
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1. Introdução 

 

Estamos em um momento de transição em que pessoas com deficiência alcançam conquistas 

importantes para vencer o silêncio e a segregação, buscando espaço e garantia de direitos 

básicos que possam proporcionar qualidade de vida e espaços de atuação na sociedade. As 

últimas décadas foram expressivas e trouxeram contribuições significativas que propiciaram um 

olhar em relação à deficiência e as pessoas com deficiência. A mudança da terminologia já 

indica um novo enfoque: são pessoas, como todos e possuem uma deficiência. 

Este trabalho tem por objetivo analisar as ações promovidas por uma escola de educação 

profissional ao longo de sua história com o intuito de promover a inclusão de pessoas com 

deficiência em suas atividades na perspectiva da acessibilidade.   

Para tanto iniciaremos com um breve resgate histórico sobre as leis e ações da política pública 

que contribuíram para a inclusão das pessoas. Trataremos dos principais conceitos que norteiam 

a evolução da sociedade para o paradigma da inclusão. Em virtude da emergência deste novo 

referencial das pessoas com deficiência houve a necessidade de todas as modalidades de ensino 

realizarem as adequações necessárias para propiciar o desenvolvimento e a permanência dos 

alunos, e este assunto será discutido no tópico Educação Profissional no contexto da educação 

Inclusiva.  

Por fim analisaremos as ações do projeto de educação inclusiva da do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial – Senac São Paulo
161

, seus desdobramento e impactos. 

 

2. Desenvolvimento 

 

2.1 Contextualização  

 

A história das pessoas com deficiência foi marcada pela desqualificação, indiferença e 

desrespeito a essência humana dos indivíduos. Havia um padrão, um perfil para os indivíduos 

que permanece até os dias atuais, uma ideia de “normalização” entre as pessoas. Todos os 

indivíduos que por diferentes motivos se afastam deste padrão, sofreram e sofrem graves 

preconceitos que os mantem a margem da sociedade.  Em virtude desta concepção, as ações 

voltadas para as pessoas com deficiência tinham um caráter assistencialista e de 

enclausuramento em instituições específicas, que isolavam as pessoas para que tivessem um 

tratamento diferenciado, com excessiva proteção que não visava o desenvolvimento a 

autonomia, mas apenas suprimento de necessidades básicas para a facilitação do convívio. Este 

                                                             
161

 No decorrer do trabalho poderemos nos referir ao Senac São Paulo apenas como 

“instituição”.   
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modelo, conhecido como “modelo médico” trouxe contribuições para a área de reabilitação, 

trazendo influencias até para a educação.  

O ano de 1981 foi declarado como Ano Internacional da Pessoa Deficiente (AIPD), tendo como 

mote “participação plena e igualdade”. Este evento trouxe muitos benefícios, sendo o propulsor 

de muitas ações decorrentes. Os movimentos sociais ligados aos direitos humanos buscaram a 

garantia de direitos plenos a todos os cidadãos, independente de suas características, se até aqui 

a pessoa com deficiência caminhou em silêncio, excluída ou segregada em entidades, a partir de 

1981 (Ano Internacional da Pessoa Deficiente), tomando consciência de si, passou a se 

organizar politicamente. E, como consequência, a ser notada na sociedade, atingindo 

significativas conquistas em pouco mais de 25 anos de militância”, (FIGUEIRA, 2008). 

Deste evento até os dias atuais os avanços foram sucessivos em relação à equiparação de 

oportunidades e acessibilidade. Os impactos foram acontecendo, gradativamente na área da 

educação, saúde e trabalho.  

A atual Lei de Diretrizes e Bases, Lei 9394/96, pontua que os sistemas de ensino devem 

assegurar aos alunos currículo, recursos, métodos e organização específicas para o atendimento 

das necessidades e oportunidades educacionais apropriadas.  

Em 2006, a ONU- Organização das Nações Unidas, aprovou a Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência - CDPD, da qual o Brasil foi signatário. Houve a atualização da 

definição sobre o conceito de deficiência: “pessoas com deficiência são aquelas que têm 

impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas 

barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas” 

(artigo 1º, CDPD, ONU, 2006). Esta nova percepção aponta que há barreiras que impedem a 

participação das pessoas, e para que elas possam ter uma vida mais ativa e neste sentido é a 

sociedade que deve promover mudanças em todos os âmbitos: arquitetônico, comunicacional, 

cultural, entre tantos outros, para a construção de uma sociedade realmente inclusiva. No âmbito 

do trabalho, a convenção reconhece e estabelece como direito das pessoas com deficiência a 

igualdade de oportunidades de acesso e permanência no trabalho, e que este possa ser de sua 

livre escolha. Para tanto, o ambiente deve ser inclusivo e acessível, adotando medidas 

apropriadas para evitar a discriminação, acesso a programas de formação profissional e serviços 

de colocação no trabalho.  

A possibilidade do trabalho contribui para o estabelecimento de um novo lugar para as pessoas, 

contribui para a quebra de paradigmas que estavam voltados a incapacidade e a dependência. De 

acordo com a Organização Internacional do Trabalho - OIT a deficiência pode ter impacto 

reduzido sobre a capacidade de trabalho da pessoa ou pouco interferir em sua interação com o 

meio social; ou poderá ter impacto significativo, exigindo considerável apoio e assistência 

(Secretaria Internacional do Trabalho, OIT, 2006). Esta abordagem deixa claro que o fato da 

pessoa ter deficiência não implica, diretamente, que ela não possa desempenhar uma função, e 

mais, indica que não há uma relação que possa ser preconcebida, determinando que uma pessoa 

com determinada deficiência não esteja apta para exercer uma determinada função.  



 

Parte II |Pág. 2868  

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 Organização Mundial da Saúde – OMS trouxe uma nova concepção sobre deficiência, 

definida na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). 

Esta nova abordagem considera a relação da pessoa com o seu meio social, no ambiente em 

que interage. Neste sentido a ideia de incapacidade desloca-se da pessoa para a inadequação do 

espaço, ou seja, a responsabilidade de oferecer condições de acesso, deslocamento, entre outras, 

é atribuída à sociedade, e naturalmente as politicas públicas.  

Estas ações estão possibilitando que as pessoas com deficiência possam ter maiores expectativas 

de desenvolvimento de sua potencialidade e alcance de realizações pessoais e profissionais.  

A Lei 8213/91 conhecida como a Lei de Cotas tem contribuído para uma atuação mais incisiva 

junto as empresas, a maioria delas promove o acesso das pessoas como forma de evitar multas. 

Esta lei teve como finalidade a reserva de vagas em empresas, contemplando as pessoas com 

todos os níveis de comprometimento ou maior dificuldade de acesso a direitos e serviços e se 

complementa com a Lei de Acessibilidade (Lei 10098/00) que estabelece normas e critérios 

para a promoção da acessibilidade em espaços públicos, edifícios, meios de transporte e 

comunicação. Os impactos são significativos e contribuem para a mudança de cultura, pois 

conviver possibilita conhecer, e esta é uma oportunidade de superar preconceitos e mitos em 

relação às pessoas.  

Em 2011 o governo Federal instituiu o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 

o Plano Viver sem Limite. Este plano visa um rol de políticas integradas para a garantia de 

direitos básicos como educação, trabalho, saúde, moradia, buscando a equiparação real de 

oportunidades. A diretriz relativa ao trabalho se concentra em formação e qualificação 

profissional, o que pode potencializar a aplicação da lei de cotas. Este plano propiciou 

mudanças positivas e significativas em direitos já adquiridos como o Benefício de Prestação 

Continuada - BCP. Anteriormente o benefício era suspenso caso a pessoa tivesse um trabalho 

remunerado. A nova regulamentação cria o Programa BCP Trabalho, que articula ações 

intersetoriais para pessoas entre 16 a 45 anos, propiciando o acesso à qualificação profissional e 

ao mundo do trabalho. Enquanto a pessoa estiver empregada o benefício é suspenso, mas é 

recuperado quando a pessoa não tiver um vínculo empregatício.  O benefício será cumulativo 

para pessoas inseridas em Programas de Aprendizagem.  

Este cenário se articula diretamente com os princípios do Senac, no seu compromisso em ser 

uma instituição plural que tem a diversidade como valor de sua marca. A atuação institucional 

se relaciona com esta temática em duas dimensões: na formação profissional a pessoas com 

deficiência e na contratação de pessoas com deficiência em seu quadro.    

 

2.2 Mudança de paradigma: da Segregação para a Inclusão  

 

As conquistas no campo das politicas públicas tiveram um grande impulso com a ação dos 

movimentos sociais que buscavam a garantia de qualidade de vida e possibilidades de 

desenvolvimento das pessoas com deficiência. Este movimento caminhou progressivamente de 

um modelo altamente discriminatório, onde as pessoas com deficiência não tinham espaço e 
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visibilidade, até os dias atuais onde ainda permanece o cenário de discriminação, mas há 

emergência de um novo referencial para as pessoas, de compreensão sobre as características 

e limitações da deficiência e reconhecimento de potencialidades e possibilidades:  

• Institucionalização: as pessoas com deficiência eram segregadas em escolas especiais, 

hospitais, internatos ficando pouco “visíveis” para a sociedade; 

• Normalização: a intenção era que as deficiências pudessem ser tratadas ou curadas para 

as pessoas se aproximarem ao máximo de um padrão de “normalidade”; 

• Integração: cabia a pessoa com deficiência a responsabilidade de adaptar-se para 

enfrentar as exigências da vida em sociedade. Mantinham-se integrados atendimentos 

específicos as pessoas com deficiência como salas de aulas especiais em ambientes 

comuns, mas sem que houvesse aproximação e relacionamento entre as pessoas.   

• Inclusão: respeito às diferenças individuais e coletivas. A sociedade investe na 

promoção da acesso e superação de barreiras que propiciem a participação das pessoas 

com deficiência na sociedade.  

 

Embora tenhamos a noção da evolução do paradigma não é possível afirmar que eles não 

estejam entrelaçados neste momento, no entanto reconhecemos que há grandes mudanças.  

 

2.3 A Educação Profissional no contexto da Educação Inclusiva 

 

A mudança da sociedade de um modelo de segregação para o paradigma da inclusão tem 

impactado diretamente a abordagem sobre trabalho e as pessoas com deficiência. A OMS – 

Organização Mundial de Saúde contribuiu com uma nova definição, a CIF, Classificação 

Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde deficiência. Esta concepção esta 

diretamente alinhada com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 

evoluindo a concepção do modelo médico para “modelo social”. De acordo com Werneck 

(2004), o modelo médico representa o enfoque da deficiência como uma experiência do corpo 

que deve ser “combatida” com tratamentos na área da saúde. A cura completa dessa experiência 

é encarada como condição ideal para que pessoas com deficiência possam, finalmente, exercer 

seus direitos.  

O modelo social traz uma nova abordagem que parte de um processo de conscientização sobre a 

discriminação que têm caracterizado o dia-a-dia dos indivíduos com deficiência e são 

construídos pela própria sociedade, tamanha a inabilidade das pessoas para se relacionar com as 

alterações físicas, intelectuais, sensoriais e múltiplas de seus pares cidadãos (WERNECK, 

2004). Esta nova abordagem considera a relação da pessoa com o seu meio social, com o 
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ambiente em que interage, havendo o deslocamento da responsabilidade, sendo atribuída à 

sociedade o dever de adaptar-se.  

Esta nova abordagem tende a propiciar que as pessoas possam ter maiores possibilidades de 

crescimento e alcance de realizações pessoais e profissionais. Neste sentido é preponderante o 

papel da Educação, mais especificamente da Educação profissional. Para que as pessoas possam 

acoplar com mais qualidade e perspectivas de crescimento os postos de trabalho, ou 

desenvolverem uma atividade produtiva. Faz-se necessário que as escolas se comprometam com 

a educação de todas as pessoas, independente de suas características. Há um longo percurso de 

superação de estigmas sociais o desafio de superação do estigma focado na incapacidade para o 

trabalho em virtude da deficiência.  

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), que 

reafirma este conceito ao definir que “pessoas com deficiência são aquelas que têm 

impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas 

barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas” 

(artigo 1º, CDPD, ONU, 2006).  

A Educação Básica tem avançado com mais propriedade nas adequações necessárias para o 

atendimento, até mesmo porque a educação das crianças é uma prioridade. As outras 

modalidades da educação estão paulatinamente compreendendo e incorporando este novo 

cenário da invisibilidade para a inclusão educacional e social. As Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica contribuem para a análise do processo de transição da 

integração para a inclusão. Em todo o mundo, por muito tempo, o diferente foi colocado à 

margem da educação: o aluno com deficiência, particularmente, era atendido apenas em 

separado ou então excluído do processo educativo, com base em padrões de normalidade. (...) 

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

a padrões de normalidade para aprender com os demais, coloca-se para os sistemas de ensino e 

para as escolas o desafio de construir, coletivamente, as condições para atender bem à 

diversidade de seus alunos. (BRASIL, 2001).  

A inclusão educacional nasce a partir da necessidade de inclusão dos sujeitos nas salas de aula 

regulares, ou seja, da segregação das pessoas em salas especiais para a criação de um ambiente 

onde é diversidade é um valor que demanda respeito, compreensão a heterogeneidade, as 

diferenças individuais e coletivas, as especificidades do humano e, sobretudo, as diferentes 

situações vividas na realidade social e no cotidiano escolar. (BRASIL, s.d., p. 11) 

Para a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva: 

“O movimento mundial pela educação inclusiva 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. A 

educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na 

concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores 

indissociáveis, e que avança em relação à ideia de equidade formal ao 
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contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e 

fora da escola”. (BRASIL, 2007). 

Para efetivação dos pressupostos da educação inclusiva há necessidade de superação de 

estigmas, preconceitos e barreiras. O conceito de acessibilidade surge ou melhor, ganha força a 

partir das ultimas décadas, a acessibilidade é a  

“condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos 

espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de 

transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, 

por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida”  

Decreto Federal 5.296 de 2004.  

As alterações necessárias para a superação de barreiras que propiciem o acesso das pessoas, 

pode trazer benefícios a todas as pessoas, prevalecendo o princípio da igualdade, com respeito 

às diferenças. Este conceito se qualifica com a noção de desenho universal, como afirma Sassaki 

(2003), o paradigma do desenho universal, segundo o qual os ambientes, os meios de transporte 

e os utensílios devem ser projetados para todos (portanto, não apenas para pessoas com 

deficiência). Desta forma, a grande responsabilidade das instituições é com a promoção do 

acesso, e este possibilita que as pessoas tenham autonomia, possam transitar com segurança e 

mobilidade, possam ter uma vida social, participativa e sobre tudo com respeito a suas 

particularidades, diminuindo a segregação e a exclusão. Este autor define 06 dimensões da 

acessibilidade para que possamos compreender a complexidade da ação e identificar os focos de 

atuação:  

 A acessibilidade arquitetônica – eliminação de barreiras ambientais e físicas encontrada 

em todos os ambientes como instituições de ensino, residências, meios de transporte;  

 A acessibilidade comunicacional: eliminação de barreiras na comunicação interpessoal, 

seja ela verbal, visual, virtual, outras. É importante garantir o direito da pessoa em 

receber a informação e poder transmitir a sua informação; 

 A acessibilidade metodológica: eliminação de barreiras nos métodos e técnicas de 

trabalho e de ensino, entre outros;  

 A acessibilidade instrumental: eliminação de barreiras nos instrumentos para vida e 

trabalho; 

 A acessibilidade programática: eliminação de barreiras nas políticas e normativas e  

 A acessibilidade atitudinal: eliminação de preconceitos, estereótipos e discriminações.   

A “acessibilidade atitudinal” é um aspecto fundamental para promoção da inclusão das 

pessoas com deficiência nos processos sociais. 

 As últimas pesquisas apontaram o aumento sugestivo de pessoas com deficiência nos 

postos de trabalho, indicando cerca de 325.300 de pessoas no mercado formal. No 
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entanto, as empresas justificam a resistência de contratação com falta de qualificação 

dos profissionais e a baixa escolaridade.  

As últimas pesquisas do Ministério de Trabalho em Emprego, apontaram o aumento 

sugestivo de pessoas com deficiência nos postos de trabalho, indicando cerca de 325.300 de 

pessoas no mercado formal. De acordo com a OIT – Organização Internacional do Trabalho, a 

deficiência pode ter impacto reduzido sobre a capacidade de trabalho da pessoa e pouco 

interferir em sua interação com o meio social; ou poderá ter impacto significativo, exigindo 

considerável apoio e assistência (Secretaria Internacional do Trabalho, OIT, 2006).  

O aumento das pessoas nos postos de trabalho tem impactado o seu interesse e necessidade de 

formação e qualificação profissional. As escolas de Educação profissional estão buscando os 

recursos adequados para promoverem uma educação de qualidade para todos, norteadas pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio: 

Para a efetivação do direito constitucional de acesso a um sistema educacional 

inclusivo em todos os níveis, em ambientes que maximizem o desenvolvimento 

acadêmico e social dos estudantes, de acordo com a meta de inclusão plena, o 

Brasil compromete-se com a eliminação dos modelos de sistemas paralelos e 

segregados de ensino às pessoas com deficiência e com a adoção de medidas 

políticas educacionais para a acessibilidade e o pleno acesso aos espaços 

comuns de ensino e aprendizagem. 

Estas diretrizes asseguram o direito à educação profissional de todas as pessoas e enfatizam sua 

autonomia na escolha dos cursos, área e ocupação que sejam de seu interesse, independente das 

características da sua deficiência.   

 

3. Método 

 

3.1 A constituição de uma Cultura Inclusiva 

 

Antecipando o cenário exposto, o Senac São Paulo está em fase de implementação de um 

programa para a promoção da Educação Inclusiva para subsidiar, orientar e apoiar ações 

educativas para o atendimento à diversidade considerando a inclusão de alunos com deficiência 

ou em situações de vulnerabilidade social. Os fatores que contribuíram para a sua elaboração: 

um contexto geral de normativas nacionais sobre a Educação Inclusiva e um contexto 

institucional que exige atenção e investimento e, principalmente, o aumento da demanda de 

atendimento de pessoas com deficiência nas unidades do Senac São Paulo.  

Optou-se pela metodologia de pesquisa-ação, uma vez que os resultados obtidos em cada etapa 

são imediatamente incorporados nas situações práticas. É uma metodologia importante para a 

dinâmica de princípios e práticas dialógicas participativas. 



 

Parte II |Pág. 2873  

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 origem da pesquisa-ação é atribuída a Lewin (1946) e a sua metodologia envolve: 

planejamento, tomada de decisão e encontro de fatos a respeito dos resultados da ação. 

Franco (2005) sustenta que os conhecimentos norteadores devem permitir aos sujeitos: melhorar 

a compreensão dos condicionantes da práxis, estabelecer mudanças, elevar o conhecimento 

científico para o aprimoramento das práticas e reestruturar os processos formativos. Outros 

pesquisadores (MAILHIOT, 1997; BARBIER, 2007), entendem como uma mediação do 

processo do conhecimento, na medida em que o proponente do estudo assume o papel de 

pesquisador e, ao mesmo tempo, de participante do grupo, rompendo com o ideário positivista 

da relação sujeito-objeto pesquisado.  

Os sujeitos agentes educacionais, representantes das unidades educacionais (50% do total de 

unidades operacionais – escolas), com a função de professor e técnico supervisor.  

Para a pesquisa foram enviados questionários as unidades, endereçados aos agentes 

educacionais, e analisamos o ano de 2011.  O levantamento teve como objetivo incorporar 

informações que apontassem o atendimento aos alunos e a adequação a suas necessidades. 

Trouxemos para este trabalhos os aspectos mais relevantes da pesquisa:  

 

Qual o número do atendimento a alunos com deficiência em 2011? 

 

 

Figura 1 – Matrícula de alunos com deficiência – 2011 

 

Os alunos com deficiência, na maior parte das vezes procuram os cursos de educação 

profissional: 
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Figura 2 – Gráfico sobre a procura de cursos 

 

Antes do início do curso é feito um levantamento prévio das necessidades educacionais 

especiais do aluno com deficiência? 

 

Figura 3 – Gráfico sobre levantamento de necessidades educacionais 

 

O aluno com deficiência é encaminhado para uma turma especial? 
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Figura 4 – Gráfico sobre turmas 

 

Quais são as estratégias adotadas pela unidade para o atendimento as necessidades 

educacionais específicas de alunos com deficiência: 
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Figura 5 – Gráfico sobre estratégias educacionais 

 

4. Resultado 

 

As ações de educação inclusiva têm promovido à inclusão efetiva de seus alunos. As unidades 

operacionais têm investido em recursos e adaptações metodológicas para propiciar um 

atendimento de qualidade.   
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Observamos o aumento do atendimento no ano de 2012: 

 

 

 

Figura 6 – Gráfico sobre o atendimento 

O levantamento do atendimento do 1º semestre/2013 aponta a manutenção do número de 

inscritos e ligeiro aumento:  
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Figura 7 – Gráfico sobre o atendimento no 1º semestre de 2013 

5.Conclusão 

Há um cenário promissor para as pessoas com deficiência que impulsionam a sua entrada para o 

mercado de trabalho e a necessidade de formação profissional, impactam na procura por cursos 

de formação profissional.  

As ações desenvolvidas pela instituição estão contribuindo para que os alunos tenham acesso e 

possam ter oportunidades reais de desenvolvimento.  

A pesquisa impulsionou a construção de linhas de ação para fortalecer a cultura inclusiva e 

subsidiar, orientar e apoiar ações educativas, a partir dos princípios da Educação Inclusiva, 

considerando o atendimento a diversidade, a inclusão de alunos com deficiência e as situações 

de vulnerabilidade social. 

 Consideramos como ações prioritárias e complementares para efetivação da educação 

inclusiva:  

 A formação dos agentes educativos: investimento em espaços de formação, informação e 

troca que possibilitem maior compreensão sobre a deficiência e as pessoas com deficiência, 

visando à inclusão e ao desenvolvimento dos alunos. A formação propicia a identificação 

das adaptações metodológicas necessárias para garantir a aprendizagem, o desenvolvimento 

das competências requeridas.  

 Tecnologias Assistivas - TAs são recursos que visam proporcionar ou ampliar as 

habilidades funcionais das pessoas com deficiência para a superação de barreiras, 

contribuindo para o pleno desenvolvimento do potencial em seus desafios cotidianos. As 

TAsabrangem recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços promovem a 

funcionalidade, relacionada à atividade e participação de pessoas propiciando maior 

autonomia para a vida qualidade de vida e inclusão social. 

A Tecnologia Assistiva também pode ser empregada para otimizar processos pedagógicos, 

contribuindo para a interação entre alunos e a comunidade escolar, no desenvolvimento de 

uma técnica ou procedimento específico e também para possibilitar o processo de 

aprendizagem. 

A indicação de recursos acontece de acordo com as necessidades de cada indivíduo, de 

acordo com suas habilidades e familiaridade com o recurso. O ideal é que haja um rol de 

possibilidades para que o aluno faça a sua escolha, é a pessoa quem decide qual instrumento 
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vai utilizar. Nossa maior contribuição poderá ser na apresentação de novos recursos, na 

busca de atualização e maior eficiência, para que os alunos conhecer e utilizar tecnologias 

inovadoras e em consonância com o mercado.  

 Adaptações Arquitetônicas: é a promoção da acessibilidade nas estruturas dos ambientes 

educativos, para que os alunos tenham pleno acesso a todas as instalações da instituição. O 

Senac tem realizado investimentos para que suas unidades operacionais estejam de acordo 

com a legislação e também com a NBR 9050, da ABNT – Associação Brasileira de 

Normas Técnicas, responsável pelas especificações referentes à acessibilidade ao meio 

arquitetônico.
162

 

Temos como meta, um grande desafio, proporcionar um ambiente educativo que promova a 

convivência positiva com a diversidade, a aprendizagem pela troca e interação entre todos. As 

necessidades decorrentes de cada situação de aprendizagem deverão ser discutidas para o 

encontro de novas possibilidades de desenvolvimento. 
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Resumo 

As discussões em torno dos direitos e dignidades da pessoa humana constituem 

atualmente tema relevante nas agendas governamentais, como também em diversos 

segmentos da sociedade civil organizada. Isto ocorre, pelo fato de que muitos grupos 

têm seus direitos sistematicamente violados, o que os coloca em condição de 

vulnerabilidade social. Os estudos sobre vulnerabilidade originam-se no campo da 

saúde. Todavia, a literatura revela que toda relação de desigualdade potencializa tal 

condição. No presente estudo apresento elementos que evidenciam processos de 

múltiplas vulnerabilidades decorrentes de fatores de gênero e deficiência, 

respectivamente. A história de vida de Dorina Nowill reúne elementos que oferecem às 

mulheres com deficiência, valiosa contribuição para a ruptura com sua condição de 

vulnerabilidade social, o que as tornará modelo e/ou referência a outros membros de seu 

grupo social. Esta pesquisa, desenvolvida a partir da metodologia da história de vida 

resultante da minha dissertação de mestrado e pretende oferecer um subsídio a mais a 

fim de que as mulheres com deficiência tomem consciência de suas potencialidades, 

passando a desempenhar novos papéis de ocupar seu espaço nas diversas esferas da 

sociedade. Essa história mistura-se com minha própria história: de mulher, cega, 

nordestina, capaz de transformar situações adversas em oportunidades de crescimento 

pessoal e coletivo. 

 

Palavras-chave: Gênero. Deficiência. Múltipla vulnerabilidade. 

 

Abstract 

The discussions about the rights and dignities of the human person are currently 

relevant issue on government agendas, as well as in various segments of civil society. 

This arises from the fact that many groups have their rights systematically violated, 

which puts them in a position of social vulnerability. Studies of vulnerability arise in the 

healthcare field. However, the literature reveals that all inequality relationship leverages 

such condition. In this present study show clear evidence of multiple processes 

vulnerabilities arising from factors of gender and disability, respectively. The life story 

of Dorina Nowill gathers elements that offer women with disabilities valuable 

contribution to the break with their condition of social vulnerability, what make model 

and / or reference to other members of their social group. This research developed from 

the methodology of the history of life resulting from my dissertation and aims to 

provide a subsidy to more so that disabled women become aware of their potential, 

through new roles to occupy its space in various spheres of society. This story blends 

with my own story: the blind woman, Northeastern, able to turn adverse situations into 

opportunities for personal and collective growth. 
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INTRODUÇÃO  

 

O presente estudo tem como foco a vulnerabilidade da mulher com 

deficiência e como objetivo analisar os processos a partir dos quais mulheres com 

deficiência superam as adversidades que são consequências da condição de gênero e de 

deficiência, realizando-se profissionalmente e contribuindo para o desenvolvimento 

social de seu grupo. O grupo social constituído pelas pessoas com deficiência tem sido 

objeto de estudo em diversas áreas do conhecimento. 

Atualmente, com o movimento da inclusão e da garantia de direitos, 

desencadeado principalmente na década de 90, a problemática relacionada às pessoas 

com deficiência tem sido discutida numa perspectiva interdisciplinar. Neste sentido, 

considerando que mulheres com deficiência representam um grupo social altamente 

vulnerável e excluído das várias esferas sociais, esta pesquisa constitui uma 

contribuição significativa também para o campo dos estudos feministas, os quais 

iniciaram sua organização a partir dos anos 1970 e, embora haja indicativos de luta de 

diversas categorias femininas, tais como: as negras, as camponesas, as professoras, 

dentre outras, são escassos os estudos que articulam gênero e deficiência, o que nos 

propomos a realizar neste trabalho. O movimento pela inclusão, assim como o 

movimento de direitos, exerce papel extremamente importante no desenvolvimento de 

políticas públicas e na ruptura com práticas preconceituosas e discriminatórias que 

afetam drasticamente a vida das pessoas, e particularmente das mulheres com 

deficiência. 

Em consequência deste processo emergem novas legislações, as quais 

asseguram a inserção das pessoas com deficiência em diversas esferas da sociedade, o 

que ocorre por força de leis que garantem a remoção de barreiras, o que implica na 

acessibilidade plena destas pessoas, assim como em seu acesso e permanência na escola 

e no mercado de trabalho. 

Enfim, inúmeras e significativas foram as mudanças ocorridas nos últimos 20 

anos, e com a publicação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 

aprovada em 2006 pelas Nações Unidas, há uma tendência à expansão de estudos, 

pesquisas, políticas, programas e estratégias para que tais direitos lhes sejam de fato 

assegurados. 
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Apesar destas conquistas, surpreendentemente, a problemática 

especificamente voltada à mulher com deficiência, tem sido negligenciada, uma vez 

que ainda não se tornou pauta na agenda política. Nesta perspectiva, tudo o que tem se 

verificado até agora diz respeito a ações encabeçadas pelas próprias pessoas com 

deficiência. 

Quando se trata da condição deficiência, os fatores de gênero sequer são 

mencionados, razão que me levou a escrever este artigo, cujos achados resultam de 

minha dissertação de mestrado. 

 

Definindo o processo de múltipla vulnerabilidade da mulher com deficiência 

 

São diversas as áreas de estudo que auxiliam na compreensão do conceito de 

vulnerabilidade. Dentre estas destacamos a vulnerabilidade no campo da saúde (Paula et 

al, 2009) e a vulnerabilidade no campo de Estudos sobre Desastres Naturais (Dwyer et 

al, 2004). 

Todavia adotamos a perspectiva da vulnerabilidade como déficit cultural, cujo 

conceito foi apresentado pela pesquisadora canadense, Sheila Martineal (apud Yunes 

2001), o qual estabelece o modelo do déficit cultural como fator determinante na 

compreensão dos processos de risco. Esta nova visão redimensiona o conceito de 

vulnerabilidade, introduzindo uma perspectiva cultural que expande o conceito de 

vulnerabilidade ao associá-lo às desigualdades que atacam e ofendem a vida e a 

dignidade humana. Alinhadas ao novo modelo, Guimarães; Novaes (2009) argumentam 

que: 

A vulnerabilidade é função de uma relação social, cultural, 
política e econômica desigual e, como consequência de uma 

relação de desigualdade [que] pode manifestar-se de modo 

individual ou coletivo, (.) entre indivíduos, entre diferentes 

grupos, culturas ou etnias minoritárias em relação a um grupo 
mais amplo, ou [até] mesmo entre países (Guimarães; Novaes p. 

5). 

 

A literatura que discute o conceito de grupos vulneráveis está gradualmente se 

expandindo e parece já haver uma consonância entre autores. Por exemplo, Fernandes 

(2009) corrobora o argumento de Guimarães; Novaes (2009) sobre a existência de uma 
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influência sócio cultural na caracterização de processos de riscos de grupos em 

situação de desvantagem que, em função de pressões externas, sofrem tanto 

materialmente como social e psicologicamente os efeitos da exclusão, seja por motivos 

religiosos, de saúde, opção sexual, etnia, cor de pele, por incapacidade física ou mental, 

gênero, dentre outras características (Fernandes, 2009, p. 3). 

Tais circunstâncias vulnerabilizam indivíduos e grupos, acarretando a falta de 

oportunidade de acesso à educação, ao mercado de trabalho e a outros espaços de 

convivência regular que são fundamentais tanto para a vivência de experiências 

adversas como para a manifestação da resiliência que possibilita o enfrentamento das 

mesmas, conforme demonstro neste estudo por meio da história de vida da professora 

Dorina Nowill. 

Contudo, antes de apresentar elementos que caracterizam a resiliência da 

mulher mencionada acima, descrevo alguns aspectos que para as mulheres, e em 

particular aquelas com algum tipo de deficiência geram processos de múltiplas 

vulnerabilidades. 

 

Vulnerabilidade causada pela condição de Gênero 

 

A referência histórica da condição de vulnerabilidade feminina é importante 

porque ela desvela as raízes de experiências que minam as chances de desenvolvimento 

pleno, auto realização e possibilidade de participação social, política e econômica da 

mulher na sociedade. 

A literatura que trata de fatores de gênero (Santos, 2011, p. 12) revela que 

existe: 

 

Uma dicotomia entre o feminino e masculino, que se baseia em 
diferenças anatomofisiológicas, legitima rótulos psicológicos, 

de comportamentos, de habilidades e de capacidades que 

distinguem mulheres e homens. Às mulheres são atribuídas 
atividades que requeiram a delicadeza, a paciência, o cuidado e 

que se encaixem nos fatores ‘limitantes’ de sua condição de 

mulher [...]. 

 



 

Parte II |Pág. 2886  

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. 

 

Quando dá à luz uma criança “anormal”, a mulher se sente 

sempre culpada e procura no passado de sua família precedentes 

que lhe confirmem a responsabilidade, [ao passo que o homem] 
joga a culpa na companheira, nunca duvida, a priori, da própria 

perfeição (Belotti, 1987, p.16). 

 

Este exime-se de procurar raízes genéticas que constituam indicadores de 

deficiência. Tal fato indica que historicamente a condição feminina gera, em si mesma, 

constrangimentos socioculturais que negam à mulher o direito à autonomia e a 

possibilidade de participação social em igualdade de condições. 

Por outro lado, como veremos a seguir, Dorina de Gouveia Nowill, uma 

mulher a frente de seu tempo, rompe com tais processos tornando-se modelo de 

superação a outras mulheres, quer possuam ou não deficiência. 

 

Percurso Metodológico 

 

O percurso feito no decorrer da construção deste trabalho, constituiu um 

processo dinâmico e enriquecedor. Optei pela metodologia História de Vida, a qual, de 

acordo com Paulilo (2008, p. 5) pode ser considerada instrumento privilegiado de 

análise e interpretação, na medida em que incorpora experiências subjetivas mescladas a 

contextos sociais, ela fornece, portanto, base consistente para o entendimento dos 

fenômenos individuais, assim como para a compreensão do componente individual dos 

fenômenos históricos. 

Desta forma, ao investigar elementos individuais da vida de uma mulher com 

deficiência, é possível resgatar aspectos históricos determinantes a compreensão do 

contexto social no qual tais mulheres estão inseridas. 

Neste sentido, foram pensados uma série de nomes de mulheres que poderiam 

fazer parte do estudo, mas, finalmente, por tratar-se de um estudo ligado a área de 

educação, realizado por uma cega, que por sua vez é também educadora, inserida no 

contexto nacional, optei por selecionar uma mulher que a meu ver reúne em sua história, 

diversos elementos que poderiam ser identificados em diferentes mulheres. Refiro-me a 

professora Dorina de Gouveia Nowill, cuja história de vida é exemplo de superação e 

resistência diante das adversidades decorrentes da condição Deficiência, e dos contextos 
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limitantes que marcavam a sociedade brasileira no período em que a mesma perdeu 

a visão. 

 

Dorina Nowill: uma mulher à frente de seu tempo  

 

Diferentemente da maioria das pessoas com deficiência, Dorina rompeu com 

sérias barreiras à sua realização pessoal e profissional, as quais tem como raízes o 

período histórico em que viveu o tipo de sociedade em que viveu a falta de legislação 

que apoiasse as pessoas com deficiência (como hoje existem), entre outras. 

Nesta seção, portanto, abordo algumas das experiências corrosivas e 

constrangedoras vividas pela professora Dorina no ambiente familiar, no universo da 

escola e no mercado de trabalho. Ao fazer este percurso, também ofereço elementos 

relevantes do contexto internacional e nacional que geraram mudanças significativas 

para o grupo social constituído pelas pessoas com deficiência. 

O contexto da segunda década do século XX, quando nasceu Dorina, ignorava 

e negava o direito de acesso à educação às pessoas com deficiência e por extensão às 

mulheres com deficiência, que foram naquele período vítimas da ausência de políticas 

públicas capazes de atender as suas necessidades, o que as mantinham a margem dos 

sistemas escolares. 

 

Nas Conferências Nacionais de Educação promovidas pela 
Associação Brasileira de Educação, surgidas nos anos de 1920, 

nas quais se discutiam os assuntos considerados relevantes no 

momento, não se cogitou falar sobre o deficiente. Ele só 
apareceu após a IV Conferência, assim mesmo para facilitar 

anotações estatísticas. (Januzzi, 2004, p. 106) 

 

As campanhas sufragistas da década de 30, a realização da Semana de Arte 

Moderna (1922), a criação do movimento Pestaloziano (1926) em defesa dos direitos 

das pessoas com deficiência intelectual à educação, além da revolução constitucionalista 

(1932) foram algumas dentre as iniciativas precursoras de uma nova ordem social para 

ambos os grupos vulneráveis, mulheres e pessoas com deficiência. 

É dentro deste contexto de adversidades e risco de múltipla vulnerabilidade que 

Dorina encontra forças para dar novo sentido a sua vida após a perda da visão, abrindo 
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perspectivas de cidadania para os membros de seu grupo social. Para tanto, Dorina 

reage às barreiras limitantes e constrangedoras presentes no contexto familiar, 

escolar e profissional, que passo a descrever: 

 

“Impactos da cegueira na vida cotidiana...” 

 

Inicio esta seção com as palavras da própria Dorina que revelam a dor de ser 

diferente em um mundo no qual ainda não se pensa não se fala, não se defende e não se 

valoriza a diferença humana; 

 

"Quando eu fiquei cega, a reação dos meus pais foi péssima, 

eles sentiram muito, ficaram numa tristeza muito grande. Para 

eu entrar na Caetano de Campos foi uma revolução, eles se 

preocuparam como ficaria minha situação sozinha entre 
aquelas moças que enxergavam. É verdade que ninguém 

valorizava a cegueira, alguns apenas tentavam compreender [o 

que era, como era ser cego], outros achavam que era uma 
bobagem, que não dava... uma pessoa cega não podia realizar 

ou se realizar. Eu vi a falta de aceitação das pessoas. Os 

problemas que atingem às pessoas com deficiência estão 
sempre presentes. As dificuldades de aceitação são constantes." 

(Diário de campo, 05/10/2009) 

 

Era esta a concepção que guiava os comportamentos de membros da família, 

de instituições, e de outros grupos presentes na vida de Dorina após a perda da visão. O 

ingresso na Caetano de Campos é lembrado por Dorina como um momento decisivo 

para a ruptura com pré-conceitos e para a base da criação de novas experiências 

educacionais que, mais tarde, expandiram-se por todo o país. 

 

Lembro que muitos diretores do Departamento de Educação do 
Estado de São Paulo, não acreditavam na possibilidade da 

minha participação como aluna regular no curso Normal. Houve 

um diretor do Departamento de Educação do Estado, segundo 
Dona Carolina me contou, que afirmou”: “Como é que uma 

moça, uma aluna tão diferente que não tem possibilidade de ver, 

de estudar, de acompanhar a classe, poderia ser colocada numa 

escola para dar aula? (Nowill, 1996) 
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A inexistência de práticas educacionais voltadas ao grupo social 

constituído pelas pessoas com deficiência, a qual é consequência do modelo médico 

de deficiência, é uma realidade ainda vigente em nosso sistema educacional e 

abordagens pedagógicas. É por isso que muitas escolas brasileiras recusam matriculas 

de crianças, jovens e adultos com deficiência, violando inclusive a legislação existente. 

Entre os anos 1920 a 1940, época em que Dorina toma a decisão de retomar 

seus estudos, o contexto de ausência de direitos porque eles não existiam na lei, era real. 

Mas mesmo naquela época, Dorina mostra consciência acerca da injustiça social e legal 

em curso e torna-se capaz de superar experiências constrangedoras com a finalidade de 

combater a exclusão predominante naquele período porque acreditava, defendia e 

militava na direção da oferta de uma educação de qualidade, norteada pelo principio de 

igualdade de condições e oportunidades para todas (os), condição imprescindível, para 

que os/as cidadãos tornem-se sujeitos críticos e conscientes de seu papel no mundo. 

 

“Na Caetano de Campos, quem tivesse as notas mais altas 
recebia uma cadeira prêmio para o ingresso ao trabalho. Eu 

recebi esse prêmio, eu tive nota máxima. Recebi a cadeira 

prêmio e assumi o trabalho no Instituto Padre Chico sendo a 
professora da classe, como qualquer outra professora, o que 

naquela época foi uma experiência pioneira no Brasil, já que 

eu dava aula no ensino primário”. 

 
“Claro que eu enfrentei algumas barreiras, sobretudo as 

instrumentais. Eu precisava da ajuda de outras pessoas. A 

maior barreira era que eu não podia escrever no quadro negro 
ou desenhar ou mesmo corrigir as provas sozinha. Ainda não 

tinha a máquina Braille, faltava os equipamentos para a 

imprensa Braille, e eu sentia falta de muita coisa”. (Diário de 
campo, 06/10/2009). 

 

Contudo, o acesso ao mercado de trabalho foi mais uma dentre as experiências 

adversas vividas por Dorina, resultante da ausência de uma legislação que apoiasse as 

pessoas com deficiência. Com ousadia e determinação, mais uma vez Dorina rompe 

com mais uma barreira á sua realização, encorajando outras pessoas com deficiência a 

fazerem o mesmo, conforme destaca em sua auto biografia. 

 

Eu lutei com muitos médicos e eles diziam que não podiam 

ultrapassar ali, pois uma pessoa cega não podia lecionar, não 
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podia ser funcionária pública e eu não podia assumir o cargo 

porque a cegueira era um empecilho legal. (Nowill, 1996) 

 

O acesso à educação e ao mercado de trabalho na década de 40, eram barreiras 

praticamente intransponíveis para as pessoas com deficiência. A limitada legislação 

vigente à época, aliada ao modelo médico da deficiência, cria para Dorina uma 

experiência particular na esfera do mercado de trabalho, uma vez que não havia 

garantias legais que pudessem ser acionadas visando sua nomeação para o cargo de 

professora no estado de São Paulo. 

 

A cultura dominante também reforçou nossa vulnerabilidade 
[como mulher e pessoa com deficiência] , a medida que nos vê 

descentralizadas, volúveis e sensíveis demais para fazer um 

trabalho direito. Sabemos que frequentemente somos (sim, 
ainda!) vistas como fracas, inferiores e dependentes, e muitas 

vezes internalizamos essa visão de nós mesmas. (Miller, 2006, 

p.19). 
 

Supostamente era esta a auto imagem negativa esperada para uma  mulher com 

deficiência naquela época: o sentimento de inferioridade. Este sentimento aliado à 

ausência de condições para o acesso a bens de consumo isola tais mulheres, 

distanciando-as da convivência nos espaços regulares da sociedade. A violação e a 

negação deste direito, reforçadas pela cultura dominante machista, estão enraizadas no 

binômio deficiência / incapacidade, o qual ainda em nossos dias perpassa a vida e as 

relações das mulheres, com ou sem deficiência. 

A ignorância geral sobre as diferenças entre as deficiências existem ainda hoje 

assim como o preconceito e o medo de contaminação ou a concepção de que é um 

castigo de Deus. Na juventude de Dorina, tal desconhecimento e atitudes era, 

provavelmente, ainda piores. 

 

“Falta ainda a formação adequada para ela nunca perder a 
chance de ter o direito de escolher. Para mim, eram 

apresentados muitos empecilhos, coisa que ainda hoje continua 

acontecendo. Este é um problema que está na mentalidade das 
pessoas”. (Diário de campo, 05/10/2009) 

 

Contudo, o que me emociona nas experiências descritas por Dorina é que, 

apesar de seus quase cem anos vividos, sua memória para estes eventos é clara, lúcida, 
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demonstrando o quanto eles a marcaram emocionalmente, embora não as 

imobilizassem. São eventos de dor e sofrimento íntimo, solitário que duram uma 

vida inteira, mesmo quando você os supera e se supera em termos de realizações 

 

“Em minha vida de mulher cega eu vivenciei fortemente a 

experiência da exclusão. Eu me lembro agora de um fato banal, 

mas real. Certa vez eu estava em casa de uma amiga e íamos 
ao cinema assistir um filme que eu iria aproveitar muito. 

Acontece que estávamos em casa dela e íamos nos arrumar. E a 

mãe dela fez todo o possível para evitar que eu usasse seu 
batom, que claro, eu não ia usar mesmo. Mas o receio da mãe 

era que eu tivesse uma moléstia contagiosa que tivesse me feito 

ficar cega e isso a deixou desesperada”. 

 
“Eu me lembro também que, por muitas vezes, quando um 

irmão de minhas amigas conversavam muito comigo, elas nos 

cercavam com medo que eles se apaixonassem por uma pessoa 
cega. Eu me lembro que outra vez eu saí para dançar e todos 

admiravam minha roupa. E aí alguém ao se virar falou: “Mas 

que pena, ela é cega”. 
 

“Hoje, à mulher com deficiência falta namorado e marido. 

(risos). Embora esta seja uma experiência comum a todas as 

mulheres, as com deficiência sofrem mais. As famílias tiram os 
rapazes de perto delas e mandam passear, porque tem medo de 

que se casem com alguém que tem deficiência. “Vai ser uma 

vida muito sacrificada”, é o que se diz. E isso é fruto de uma 
imaginação paupérrima, mas que exerce uma influência maior 

do que imaginamos”. (Diário de campo, 06/10/2006) 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em suas palavras, Dorina confirma a condição de vulnerabilidade da mulher 

com deficiência, associando-a a fraqueza ou a dependência de outro para realização de 

qualquer trabalho. Estas experiências corrosivas e constrangedoras ultrapassam as 

esferas familiares, escolares e laborais, negando à mulher com deficiência o direito ao 

exercício de sua afetividade e sexualidade. Quando interpelada a falar, durante as seções 

de entrevista, sobre o que falta à mulher com deficiência, Dorina, como vimos é direta e 

incisiva. Ao afirmar que a exclusão de mulheres com deficiência é um problema que 

decorre da mentalidade das pessoas, Dorina evidencia que esta condição de 
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vulnerabilidade é um tema transversal, porque reúne aspectos sócios, políticos e 

culturais, que interferem no processo de participação destas pessoas na vida em 

sociedade. 

É, portanto, dentro deste contexto de múltipla vulnerabilidade, o qual em nome 

de uma suposta incapacidade nega a mulher com deficiência a possibilidade de acesso à 

educação e ao mercado de trabalho que se manifesta a ação corajosa e ousada de 

Dorina, a qual rompe com as estruturas acima mencionadas e desenvolvem iniciativas 

transformadoras em âmbito local e internacional como as evidências de sua história de 

vida revelam. 

A experiência da professora Dorina, somada a ações, tantas vezes anônimas, 

por parte de um grupo cada vez maior de mulheres com deficiência, são determinantes 

para a superação das barreiras que as colocam em condição de múltipla vulnerabilidade. 

A meu ver, a superação de tais barreiras somente será possível com a articulação e o 

esforço conjunto destas mulheres no propósito de construir uma sociedade para todos.  
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A NOÇÃO DE SEGURIDADE MO PROGRAMA DE IMPLANTE 

COCLEAR NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA 

FILHO NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

THE NOTION OF SECURITY PROGRAM COCHÇEAR IMPLANT HOSPITAL 

UNIVERSITARIO CLEMENTINO FLAGA FILHO IN THE CONTEXT OF 

INCLUSIVE EDUCATION 

 

Mariléia Franco Marinho Inoue
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Maria Dolores Gonçalves 
164

 

Rafael  Teixeira do Nascimento
165

 

Resumo:  O presente trabalho pretende discutir a educação inclusiva  e a legislação de 

assistência  social. Existem resquícios de um Estado de Bem Estar no Brasil ainda mais 

diluídos,  nas distorções de uma diretriz que seleciona continuamente os mais pobres dos mais 

pobres, vinculando todo “benefício” a essa lógica. O Benefício de  Prestação Continuada,  

destinado a deficientes auditivos vincula-se no Brasil a idéia de privação dos bens necessário, 

indigência e  pobreza. Esta noção de desamparado e necessitado está relacionada com  a pessoa 

com fragilidade física da criança e do idoso,  associada a econômica, razão porque o Estado é 

responsabilizado por suprir um amparo mínimo a tais cidadãos. O conceito utilizado pelo Banco 

Mundial atribui a seguridade social a preocupação com os que não têm renda própria não pondo 

em questão seu estado de miserabilidade. A responsabilidade e relevância do Serviço  Social 

para  o sucesso do implante coclear está configurada no atendimento sistemático  as famílias, 

locus de matricialidade tanto no SUS quanto no SUAS, além de estar também destacada no 

Estatuto da Criança e do adolescente como o local privilegiado para que estes permaneçam.  O 

implante coclear terá repercussão e por isso sua disponibilidade deve ser para toda vida.  

Embora haja uma expectativa que o  Governo assuma a responsabilidade sobre o implante 

coclear e sua manutenção e uso,  não há nenhuma garantia que não ocorrerá a interrupção do 

bom funcionamento desta tecnologia, por desgaste ou falta de bateria, cujo preço pesará no 

orçamento familiar. Não existe nenhuma garantia, além do um ano previsto pelo fabricante. 

                                                             
163
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Como se trata de um equipamento é natural que tenha que  ser substituir não só partes, mas 

o próprio aparelho depois de quatro anos de uso,  de avaliação prevista nos procedimentos 

do Programa, caso tenha dado defeito ou se torne obsoleto com o passar dos anos. Assim, 

não podemos pensar no implante coclear separado da reflexões necessárias sobre as implicações 

para o surdo, sua família, para a sociedade e a forma de intervenção para uma efetiva educação 

inclusiva. 

 

Palavras chaves: Educação inclusiva, Implante coclear, Serviço Social, Seguridade. 

 

 

Abstract: This paper discusses inclusive education and social welfare legislation . There are 

remnants of a Welfare State in Brazil further diluted , the distortions of a guideline that 

continuously selects the poorest of the poor , linking all "benefit " to this logic . The Continued 

Benefit , for the hearing impaired is bound up in Brazil the idea of deprivation of necessary 

goods , indigence and poverty. This notion of the helpless and needy is related to the person 

with physical frailty of children and the elderly , associated with economic , reason why the 

state is responsible for supplying at least one shelter to such citizens . The concept used by the 

World Bank assigns social security concern for those who have no income of their own do not 

call into question your state of misery . The responsibility and relevance of Social Services for 

the success of the cochlear implant is configured in attendance systematic families , locus 

matricialidade both the SUS and the ITS , being also highlighted by the Statute of the Child and 

adolescent as the premier location for these remain . The cochlear implant will rebound and so 

its availability should be for life. Although there is an expectation that the Government assume 

responsibility for cochlear implants and their maintenance and use, there is no guarantee that the 

interruption of the functioning of this technology , for wear or battery shortage , the price of 

which will weigh on the family budget . There is no warranty beyond one year provided by the 

manufacturer . As this is a device that is natural has to be replaced not only parts , but the device 

itself after four years of use , assessment procedures provided for in the program , if you have 

given defect or become obsolete over the years. Thus , we can not think of the cochlear implant 

separated from the necessary reflections on the implications for the deaf , his family , to society 

and form of intervention for effective inclusive education . 
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Introdução:   

              Pretendemos  discutir no presente trabalho, a partir da visão de educação inclusiva  e da 

legislação de assistência  social, nos resquícios de um Estado de Bem Estar no Brasil mais diluído 

que nos países de economias centrais,  e com maiores distorções de uma diretriz que seleciona 

continuamente os mais pobres dos mais pobres, vinculando todo “benefício” a essa lógica. 

              O Serviço Social, envolvido na intervenção junto aos deficientes auditivos Por conseguinte, 

o Benefício de  Prestação Continuada,  destinada a deficientes auditivos vinculada a ideia de 

privação dos bens necessários, indigência e  pobreza. Esta noção de desamparado e necessitado está 

relacionada com  a pessoa com fragilidade da criança e do idoso,  associada a fragilidade 

econômica, razão porque o Estado é responsabilizado por suprir um amparo mínimo a tais cidadãos. 

O conceito utilizado pelo Banco Mundial atribui a seguridade social a preocupação com os que não 

têm renda própria não pondo em questão seu estado de miserabilidade. Partindo-se da etiologia das 

deficiências no Brasil podemos depreender que os surdos aos quais nos referimos estão entre os 

mais pobres da população brasileira, que necessitam do BPC. 

           Levando-se em consideração que o implante coclear é a incorporação de tecnologia de ponta 

temos que levar em consideração os riscos de descontinuidade do uso devido ao preço de reposição 

de baterias ou partes de peças, uma vez que o Estado não garante totalmente estes itens. 

           Discutiremos em primeiro lugar  o tripé da Seguridade e o direito universal na 

Constituição de  1988; em seguida abordaremos a Saúde Auditiva, Intersetorialidade e 

Interdisciplinaridade; além da  Visão interdisciplinar numa  equipe de saúde e finalmente 

implicações do implante coclear para famílias que dependem do Beneficio de Prestação 

Continuada 

 

1. O tripé da Seguridade e o direito universal na Constituição de  1988 
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A Constituição Federal de 1988 veio reorganizar e reestruturar, com novos princípios e 

diretrizes, as políticas da previdência, da saúde e da assistência social e passaram a compor o 

tripé da seguridade social brasileira, que tem como caráter a proteção social:  a previdência 

caracterizou-se através do seu contrato de trabalho, ou seja mediante contribuição;  a saúde com 

direito de acesso universal e a assistência daqueles que dela necessitarem.   

As décadas de 80 e 90 foram marcadas por uma crise do trabalho e a transferência da 

responsabilidade do Estado para a Sociedade Civil, o aumento do desemprego num cenário de 

recessão econômica e o desprezo pelo projeto de desenvolvimento econômico, facilitou o 

agravamento da questão social, perceptível com o aumento do desemprego e a precarização do 

trabalho assalariado, o emprego formal deu lugar ao emprego informal, que é uma marca do 

mercado de trabalho brasileiro desde a sua formção.  

A amarga receita neoliberal para o Brasil, com sua lógica peculiar, a partir da década de 90, 

desenvolveu uma política econômica voltada para o lucro, que traria prejuízo no investimento 

social. A crise vivida no país, e no mundo foi a desculpa que o capital precisava para se 

metamorfosear e o Estado não se responsabilizou por distribuir a renda. Dessa forma os direitos das 

classes trabalhadoras passaram por um ajuste fiscal, o que causou recuo das ações sociais e agravo 

da “nova” pobreza (Soares, 2000). Isto provocou uma grande procura pelos benefícios e serviços no 

Brasil como em toda a América Latina. 

Há um desmonte dos interesses coletivos em favor dos interesses individuais, fragmenta-se 

a proteção social, que era assegurada pelos contratos de trabalho. É a negação do direito ao trabalho. 

O Estado deixa de ser interventor e passa a ser gestor, sem a garantia das políticas sociais como 

direito, o que facilitou a privatização das políticas públicas. Com o discurso de divisão de 

responsabilidades entre sociedade e Estado, transfere para a família o que é de sua responsabilidade:  

“a problemática da redescoberta da família como importante substituto privado do Estado na 

provisão de bens e serviços sociais básicos, bem como os perigos e falácias dessa redescoberta”. 

(Pereira, 2004: 25). 

Como produto histórico das lutas dos trabalhadores, as políticas de proteção social: a saúde, 

a previdência e a assistência social vêm garantir na medida em que respondem e atendem as 

necessidades dos trabalhadores, através da cobertura de riscos do trabalho, nos casos de doenças, 

acidentes, invalidez e desemprego temporário e para a manutenção da renda do trabalhador, seja por 

velhice, morte, suspensão definitiva ou temporária da atividade laboral. (4) 

O Sistema Único de Saúde (SUS), a despeito das dificuldades encontradas em sua 
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implementação e execução, é uma das mais importantes conquistas da sociedade brasileira em 

termos de políticas sociais. O SUS foi Institucionalizado na Constituição de 1988 e 

regulamentado pelas Leis 8080 e 8142 (MS, 1990), que introduz a Saúde como Direito, a ser 

garantida pelos princípios da Universalidade, Integralidade, Equidade, Descentralização e 

Participação Social. Consolida-se a partir daí um sistema sanitário brasileiro de caráter público, 

baseado na noção de saúde para o exercício da cidadania. A Constituição de 88 menciona o  

“atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais” Mattos (2001). Assim, o termo integralidade tem sido o mais próximo para se referir a 

essa diretriz, que tem como ponto de partida a busca de estratégias para o desenvolvimento de 

práticas que possam produzir saúde em seu sentido amplo (Giovanella, 2002).  

 O SUAS segue na mesma orientação, garantindo pela primeira vez sua abrangência 

universal:  “A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independente da contribuição 

a  seguridade social […]“ (BRASIL, 1988, Art. 203). O objetivo do SUAS é garantir proteção à 

família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Quanto ao formato da assistência, com 

atendimento e organização dos serviços em bases regionais (abrangência municipal, estadual ou 

regional). Esta é uma modelagem defendida por organizações sociais e profissionais do campo da 

assistência social. 

A homologação da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS  (Lei 8.742, de 07 de 

dezembro de 1993) regulamentou os artigos 203 e 204 da Constituição de 1988. Com relação as 

atividades continuadas que visam a melhoria de vida da população e cujas ações, são voltadas para 

as necessidades básicas, observando-se assim  os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos 

nesta lei (LOAS Art. 23). 

A partir de 1995, ano da realização da I Conferência Nacional de Assistência Social, os 

Estados e municípios
166

 passaram  a criar os aparatos institucionais necessários para viabilizar a 

implementação da LOAS. 

Instituiu-se as exigências de  haver Conselhos de Assistência Social, como forma de incluir 

a participação da população organizada na gestão da política, de um fundo próprio para dar 

transparência aos gastos nesta área e a elaboração do Plano de Assistência Social para  elaborar e 

                                                             
166 Como forma de potencializar as ações, a partir de 1998, a Lei No. 9720 acrescenta a este 

critério a obrigatoriedade de os Estados, os Municípios e o Distrito Federal comprovarem a 

existência de recursos próprios nos respectivos orçamentos para a Assistência Social. 
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publicizar as ações realizadas com recursos públicos  foram estabelecidos como condição para o 

repasse de verba entre as três esferas de Governo.  

No Brasil os princípios do modelo bismarckiano
167

 de previdência  norteou e até então apoia 

alguns benefícios da seguridade social, principalmente os benefícios previdenciários, até os anos de 

1980
168

. A partir da Constituição de 1988, junta-se o modelo beveridgiano, que também  orienta o 

atual sistema público de saúde (com exceção do auxílio doença, tido como seguro saúde e regido 

pelas regras da previdência) e de assistência social, o que faz com que a seguridade social brasileira 

se situe entre o seguro e a assistência social. (BOSCHETTI, 2006).  

A noção de direito universal, presente na Constituição de 1988 se baseia nos direitos do 

Estado de Bem-Estar Social
169

, que têm especificidade universal, ou seja, abrange todos os cidadãos 

sujeitos à condição de recursos, a fim de garantir os mínimos sociais a todos que dele necessitarem. 

Neste modelo a administração é pública, estatal e o financiamento vem dos impostos fiscais e tem 

como proposta unir a instituição e padronizar os benefícios. 

Enquanto os benefícios assegurados pelo modelo bismarckiano se destinam a manter a 

renda dos trabalhadores em momentos de risco social decorrentes da ausência de trabalho, o modelo 

beveridgiano tem como principal objetivo a luta contra a pobreza (BEVERIDGE, 1943).  

A seguridade social se estrutura no modelo de organização social do trabalho, apesar das 

diferenças existentes nos paises quanto a forma de desenvolvimento do capitalismo, questões 

conjunturais e na organização das classes trabalhadoras. Desde sua origem, a seguridade social tem 

como objetivo assegurar o direito do trabalho e tem como incumbência garantir os benefícios dos 

trabalhadores que perderam provisoriamente ou efetivamente sua função laborativa. 

                                                             
167

 No final do século XIX, no governo de Bismarck, como consequência dos vários protestos das 

classes trabalhadoras, surgiu na Alemanha o modelo com  as primeiras noções de benefícios 

previdenciários, que viria a estabelecer a seguridade social, cujo características de seguro privado. 

O financiamento e os recursos eram  provenientes da contribuição direta da folha de salário de 

empregados e empregadores, organizados em Caixas e administrados pelo Estado. 

168
 No Brasil, com a criação da Lei Eloy Chaves em 1923, o capitalismo implementou um modelo de 

seguridade social baseada na lógica do seguro, com acesso a previdência e a saúde apenas por 

meios de contribuição, com contrato de trabalho.  

169
 Em 1942, em plena Segunda Guerra Mundial, surge na Inglaterra o Plano Beveridge, que se 

apresenta como crítico ao modelo vigente e tem como finalidade indicar a instituição welfare state - 
chamado Estado do Bem-Estar Social ou Estado Providência. 
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Durante um longo período, a assistência social ficou desprovida de reconhecimento 

legal, apresentava reduzida visibilidade política, integrava o campo da ajuda, dessa forma não 

se apresentava como direito e estava diretamente ligada à previdência social. 

As pessoas com deficiência foram contempladas na LOAS e com o Benefício de Prestação 

Continuada,  um Benefício específico para  pessoa com deficiência e idosos. Neste ensaio nos 

propomos discutir a seguridade em relação ao surdo e as implicações para o implante coclear. 

 

2. Saúde Auditiva, Intersetorialidade e Interdisciplinaridade 

 

A Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva Deficiência Auditiva – 16,3% 

(IBGE,2003,  Portaria GM/ MS 2073/04 em 28 de Setembro de 2004, prevê que a  Atenção Básica  

deve ser direcionada para gestantes, criança, adolescente e Neonatos  (identificação precoce da PA);  

a Média Complexidade é  prevista  Avaliação, diagnóstico, Referência para atenção básica e contra-

referência para  o serviço de alta complexidade; a alta Complexidade prevê  avaliação, diagnóstico e 

reabilitação de crianças até os 3 anos de idade e/ou com afecções associadas e indicação de IC. 

No Rio de Janeiro a Lei Municipal nº 3028/2000 dispõe sobre obrigatoriedade do 

diagnóstico da audição dos bebes, imediatamente após o nascimento, nas maternidades e hospitais 

da rede municipal de saúde e, no máximo,  até três meses de vida, dos bebes  nascidos fora das 

maternidades. 

 A saúde em seu sentido amplo, a integralidade, necessita de estratégias de intersetorialidade 

para mobilizar as políticas e práticas sociais para a Saúde  Pública dos cidadãos brasileiros. O tema 

de intersetorialidade  aqui é tomado da concepção de Intersetorialidade elaborada por Andrade 

(2006), Costa, Pontes e Rocha (2006), Castro e Malo (2006), Duarte e Leite (2005), Ferraz (1998), 

Ferreira e Silva (2005), Giovanella (2002), Junqueira (1998 e 2000), Monerat e Souza (2011), Viana 

(1998). 

 A intersetorialidade tem por característica a possibilidade de sintetizar a prática, já que este 

conceito desenvolve a noção do desenvolvimento de ações integradas entre as diferentes áreas 

sociais como a educação, saúde, habitação, assistência social e outras, com o objetivo de romper 

com a visão fragmentada da política ou ação social. Duarte e Leite (2005:3)  A intersetorialidade na 

saúde pode envolver discussão e por isso, sua implementação é um grande desafio, uma vez que 
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demanda por mudanças nas formas de atuação operação política e gestão das instituições e das 

pessoas que as integram. (Costa, Pontes e Rocha: 2006). A Intersetorialidade na política de 

saúde, aqui é entendida como uma estratégia que consiste em ações mobilizadoras e 

articuladoras de práticas e projetos entre o setor saúde e os outros setores como: desenvolvimento, 

planejamento, organização, direção, implementação, monitoramento e avaliação de intervenções 

para modificar o modelo assistencial. Sua implementação é entendida como uma nova maneira de 

planejar, executar e controlar a prestação de serviços possibilitando uma nova prática sanitária. 

(Mendes apud Ferreira e Silva, 2005:107) 

A Intersetorialidade na saúde possui grandes desafios, entre eles,  a idéia de que a prática da 

Intersetorialidade não diminui a responsabilidade de cada um dos setores nem desconsidera a 

importância das ações setoriais. E, no caso da saúde, são grandes os desafios internos para pôr em 

prática o modelo assistencial proposto pelo Sistema Único de Saúde. 

A discussão da intersetorialidade nas políticas públicas trouxe a articulação de saberes 

técnicos já que especialistas passaram a integrar agendas coletivas e compartilhar objetivos comuns. 

Nesta perspectiva a intersetorialidade traz ganhos não somente para a população, mas também para 

a organização logísticas das ações definidas, bem como para a organização das políticas públicas 

centradas em determinados territórios. Ao mesmo tempo abrem-se novos problemas e desafios 

relacionados à superação de fragmentação e à articulação das políticas públicas, sobretudo se 

considerarmos a cultura clientelista e localista que ainda vigora na administração pública. 

O profissional de Serviço Social inserido nesse contexto de lutas pela defesa das políticas 

sociais e no enfrentamento da questão social que reflete na saúde nos diversos níveis, desde atenção 

básica, média até a alta complexidade, tem compromisso ético e político com a profissão e com o 

usuário. 

Envolvido na intervenção junto aos deficientes auditivos, o Serviço Social faz parte de uma 

equipe interdisciplinar do Programa de Atenção à Saúde Auditiva do Hospital Clementino Fraga 

Filho – HUCFF/UFRJ, onde se realiza, por ser alta complexa, a cirurgia de implante coclear.  Este 

profissional tem como função aprender a realidade sócioeconômica-cultural dos usuários e suas 

famílias com o objetivo de melhor intervir, promovendo sua autonomia. 

Como a população que faz parte desse atendimento está fragilizada e na sua grande maioria 

desprovida de recursos financeiros, o Serviço Social tem como atribuição informar este usuário 

quais são seus direitos, ou seja, na saúde, na previdência e na assistência social. 
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Dentro desse contexto os recursos mais solicitados são os referentes à assistência social, 

que é o Benefício de Prestação Continuada (BPC), este benefício é a garantia de um salário-

mínimo mensal para pessoas com deficiência e idosos acima de 65 anos que, segundo a Lei 

Orgânica da Assistência social – Lei n° 8.742 de 7 de dezembro de 1993, não possuem meios de 

prover a própria manutenção ou de sua família, cuja renda per capita não seja superior a um quarto 

do salário-mínimo. (5) 

Os Surdos têm direito ao tratamento fonoaudiológico se a família quiser, esse deve ser 

realizado em horário oposto ao horário da  escolarização, por isso as Escolas e classes de educação 

bilíngüe, são abertas a alunos surdos e ouvintes, com professores bilíngües, na educação infantil e 

nos anos iniciais do ensino fundamental. As Escolas bilíngües ou regulares, abertas a surdos e 

ouvintes, para os anos finais do ensino fundamental, ensino médio ou educação profissional, com 

docentes das diferentes áreas do conhecimento, cientes da singularidade lingüística dos alunos 

surdos, com a presença de tradutores e intérpretes de Libras - Língua Portuguesa.  (Decreto nº 5626 

de 22 de Dezembro de 2005). 

As diretrizes para atendimento de surdos prevê a garantia de um sistema educacional 

inclusivo em todos os níveis, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades; 

Aprendizado ao longo de toda a vida e a não exclusão do sistema educacional geral sob alegação de 

deficiência, com garantia de ensino fundamental gratuito e compulsório, assegurada adaptações 

razoáveis de acordo com as necessidades individuais (Decreto nº 7611 de 17 de Novembro de 2011 

Art 1º) 

A Demandas mais frequentes são de Passe livre (Rio Card; Vale Social), Freqüência 

Modulada (FM); Baterias e Acessórios do Implante Coclear;  LOAS - Lei Orgânica da Assistência 

Social:  BPC - Benefício de Prestação Continuada. Desta maneira as Orientações mais realizadas 

pelo Serviço Social são: Inserção das crianças em escolas da rede municipal/estadual que possam 

dar um acompanhamento; Outras unidades de saúde: Terapia fonoaudiológica antes e depois do 

procedimento cirúrgico, caso não haja viabilidade da mesma nesta unidade. 

3. A Visão interdisciplinar numa  equipe de saúde 

 

Observamos que na saúde todos debatem e definem interdisciplinaridade, hoje um tema 

muito em evidência, tanto nas produções científicas quanto na intervenção de questões presentes nos 

nossos espaços institucionais. Diante da nossa inquietação, após presenciarmos que, muitas vezes, o 
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termo não vem sendo utilizado na íntegra, conforme sua definição, mas segundo a direção que 

favoreça certos interesses, colaborando, assim, para a fragmentação do trabalho em equipe de 

saúde. 

Os paradigmas que diferenciam multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade foram construídos a partir de saberes e práticas  num período entre a primeira 

metade do século XIX até o século XX, que traduz uma complexidade na profusão de disciplinas que 

compõem o campo da Saúde Coletiva, num hibridismo epistemológico de produção de conhecimento 

com eficácia e ética, comum ás medicinas preventivas. (LUZ, 2009) Como não é possível nesta 

breve exposição  reduzir esta enorme complexidade, nos deteremos apenas na interdisciplinaridade, 

tanto para falarmos da produção de conhecimento quanto na dimensão interventiva.  

O termo interdisciplinaridade torna-se  complexo diante dos seus limites e desafios para 

concretizá-lo no espaço institucional, em que as relações de trabalho são ocupadas por diferentes 

agentes. O  que realmente se busca é a construção coletiva através da troca e reconhecimento dos 

saberes, contribuindo, assim, para se obter um conhecimento amplo do fazer dos diversos 

profissionais implicados. 

Nossa motivação ao abordar o tema interdisciplinaridade vem da experiência vivenciada em 

nosso local de trabalho, em três diferentes instituições, enquanto profissionais integradas em equipe 

multidisciplinares e interdisciplinares. Dessa forma, procuramos analisar as diferentes profissões que 

fazem parte da equipe e como elas podem acrescentar ao nosso fazer profissional, aproximando-nos 

da visão de totalidade quanto aos métodos, teorias e conhecimentos, possibilitando, assim, um 

diálogo e interação para a efetivação do trabalho em equipe, tendo como busca constante a relação 

articulada do conhecimento com a ação. O profissionais lançam mão do conhecimento de várias 

especialidades, a fim de tornar possível uma intervenção satisfatória frente à questão apresentada, 

fortalecendo as decisões da equipe e proporcionando acolhimento de qualidade ao usuário da saúde,  

A  interdisciplinaridade tornou-se relevante para o grupo que compõe este trabalho a partir 

do momento que iniciamos a especialização e direcionamos nosso olhar para a diversidade de 

profissões que compõem o curso, refletindo o quanto o tema proporcionaria uma visão ampla, tanto 

conceitual quanto prática contribuindo para a formação dos profissionais de saúde, visando à 

valorização do trabalho em equipe, dessa forma, fazendo conexão entre as áreas humanas e sociais na 

saúde a fim de trabalhar o usuário na sua totalidade. 

ON (1998) apresenta a interdisciplinaridade como um exercício de interlocução com a 

diferença, acima de tudo, como uma postura profissional, facilitando o trânsito entre as áreas do 
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saber sem que estas percam suas especificidades (RIBEIRO, YAMADA e SILVA, 2004). Seguindo 

nesta vertente o presente artigo tem como objetivos contribuir com uma visão  crítica sobre a 

temática, tendo os diversos profissionais como construtores de uma competência teórica, prática 

e ético-política no seu fazer, despertar nos profissionais a visão da importância interdisciplinar para 

melhorar a eficácia das atividades desenvolvidas no processo saúde doença e buscar unificação 

dentro das diferenças de saberes, a fim de acolher o usuário com qualidade, para ao fim  permitir um 

olhar de troca de conhecimento, do saber e de experiências objetivas, dificultando que e ações 

subjetivas invadam o ambiente institucional  com a intenção de eliminar o outro, 

 Como exemplo da visão interdisciplinar podemos citar um possível desenrolar emblemático: 

um paciente com problemas auditivos deverá ser atendido pelo otorrinolaringologista. Uma vez 

diagnosticada a perda de audição, poderá ser encaminhado ao fonoaudiólogo, verificando-se que 

pode ter implicações sociais,  devido à perda de audição,  é encaminhado ao assistente social, que 

após verificar os aspectos sociais no caso o encaminha também  ao psicólogo,  após perceber 

problemas emocionais. Cada profissional fez seu trabalho separadamente, porém a abordagem do 

problema será vista numa perspectiva interdisciplinar, com objetivo de unificar a busca pelas 

soluções dos problemas (SAUPE et al., 2005). 

Um possível exemplo de distorção numa equipe multidisciplinar seria a falta de visão da 

importância de todos os profissionais envolvidos neste caso: um paciente com problemas auditivos 

deverá ser atendido pelo otorrinolaringologista. Uma vez diagnosticado a perda de audição poderá 

ser encaminhado ao fonoaudiólogo, por sua vez o encaminha ao psicólogo após perceber problemas 

emocionais. Cada profissional fez seu trabalho separadamente, porém a finalidade foi quebrada ao 

deixar de passar pelo serviço social que faz parte da equipe, este paciente deixa de obter informações 

importantes a respeito de seus direitos dentro e fora da instituição, isto deverá trazer problemas de 

ordem social para ele, como também deixará uma lacuna nas etapas da avaliação, já que a equipe é 

interdisciplinar e tem como objetivo principal o acolhimento por todos os profissionais, ou seja, a 

abordagem do problema ficou incompleta. 

           A responsabilidade e relevância do Serviço  Social para  o sucesso do implante coclear está 

configurada no atendimento sistemático  as famílias, locus de matricialidade tanto no SUS quanto 

no SUAS, além de estar também destacada no Estatuto da Criança e do adolescente como o local 

privilegiado estes permaneçam.  O implante coclear terá repercussão e por isso sua disponibilidade 

deve ser para toda vida.  Embora haja uma expectativa que o Governo  assuma a responsabilidade 

sobre o implante coclear e sua manutenção e uso,  não há nenhuma garantia que não ocorrerá a 

interrupção do bom funcionamento desta tecnologia, por desgaste ou falta de bateria, cujo preço 
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pesará no orçamento familiar. Não existe nenhuma garantia, além do um ano previsto pelo 

fabricante. Como se trata de um equipamento é natural que tenha que  se substituir não só 

partes, mas o próprio aparelho  depois de quatro anos de uso,  de avaliação prevista nos 

procedimentos do Programa, caso tenha dado defeito ou se torne obsoleto com o passar dos anos.  

O Assistente Social tem plena autonomia profissional e deve ter sua condição de trabalho 

garantida para que cumpra as determinações legais e o que está previsto em seu código de ética 

profissional. Por isso, é natural que questione o fato de que o equipamento não ter garantia de 

continuidade do uso e que deve preparar a própria família para esta realidade, advertindo para estes 

problemas eminentes, os quais terão que enfrentar , em algum momento deste processo. 

Cabe lembrar ainda, mesmo que sobressaia a influência social e escolar sobre a criança, é de 

grande importância que a família se conscientize de seu papel na trajetória inicial, pois se feita de 

forma integrada e segura impede que a sociedade venha a interferir no caminho e nas decisões 

futuras dessa criança. Uma família bem estruturada, a par das necessidades da criança, oferecerá ao 

filho sua primeira língua e se não houver essa estimulação, as operações congnitivas e seu 

conhecimento sobre o mundo serão limitados, influenciando em sua personalidade e problemas 

emocionais. 

 É fundamental que haja uma intervenção precoce quanto à educação e desenvolvimento dessa 

criança. A aquisição da língua de sinais (LIBRAS) e a introdução da criança em uma escola 

inclusiva ou não, dependendo da posição que a família tenha quanto a isso, é primordial para que a 

criança adquira sua identidade surda e conviva como cidadã na sociedade.  

 

4. Implicações do implante coclear para famílias que dependem do Beneficio de Prestação 

Continuada 

 

O implante coclear auxilia o deficiente auditivo a perceber os sons da fala e do 

ambiente, possibilitando a análise e interpretação pelo cérebro, uma vez que as próteses não 

garantam esse acesso. Assim proporciona ao usuário o acesso a melhor qualidade nas atividades 

diárias e a ampliação do convívio social, através do contato com a língua portuguesa. 

O implante coclear é uma prótese auditiva em que seus eletrodos são 

inseridos cirurgicamente na cóclea do paciente. Os implantes cocleares 

podem melhorar o limiar auditivo do paciente, no entanto, sua indicação 
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segue critérios rígidos e os candidatos ao implante devem ser avaliados 

por uma equipe multidisciplinar. (Goldfeld,  pag. 109) 

 

Como integrante desta equipe, o profissional de Serviço Social tem como objetivo 

identificar fatores que possam interferir no processo da cirurgia de implante coclear. Essa 

atuação consiste em intervir na realidade social, econômica e cultural das famílias envolvidas, a 

fim de orientá-las com relação aos seus direitos e ao mesmo tempo garantir o 

comprometimento, adesão e o suporte familiar em todo o processo.  

Apesar de ser um procedimento cirúrgico garantido pelo Sistema Único de Saúde- SUS 

a manutenção  dos acessórios e possíveis consertos, ainda não são garantidos por esta Lei 

Federal.  

Enfatizamos que o maior número de pessoas atendidas no Programa possuem baixo 

poder aquisitivo e não dispõem muitas vezes de renda para provisão de suas necessidades 

básicas. Uma vez que o Assistente Social intervém na reprodução da relações sociais, este lança 

mão, através da LOAS  – Lei Orgânica da Assistência Social – (Lei nº 8.742 de 07/12/1993) do 

Benefício de Prestação Continuada - BPC, que garante o direito de um salário mínimo vigente, 

às pessoas com deficiência, cujas famílias não possuem condições de atender às necessidades 

básicas, por apresentar renda insuficiente. 

A materialização dos direitos sociais não é automática, os demandatários do 

procedimento cirúrgico de implante coclear ficam fragilizados diante dos altos custos de sua 

manutenção, já que estes não são garantidos pelo Estado. Dessa forma, as famílias  apropriam-

se dos mais variados recursos existentes nas redes do Governo e sociedade civil para enfrentar 

esses obstáculos, vulneráveis ao maior ou menor sucesso. 

Na dinâmica da sociedade, o que o Serviço Social chama tradicionalmente de contato 

com colaterais define-se como um grupo de pessoas com as quais o indivíduo mantém contato 

ou alguma forma de vínculo social ou, ainda, como a rede de relacionamentos sociais que 

envolvem um indivíduo seja com a família, vizinhos e parentes e outros. Durante o processo de 

avaliação do Implante coclear o apoio familiar tem papel importante, auxilia no sentido afetivo 

e na dissolução das dificuldades, tanto no enfrentamento da surdez como no suporte financeiro. 

Mesmo que este usuário tenha adquirido o BPC, este não terá condições  suficientes para 

custear o procedimento, irá necessitar de toda estrutura familiar para dar continuidade ao 

acompanhamento. No entanto, quando este usuário não tem estrutura familiar organizada social, 
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emocional e financeiramente e tem no BPC o único mecanismo de sobrevivência,  é pois 

necessário orientá-lo a procurar a defensoria pública para obter a manutenção dos 

acessórios e possíveis consertos, judicializando sua demanda.  

O campo da assistência social, teve um grande avanço com a Constituição Federal de 

1988, que transformou a assistência da lógica da caridade para a lógica do direito, porém com o 

desmonte das políticas, imposto por organismos internacionais, na década de 1990,  as ações são 

praticadas de forma seletiva e focalizada e utilizadas como canal de barganha, em tempo de 

eleição.  A política de assistência tem como princípio a universalidade constitucional, cuja 

responsabilidade é atender todo este contingente. Tornou-se uma política fragmentada e 

paliativa, isto faz com que seja indispensável a comprovação da necessidade, prática vexatória 

abolida pela LOAS, Art. 4º, parág. III,   um critério para obter o benefício (SOUZA, 2009, pág. 

94) 

Como grande e esmagadora maioria do público alvo do Programa de Atenção à Saúde 

Auditiva faz parte do contingente de brasileiros empobrecidos , que além de buscar superar os 

danos provocados pela perda de audição, tem que encontrar meios para vencer todas as barreiras 

impostas pela exclusão aos seus direitos, como comprovar a necessidade ao benefício, o que 

muitas vezes não acontece, então procuram obter o apoio emocional e financeiro através das 

redes de recursos pessoais ou institucionais para não serem mais uma vez excluídos do direito 

de realizar a cirurgia de implante no seu familiar. 
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Resumo: O presente trabalho objetiva discutir a educação inclusiva,  surdez, família,  

comunicação, implante coclear  e a Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva, Portaria GM/ 

MS 2073/04 em 28 de Setembro de 2004, que prevê a  Atenção Básica direcionada para 

gestantes, criança, adolescente e NEONATOS (identificação precoce da PA). É fundamental a 

intervenção precoce quanto à educação e desenvolvimento das crianças, primordial para 

aquisição da identidade surda e participação como cidadã. Desta forma, se fará necessária a  

aquisição da língua de sinais (LIBRAS) e a introdução da criança em uma escola inclusiva ou 

não, o que dependerá da posição que a família tenha quanto a isso. As diretrizes para 

atendimento de surdos prevê a garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, 

sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades;  Aprendizado ao longo de toda a 

vida e a não exclusão do sistema educacional geral sob alegação de deficiência, com garantia de 

ensino fundamental gratuito e compulsório, assegurada adaptações razoáveis de acordo com as 

necessidades individuais (Dec. 7611 de 17 de Novembro de 2011, Art 1º). Para o sucesso do 

implante coclear a família deve estar estruturada para receber a nova situação, com suas 

demandas e necessidades de maturação, não somente com novos gastos para manutenção do 

equipamento, mas também para as etapas  que se seguirão: retorno para ativação dentro de um 

mês, incômodos com os ruídos do ambiente, seletividade dos sons e retornos de 

acompanhamento e terapias para reaprender ou aprender os significados dos sons. A presença da 

família fortalece a criança  para enfrentar os possíveis percalços, pois a segurança se dará pelo 

fortalecimento de vínculos, pois a criança é totalmente dependente da família para todos os 

procedimentos que se fizerem necessários. Em tempos que o Estado tem transferido  suas 

funções tradicionais para a sociedade a derresponsabilização do poder público aumentará a 

responsabilidade da família de defender seus membros de qualquer adversidade.  

 

Palavras chaves: Implante Coclear, Educação inclusiva, famílias, Surdez.  
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Abstract: This paper discusses inclusive education , deafness , family , communication, cochlear 

implants and the National Policy for Health Care Hearing , GM / MS 2073/ 04 on September 28, 

2004 , which provides primary care targeted to pregnant women , child, adolescent and 

NEONATES ( early identification of PA ) . It is crucial to early intervention on education and 

development of children , essential for acquisition of deaf identity and participation as citizens . 

Thus , it will become necessary to acquire Sign Language ( POUNDS ) and the introduction of the 

child in an inclusive school or not , which depends on the position that the family has in this 

regard. Guidelines for care of deaf provides the guarantee of an inclusive education system at all 

levels , without discrimination and on the basis of equal opportunities ; Learning throughout life 

and non-exclusion of the general education system on the basis of disability , guaranteed 

elementary education free and compulsory , ensured reasonable adjustments according to 

individual requirements (Decree 7611 of November 17, 2011 , Art 1 ) . For the success of cochlear 

implant family must be prepared to receive the new situation , with their demands and needs of 

maturation, not only with new spending for maintenance of the equipment , but also for the steps 

that follow : return for activation within a month , uncomfortable with ambient noise , selectivity 

of sounds and returns monitoring and therapies to relearn or learn the meanings of sounds . The 

presence of family strengthens the child to face the possible mishaps because security will be the 

strengthening of ties , since the child is totally dependent on the family for all procedures that may 

be necessary . In times that the state has transferred its traditional functions to society disclaimer 

the government will increase the responsibility of the family to defend its members from any 

adversity. 

Keywords: Cochlear Implant, inclusive education, families, Deafness 

 

Introdução 

           O presente trabalho foi elaborado para discutir  a respeito da importância da família 

durante todo o processo de acompanhamento do implante coclear,  fator vital para o sucesso da 

empreitada, em qualquer faixa etária, mas especialmente crianças e adolescentes,  que dependem 

muito mais cuidados familiares. 
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         A intervenção precoce é decisiva para a educação e desenvolvimento das crianças, 

primordial para aquisição da identidade surda e participação como cidadã, para a qual a  

aquisição da língua de sinais (LIBRAS) e a introdução da criança em uma escola inclusiva 

ou não, com a participação do que da família é fundamental.   Também não se pode abrir mão da 

família para possíveis candidatos ao implante coclear em qualquer faixa etária, pois a equipe 

poderá contar com mais este aporte em todo processo pré, peri e pós cirurgia de implante 

coclear, bem como no acompanhamento posterior. 

          Discutiremos primeiramente  como é feito o implante coclear no Hospital Universitário 

Clementino Fraga Filho - HUCFF/UFRJ; em seguida discorreremos sobre as expectativas das 

famílias da criança surda no  HUCFF/UFRJ; quando também trataremos sobre a comunicação na 

família do surdo  e finalmente o Serviço Social no Programa de implante coclear. 

 

1. O Implante Coclear no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - HUCFF/UFRJ 

 

O Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - HUCFF/UFRJ, credenciado ao SUS,  

foi inserido no Programa de Atenção à Saúde Auditiva, como centro de Alta Complexidade. 

Dispõe de estrutura física, equipamentos e uma equipe multi/interdisciplinar que tem como 

objetivo a atenção diagnóstica e terapêutica especializada, doação e adaptação de AASI’s 

(prótese auditiva), avaliação indicação de Implante Coclear e re/habilitação para as pessoas com 

deficiência auditiva, conforme preconiza a legislação referente ao SUS. 

 Em 2007 o Serviço Social passou a compor o quadro dos profissionais que atuam no 

Programa de Atenção à Saúde Auditiva do HUCFF/UFRJ,  como parte integrante de uma equipe 

interdisciplinar e multiprofissional conforme institui a Política Nacional de Atenção à Saúde 

Auditiva através da portaria nº. 2073/GM, em 28 de setembro de 2004, que assegura a execução 

e acesso ao programa. Tendo papel fundamental em sua área, garantindo os direitos dos usuários 

fragilizados pela deficiência. Dando desta forma, visibilidade a ação do assistente social junto 

aos demais integrantes da equipe atuante no programa. 

 Após uma reflexão com o sujeito como um todo, este será informado dos seus direitos, 

para que busque os recursos, tanto os oferecidos pela rede, como os institucionais. Como o 

objetivo principal é a inclusão social reforça-se a importância do acompanhamento com a 

equipe, tendo como finalidade fazer com que este seja o sujeito do processo. Desse modo, 
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garante-se a adesão ao tratamento, contribuindo assim para a melhoria de sua autoestima e 

autonomia, proporcionando qualidade de vida. 

 Dessa forma, o profissional do Serviço Social cumpre seu objetivo através de uma 

intervenção baseada no desenvolvimento de ações de educação em saúde, possibilitando que os 

usuários compreendam como o processo de tratamento se efetiva e ao mesmo tempo, tornem-se 

coparticipantes das etapas desenvolvidas. Além disso, o profissional de Serviço Social tem como 

finalidade fazer com que a equipe conheça e se aproxime da realidade vivenciada pelo deficiente 

auditivo, contribuindo assim, para elaborar propostas que tenham impacto biopsicossocial, 

proporcionando um atendimento mais humanizado em que se considere o contexto social e 

cultural do usuário. Tendo em vista alcançar boa sincronia entre a equipe, sendo este fator, 

preponderante para que se atinjam bons resultados em curto espaço de tempo.   

O HUCFF/UFRJ é uma Instituição de Ensino, Pesquisa, Extensão e Assistência onde foi 

implementado o Programa de Atenção à Saúde Auditiva a supervisão de alunos de graduação do 

Serviço Social (2008) e Residência (2010), que utilizam o campo para execução de treinamento 

profissional, materializando a teoria na prática. Desde a implementação do Serviço Social no 

Programa de Atenção à Saúde Auditiva, este foi alocado na sala 07 no 3º andar do 

HUCFF/UFRJ, sendo também fundamental na contribuição do acompanhamento dos 

atendimentos terapêuticos de Re/habilitação que funcionam no 4° andar.  

Desde a implantação do Programa já foram atendidos aproximadamente 1.200 famílias, 

para as quais foram realizadas fichas sociais com o relato da realidade social desses usuários, 

bem como questões que possam interferir no tratamento, e na vida dos surdos e seus familiares. 

Foram orientados sobre direitos e benefícios, na ocasião foram encaminhados ao judiciário para 

concessão de aparelho de frequência modulada (FM) para escolares e de pilhas para manutenção 

do uso das próteses. Esse procedimento mudou a partir de 2013, pois o Governo do estado do 

Rio de Janeiro assumiu a responsabilidade de assumir os custos com esses acessórios. Também 

foram acionadas outras Instituições para suporte complementar do acompanhamento. 

Objetivava-se assim a consolidação dos direitos dos cidadãos, garantidos pela Constituição 

Federal de 1988, pelo SUS e pelas demais legislações que norteiam a prática do Serviço Social 

no Programa, visando sempre garantir os direitos dos usuários. 

 

2. As expectativas das famílias da criança surda no  HUCFF/UFRJ 
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 A família geralmente  demonstra expectativas para além de sua realidade social, isto 

porque a esperança de “cura”, de “normalidade” , de “perfeição” transparece como 

pensamento mágico de que o filho ouça rápido e que se encaixe no projeto do ser idealizado, 

totalmente inserido no contexto social.  

 No Brasil a etiologia das deficiências está muito ligada as condições de vida e de 

pobreza, então vulnerabilidade teria uma conotação dupla, pessoa com deficiência e pobre.  

Como não é possível se desvencilhar da condição  econômica, ou da condição de surdez de 

forma imediata, as famílias fogem para o mundo mágico, onde  os desejos se realizariam sem os 

empecilhos objetivos.  Assim, mesmo alertados pelo Serviço Social sobre os riscos e os atropelos 

pelos quais pode passar a família aposta no que vislumbra ser a salvação de uma condição 

adversa. 

 Objetivamente, o implante coclear necessita que a família esteja estruturada para receber 

a nova situação, com novas demandas e necessidades de maturação, não somente com novos 

gastos para manutenção do equipamento, mas também para as etapas que se seguirão: retorno 

para ativação dentro de um mês, incômodos com os ruídos do ambiente, seletividade dos sons e 

retornos de acompanhamento e terapias para reaprender ou aprender os significados dos sons. 

Durante a escuta, na entrevista, a família expõe suas expectativas, muito frequentemente 

para além do real  e o Serviço Social interfere refletindo aspectos objetivos do processo de 

implante coclear, com suas adaptações inerentes, antevendo os possíveis embates do dia a dia, 

pois terá repercussão futura e por isso devem ser refletidos.  Exemplos das necessidades são: 

terapia fonoaudiologia, troca dos acessórios (bateria, antena, fios e etc...) e alguma 

disponibilidade financeira para fazer frente aos possíveis gastos, não custeados pelo governo. 

Existe uma expectativa que o  Governo  assuma a responsabilidade sobre o implante coclear e 

sua manutenção,  porém não se pode prever possíveis interrupções no funcionamento desta 

tecnologia, por desgaste ou  defeito na bateria, cujo preço pesará no orçamento familiar. A única 

garantia é um ano previsto pelo fabricante. Por ser um equipamento, há a necessidade de 

substituição de partes, ou do próprio aparelho após três ou  quatro anos de uso. Na avaliação 

estão  previstos os procedimentos do Programa para detectar defeitos ou obsolescência do 

equipamento. Faz parte da realidade do Serviço Social questionar a possibilidade  da 

descontinuidade de uso, preparando a família para que isto não aconteça, prevenindo problemas 

eminentes, os quais terão que enfrentar em algum momento do processo. Há uma 

responsabilidade e relevância do Serviço  Social para  o sucesso do implante coclear 

configuradas no atendimento sistemático as famílias, locus de matricialidade no SUS, no SUAS 
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e no Estatuto da Criança e do Adolescente como instância privilegiada de ação. O caput  do 

art. 226, da Constituição Federal de 1988, dispõe que a família é a base da sociedade, tendo 

especial proteção do Estado.  Em suma, não reconhecer função social à família e à 

interpretação do ramo jurídico que a estuda é como não reconhecer função social à própria 

sociedade! (Tartuce, 2007) 
173

 

 A presença da família fortalece a criança para enfrentar os possíveis percalços, pois a 

segurança se dará pelo fortalecimento de vínculos, pois a criança é totalmente dependente da 

família para todos os procedimentos que se fizerem necessários. Em tempos que o Estado tem 

transferido  suas funções tradicionais para a sociedade 
174

 a desresponsabilização do poder 

público aumentará a responsabilidade da família de defender seus membros de qualquer 

adversidade. Alguns autores afirmam que o processo vivenciado pelas famílias causam uma 

fragilização nos vínculos, fazendo com que perca sua função, ficando assim, vulnerável no 

contexto social
175

. 

 

3. A comunicação na família do surdo 

 A  introdução ao desenvolvimento social e natural do ser humano é dado na família, 

primeiro grupo social em contato com a criança. Cabe a ela, a iniciação do indivíduo em suas 

experiências e relacionamentos interpessoais, de modo que se houver alguma perturbação ou 

influência negativa no âmbito familiar, a possibilidade de um aprendizado construtivo se 

encontrará ameaçada.  A chegada de uma criança surda na família, exige mudanças e adaptações 

no meio e clima familiar, tendo que estabelecer novas prioridades. A forma com que a criança 

será tratada em casa, será a imagem que ela terá de si mesma, visto que é na família que valores, 
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C3%A7ao+da+familia&hl=pt-BR&as_sdt=0,5 

[PDF] Novos princípios do direito de família brasileiro, Flávio Tartuce - Jus Navigandi, Teresina, ano, 

2007 - professorallan.com.br 
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 www.tjrs.jus.br/.../A_nova_definicao_legal_da_familia_brasileira.doc ,  

http://octalberto.no.sapo.pt/a_familia_tradicional.htm, 

www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/2724.pdf 
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 Família e Serviço Social: contribuições para o debate, RCT MIOTO - Serviço social e 

sociedade, 1997 – página 121 

Família e Serviço Social: contribuições para o debate, RCT MIOTO - Serviço social e sociedade, 

1997 – página 121 
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crenças e costumes são transmitidos. Logo, a família é classificada como base ideal para se 

iniciar o atendimento à criança surda (FROTA e GOLDFIELD,2006).  

A relação familiar fica prejudicada com a perda auditiva da criança, pois  tem prejuízos 

para o seu desenvolvimento no aspecto social, emocional e cognitivo. Mesmo que sobressaia a 

influência social e escolar sobre a criança, é de grande importância que a família se conscientize 

de seu papel na trajetória inicial, pois se feita de forma integrada e segura impede que a 

sociedade venha a interferir negativamente no caminho e nas decisões futuras dessa criança. 

Uma família bem estruturada, a par das necessidades da criança, oferecerá ao filho sua primeira 

língua, que é a LIBRAS, Língua Brasileira de Sinais, como reforço da identidade surda. Se não 

houver essa estimulação, as operações cognitivas e seu conhecimento sobre o mundo serão 

limitados, influenciando em sua personalidade e  derivando em problemas emocionais. 

É fundamental que haja uma intervenção precoce quanto à educação e desenvolvimento 

dessa criança, sendo primordial para que esta adquira sua identidade surda e participe da 

sociedade como cidadã
176

. Desta forma, se fará necessária a  aquisição da língua de sinais 

(LIBRAS) e a introdução da criança em uma escola inclusiva ou não, o que dependerá da 

posição que a família tenha quanto a isso.   

Libras é meio legal de comunicação e expressão a quem o poder público deve apoiar o 

uso e difusão da Libras nos serviços de saúde devem garantir atendimento e tratamento, prevendo 

Libras em cursos de Educação Especial, Fono e Magistério, sem contudo substituir a modalidade 

escrita do Português  (Lei nº 10436 , Art 1º- 4º) 

Os Surdos tem direito ao tratamento fonoaudiológico se a família quiser,esse deve ser 

realizado em horário oposto a escolarização, por isso as Escolas e classes de educação bilíngüe, 

abertas a alunos surdos e ouvintes,com professores bilíngües, na educação infantil e nos anos 

iniciais do ensino fundamental. As Escolas bilíngües ou regulares, abertas a surdos e ouvintes, 

para os anos finais do ensino fundamental, ensino médio ou educação profissional, com docentes 

das diferentes áreas do conhecimento, cientes da singularidade lingüística dos alunos surdos, com 

a presença de tradutores e intérpretes de Libras - Língua Portuguesa.  (Decreto nº 5626 de 22 de 

Dezembro de 2005) 
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 Desenvolvimento e aprendizagem de crianças surdas de 2 a 6 anos / Larissa Plantz, Manoela do 
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As diretrizes para atendimento de surdos prevê a garantia de um sistema 

educacional inclusivo em todos os níveis, sem discriminação e com base na igualdade de 

oportunidades;  Aprendizado ao longo de toda a vida e a não exclusão do sistema 

educacional geral sob alegação de deficiência, com garantia de ensino fundamental gratuito e 

compulsório, asseguradas adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais 

(Decreto nº 7611 de 17 de Novembro de 2011 Art 1º) 

A Demandas mais frequentes são de Passe livre (Rio Card; Vale Social), Freqüência 

Modulada (FM); Baterias e Acessórios do Implante Coclear;  LOAS - Lei Orgânica da 

Assistência Social:  BPC - Benefício de Prestação Continuada. 

Desta maneira as Orientações mais realizadas pelo Serviço Social são: Inserção das crianças 

em escolas da rede municipal/estadual que possam dar um acompanhamento; Outras unidades de 

saúde: Terapia fonoaudiológica antes e depois do procedimento cirúrgico, caso não haja 

viabilidade da mesma nesta unidade. 

 

 

5. O Serviço Social no implante coclear do Programa do HUCFF 

            “O contato com os pais, por meio do Serviço Social viabiliza o acompanhamento 

proposto [rotinas do implante coclear] influenciado positivamente também pela rotina escolar”  

(LANZETA, FROTA  e GOLDEFELD, 2009, pág. 08) 

 A responsabilidade e relevância do Serviço  Social para  o sucesso do implante coclear 

está configurada no atendimento sistemático  as famílias, locus de matricialidade tanto no SUS 

quanto no SUAS, além de estar também destacada no Estatuto da Criança e do adolescente como 

o local privilegiado estes permaneçam.  O implante coclear terá repercussão e por isso sua 

disponibilidade deve ser para toda vida.  Embora haja uma expectativa que o  Governo  assuma a 

responsabilidade sobre o implante coclear e sua manutenção e uso,  não há nenhuma garantia que 

não ocorrerá a interrupção do bom funcionamento desta tecnologia, por desgaste ou falta de 

bateria, cujo preço pesará no orçamento familiar. Não existe nenhuma garantia, além do um ano 

previsto pelo fabricante. Como se trata de um equipamento é natural que tenha que  se substituir 

não só partes, mas o próprio aparelho  depois de quatro anos de uso,  de avaliação prevista nos 

procedimentos do Programa, caso tenha dado defeito ou se torne obsoleto com o passar dos anos.  
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O Assistente Social tem plena autonomia profissional e deve ter sua condição de 

trabalho garantida para que cumpra as determinações legais e o que está previsto em seu 

código de ética profissional. Por isso, é natural que questione o fato de que o equipamento 

não ter garantia de continuidade do uso e que deve preparar a própria família para esta realidade, 

advertindo para estes problemas eminentes, os quais terão que enfrentar , em algum momento 

deste processo. 

Ao conceituarmos família temos que levar em consideração que trata-se de um 

complexo sistema de organização, com crenças, valores e práticas desenvolvidas ligadas 

diretamente às transformações da sociedade, em busca da melhor adaptação possível para a 

sobrevivência de seus membros e da instituição como um todo. O sistema familiar muda à 

medida que a sociedade muda, e todos os seus membros podem ser afetados por pressões interna 

e externa, fazendo que ela se modifique com a finalidade de assegurar a continuidade e o 

crescimento psicossocial de seus membros. Isso ocorre, devidos as mudanças sociais, 

econômicas e políticas ao longo dos tempos, deste modo, a sociedade precisou reorganizar suas 

regras básicas, para poder amparar a ordem familiar. MINUCHIN (1985, 1988). 

No Brasil estas mudanças ocorreram na segunda metade do século XX, quando 

percebeu-se mudanças  significativas na sociedade, em consequência do processo de 

modernização
177

. Levando-se em conta os rearranjos da família, foi necessário sua redefinição de 

família, podendo ser definida como um núcleo de pessoas que convivem em determinado lugar, 

durante um lapso de tempo mais ou menos longo e que se acham unidas (ou não) por laços 

consanguineos (Mioto, 1989)
178

. 

A visão de família tradicional ou alargada era um modelo do campo, pois o meio urbano 

era considerado nocivo à família. A industrialização determinou logo de início a evolução da 

família, pois no século XX, notou-se a redução do número de seus membros, coincidindo com a 

baixa natalidade. Porém, em outros núcleos da sociedade houve a evolução da família, devido a 

industrialização. As diferenças demográficas dificultaram, na época pré-industrial, o convivio de 

                                                             
177http://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-

BR&q=conceito+de+familia&btnG=&lr=[PDF] Conceito de família, VMG Faco, LE 

Melchiori - books.scielo.org. 

178 Família e Serviço Social: contribuições para o debate, RCT MIOTO - Serviço 

social e sociedade, 1997 – página 120 
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três gerações da mesma família. Em razão da esperança de uma vida melhor, da idade 

elevada do casamento e da grande diferença de idade entre os filhos. 

No século XIX, a família se sacraliza estando integrada em um conjunto vasto da Igreja, 

tornando-se subordinada a esta. Sendo responsabilidade do marido a educação religiosa dos 

filhos. Desta forma a família transformava-se numa Igreja em miniatura, com sua hierarquia, um 

lugar próprio para o culto e chefiada pelo pai. Com a saida do pai para se assalariar, a função 

religiosa tranfere-se para a mãe. Com a destruição do carater religioso, perde-se a função do 

controle social, desaparecendo essa justificativa religiosa de dominação, com isso os filhos 

fogem da autonomia dos pais. 

Ainda neste século, a família exerceu a importante função de defender seus membros das 

agressões vindas do exterior e nos castigos das mesmas, isso ocorria devido a fragilidade do 

poder público da época. Com o aumento da divisão social do trabalho, a família vai diminuindo 

gradativamente seu significado, perdendo assim suas funções tradicionais  que por sua vez 

passam a ser da sociedade ou do Estado
179

. 

Na segunda metade do século XX, a família brasileira sofreu novos rearranjos, a família 

chamada de nuclear que era formada por pai, mãe e filhos, tem uma nova configuração, 

decorrente das mudanças no processo de modernização da sociedade
180

.  Alguns autores 

defendem que este processo vivenciado pelas famílias, causam uma fragilização nos vínculos, 

fazendo com que a família perca sua função, ficando assim, vulnerável no contexto social
181

. 

O caput  do art. 226, da Constituição Federal de 1988, dispõe que a família é a base da 

sociedade, tendo especial proteção do Estado.  Em suma, não reconhecer função social à família 

                                                             
179 www.tjrs.jus.br/.../A_nova_definicao_legal_da_familia_brasileira.doc ,  

http://octalberto.no.sapo.pt/a_familia_tradicional.htm, 

www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/2724.pdf 

180 ] Família e Serviço Social: contribuições para o debate, RCT MIOTO - Serviço social e 

sociedade, 1997 – página 119 
181 Família e Serviço Social: contribuições para o debate, RCT MIOTO - Serviço social e 

sociedade, 1997 – página 121 

Família e Serviço Social: contribuições para o debate, RCT MIOTO - Serviço social e 

sociedade, 1997 – página 121 

http://octalberto.no.sapo.pt/a_familia_tradicional.htm
http://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/2724.pdf


 

Parte II |Pág. 2920  

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. 

 

e à interpretação do ramo jurídico que a estuda é como não reconhecer função social à 

própria sociedade! (Tartuce, 2007)  
182

 

A relação familiar fica prejudicada com a perda auditiva da criança, pois  tem prejuízos 

inaceitáveis para o seu desenvolvimento no aspecto social, emocional e cognitivo. Uma vez que 

a  introdução ao desenvolvimento social e natural do ser humano é dado na família, por ser o 

primeiro grupo social em contato com a criança. Cabe a ela, a iniciação do indivíduo em suas 

experiências e relacionamentos interpessoais, de modo que se houver alguma perturbação ou 

influência negativa no âmbito familiar, a possibilidade de um aprendizado construtivo se 

encontrará ameaçado. (8). A chegada de uma criança surda na família, exige mudanças e 

adaptações no meio e clima familiar, tendo que estabelecer novas prioridades. A forma com que 

a criança será tratada em casa, será a imagem que ela terá de si mesma, visto que é na família 

que valores, crenças e costumes são transmitidos. Logo, a família é classificada como base ideal 

para se iniciar o atendimento à criança surda.  

Cabe lembrar ainda, mesmo que sobressaia a influência social e escolar sobre a criança, 

é de grande importância que a família se conscientize de seu papel na trajetória inicial, pois se 

feita de forma integrada e segura impede que a sociedade venha a interferir no caminho e nas 

decisões futuras dessa criança. Uma família bem estruturada, a par das necessidades da criança, 

oferecerá ao filho sua primeira língua e se não houver essa estimulação, as operações congnitivas 

e seu conhecimento sobre o mundo serão limitados, influenciando em sua personalidade e 

problemas emocionais. 

É fundamental que haja uma intervenção precoce quanto à educação e desenvolvimento dessa 

criança. A aquisição da língua de sinais (LIBRAS) e a introdução da criança em uma escola 

inclusiva ou não, dependendo da posição que a família tenha quanto a isso, é primordial para que 

a criança adquira sua identidade surda e conviva de forma integrada com a sociedade
183

.  

 

                                                             
1827http://scholar.google.com.br/scholar?start=10&q=constitui%C3%A7%C3%A3o+federal+e+a+fun%C3

%A7ao+da+familia&hl=pt-BR&as_sdt=0,5 

[PDF] Novos princípios do direito de família brasileiro, Flávio Tartuce - Jus Navigandi, 

Teresina, ano, 2007 - professorallan.com.br 
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 Desenvolvimento e aprendizagem de crianças surdas de 2 a 6 anos / Larissa Plantz, Manoela do Nascimento 
Morgado, Maria Dolores Gonçalves, Mariana Gonçalves A. Pereira, Sonia Cristina de M.Rocha, Vânia A. Lemos, 
Victoria Soares Maldonado – Rio de Janeiro – 2011. 

http://professorallan.com.br/UserFiles/Arquivo/Artigo/artigo_novos_principios_do_direito_de_familia_tartuce.pdf


 

Parte II |Pág. 2921  

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 Escola e a criança e adolescente surdos 

 

 A importância da educação no período de 0 a 6 anos  é inquestionável, pois é ai se define 

grande parte da vida do cidadão.  O Serviço social acompanha todo processo  desde a avaliação, 

preparação, ativação e acompanhamento do implante coclear, dentro de  Parâmetros da saúde, 

porém toda mudança pode afetar a   organização familiar, dentro da lógica de descentralização 

deve levar em consideração as mudanças  de atenção primária que até pouco tempo era feita 

exclusivamente em postos e centros de família, hoje paulatinamente tem implicações com a  

instalação das Clínicas de Famílias e algumas estratégias de saúde. 

“ A contra-reforma atingiu a Saúde através das proposições de restrição do 

financiamento público; da dicotomia entre ações curativas e preventivas, 

rompendo com a concepção de integralidade através da criação de dois 

subsistemas.  O subsistema de entrada e controle, ou seja de atendimento 

básico, de responsabilidade do Estado, uma vez que esse atendimento não é de 

interesse do setor privado. O subsistema de referencia ambulatorial e 

especializada formado por unidades de maior complexidade que seriam 

transformadas  em Organizações Sociais. Nessa lógica a ênfase em Programas 

focais: Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e Programa de 

Saúde da Família (PSF); além da utilização de cuidadores com a finalidade de 

baratear os custos das ações básicas” (CEFESS Gestão de 2008 a 2011, pág: 5) 

 

 

 

Dados estatísticos dizem que  a taxa de a cada  3000 nascimentos  existe um nascido 

com surdez, onde é de  100 vezes mais prevalente que a fenilcetonúria e 10 vezes mais 

prevalente que o hipotireoidismo (Basseto,2005 e Padua et al.2005). A Deficiência Auditiva 

permanente surge no mundo é de  1 para  3 em 1000 bebês  nascidos em berçário comuns,  2 – 4 

em 1000 bebês em UTI’s neonatal (Hilú e Zeigelboim, 2007) e no Brasil  a  taxa de  crianças  

nascidas sem risco  é de  0,2 a 0,85%, para crianças de alto risco - 2,5 a 9%  (Issac e Manfredi 

2005 apud Azevedo,1996 e 1997) (dados citados em LIMA, 2012) 

 A triagem auditiva é feita após os testes em recém nascidos atestarem TANU  EOA  ou 

PAETE  EOA  (JCIH,1994).  Trata-se de um método rápido, objetivo e não invasivo, com  bons 

índices de especificidade e sensibilidade (Kós, 2006). Segundo as recomendações internacionais  

(JCIH, 2007 e CBPAI, 2001) o diagnóstico deve ser feito até 3 meses  e a intervenção terapêutica 
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deve ser até 6 meses, por isso o   registro de nascimento deve ser no momento da alta na 

maternidade segundo recomendações da National Institute of Health (NIHCDCS,1993) 

E obrigatória a realização gratuita do exame denominado EOA em todos os hospitais e 

maternidades, nas crianças nascidas em suas dependências. A legislação dispõe sobre a 

obrigatoriedade de realização do exame denominado Emissões Otoacústicas Evocadas (Lei 

Federal Nº 12303, 02 de agosto de 2010, Art 1º) 

No Rio de Janeiro a Lei Municipal nº 3028/2000 dispõe sobre obrigatoriedade do 

diagnóstico da audição dos bebes, imediatamente após o nascimento, nas maternidades e hospitais 

da rede municipal de saúde e, no máximo,  até três meses de vida, dos bebes  nascidos fora das 

maternidades. 

A Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva Deficiência Auditiva – 16,3% 

(IBGE,2003,  Portaria GM/ MS 2073/04 em 28 de Setembro de 2004, prevê que a  Atenção Básica  

deve ser direcionada para gestantes, criança, adolescente e Neonatos  (identificação precoce da 

PA);  a Média Complexidade é  prevista  Avaliação, diagnóstico, Referência para atenção básica e 

contra-referência para  o serviço de alta complexidade; a alta Complexidade prevê  avaliação, 

diagnóstico e reabilitação de crianças até os 3 anos de idade e/ou com afecções associadas e 

indicação de IC 

 A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)
184

 é reconhecida como  meio legal de 

comunicação e expressão do surdo. O  poder público deve apoiar seu uso e difusão nos serviços de 

saúde, além de garantir atendimento e tratamento, prevendo sua inclusão em cursos de Educação 

Especial, Fonoaudiologia e Magistério, sem contudo substituir a modalidade escrita do Português  

(Lei nº 10436 , Art 1º- 4º). 

 

a língua de sinais serviria bem ao surdo por possuir uma estrutura gramatical 

própria e totalmente acessível a ele de forma natural, cumprindo a importante 

funç˜qo de servir ao pensamento e a comunicação“ (GOES (1996), Goldfeld 

(1997 e 2003), Pereira (2000 e Lacerda e Mantellato (2000) citados em  

FROTA E GOLDFELD, 2006: 263). 

                                                             
184

 “Entre os mais jovens, e particularmente entre aqueles que apresentam perdas auditivas severas e profundas,  
existe um movimento para que assumam a própria surdez.  Lutam por seus direitos e buscam divulgar a Lingua de 
Sinais Brasileira (LIBRAS), mostrando que se trata de uma língua com regras própria como a Língua portuguesa” 
(REDONDO E CARVALHO, 2000: pág. 14) 



 

Parte II |Pág. 2923  

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. 

 

Os Surdos têm direito ao tratamento fonoaudiológico se a família quiser, esse deve 

ser realizado em horário oposto ao horário da  escolarização, por isso as Escolas e classes de 

educação bilíngüe, são abertas a alunos surdos e ouvintes, com professores bilíngües, na 

educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. As Escolas bilíngües ou regulares, 

abertas a surdos e ouvintes, para os anos finais do ensino fundamental, ensino médio ou educação 

profissional, com docentes das diferentes áreas do conhecimento, cientes da singularidade 

lingüística dos alunos surdos, com a presença de tradutores e intérpretes de Libras - Língua 

Portuguesa.  (Decreto nº 5626 de 22 de Dezembro de 2005). 

As diretrizes para atendimento de surdos prevê a garantia de um sistema educacional 

inclusivo em todos os níveis, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades;  

Aprendizado ao longo de toda a vida e a não exclusão do sistema educacional geral sob alegação 

de deficiência, com garantia de ensino fundamental gratuito e compulsório, asseguarada 

adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais (Decreto nº 7611 de 17 de 

Novembro de 2011 Art 1º) 

A Demandas mais frequentes são de Passe livre (Rio Card; Vale Social), Freqüência 

Modulada (FM); Baterias e Acessórios do Implante Coclear;  LOAS - Lei Orgânica da 

Assistência Social:  BPC - Benefício de Prestação Continuada. 

       Desta maneira as Orientações mais realizadas pelo Serviço Social são: Inserção das 

crianças em escolas da rede municipal/estadual que possam dar um acompanhamento; Outras 

unidades de saúde: Terapia fonoaudiológica antes e depois do procedimento cirúrgico, caso não 

haja viabilidade da mesma nesta unidade. 

 

 

A guisa de conclusão 

O Programa de Atenção à Saúde Auditiva, do Hospital Universitário Clementino Fraga 

Filho - HUCFF/UFRJ, credenciado para antedimento de Alta Complexidade. Dispõe de estrutura 

física, equipamentos e uma equipe multi/interdisciplinar que tem como objetivo a atenção 

diagnóstica e terapêutica especializada, doação e adaptação de AASI’s (prótese auditiva), 

avaliação indicação de Implante Coclear e re/habilitação para as pessoas com deficiência 

auditiva, conforme preconiza a legislação referente ao SUS, esmagadora maioria dos usuários 

destes serviços. 
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Entre os desafios a serem enfrentados pela equipe multi/interdisciplinar está o fato 

da família ter expectativas para além de sua realidade social, como esperança de “cura”, de 

“normalidade” , de “perfeição”  e audição rápida e projetos idealizados. 

O Serviço  Social se empenha no atendimento sistemático  as famílias, pois o implante 

coclear terá repercussão por  toda vida.  Não há efetivamente a garantia o  Governo  assuma a 

responsabilidade sobre o implante coclear e sua manutenção e uso. Para garantir que não 

ocorrerá a interrupção do bom funcionamento desta tecnologia, por desgaste ou falta de bateria, 

ou pela estreiteza do orçamento familiar deve existir uma série de avaliações previstas nos 

procedimentos do Programa, também deverão ocorrer propostas estratégicas de enfrentamento 

das possíveis demandas com o passar dos anos.  

             É mister estarmos atentos  as transformações do mundo e as mudanças na própria 

família, com todas as implicações que ela possa a vir a ter com arranjos novos e desafios 

igualmente inovadores.  Em tempos que o Estado tem se mostrado mínimo para o Social e 

máximo para o capital, se desresponsabilizando e aumentando o peso sobre a família, obrigada a 

defender seus membros em complexas relações sociais.  
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EXPECTATIVAS DAS MÃES EM RELAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO 

DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL NA 1ª. INFÂNCIA: 

MUDANÇAS OCORRIDAS APÓS AS ORIENTAÇÕES 

 

Silva, Silvana; Universidade Federal do Maranhão 

Costa, Maria da Piedade; Universidade Federal de São Carlos  

 

RESUMO 

O nascimento de uma criança com deficiência exerce impacto emocional sobre a família, 

alterando as relações parenterais, além de gerar choque, angústia, frustração, ansiedade, 

culpa, pena e depressão incluindo, ainda, alterações na díade mãe-criança. As mães reclamam 

da falta de orientações e precisão diagnóstica, por receberem informações inadequadas e 

confusas, quando lhes anunciam o diagnóstico da deficiência apresentada por sua criança. 

Precisam de orientações para que aprendam a cuidar dessa criança, como estimularem seu 

desenvolvimento, através de brinquedos e brincadeiras compatíveis com a deficiência 

apresentada que, no caso, é a visual. Procurou-se analisar as expectativas das mães em relação 

ao desenvolvimento de crianças com deficiência visual na 1ª infância antes e após as 

orientações realizadas com elas sobre como estimularem o desenvolvimento dessas crianças. 

Participaram da pesquisa seis crianças com deficiência visual, do sexo feminino, na 1ª infância 

e suas mães. Foram utilizados documentos e entrevista estruturada. Esta pesquisa tem 

relevância por abordar uma problemática bastante comum nas famílias de crianças com 

deficiência visual, contribuindo para perceberem que as suas expectativas em relação ao 

desenvolvimento dessas crianças dependem da maneira como equacionam suas reações 

emocionais, desde o recebimento do diagnóstico da deficiência visual. Além disso, são 

escassos os trabalhos desenvolvidos com famílias de crianças com deficiência visual, bem 

como há um despreparo dessas famílias em saberem lidar com essa situação. Os resultados 

mostraram que as expectativas das mães antes das orientações compreenderam: preocupação 

com o futuro e a educação de suas filhas (66,66%); aumento da acuidade visual delas (50%); 

alcance da independência e a autonomia nas atividades diárias realizadas (50%); preocupação 
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com a futura profissão das filhas (33,33). Após orientações mantiveram três expectativas: 

alcançar independência e autonomia nas atividades diárias (100%); estudar (83,33%) e 

melhorar o desenvolvimento visual (33,33%). Concluiu-se que, após as orientações, as mães  

compreenderam que a intervenção precoce é um recurso precioso para o processo de 

desenvolvimento da criança com deficiência visual, perceberam as implicações desse déficit no 

processo evolutivo infantil, levando-as a acreditarem nas potencialidades de suas filhas, 

aceitando as diversas maneiras de elas realizarem suas atividades cotidianas, bem como 

mudaram a forma de vê-las. 

  

Palavras-chave: Expectativas. Desenvolvimento. Deficiência Visual. Família. Primeira  Infância. 
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ABSTRACT 

The birth of a disabled child has emotional impact on the family, causing changes in 

parental relationships, including changes in the mother-child dyad. The mothers complain 

about the lack of guidelines and diagnosis accuracy because they have received confused and 

inadequate information when they are given the diagnosis of the impairment of their children. 

Thus, mothers need guideline so that they learn how to take care of their children, how to 

stimulate their development through toys and games compatible to their impairment which, in 

this case, is visual. We sought to analyze the expectations of mothers in relation to the 

development of their children with visual impairment in early childhood before and after 

guidelines on how to stimulate the development of such children. Participants were six 

children with visual impairment, females, in early childhood and their mothers. Documents 

and standardized interviews have been used. This research is relevant in addressing a very 

common problem in families with disabled children, contributing to realize that their 

expectations regarding the development of their children with visual impairments depend on 

how they equate their emotional reactions after receiving the diagnosis of disability.  Besides, 

the works that have been developed with families of visual impaired children are very scarce 

and also the families do not know how to deal with this situation. The results have shown that 

mothers expectations before the guidelines included: concern for their children’s future and 

education (66.66%), increase of visual acuity (50%); reaching of independence and autonomy 

in daily activities (50%), concern about their daughters’ profession (33.33%). After the  

guidelines there were three remaining expectations: achieve independence and autonomy in 

daily activities (100%), study (83.33%) and improvement of visual development (33.33%). It has 

been concluded that after guidelines the mothers understood that early intervention is a 

valuable resource for the development process of visual impaired children and have also 

realized the impact of such a deficit on the children evolutionary process leading them to 

believe in the potential of their daughters, accepting the different ways in which they perform 

their daily tasks as well as changing the way they see them. 

 

Keywords: Expectations. Development. Visual Impairment. Family. Early Childhood. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O diagnóstico de deficiência exerce impacto emocional sobre a família, provocando 

uma desestruturação familiar causada por alterações nas relações familiares, mesmo 

momentânea, gerando choque, angústia, frustração, ansiedade, sentimentos de culpa, pena e 

depressão, podendo influenciar a evolução da criança e as interações entre mãe e filho (Bruno, 

1993; Botega & Gagliardo, 1998).  

Os pais reclamam da falta de orientações e precisão diagnóstica, pois recebem 

informações inadequadas e confusas quando lhes anunciam o diagnóstico da deficiência que 

seu filho apresenta. A forma pouco clara e explícita das informações fornecidas constitui-se 

como uma das principais queixas. Anache (1994) ressaltou que é raro encontrar um clima 

familiar de aceitação da deficiência visual e que nesse contexto a criança deva ser estimulada a 

explorá-lo; acrescenta que são escassos os trabalhos desenvolvidos com pais, no sentido de 

orientá-los em relação ao filho com deficiência visual, podendo conduzir ao despreparo das 

famílias em saberem lidar com essa situação, comprometendo o desenvolvimento em geral. 

Conforme Omote (1980) e Silva (1988) as formas de gerar apoio às famílias têm sido 

objeto de preocupação em estudos para diminuírem o estresse e favorecerem a evolução da 

criança. O ato de cuidar de uma criança com deficiência causa estresse em seus familiares. 

Para Matsukura e Fernandes (2006), o suporte psicológico e outros recursos têm sido 

apontados como importantes fatores, que minimizariam o impacto físico e/ou mental negativo 

na vida dos familiares. A influência dos pais é decisiva para o desenvolvimento integral da 

criança, principalmente, nos dois primeiros anos de vida. Os pais diante do nascimento de uma 

criança com deficiência não sabem como agir, necessitam de conselhos e de orientações 

adequadas para superarem as dificuldades encontradas, face à necessidade de adaptação 

deles à perda do filho sonhado. Ainda segundo os autores, para o futuro bem-estar do bebê e 

de sua família é importante compreender as estratégias e as possibilidades de enfrentamento 

por parte da família para se ajustar à realidade do nascimento de uma criança com 

necessidades especiais. Para Anauate e Amiralian (2007), a função materna é afetada pelo luto 

da perda do filho imaginado, pois há um contraste muito grande entre o filho esperado e o que 

acaba de nascer, como se fosse um impostor.  
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Botega e Gagliardo (1998, p. 46) ressaltam que quando os pais são orientados, no 

caso do programa de estimulação visual do qual participam, sentem-se instrumentalizados 

por conhecerem as potencialidades de seus filhos e as peculiaridades do seu desenvolvimento, 

levando-os a descobrirem o prazer da interação e das descobertas de seus filhos durante o 

processo de desenvolvimento. Segundo os autores “a intervenção precoce torna-se um 

recurso precioso para o processo de desenvolvimento da criança deficiente visual”. 

Os guias de orientação propostos nesta pesquisa forneceram informações às mães 

sobre atividades estimuladoras a serem realizadas nos ambientes familiares com crianças 

deficientes visuais na 1ª infância, seus objetivos, o uso de cores mais adequadas e os 

brinquedos adaptados ao problema visual e às suas necessidades para proporcionar mudanças 

nas expectativas delas em relação ao desenvolvimento de suas crianças com essa deficiência. 

Foram elaborados para cada ambiente familiar estudado, basearam-se na abordagem centrada 

na família, não focalizaram só a criança, mas a família por haver uma influência mútua entre 

ambos, de forma que o bem-estar de cada um afeta todos os outros. As mães foram 

envolvidas no processo de intervenção por serem as principais responsáveis pelos cuidados e 

estimulações das crianças (Mcwilliam, Winton, & Crais, 2003). Ao identificarem as prioridades 

de cada família, as pesquisadoras planejaram guias de orientação com dois blocos: Bloco 1 

com orientações gerais sobre a deficiência visual, os atrasos ocasionados por ela e o que as 

mães deveriam fazer para melhorar o desenvolvimento da criança com deficiência visual e 

estimularem a visão; o Bloco 2 com orientações específicas sobre como estimular a criança 

com deficiência visual, os objetivos das atividades, o uso de cores e de brinquedos adaptados a 

serem utilizados nas brincadeiras com essas crianças durante as diferentes situações de rotina. 

Optou-se por realizar as orientações nos ambientes familiares das crianças com a 

participação efetiva das mães. Brazelton e Nugent (1995) destacam que a figura materna 

é a mediadora do desenvolvimento infantil e o ambiente familiar atua como mediador 

importante para o desenvolvimento das potencialidades da criança e para minimizar os 

efeitos adversos da vulnerabilidade biológica, como a prematuridade e o baixo peso ao 

nascimento, além da importância dos estímulos ambientais para a qualidade da relação 

afetiva com a criança. A superproteção das mães limita as experiências sensório-

motoras nos dois primeiros anos de vida, sobretudo quando a criança com deficiência 

visual é deixada sentada ou estimulada por brincadeiras passivas pelo medo que a 
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família tem de a criança se bater e se machucar. Para Masini e Gasparetto (2007) a 

participação em brincadeiras, jogos corporais e formas adequadas de interação e 

comunicação ambiental podem compensar as limitações oriundas da deficiência visual.  

Partindo desses aspectos, esta pesquisa se propõe a responder às seguintes questões: 

a) Quais são as principais reações emocionais das mães diante do diagnóstico da deficiência 

visual de sua criança? b) As expectativas das mães em relação às crianças com deficiência 

visual na 1ª infância mudaram, após as orientações realizadas com elas? c) Quais as principais 

mudanças percebidas nas mães, após a aplicação dos guias de orientação com suas filhas?  

O pressuposto estabelecido, nesta pesquisa, foi de que os guias de orientação sobre as 

atividades estimuladoras, o uso de cores mais adequadas e de brinquedos adaptados ao 

problema visual e às necessidades das crianças com deficiência na 1ª infância quando 

aplicados pelas mães proporcionariam mudanças nas expectativas delas em relação ao 

desenvolvimento dessas crianças. 

O objetivo principal desta pesquisa foi analisar as expectativas das mães em relação ao 

desenvolvimento das crianças com deficiência visual na 1ª infância antes e depois das 

orientações realizadas com elas. Os objetivos específicos foram: identificar as principais 

reações emocionais da família frente ao diagnóstico da deficiência visual de sua criança; relatar 

as principais mudanças percebidas nas mães, após a aplicação dos guias de orientação com 

suas filhas. 

 

2 CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA 

 

O impacto emocional sobre a família, devido ao diagnóstico de deficiência causa 

alterações nas relações familiares, gerando angústia, ansiedade, sentimentos de culpa e 

depressão, podendo influenciar a evolução da criança (Botega & Gagliardo, 1998). Gagliardo e 

Nobre (2001) ressaltam que alterações na relação diádica ente mãe e filho, causam 

sentimentos de negação, rejeição, culpa e superproteção, gerados pelo nascimento de um 

filho, que não corresponde ao filho idealizado. Os resultados encontrados por Nobre, 

Montilha, e Temporini (2008), em relação às principais reações emocionais de 14 mães diante 
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do diagnóstico da deficiência visual de suas crianças, foram tristeza (71%); medo (64%); 

decepção (42%); angústia e culpa (28%); impotência, ansiedade, raiva e revolta todas com 

28%. As reações das famílias perante a chegada de uma criança com problemas de visão são 

diferenciadas e o profissional se depara com diferentes tipos de atitudes familiares.  

Tais reações são elencadas por Ferrell (1990, citado por La Fuente (2003) e 

compreendem 5 etapas: etapa da negação e do isolamento; etapa da “raiva”; etapa da busca; 

etapa da depressão e etapa da aceitação. O fato de a família passar por todas essas fases pode 

ajudá-la na aceitação do filho com deficiência e diminuir as possibilidades de conflitos 

permanentes. Conforme a aceitação de cada família, algumas situações podem ser 

observadas: famílias que aceitam a nova realidade, famílias que se desagregam, famílias que 

buscam relativa adaptação e aquelas que aprendem a conviver com o filho (Nobre, Montilha & 

Temporini, 2008). 

É necessário que os pais e/ou responsáveis de crianças com problemas visuais 

recebam apoio dos profissionais do hospital, no sentindo de serem informados sobre o que 

está acontecendo com seu filho, discutam com os pais a situação da deficiência de seu filho, 

ouçam as suas preocupações, conheçam como vivenciam a deficiência, quais são as suas 

expectativas em relação ao desenvolvimento de seu filho, como planejam o futuro dele e o 

papel deles nas ações reabilitativas, desde os primeiros anos de vida.  

Botega e Gagliardo (1998) ressaltam, ainda que quando os pais são orientados, por 

meio de programa de estimulação visual, sentem-se instrumentalizados por conhecerem as 

potencialidades de seus filhos e as peculiaridades do seu desenvolvimento, levando-os a 

descobrirem a o prazer da interação e da observação em relação às descobertas evolutivas de 

seus filhos.  

No processo de intervenção com pais, alguns aspectos importantes são importantes 

como diagnosticar o mais precocemente possível a deficiência para que imediatamente sejam 

proporcionadas à família desse bebê com deficiência, condições favoráveis para uma 

intervenção precoce. Para Anauate e Amiralian (2007) a intervenção deve começar no próprio 

hospital, desde o momento do diagnóstico até a pós-alta.  
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3 CONTEXTUALIZAÇÃO METODOLÓGICA 

 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão (CEP/HU/UFMA), 

através do parecer consubstanciado no. 068/08 emitido dia 25/03/08. 

Tratou-se de uma pesquisa de campo sob a forma de estudo multicaso, e entrevista 

estruturada (Gonçalves, 2005), realizada em São Luís-MA (Região Nordeste do Brasil), a partir 

da seleção das crianças e de suas mães no Ambulatório de Seguimento de Bebês Egressos da 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal de um Hospital Público, estendendo-se aos seus 

ambientes familiares.  

Empregou-se a pesquisa descritiva para relatar as principais reações emocionais das 

mães frente ao diagnóstico da deficiência visual de sua criança; se as expectativas das mães 

em relação às crianças com deficiência visual na 1ª infância mudaram, após as orientações 

realizadas com elas e quais as principais mudanças percebidas nas mães, após a aplicação dos 

guias de orientação com suas filhas. Utilizou-se, também, a pesquisa quantitativa para a 

sistematização dos dados coletados em forma de gráficos (Gonçalves, 2005). 

Os sujeitos desta pesquisa foram 6 crianças do sexo feminino, nos dois primeiros anos 

de vida, pré ou a termo, com deficiência visual, sendo três cegas: uma (16,67%) por catarata 

congênita; outra (16,66%) apresentava má-formação congênita do globo ocular causada por 

rubéola congênita e outra (16,66%) tinha amaurose congênita de Leber e três com baixa visão 

causada por retinopatia da prematuridade (50%). Todas as crianças selecionadas  não 

apresentavam outra(s) deficiência(s) associada(s) e residiam na cidade de São Luís-MA (Região 

Nordeste do Brasil).  

Todas as crianças selecionadas para a pesquisa eram do sexo feminino, sendo 50% 

nascidas pré-termo e 50% nasceram à termo, com idade média de 14 meses à seleção para a 

pesquisa. As três (50%) crianças nascidas pré-termo apresentaram peso baixo, 

correspondendo, respectivamente a 800g, 960g e 1660g, bem como as menores estaturas de 

34cm, 42cm e 43cm. As outras três crianças nascidas a termo possuíam pesos de 2.700g, 

2.720g e 3.450g. A criança nasce com baixo peso quando apresenta 2. 500g, independente de 
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sua idade gestacional e, portanto, os pesos ao nascimento das crianças 1, 3 e 6 confirmam 

esse critério. 

As crianças 1, 3 e 6 apresentavam dois fatores importantes para o desenvolvimento da 

retinopatia da prematuridade (ROP): o baixo peso e a prematuridade são considerados fatores 

de risco com maiores probabilidades de desenvolverem problemas neuropsicomotores 

(Schwartzman, 1991). As outras crianças nasceram a termo e com pesos acima de 2.500g e, 

portanto, não tinham risco de desenvolverem ROP, mas apresentaram outros problemas 

visuais congênitos como má-formação do globo ocular, catarata congênita e amaurose 

congênita de Leber. 

As mães das seis crianças, também, foram sujeitos desta pesquisa. Das quatro 

(66,66%) crianças (1, 2, 4 e 5) apresentavam uma pessoa como cuidador (a mãe), enquanto 

uma (16,67%) foi cuidada por duas pessoas (mãe e avó) e outra (16,6%) por três (mãe, pai e 

madrinha). Os graus de instrução das mães e/ou dos cuidadores compreendiam o ensino 

médio incompleto (33,34%); ensino médio completo (22,22%); especialização (11,11%); ensino 

superior (11,11%); ensino médio completo (11,11%) e ensino médio incompleto (11,11%). 

Quanto às suas ocupações eram dona de casa (22,22); vendedor(a) ambulante (11,11%); dono 

de casa e vendedor ambulante (11,11%); doméstica e dona de casa (11,11%); dona de casa e 

costureira (11,11%); babá e estudante (11,11%); professora (11,11%); estudante (11,11%). 

Assim quatro cuidadores acumulavam mais de uma ocupação. Em relação às mães e os 

cuidadores, oito (88,88%) deles eram do sexo feminino e apenas um (11,12%) do sexo 

masculino. As idades das e dos cuidadores foram variadas, sendo que a mais nova tinha 17 

anos; aquela com mais idade 48 anos e a média de idade entre eles era de 28 anos.  

Foram utilizados os seguintes instrumentos: documentos como prontuários médicos 

para selecionar as crianças e obter informações sobre o diagnóstico oftalmológico e o histórico 

clínico da deficiência visual; entrevista estruturada (anamnese) com as mães e/ou cuidadores, 

adaptação de Silva (1998) para coletar informações sobre a deficiência visual da criança, as 

reações emocionais das famílias frente ao diagnóstico de deficiência visual e as expectativas 

das mães e/ou cuidadores em relação ao desenvolvimento da criança com deficiência visual. 

 

4 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
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Os resultados e análises das entrevistas estruturadas (anamneses) realizadas com cada 

mãe das 6 crianças mostraram reações de choque, insegurança, aceitação. Tais reações foram 

mencionadas, cada uma, por seis (100%) delas; medo citado por cinco (83,33%) mães; 

decepção por quatro (66,67%); superproteção e incapacidade, cada uma, por três (50%) delas. 

As reações menos frequentes compreenderam impotência e depressão ressaltadas, cada uma, 

por duas (33,33%) mães; revolta, culpa, resistência, negação, frustração, raiva e ódio citadas, 

cada uma, por apenas uma (16,66%) das mães. 

Segundo La Fuente (2003), a aceitação é uma das etapas das reações das famílias 

diante do diagnóstico da deficiência visual da criança, estando presente em 100% das mães. 

Pode-se dizer que na etapa da aceitação os pais parecem ter superado os outros sentimentos 

desfavoráveis ou pelo menos minimizá-los, passaram a acreditar nas possibilidades das 

crianças com deficiência visual para a realização de muitas tarefas sem executá-las por elas. As 

mães da pesquisa acreditavam que as crianças com deficiência visual podiam levar uma vida 

normal na família, frequentar uma escola com outras crianças e que os programas educativos 

poderiam contribuir para seu desenvolvimento futuro. 

Conforme as reações relatadas pelas mães das seis crianças pesquisadas, pode-se dizer 

que o nascimento de uma criança com deficiência visual provocou alterações na dinâmica 

familiar de cada uma das crianças, conforme descrito por Botega e Gagliardo (1998) e 

Matsukura e Fernandes (2006). Conforme Rodrigues, Lopes, Zuliani, e Combinato (2003), as 

reações diante do diagnóstico de deficiência são diferentes, em função da intensidade, da 

duração e aparecem em épocas diferenciadas.  

Nesta pesquisa, verificou-se que as reações variaram de uma mãe para outra, embora 

algumas reações como choque, insegurança, aceitação foram comuns para as seis mães 

entrevistadas. Sentimentos e reações como choque, ansiedade, frustração, sentimento de 

culpa ou pena são apontados por Bruno (1993) por exercerem influência na interação entre 

mãe e filho, podendo ser responsáveis pela desestruturação familiar 
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Observou-se que as reações foram bastante variadas entre as mães, sendo que a 

decepção foi a terceira reação mais citada pelas mães ao saberem do diagnóstico de 

deficiência visual de suas filhas. 

O gráfico 1 compreende as principais expectativas das mães antes das orientações 

fornecidas pelas pesquisadoras.  

Gráfico 1 -  Principais expectativas das mães antes das orientações fornecidas pelas 

pesquisadoras. 

 

Fonte: Silva (2009) 

 

As principais expectativas das mães antes das orientações compreenderam os 

seguintes aspectos: quatro (66,66%) tinham a preocupação com o futuro e a educação de suas 

filhas, desejo de que elas estudassem em uma escola e uma (16,66%) mãe achava que sua filha 

deveria estudar em uma escola apropriada para o seu problema visual, refletindo a 

preocupação das cinco mães com a educação formal delas. Esta expectativa é comum entre as 

mães pela preocupação com o futuro, que pode ser melhor quando a criança apresenta 

determinado nível de escolaridade, pelos benefícios que a educação proporciona. Sobre 

estudar em uma escola, apenas uma ressaltou que ela deveria ser apropriada ao problema 

visual, retratando a preocupação quanto às dificuldades que sua filha possivelmente iria 
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encontrar ao frequentar uma escola não apropriada para recebê-la por causa de sua 

deficiência visual, dificultando sua aprendizagem que precisa de metodologias e recursos 

específicos para atender às suas necessidades educacionais. 

A expectativa de alcançar melhor desenvolvimento da visão com o aumento da 

acuidade visual foi ressaltada por três (50%) mães, considerando-se que embora a fase mais 

acelerada de desenvolvimento visual ocorra durante o primeiro ano de vida, há alterações em 

todo o período pré-escolar, completando-se até os oito ou nove anos.  Como as mães foram 

orientadas para que as crianças fossem estimuladas a olhar para os objetos e brinquedos com 

padrões de alto contraste, de cores fortes, de cores fluorescentes, brilhosos e luminosos, em 

quatro delas, houve aumento da acuidade visual e da sensibilidade aos contrastes, melhora da 

eficiência visual, por ser o 1º ano um período sensível para se estimular a visão infantil por 

causa da plasticidade cerebral (Hyvärinen, 1990).  

Em relação à expectativa de três (33,33%) mães que as filhas alcançassem 

independência e autonomia nas atividades diárias, ressalta-se a importância dessa aquisição 

pela criança com deficiência visual, principalmente, em atividades cotidianas, considerando-se 

que ela está diretamente relacionada à movimentação infantil e à aquisição de habilidades 

motoras e visuais que, em geral, são mediadas pela visão e que na criança com essa deficiência 

encontram-se atrasadas.  

Na independência e autonomia da criança com deficiência visual, os sentidos são 

muito importantes por permitirem a apreensão dos estímulos ambientais e promoverem a sua 

interação com o mundo, através da movimentação voluntária. Entre eles, a visão é o sentido 

que mais possibilita a aquisição de conhecimentos, promove avanços no processo evolutivo 

infantil desde fases mais precoces como o 1º ano de vida, por viabilizar a exploração pela 

criança das características peculiares de cada ambiente, os atributos dos objetos e por 

fortalecer a relação afetiva entre mãe-criança e/ou cuidador-criança, através da comunicação 

visual, possibilitada pelo contato face a face. Concorda-se com Cavalcante (1995), por 

reconhecer que a visão é a modalidade sensorial mais importante e necessária para o 

desenvolvimento infantil e que com a melhora da acuidade visual, haverá maior 

independência dessa criança na sua movimentação e na execução de atividades cotidianas.  
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Duas (33,33%) mães enfatizaram que a preocupação delas com a educação de suas 

filhas, não se restringia apenas à educação na escola. Havia uma preocupação com o 

futuro delas em relação à escolha de uma profissão, o ingresso em uma universidade. Em 

relação à escolha da profissão foi percebida diferença entre as duas mães: uma em função da 

deficiência visual disse que sua filha deveria se dedicar à música, estereótipo atribuído à 

pessoa com deficiência visual por ter aprendido a usar os outros sentidos; a outra deixava essa 

escolha a critério de sua filha. Ter uma vida normal como qualquer outra pessoa foi apontada 

por uma (16,66%) mãe, motivada pela preocupação de que sua filha sofresse discriminação 

por causa da deficiência, situação bastante comum quando uma pessoa se distancia do padrão 

social de normalidade.  

A aquisição de conhecimento foi outra expectativa citada por uma (16,66%) mãe, 

confirmando a importância da visão para a aquisição de conhecimentos adquiridos pelo ser 

humano. A preocupação com a saúde foi manifestada por uma (16,66%) mãe por sua filha ter 

nascido prematura, permanecendo durante 2 meses em uma unidade de terapia intensiva 

neonatal com diagnóstico de ROP. Outra (16,66%) ressaltou a expectativa de que a interação de 

sua filha com outras crianças seria facilitada pelo brincar. A brincadeira promove a interação social 

da criança e no caso daquela com deficiência visual, por não poder ver as outras brincando, é difícil 

imitar as brincadeiras. Por isso, tende a permanecer isolada em seu canto, podendo ficar 

marginalizada e ter prejudicado seu desenvolvimento.  

O desejo de que o atendimento local da deficiência visual fosse melhorado, ressaltado 

por uma (16,66%) mãe, mostra que ela tinha informações ou mesmo conhecido locais de 

atendimento da deficiência visual. Os locais para a realização dos programas em estimulação 

precoce são instituições prestadoras de atendimento educacional às crianças com deficiência 

como unidades hospitalares para mães de alto risco; unidades hospitalares pediátricas e/ou 

neonatais; creches e pré-escolas. 

O gráfico 2 mostra as expectativas das mães depois das orientações realizadas pelas 

pesquisadoras. 

 

Gráfico 2 - Expectativas das mães depois das orientações realizadas pelas pesquisadoras 
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Fonte: Silva (2009) 

 

As expectativas das mães depois das orientações fornecidas pelas pesquisadoras 

mantiveram três aspectos ressaltados antes dessas orientações: alcançar independência e 

autonomia nas atividades diárias com percentual de 100%, estudar em uma escola (83,33%) e 

alcançar melhor desenvolvimento da visão (33,33%). O desejo de que a criança trabalhasse foi 

uma expectativa nova, citada por quatro (66,66%) mães e que não havia sido mencionada 

antes das orientações realizadas, compreendendo uma consequência de duas expectativas 

citadas pelas mães como estudar em uma escola e cursar uma universidade e ter uma 

profissão. Ressalta-se que a capacitação profissional em escola ou universidade representa a 

possibilidade de ter uma profissão e trabalhar. 

As expectativas de alcançar independência e autonomia nas atividades diárias e 

alcançar melhor desenvolvimento da visão estão intimamente relacionadas, pois a visão é um 

fator motivador do controle de movimentos e ações, contribuindo muito para o 

desenvolvimento da criança ao possibilitar que ela se movimente livremente pelo seu entorno 

em busca dos objetos para alcançá-los e pegá-los. No caso das crianças com baixa visão ou 

cegas percebe-se que elas podem ter diminuída a capacidade de se movimentarem e de 

explorarem o meio ambiente pela falta de estímulos e se tornarem apáticas e quietas pelo fato 

de a visão ser a grande motivadora para a criança se movimentar, ao despertar a sua 

curiosidade e o seu interesse para explorar o mundo exterior e a estabelecer relações com as 

pessoas e os objetos 
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A expectativa de andar sozinha citada por duas (33,33%) das mães indica 

que a aquisição da postura ereta e, depois, da marcha voluntária sozinha contribui 

sobremaneira para a aquisição da independência e autonomia nas atividades diárias, 

quando a criança com deficiência visual nos dois primeiros anos de vida tem as 

oportunidades de experiências sensório-motoras, no sentido de promover sua 

independência pessoal, mediante a aquisição de habilidades neuromotoras básicas, 

indispensáveis para a aquisição da marcha e, consequentemente, para a maior 

exploração do seu ambiente de inserção.  

Ressalta-se que as oportunidades estimuladoras para a criança com deficiência visual 

são importantes para que alcance no futuro bem próximo autonomia e independência o 

máximo possível em suas atividades de vida diária. Por ser estimulada pelos pais e/ou 

cuidadores em situações do dia-a-dia, desde idades mais precoces, a criança esta mais propícia 

a participar das rotinas durante o banho e a troca de roupas quando estimulada a passar o 

shampoo na sua cabeça, pegar nas partes do seu corpo quando ensaboadas; falar e cantar 

para ela em todas as situações de rotina diária.  

Uma mãe citou a expectativa de que sua filha se dedicasse a trabalhos sociais com 

outras crianças deficientes visuais, indicando a necessidade de que como a criança teve a 

oportunidade de participar de uma pesquisa, onde a mãe foi orientada sobre como estimular o 

seu desenvolvimento por ter uma deficiência visual, tanto a mãe quanto a criança podem 

ajudar outras crianças, que apresentem esse tipo de deficiência.  

Outra expectativa citada por uma (16,66%) das mães revelou a sua preocupação com o 

desenvolvimento integral de sua filha por envolver todos os aspectos. É uma expectativa 

bastante adequada para com a criança com deficiência visual, porque 70% das crianças com 

deficiência visual apresentam, também, outras deficiências, principalmente, quando a 

deficiência visual é congênita do que quando foi adquirida.  

Em relação às outras expectativas, foi citada por uma (16,66%) das mães a 

preocupação dela quanto à inserção social de sua filha com deficiência visual, de forma que 

pudesse conviver no mundo e ser tratada com igualdade como uma pessoa normal, namorar, 

casar e ter uma família como uma pessoa comum, revelando, ainda, a preocupação dessa mãe 

quanto a sua filha ser discriminada e tratada de forma diferente por ter uma deficiência visual. 



 

Parte II |Pág. 2941  

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. 

 

Uma mãe citou a expectativa de que sua filha fosse uma criança normal, um padrão de 

normalidade imposto socialmente. 

 

 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebeu-se o despreparo das mães em não saberem como estimular os 

desenvolvimentos motor e visual de suas filhas quando foram realizadas observações em seus 

ambientes familiares antes das orientações. Constatou-se que a maioria dos brinquedos 

utilizados no dia-a-dia era inapropriado às necessidades, características e potencialidades 

dessas crianças; os seus períodos etários; ausência de brinquedos de cores fortes, com alto 

padrão de contraste, brilhosos, luminosos e/ou multissensoriais condizentes com a condição 

visual delas. Para minimizar as defasagens desenvolvimentistas apresentadas pelas crianças 

com deficiência visual e melhorar as expectativas das mães em relação do desenvolvimento de 

suas filhas, elas receberam orientações sobre proporcionar um ambiente familiar rico em 

estimulação, sobretudo em termos visuais, para que as suas filhas aprendessem a utilizar a 

visão nas situações cotidianas e conquistassem independência e autonomia na exploração do 

seu entorno.  

Em todos os ambientes familiares o diagnóstico de deficiência visual causou reações 

nas seis famílias, sendo um fator responsável pelas alterações na dinâmica familiar agravadas 

pela falta de experiência da família em relação ao enfrentamento das dificuldades particulares 

quanto ao cuidado de uma criança com deficiência, necessitando de apoio e encorajamento 

para que aprendam a cuidar dela, principalmente, no caso de quatro crianças que 

corresponderam à primeira filha do casal. Mesmo quando a criança não era a primeira filha, a 

mãe também apresentou dificuldades por nunca ter cuidado de uma criança com deficiência 

visual. 

Verificou-se que as reações emocionais variaram de uma mãe para outra, embora 

reações como choque, insegurança, aceitação foram comuns. Tal variação possa ser explicada 

pelas diferenças na compreensão e no conhecimento que cada pessoa tem da deficiência 

visual e do nível de aceitação pela família do problema visual infantil.   
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As principais expectativas das mães antes das orientações realizadas pelas 

pesquisadoras compreenderam a preocupação com o futuro e a educação de suas filhas 

manifestada pelo desejo de que elas estudassem em uma escola, ressaltando uma delas que a 

escola deveria ser apropriada ao seu problema visual; alcançar melhor desenvolvimento da 

visão com o aumento da acuidade visual; vontade de que suas filhas alcançassem a 

independência e a autonomia nas atividades diárias; preocupação de a criança ter uma 

profissão e cursar uma universidade para escolher uma profissão, ter uma vida normal como 

qualquer outra pessoa; a preocupação com a saúde de sua filha; a facilitação da interação da 

criança com deficiência visual com outras crianças através do brincar; preocupação para que 

sua filha não sofresse críticas e nem discriminação na escola e a melhora do atendimento local 

para a deficiência visual.   

As expectativas das mães depois das orientações fornecidas pelas pesquisadoras 

mantiveram três aspectos ressaltados antes dessas orientações que foram alcançar 

independência e autonomia nas atividades diárias, estudar em uma escola e alcançar melhor 

desenvolvimento da visão. As duas primeiras expectativas tiveram seu percentual aumentado, 

enquanto que o percentual da expectativa de melhor desenvolvimento da visão diminuiu, 

considerando-se o aumento da acuidade visual de quatro crianças. O desejo de que a criança 

trabalhasse foi uma expectativa nova, ausente antes das orientações realizadas, mas 

compreendeu uma consequência de duas expectativas: estudar em uma escola e cursar uma 

universidade e ter uma profissão. 

Concluiu-se que as mães, após as orientações fornecidas, puderam compreender 

melhor o desenvolvimento das suas filhas com deficiência visual e as implicações desse déficit 

no processo evolutivo infantil delas. Passaram a acreditar e a valorizar as potencialidades de 

suas filhas, aceitando as diversas maneiras de elas realizarem suas atividades cotidianas e, 

principalmente, mudarem a forma de ver essas crianças não mais como inválidas, mas que 

precisavam de apoio e de oportunidades para alcance de independência e autonomia. 
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Resumo  

Este artigo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica na qual discorre sobre a 

pedagogia hospitalar no contexto das transformações epistemológicas da pós-

modernidade. Os fundamentos norteadores da discussão estão pautados principalmente 

em ideias desenvolvidas por (Santos, 1988), (Moraes, 1997), (Fonseca, 1998, 1999, 

2003), (Matos & Muggiati, 2001, 2006), (Petraglia, 2010), (Morin, 1999a, 1999b, 

2011).  A pedagogia hospitalar é entendida com área de estudo da pedagogia que 

contempla atividades pedagógicas no ambiente hospitalar na perspectiva da educação 

especial e inclusiva, e classe hospitalar entendida como o espaço no hospital onde 

acontece o atendimento pedagógico-educacional ao aluno adoentado. O 

acompanhamento pedagógico em hospitais valoriza não apenas o desenvolvimento 

cognitivo do educando, mas contribui para a superação das dicotomias entre 

cientificismo/subjetividade, corpo/alma, objeto/sujeito, ciências naturais/ciências sociais 

distinções dicotômicas incompatíveis com o atendimento integral à criança enferma. 

Problematiza a postura tradicional do modelo de clínica centrado na doença  

privilegiando o pensamento complexo do religar. Esse exige a capacidade de 

contextualizar conhecimentos e o diálogo entre os diversos campos do saber. O presente 

estudo tem como objetivo promover uma discussão dos pressupostos teóricos da 

pedagogia hospitalar na configuração da nova ordem cientifica emergente e no cenário 

de crise do paradigma dominante ou hegemônico. Como metodologia de pesquisa 

utilizou-se a pesquisa bibliográfica e levantamento de trabalhos divulgados em revistas 

e periódicos científicos no período entre 1990 a 2012 que versam sobre a temática. 

Após análise dos dados ficou evidente que um novo olhar está sendo construído sobre a 

noção do sujeito-educando no ambiente hospitalar, e que os profissionais que atendem a 

criança enferma estão condicionando a sua escuta e o seu olhar transdisciplinarmente 

em múltiplas direções valorizando o pensamento complexo no atendimento ao homo 

complexus.  

Palavras-chave: Pedagogia hospitalar, Pensamento complexo, Educação 
inclusiva.  

 

PEDAGOGY HOSPITAL IN LIGHT OF EMERGING PARADIGM 
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Abstract  

This article is characterized as bibliographic research in which discourses on 

pedagogy hospital in the context of epistemological transformations of postmodernity. 

The fundamentals guiding the discussion are graded primarily on ideas developed by 

(Santos, 1988), (Moraes, 1997), (Fonseca, 1998, 1999, 2003), (Matos & Muggiati, 

2001, 2006), (Petraglia, 2010), (Morin, 1999a, 1999b, 2011). The pedagogy in hospital 

is understood as the study area of pedagogy that includes educational activities in the 

hospital environment from the perspective of special education and inclusive, and 

hospital class understood as the space in the hospital where care  pedagogical 

educational is destined to sick students. The accompanying educational pedagogical in  

hospitals appreciates not only the cognitive development of the student , but helps 

overcome the dichotomies between scientism / subjectivity , soul / body , subject / 

object , natural sciences / social sciences dichotomous distinctions incompatible with 

the comprehensive attention for sick children. Questioning the traditional posture of the 

clinical model centered in disease favoring complex thinking of rebinding. This requires 

the ability to contextualize knowledge and dialogue between several fields of 

knowledge. The present study aims to promote a discussion of the theoretical 

assumptions of pedagogy in the hospital setting new scientific order and crisis scenario 

the dominant or hegemonic paradigm. The research methodology  used was 

bibliographical Survey work published in magazines and journals in the period between 

1990 to 2012 that deal with the subject. After analyzing the data it became apparent that 

a new look is being built about notion of the subject - educating in the hospital , and the 

professionals who serve the sick children are conditioning your listening and your look 

in multiple directions transdisciplinarity  valuing the  thinking a complex  in  attention 

to complexus homo. 

Keywords: Pedagogy hospital, complex thinking, inclusive education. 

 
1 – Introdução 

 

A pedagogia hospitalar desponta no cenário internacional aos arredores de 

Paris no ano de 1935, quando Henri Sellir funda a primeira classe no ambiente 

hospitalar com a proposta de atender as crianças acometidas por tuberculose e que 

não podiam frequentar a escola por motivo de hospitalização.  Posteriormente na 

década de 50, essa iniciativa foi desenvolvida também em hospitais dos EUA, Europa e 

Brasil com a proposição de garantir um atendimento mais completo à criança em 

tratamento médico-hospitalar respeitando os aspectos básicos de seu 

desenvolvimento emocional (Ceccim & Fonseca, 1999).  

No Brasil, as décadas de 50 e 60 marcaram o início de intensas discussões sobre 

o direito à educação das pessoas com necessidades especiais, inaugurando uma longa 
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trajetória de desconstrução de preconceitos, controvérsias políticas e construção de 

novos paradigmas. Foi nesse contexto que surgiu a pedagogia hospitalar com a 

proposta de humanizar o atendimento ao escolar hospitalizado e garantir sua 

inclusão social, resguardando seu direito à educação.  

A pedagogia hospitalar desponta com uma proposta de caráter inovador e 

revolucionário, pela extensão do atendimento educacional a todas as crianças 

independente de suas condições físicas ou fisiológicas e por não se restringir ao 

ambiente da escolar formal. As crianças e adolescentes continuam tendo acesso à 

educação e não interrompem seu processo de aprendizagem e desenvolvimento mesmo 

em um ambiente que se ocupa das questões relacionadas ao tratamento médico-

hospitalar. 

A primeira classe hospitalar no Brasil foi inaugurada na região sudeste no ano de 

1950 em um hospital público do estado do Rio de Janeiro, fortemente influenciada pelo 

advento dos paradigmas que reforçam a importância da dimensão humanística na 

recuperação da saúde do doente, encontra solo fértil para seu desenvolvimento 

defendendo a ideia de que existem outras dimensões além da física que também são 

imprescindíveis para a recuperação da saúde do enfermo.  

Para (Matos & Muggiati, 2001) a pedagogia hospitalar desponta sob a 

influência de nova mentalidade, novos enfoques, a partir do entendimento do homem 

com ser total e multidimensional cooperando significativamente para o afastamento 

do conservador enfoque exclusivamente biológico, quando negligenciadas as múltiplas 

contradições presentes nos processos saúde-doença. O homem o não é apenas um ser 

biológico, ou seja, órgãos e sistemas, como também um ser social/cultural, 

psicológico/emocional. A visão reducionista desconsidera que o aspecto biológico da 

doença faz parte de um intricado complexo de sistemas que se associam num íntimo 

entrelaçamento. O enfoque biologista e reducionista do homem impede a 

compreensão do sistema complexo da natureza humana. 

A pedagogia hospitalar coopera para o resgate do caráter multidimensional do 

sujeito da aprendizagem reforçando a importância do caráter social e afetivo no 

processo de cura, pois o atendimento pedagógico em hospital promove situações de 

socialização, afetividade, ludicidade, solidariedade é aprendizagem. No período de 

hospitalização, o aluno doente, embora enfermo e debilitado continua sendo capaz de 

aprender e de se desenvolver, intensificam-se, porém suas necessidades psicossociais 

e o pedagogo é o agente da equipe multidisciplinar que irá organizar as situações de 

socialização e aprendizagem por meio de planejamento de ações educativas 

direcionadas e intencionadas. É a partir dessa compreensão que a doença passa a ser 

vislumbrada com uma particularidade de um todo indivisível.  
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Segundo (Spitz, 2008) crianças que permanecem por longo período em 

hospitalização podem sofre os efeitos nocivos do hospitalismo1, uma reação à 

privação de contato com seus entes mais próximos causando carência afetiva, 

depressão e até a morte.  

_______________________________________________________________________

_____________ 
1
 Termo usado por Spitz (1946) para designar perturbações grave nos processos de maturação e de desenvolvimento da criança na 

primeira infância, causada pela privação da inter-relação mãe/filho. Se no decurso do primeiro ano o bebé é submetido a uma 

privação afetiva parcial, surge a depressão anaclítica, e quando se verifica uma privação completa surge o hospitalismo.  

 

 

A valorização da dimensão humanística no ambiente hospitalar é requisito 

essencial para o atendimento integral do enfermo e promove o fortalecimento da 

subjetividade numa visão humanística. Este reconhecimento propicia a superação da 

dicotomia entre a subjetividade e o cientificismo positivista de muitos profissionais 

que atendem a criança e o adolescente doentes (Matos & Muggiati, 2001). Os aspectos 

emocionais, afetivos e sociais também são relevantes para o restabelecimento da 

saúde. Entendendo que saúde é o equilíbrio a harmonia de todas as dimensões da 

constituição da pessoa humana seja biológicas, físicas, psicológicas e sociais. 

Desta forma está posto um grande desafio aos profissionais da saúde e 

educação que interdisciplinarmente necessitam condicionar o seu olhar e a sua escuta 

transdisciplinarmente superando a visão unidimensional do homem. No âmbito 

educacional a concepção que se tem sobre educação não pode estar dissociada da 

complexidade do sujeito da aprendizagem e da multidimensionalidade do processo 

educativo, os quais implicam aspectos inseparáveis e simultâneos. As propostas 

pedagógicas precisam se adequar às novas realidades, às novas necessidades e 

mentalidade da sociedade pós-moderna sob pena de perpetuar práticas pedagógicas 

passadistas.  

A pedagogia hospitalar é resposta às novas demandas da sociedade pós-moderna, pois 

separada de todas as causas históricas, culturais e intelectuais torna-se incompreendida. Um 

indivíduo não poderá reconstruir ou construir por esforço único ou de sua reflexão aquilo que 

não e obra individual, mas das realidades que não podem ser criadas, destruídas ou 

transformadas a vontade individual, e sim de toda uma coletividade no decorre dos séculos. A 

concepção de educação não pode ser a mesma em todas as épocas e lugares devido a seu 

caráter socialmente determinado (Durkheim, 1978).  

De acordo com (Moraes, 1997) há a necessidade de um novo paradigma 

educacional, pois a educação deve ser compreendida como um sistema aberto 

vivo, que troca emergia com o meio. A autora indaga sobre qual seria o 
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referencial teórico capaz de orientar a construção de um novo paradigma 

educacional. Seria a nova base conceitual decorrente da teoria da 

relatividade e da física quântica?   

A teoria da relatividade de Einstein substituiu os conceitos 

independentes de espaço e tempo da Teoria de Newton pela ideia de espaço-

tempo como uma entidade geométrica unificada. A mecânica quântica 

demonstra que não é possível observar ou medir um objeto sem interferir nele, 

a tal ponto que o objeto que sai de um processo de medição não é o mesmo 

que lá entrou (Santos, 1988).  

Esses referenciais ressaltam o estado de inter-relação e 

interdependência entre os fenômenos, modificando a forma de pensar nas 

diversas áreas de conhecimento, político, econômico, social, saúde, educação 

entre outros. É a partir desses referenciais que é possível se refletir sobre a 

complexidade do sujeito da aprendizagem e a multidimensionalidade do 

processo educativo.   

Neste sentido o pedagogo precisa estar preparado para intervir em realidades e 

espaços de aprendizagem complexos. A classe hospitalar é um ambiente de 

aprendizagem que nos desafia constantemente considerando que o atendimento 

pedagógico-educacional no hospital se estabelece a partir das relações complexas de 

vários fatores, das políticas públicas de educação inclusiva, o modelo e o contexto da 

classe, as particularidades dos educandos, as inter-relações que se estabelecem entre 

a equipe multiprofissional, professor-aluno e aluno-aluno, o papel do pedagogo, as 

concepções de educação e referenciais que orientam a ação educativa.  

Os trabalhos que versam sobre a pedagogia hospitalar discutem timidamente 

as relações complexas que se estabelecem no atendimento pedagógico-educacional 

hospitalar, a multidimensionalidade da educação e a totalidade do sujeito/educando. 

Essas são as lacunas identificadas após o estudo do estado da arte sobre a temática em 

revistas e periódicos científicos no período entre 1990 a 2012.  As bases de dados de 

informação divulgam conhecimentos científicos atualizados com maior legitimidade e 

credibilidade.   

Observa-se que muito se discute sobre os marcos legais da educação especial e 

inclusiva, suas diretrizes e políticas públicas, o respaldo legal do atendimento 

pedagógico-educacional em classes hospitalares, e um exacerbado interesse pela sua 

quantificação no território brasileiro. Existe a necessidade de reflexões mais 
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aprofundadas, ir além, avançar na produção de novos conhecimentos para a 

legitimação e consolidação desta nova área do saber (Fonseca, 1999), (Gueudeville 

& Lucon, 2012).  

 Para Fonseca (1999) a insuficiência de teorias e estudos desta natureza em 

território brasileiro gera, tanto na área educacional, quanto na área de saúde o 

desconhecimento da modalidade de atendimento pedagógico-educacional às crianças 

e adolescentes que requerem internação hospitalar. A construção de novos 

conhecimentos acerca da classe hospitalar vem sendo construído ainda de forma 

bastante incipiente. 

Em nível de esclarecimento neste trabalho a nomenclatura pedagogia 

hospitalar será utilizada com o mesmo sentido dado por (Matos & Muggiati, 2001), ou 

seja, área de estudo da pedagogia que contempla atividades pedagógicas no hospital, 

e o termo classe hospitalar será utilizado na perspectiva de (Fonseca, 2003), classe ou 

espaço físico no hospital, no qual são realizadas as atividades pedagógicas e 

acompanhamento escolar. Este artigo tem como objetivo discutir os pressupostos 

teóricos da pedagogia hospitalar à luz do paradigma emergente. 

 

1.1 - Objetivos 

1.1.2 - Objetivo geral 

Discutir os pressupostos da pedagogia hospitalar na nova ordem científica emergente a 

partir de referencial teórico e levantamento de trabalhos divulgados em revistas e 

periódicos no período entre 1990 a 2012.  

 

1.1.3 - Objetivos específicos 

I – Articular as ideias desenvolvidas por teóricos representativos do paradigma 

emergente; 

II - Identificar trabalhos divulgados em revistas e periódicos científicos que versam 

sobre a pedagogia hospitalar na perspectiva do paradigma emergente. 

 

2- Contextualização teórica  

 

A pedagogia hospitalar e o paradigma emergente 

 

A contemporaneidade é palco de profundas reflexões epistemológicas e 

metodológicas modificando a forma de pensar e conceber o homem, o mundo, as coisas. 

As intensas discussões sobre os limites do rigor científico põem em xeque a hegemonia 
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do paradigma clássico, modelo de racionalidade herdado a partir do século XVI e 

consolidado no século XIX, impregnada ainda no século XX e XXI. As descobertas 

da teoria da relatividade de Einstein e da mecânica quântica colocam em xeque a visão 

de mundo cartesiano relativizando o rigor mecanicista newtoniano. “Esse 

aprofundamento do conhecimento permitiu ver a fragilidade dos pilares em que se funda 

o paradigma hegemônico” (Santos, 1988, p. 7). 

 O rigor científico firmado no positivismo seria a garantia do status de 

cientificismos, até mesmo, das ciências sociais e humanas, o qual supervaloriza os 

procedimentos metodológico simplificadores e promove a visão reducionista do ser e do 

saber. Foi em reação à hegemonia positivista e a sua incapacidade de fornecer 

instrumentos conceituais e instrumentais para a solução de problemas cada vez mais 

multidimensionais, transdisciplinares que emergem os paradigmas que valorizam os 

fenômenos humanos e sociais em seus contextos históricos e culturais. “O paradigma a 

emergir não deve ser apenas um paradigma científico, mas também um paradigma 

social que valorize as humanidades ou estudos humanísticos” (Santos, 1988, p.11). 

 Somente com a substituição de paradigmas incapazes de fornecer 

instrumentos conceituais e instrumentais para a solução de problemas, será possível 

transformar a sociedade. Um novo paradigma irá redefinir os problemas até então 

insolúveis, dando-lhes uma solução convincente, ele vai se impondo de forma lenta e 

gradual. A mudança ou a superação de paradigmas é a mola propulsora que dinamiza a 

sociedade e sua mentalidade, quando um problema torna-se impossível de ser 

solucionado à luz do paradigma vigente, surge um novo paradigma. Um paradigma é 

aquilo que os membros de uma comunidade cientifica partilham, ou seja, crenças, 

valores e técnicas. (Kunh, 1978). 

Nesse contexto histórico, social e cultural somos constantemente desafiados 

pelos incrementos da pós-modernidade o maior desafio é passar a compreender a 

complexidade do real e construir um conhecimento sistêmico nas diversas áreas do 

saber, em especial na educação perpassando a pedagogia hospitalar. O educando no 

ambiente hospitalar precisa deixar de se visto apenas como um ser físico/biológico, mas 

também, como um ser constituído de elementos abstratos e subjetivos.  

Para Moraes (1997. p. 83) na atualidade coexistem diferentes propostas 

pedagógicas que desconsideram as inter-relações e a interdependência entre os 

fenômenos educativos, e que não consideram a educação como um sistema aberto. 

Perpetuando uma educação fechada, centralizada, estável, destinada a uma população 
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qualquer, totalmente amorfa, tendente a homogeneização, descuidando das 

diferenças individuais e das necessidades educacionais específicas. E o que é pior, 

continua fundamentando teorias de ensino-aprendizagem totalmente ultrapassadas. 

Por outro lado surgem ambientes de aprendizagens que exigem novas 

concepções educativas ampliando as discussões sobre a emergência de abordagens 

pedagógicas que valorizem as interações complexas que se estabelecem no processo 

ensino e aprendizagem, a multidimensionalidade do processo educativo e a totalidade 

do sujeito de aprendizagem. É importante destacar que no processo educativo existem 

aspectos inseparáveis e simultâneos, que envolvem os aspectos físicos, biológicos, 

mentais, psicológicos, culturais, sociais e políticos. A pedagogia hospitalar é um 

exemplo que nos desafia, pois exige uma proposta educativa com enfoque global, 

multidimensional e sistêmica.   

Indubitavelmente há um paradigma educacional emergente se revelando de 

forma lenta e gradual, pois as mudanças paradigmáticas se sucedem lentamente 

durante anos ou mesmo no decorrer de séculos. As discussões realizadas sobre a nova 

ordem científica emergente e suas implicações no âmbito educacional, diretamente 

modificam as concepções que se têm sobre educação, refletindo-as na pedagogia 

hospitalar. Essa área de estudo da pedagogia enfatiza a urgência do resgate do ser 

humano em sua totalidade, a valorização dos fenômenos humanos e sociais na 

atenção à criança adoentada.  

Logo os procedimentos conservadores de tratamento de saúde aliados às 

concepções reducionistas de educação não são compatíveis com o atendimento 

integral do aluno em hospitalização. O paradigma reducionista ficou ultrapassado não 

sendo capaz de fornecer os instrumentos conceituais e instrumentais que orientem a 

ação educativa em uma perspectiva humanista essa fundamenta a abordagem 

psicossocial na educação.  Abordagens que são imprescindíveis no processo ensino e 

aprendizagem independente do contexto onde se encontram os educandos, mas 

principalmente quanto se trata de atendimento pedagógico-educacional em classes 

hospitalares.  

É a partir de reflexões críticas que se evidencia a urgência da superação da 

dicotomia entre a subjetividade e o cientificismo positivista de muitos profissionais 

que atendem às crianças e adolescentes enfermos problematizando a postura 

tradicional do modelo de clínica centrado na doença privilegiando o pensamento 

complexo do religar, este exige a capacidade de contextualizar conhecimentos e o 

diálogo entre os diversos campos do saber.  

De acordo com Morin (2011) o pensar complexo, não pode ser linear, 

unidimensional e reducionista, mas valorizar a multidimensionalidade dos seres e das 

coisas dialogar com as incerteza e contradições, com o irracionalizável.  Para os 



 

Parte II |Pág. 2953  

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. 

 

positivistas o irracionalizável é tudo aquilo que não pode ser mensurado, 

quantificado como, por exemplo, os aspectos subjetivos dos educandos que estão 

em processo de cura, não são menos importantes do que os aspectos físicos e 

biológicos. O teórico afirma também que, “a dificuldade do pensamento complexo é 

justamente enfrentar a confusão, a incerteza e a contradição e, ao mesmo tempo 

conviver com a solidariedade dos fenômenos existentes em si” (Morin, 2011,p. 14 ).  

À luz do paradigma emergente é possível apreender que o homem é um ser 

complexo constituído de dimensões indissociáveis, ou seja, um ser biológico, social, 

cultural, psicológico e emocional. Dimensões que foram estudadas por um longo 

período de forma fragmentada, o homem biológico estudado no departamento de 

biologia, como um ser anatômico, fisiológico; o cultural no departamento de ciências 

humanas e sociais, a mente como função ou realidade psicológica estudada no 

departamento de psicologia. Essa fragmentação do conhecimento foi intitulada de 

fragmentação cega por Morin (2011). 

O teórico chama a atenção para se refletir sobre a fragmentação cega nas mais 

variadas áreas do saber.  É seguindo essa lógica que é possível iniciar uma discussão 

sobre a fragmentação cega no âmbito educacional, quando se desconsidera a relação 

complexa de todos os fatores que se inter-relacionam no processo educativo como, por 

exemplo, os fatores: econômico, politico, social, o modelo de escola, o contexto escolar, 

as concepções de educação, as inter-relações dos sujeitos do processo ensino e 

aprendizagem.  

As críticas realizadas sobre a fragmentação cega existentes nas ciências 

humanas, físicas e biológicas são realizadas no sentido de promover uma dialética para 

a compreensão da totalidade do sujeito e das coisas. A reflexão é o caminho mais 

apropriando para a mudança de mentalidade e promover o resgate da complexidade 

do ser e do saber (Petraglia, 2010). “O retalhamento torna impossível apreender o que 

é tecido junto, isto é complexo obrigando-nos a reduzir o complexo ao simples, a 

separar o que está ligado; a decompor, e não a recompor; e a eliminar tudo que causa 

desordens ou contradições em nosso atendimento” (Morin, 1999a, p.15).   

Para (Morin, 2011, p. 59) o paradigma simplificador tem recebido inúmeras 

críticas, este coloca ordem no universo expulsando dele a desordem. A simplicidade vê 

o uno, ou apenas o múltiplo, mas não consegue ver que o uno pode ser ao mesmo 

tempo múltiplo. As críticas não são feitas para desconsiderar a importância do 
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pensamento analítico-reducionista, mais sim, como forma de provocar sua 

dialetização com o pensamento globalizante. Pois o método científico clássico 

desvelou a simplicidade escondida por trás da aparente multiplicidade e da 

aparente desordem dos fenômenos, conduziu o processo de racionalização das 

sociedades promovendo o desenvolvimento prodigioso da ciência moderna. A crítica é 

feita no sentido que seja indispensável uma dialógica entre as partes e o todo e 

considerar suas relações existentes, pois não se pode esquecer que tudo se interliga. 

A pedagogia hospitalar é uma área de estudo que exige a dialética entre 

diversas áreas do conhecimento, ciências da saúde, sociais, humanas e da educação 

em sua essência ela é complexa. À medida que duas ou mais áreas do conhecimento se 

comunicam, e até mesmo, se interpenetram na perspectiva da 

multi/inter/transdisciplinaridade com o propósito de promover o atendimento integral 

e humanizado a criança enferma, ao homo complexus. “Complexus, o que é tecido 

junto, de constituintes heterogêneos que inseparavelmente se associam, portanto 

seres biológicos, sociais e emocionais” (Morin, 2011, p.13).  

Segundo (Matos & Muggiati, 2006, p.85) “a pedagogia hospitalar desponta 

como uma nova área de estudo da pedagogia, se instalando como uma possibilidade 

profissional e como uma área do conhecimento a ser construída, de práxis e de 

técnicas pedagógicas nos hospitais. Confirmando a necessidade de elaboração de 

saberes voltados para o atendimento pedagógico à criança e ao adolescente no 

contexto hospitalar”. As referidas autoras afirmam, que para definir a pedagogia 

hospitalar, mesmo que de forma aproximada, seria preciso maiores embasamentos, 

haja vista que este novo núcleo de conhecimento, dentro do fazer pedagógico esbarra 

com outras fronteiras do saber que envolve o conhecimento médico, social e 

psicológico.   

Nesse sentido a pedagogia hospitalar fundamenta-se na perspectiva do 

paradigma emergente separada desse referencial torna-se incompreendida. O pedagogo 

que vai atuar em classes hospitalares precisa estar preparado para possibilitar a atenção 

pedagógica numa perspectiva de totalidade favorecendo a atmosfera do trabalho 

multi/inter/transdisciplinar entre os profissionais que atendem o aluno doente, assim 

como ser um profissional ético, humano e sensível.  

Na multidisciplinaridade o fenômeno pode ser estudado por disciplinas distintas, 

cada uma cooperando dentro de seu saber específico não existe o rompimento de 

fronteiras nas disciplinas ocorrendo apenas à justaposição entre elas para a compreensão 

do fenômeno. O enfoque multidisciplinar também contribui para a articulação entre as 

diferentes correntes teóricas, muitas vezes contraditórias, mas que possibilita estudar os 
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fenômenos educativos em sua globalidade sem decompô-los e ao mesmo tempo 

evita-se o reducionismo. 

 A interdisciplinaridade termo proposto pelo sociólogo Louis Wirtz em 1937, 

implica na existência de um conjunto de disciplinas interligadas que colaboram e 

comunica-se entre si, no entanto cada uma guardando suas especificidades. É graças à 

interdisciplinaridade que o objeto ou fenômeno de estudo é abordado de forma 

integral direcionando para novos enfoques metodológicos. O conhecimento passa a 

ser integrado e as disciplinas científicas interagem entre si. 

Quanto à transdisciplinaridade termo utilizado pela primeira vez por Jean Piaget 

em 1970, é a superação e o desmoronamento de toda e qualquer fronteira que inibe, 

reprime, reduzindo e fragmentando o saber, isolando o conhecimento em territórios 

delimitados. Para Petraglia  (2010, p. 83) “a transdisciplinaridade somente existe a partir 

do pensamento complexo, este organiza e integra saberes diversos na compreensão de 

fenômenos.” A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

[UNESCO] (1997) esclarece que não se trata de rejeitar a disciplinaridade, ou promover 

uma unificação indiscriminada, mas sim, articular o conhecimento disciplinar que é a 

base da transdisciplinaridade.  

3 – Contextualização metodológica  

 

 Neste estudo optou-se pela pesquisa bibliográfica ou de fontes secundárias, ou 

seja, refere-se às contribuições de autores que discutem a temática da pedagogia 

hospitalar a partir do paradigma emergente. Buscou-se estabelecer um diálogo entre as 

ideias desenvolvidas pelos teóricos representativos da pedagogia hospitalar e do 

paradigma emergente, e em um segundo momento efetivar o levantamento de trabalhos 

divulgados em revistas e periódicos científicos no período entre 1990 a 2012 que 

versam sobre a pedagogia hospitalar na nova ordem científica emergente.   

 Este trabalho foi desenvolvido exclusivamente a partir de fontes bibliográficas 

em material já elaborado, publicado por meios escritos e eletrônicos constituído 

principalmente de livros de leitura corrente de divulgação, os quais objetivam 

proporcionar conhecimentos científicos ou técnicos, como também publicações em 

periódicos e revistas de artigos científicos em base de dados. Esses coletados nas bases 

de dados do Scielo  http://www.scielo.org/php/index.php, Bireme  www.bireme.br e 

Google acadêmico http://scholar.google.com.br. As publicações em periódicos são 

aquelas editadas em fascículo, em intervalos regulares ou irregulares, com a 

colaboração de vários autores, abordando temas diversos.  

http://www.scielo.org/php/index.php
http://www.bireme.br/
http://scholar.google.com.br/
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A pesquisa bibliográfica foi realizada em (05) cinco etapas: i - Levantamento 

de trabalhos fundamentais para nortear as discussões sobre o objeto de estudo, a 

busca da informação foi realizado em base de dados por título e palavras-chave; ii – 

Seleção de obras de referências ou mais significativas a partir da leitura de resumos, 

etapa decisiva para o descarte ou arquivamento da informação e leitura em profundidade 

posteriormente; iii – Fichamento sistematizado ou resenhas contendo a referência, o 

resumo, comentários para organização de ideias, assimilação do conteúdo e análise 

crítica; iv – A redação da pesquisa bibliográfica na qual seguiu uma ordem de prioridade 

partindo da vertente mais geral ao específico; v - A análise de conteúdo utilizada como 

aporte teórico para a análise de dados (Franco, 2008). 

 

4 – Apresentação, análise e discussão dos resultados 

  

Nesta pesquisa bibliográfica foram analisados 74 artigos que abordam a 

pedagogia hospitalar ou classe hospitalar entre os anos de 1990 a 2012. Os trabalhos 

examinados divulgam resultados de pesquisa empírica de abordagem qualitativa ou 

quantitativa, revisões de literatura e relatos de experiências educativas bem sucedidas 

no  ambiente hospitalar. O acesso à informação foi em banco de dados do Scielo, 

Bireme e Google Acadêmico, as palavras-chave utilizadas para selecionar as 

publicações que têm validade ou relevância para a discussão foram: pedagogia 

hospitalar e o paradigma emergente, classe hospitalar e a teoria da complexidade, 

hospitalização escolarizada, escola no hospital, atendimento pedagógico-educacional 

hospitalar.  

Nos periódicos indexados na base de dados do Scielo 20 trabalhos tratam da 

pedagogia hospitalar ou classe hospitalar enfatizando a importância de uma 

abordagem mais humanista, desse total apena 03 se referem às categorias de análise 

temática: multidimensionalidade, complexidade e visão sistêmica. Os referidos 

estudos tratam da organização da classe hospitalar numa perspectiva 

multidimensional, a singularidade e a complexidade da criança enferma e teoria da 

complexidade na educação hospitalar. 

 Na base de dados do Bireme os artigos da amostra foram 19, nesse canal de 

divulgação da informação o acesso à informação foi rápido e fácil. Os dados 

resultantes da busca são muito bem organizados o que facilita a seleção da 

informação. Deste total da amostra não foi encontrado nenhum artigo que faça 

menção a influência do paradigma emergente na pedagogia hospitalar, todos os 

trabalhos discorre apenas sobre os pressupostos teóricos que orientam e norteiam a 

compreensão desta modalidade de ensino e experiências pedagógica no hospital. 

 O levantamento da informação realizado no Google acadêmico revelou uma 

multiplicidade de estudos com a temática classe hospitalar, pedagogia hospitalar e 
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atendimento pedagógico-educacional hospitalar, artigos veiculados em várias 

revistas de educação, educação especial, enfermagem/saúde e psicologia.  Por se 

tratar de palavras-chave muito genéricas consequentemente gerou um 

quantitativo enorme de informação, dessa forma foi necessário fazer um refinamento 

ou delimitação.  

 A delimitação foi realizada como base nos objetivos desta pesquisa, isto 

possibilitou a realização de uma seleção mais especifica. A princípio foram separados 

40 títulos para a leitura do resumo, ou seja, a leitura seletiva, importante para a 

seleção das obras que interessam ao estudo, ou não. Por meio desse procedimento foi 

possível selecionar 05 trabalhos para a leitura analítica etapa na qual se efetiva a 

compreensão e assimilação da informação, ordenando e sumarizando os dados. 

O levantamento de obras no Google acadêmico revelou um número ínfimo de 

trabalhos que fazem reflexões sobre a pedagogia hospitalar a partir do referencial 

teórico do paradigma emergente, totalizando apenas 05 estudos. Isso demostra que 

existe muitas dificuldades em se fazer a transposição dos princípios do paradigma 

emergente para o âmbito da pedagogia hospitalar, perpetuando o desconhecimento 

da complexidade e multidimensionalidade da educação no ambiente hospitalar. E 

mesmo em se tratando de uma área de estudo que tem como fundamento a 

valorização do educando em sua totalidade e as várias dimensões de sua constituição 

ainda é incipiente as discussões realizadas sobre a inter-relação e interdependência 

dos fenômenos no processo ensino-aprendizagem. 

 

As nomenclaturas  

 

De acordo com a bibliografia pesquisada os termos mais utilizados para 

designar o atendimento pedagógico-educacional no âmbito hospitalar são: pedagogia 

hospitalar (Matos & Muggiati, 2001, 2006), escola hospitalar (Fonseca, 2003) e classe 

hospitalar, Ministério da Educação e Cultura [MEC/Brasil] (2002). Fato que evidencia 

não existir um consenso entre os teóricos do atendimento pedagógico-educacional 

hospitalar sobre a unicidade de sentidos dos termos utilizados para designar esta 

modalidade da educação especial.  O consenso não poderia existir mesmo, até porque 

cada teórico manifesta suas concepções, ideais e conhecimentos científicos sobre a 

temática.    

Para Matos e Muggiati (2001 p. 15) a pedagogia hospitalar é uma nova 

modalidade de ensino, habilitação e alternativa de trabalho que se instala como uma 

possibilidade profissional (...) vem aparecendo como nova área cientifica a ser 
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construída e assume uma natureza diferenciada, embora sustentada pela 

pedagogia geral.  

Já para o MEC (2002) o atendimento pedagógico-educacional em ambientes 

hospitalares é denominado de classe hospitalar. Contudo Fonseca (2003) compreende a 

expressão classe hospitalar de forma distinta. Como sendo o lócus específico de 

educação destinado a prover acompanhamento escolar a alunos impossibilitados de 

frequentar as aulas em razão do tratamento de saúde que implique internação ou 

atendimento ambulatorial, ou seja, o espaço no hospital onde acontece o atendimento 

pedagógico-educacional ou acompanhamento escolar. 

 A autora faz críticas ao termo classe hospitalar, utilizado para caracterizar o 

atendimento pedagógico-educacional no ambiente hospitalar, a partir de suas reflexões 

sobre o paradigma de inclusão e dos discursos oficiais de escola para todos. Para ela a 

expressão escola hospitalar para designar o atendimento escolar no ambiente hospitalar, 

é mais abrangente do que a terminologia classe hospitalar, que embora definida pelo 

MEC (2002) pode parecer segregativa.  

No entanto, escola é um termo derivado do latim schola, o estabelecimento 

onde acontece qualquer gênero de instrução, sendo que cada estabelecimento escolar 

possuem especificidades que os diferenciam uns dos outros como a escola rural, 

escola regular ou até mesmo a escola hospitalar. Cada um desses estabelecimentos 

escolares pode ser analisado como uma organização escolar semelhante a qualquer 

outra organização (Hughes, 2011, p. 362).  

 

Considerações finais 

 

As reflexões dos pressupostos teóricos da pedagogia hospitalar à luz do 

paradigma emergente é uma forma de direcionar o olhar dos profissionais que 

atendem a criança e o adolescente em hospitalização para as várias dimensões da 

constituição humana que também são imprescindíveis para a recuperação da saúde.  E 

ao mesmo tempo destacam a urgência da proposta epistemológica da complexidade 

no cotidiano hospitalar, pedagogos e profissionais da saúde precisam capacitar o seu 

olhar e condicionar a sua escuta interdisciplinarmente em múltiplas direções.  

É a partir de reflexões como esta que é possível construir um novo olhar sobre 

a noção do sujeito-educando no ambiente hospitalar, isto quando os profissionais que 

atende a criança doente abandonam a postura tradicional do modelo de clínica 

centrado na doença e privilegiam o pensamento complexo do religar.  
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Essa pesquisa bibliográfica indica a necessidade de ampliar as discussões 

sobre o referencial teórico do paradigma emergente na pedagogia hospitalar. 

Sendo necessário aprofundar as discussões sobre a necessidade de formação de 

pedagogos na perspectiva do pensamento complexo, da teoria da complexidade no 

atendimento pedagógico-educacional hospitalar e da complexidade da tríade 

biopsicossocial no processo ensino e aprendizagem.  

Na atualidade percebe-se a coexistência de concepções pedagógicas 

reducionistas com propostas de enfoques globais e sistêmicos como é o caso da 

pedagogia hospitalar, reflexo do período de transição epistemológica a qual 

presenciamos. É um período de mudança conceitual momento que surge um 

pensamento diferente impulsionando a transição de um modelo para outro.  

Isso acontece quando os modelos predominantes são incapazes de fornecer 

instrumentos conceituais e instrumentais para a solução de problemas até então 

insolúveis. Um novo paradigma educacional poderá redefinir os problemas até então 

insolúveis, dando-lhes uma solução convincente e atendendo as necessidades sociais 

da sociedade pós-moderna. 
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Resumo 

Desde a instituição da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, constamos, 

progressivamente, o aumento do número de estudos que aprofundam a discussão sobre aspectos 

diferenciados na área da educação infantil. Alguns desses estudos indicam a escassez de 
pesquisas que problematizem a maneira como vem ocorrendo o atendimento às especificidades 

de crianças de zero a três. Sendo assim, algumas questões emergem: como vem sendo instituído 

a atendimento educacional especializado para as crianças de zero a três anos?  De que forma as 

unidades de educação infantil têm articulado, dentro da sua proposta pedagógica, o atendimento 
educacional especializado? Quais conhecimentos os profissionais têm acerca das necessidades 

de bebês e crianças pequenas com comprometimento no desenvolvimento? Que tipo de práticas 

têm sido desenvolvidas de maneira a atender às necessidades dessas crianças? Diante dessas 
questões, este trabalho tem como objetivo investigar a forma como vem sendo instituído o 

atendimento educacional especializado para crianças de zero a três anos na Rede Municipal de 

Vitória. Para isso, realiza um estudo de caso a respeito do atendimento educacional 

especializado para crianças de zero a três anos na Rede Municipal de Ensino de Vitória. Os 
procedimentos utilizados para coleta de dados são: entrevistas com profissionais da Secretaria 

Municipal de Educação; grupos focais com pedagogos que atuam com crianças de zero a três 

anos no município; entrevistas com profissionais de unidades de educação infantil do município 
que tenham experiências de trabalho mais consolidadas com essas crianças. Análises parciais 

dos dados coletados indicam a necessidade de se ampliar, em programas de formação de 

professores, as discussões sobre aspectos relacionados ao desenvolvimento infantil e fatores que 
interferem nesse desenvolvimento; sobre o papel do diagnóstico e as formas de intervenção 

pedagógica apropriadas ao avanço no desenvolvimento das crianças que se constituem no 

público alvo da educação especial. As análises indicam, ainda, a pertinência de se ampliar a 

discussão em termos teóricos e conceituais no que tange ao atendimento educacional 
especializado para as crianças de zero a três anos, problematizando a noção de intervenção 

precoce e ampliando as discussões sobre as possibilidades de articulação entre educação, 

sistema de saúde e assistência social. 
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Palavras-chave: Educação Especial. Bebês. Atendimento Educacional Especializado. 

Abstract: 

Since the establishment of the Law of Guidelines and Bases of National Education, we also 

noticed gradually increasing the number of studies that deepen the discussion on different 

aspects in the field of early childhood education. Some of these studies indicate a lack of 
research that problematize the way there has been compliance with the specificities of 

children from zero to three. Thus, some questions emerge: how is being established to 

specialized educational services for children zero to three years? How do early childhood 
education units have articulated within its pedagogical proposal, the specialized schooling? 

What professionals have knowledge about the needs of infants and toddlers with 

developmental? What kind of practices have been developed in order to meet the needs of 
these children? Given these issues, this paper aims to investigate how has been instituted 

specialized educational services for children zero to three years in Municipal Vitória. To 

do so, perform a case study about the specialized educational services for children zero to 

three years in Municipal Schools of Vitória. The procedures used for data collection are 
interviews with the Municipal Education; focus groups with educators who work with 

children from birth to three years in the city, interviews with professionals in early 

childhood education units of the municipality who have work experience more 
consolidated with those kids. Partial analyzes of the collected data indicate the need to 

expand in teacher training programs, discussions on issues related to child development 

and factors that affect this development, the role of diagnosis and forms of pedagogical 
intervention appropriate to advance the development children who constitute the target of 

special education. The analyzes also show the relevance of extending the discussion on 

theoretical and conceptual with respect to specialized educational services for children 

zero to three years, questioning the notion of early intervention and expanding discussions 
on the possibilities of articulation between education, health care and social assistance.  

 

 
 

 

Keywords: Special Education. Babies. Care Specialized Education.  

 

 

 

1 – Introdução 

 

Presenciamos atualmente um movimento de mudanças significativas no cenário 

educacional brasileiro, no que tange à escolarização de crianças que apresentam 

deficiência. Essas mudanças emergem a partir de um movimento social denominado 

educação inclusiva impulsionado na década de noventa pelos documentos internacionais 
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e que vão influenciar as políticas educacionais por meio da legislação e diretrizes 

nacionais da educação básica. O direito de todos os indivíduos à educação é 

ratificado na Conferência Mundial de Educação para Todos (1990), em Jontiem, 

Tailândia, visando garantir a democratização da educação independente das diferenças.  

A educação especial é marcada a partir da Conferência Mundial sobre 

Necessidades Educacionais Especiais: acesso e qualidade, em 1994, na Espanha, que 

culminou com a “Declaração de Salamanca”, a qual apresenta como princípio 

fundamental para a escola inclusiva: “[...] todos os alunos aprenderem juntos, sempre 

que possível, independentemente das dificuldades e das diferenças que apresente.” 

(Unesco, 1994).  

No cenário brasileiro, notamos que de forma progressiva e lenta, as políticas na 

área de educação especial apresentam avanços. A Constituição Federal de 1988, em seu 

artigo 198, inciso III, aborda como dever do Estado a garantia de atendimento 

educacional especializado preferencialmente na rede regular de ensino, recursos 

humanos capacitados, materiais e equipamentos públicos adequados em escola próxima 

à sua residência.  

A partir de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n° 9394/96) 

classificou a Educação Especial como uma modalidade de ensino a partir da educação 

infantil, defendendo o atendimento educacional especializado (AEE) preferencialmente 

na rede regular de ensino, propondo assim a adequação das escolas brasileiras para 

atender satisfatoriamente a todas as crianças. Ao tratar a educação infantil, em seu 

artigo 29, o texto da lei explicita o objetivo dessa etapa “[...] promover o 

desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, 
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psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 

comunidade.” (Brasil, 1996) 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (BRASIL, 1998) 

publicadas em 1998, são estabelecem os paradigmas educacionais para os programas de 

cuidado e educação nas creches, para crianças de 0 a 3 anos, e nas pré-escolas, para 

crianças de 4 a 6 anos, além de nortear as propostas curriculares e os projetos 

pedagógicos. 

A criação das Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 

Básica, em 2001, instituiu a matrícula de todos na escola regular, cabendo a esta se 

organizar em diversos âmbitos para o atendimento a eles nesse espaço.  

Dando continuidade à política inclusiva, visando a criar as condições para a 

inserção, permanência e sucesso escolar dos alunos que são o público alvo da educação 

especial, nos anos de 2008 e 2009, o governo federal editou três documentos que 

definiram com mais clareza e detalhes as diretrizes da política de educação especial: a 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, em 2008, 

o Decreto N. 6.571, também em 2008, e a Resolução CNE/CEB Nº 4, de outubro de 

2009. Esses documentos têm como foco o Atendimento Educacional Especializado 

(AEE). 

Conforme a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva, o AEE 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” (Brasil, 2012, p. 10). Esse tipo de 

atendimento deve ocorrer em horário alternado ao das aulas na classe regular e se 
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organizar de forma diferente, sendo suplementar e complementar ao trabalho 

educativo realizado em sala de aula. 

Nesse contexto, qual é a proposta do AEE para crianças de zero a três anos? 

Segundo o documento, para essas crianças, “[...] o atendimento educacional 

especializado se expressa por meio de serviços de estimulação precoce, que objetivam 

otimizar o processo de desenvolvimento e aprendizagem em interface com os serviços 

de saúde e assistência social” (Brasil, 2012, p. 10).  

Diante desse cenário, muitas pesquisas vêm sendo realizadas, nos últimos anos, 

no campo das Políticas de Educação Especial na perspectiva da Inclusão Escolar, 

trazendo contribuições para o avanço na produção de conhecimentos no que se refere à 

prática pedagógica voltada à criança com deficiência.  

Kassar, Arruda e Benatti (2009) discutem a inclusão escolar enfocando 

principalmente os alunos que necessitam do atendimento educacional especializado; 

destacam que o caráter assistencialista assumido pela escola em função da necessidade 

de barateamento na ampliação do atendimento educacional, determinada pela lógica do 

mercado, acarreta um “atendimento universal precário”.  

Vitta (2004) analisou as atividades propostas na rotina de dois berçários de 

creches paulistas como recurso ao desenvolvimento da criança de zero a dezoito meses 

e destacou que: os documentos oficiais não priorizam a educação das crianças dessa 

faixa etária; o atendimento a essas crianças apresenta ainda um caráter assistencialista; 

as profissionais que trabalham com essas crianças têm uma formação precária, que não 

contempla as especificidades de seu desenvolvimento, nem as formas mais adequadas 

de cuidado e de educação para essa faixa etária. Nesse contexto, a formação de 



 

Parte II |Pág. 2966  

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. 

 

professores, a organização e a capacitação da equipe de profissionais da escola são 

fatores que devem ser priorizados na discussão da inclusão na educação infantil.  

Mendes (2006) investigou possibilidade de implementação de práticas 

inclusivas em creches brasileiras. O estudo de caso desenvolvido em uma rede 

municipal de uma cidade de médio porte que incluía quinze creches públicas e cinco 

conveniadas envolveu observações da rotina de atividades, entrevista com sete 

profissionais de berçários de duas creches vinculadas à Secretaria Municipal de 

Educação de Bauru e descrição e análise das práticas educacionais de educadores de 

creches em relação aos alunos com necessidades educacionais especiais.  Na análise dos 

dados, a autora elenca alguns pontos fundamentais à inclusão de crianças em creches: 

necessidade de ampliar a compreensão dos professores acerca da aplicação do princípio 

de equiparação das oportunidades nas práticas inclusivas, conforme a Declaração de 

Salamanca; adotar programas de Educação Infantil que articulem o cuidar e o educar; 

proporcionar um ambiente inclusivo através da promoção da integração social da 

criança com comprometimento com outras crianças e do favorecimento da participação 

de todos nas atividades e rotina da sala de aula; prover a formação continuada 

permanente dos profissionais envolvidos nos programas inclusivos e apoios 

assistenciais e colaborativos às práticas necessárias; reconhecer a família como 

envolvida na equipe de apoio à inclusão; romper com a cultura de desvalorização da 

creche; implantação de estratégias para expansão dos apoios centrados na própria classe 

comum. Os dados obtidos no estudo dessa autora permitiram concluir que no cotidiano 

das creches investigadas acontecem práticas pedagógicas inclusivas e situações 

problemáticas que impõem barreiras as interações entre pares e ao processo de 

desenvolvimento e aprendizagem das crianças com necessidades educacionais especiais. 
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Além dos dados relatados, a autora evidencia que os profissionais investigados têm 

dificuldades em oportunizar suporte para que essas interações aconteçam, a menos 

que sejam treinados para isso.  

Victor (2009) investiga a educação infantil para os alunos com necessidades 

educacionais especiais, destacando o debate sobre a necessidade da formação de 

professores na perspectiva da educação inclusiva para essa clientela nesse nível de 

ensino. A autora aponta que a formação de professores e de outros profissionais da 

educação não condiz com as demandas apresentadas em decorrência da inclusão de 

alunos com necessidades educacionais na sala de aula regular, em particular, da 

educação infantil. No intuito contribuir para a formação desses profissionais, a autora 

aponta a necessidade de investir em propostas teórico-metodológicas que promovam a 

relação escola-universidade por meio de atividades mediadas por processos 

colaborativos que os considerem dentro de uma perspectiva crítico-reflexiva. Nesse 

sentido, somos desafiados a lançar o desafio de se pensar um novo modelo de escola e, 

consequentemente, de formação contínua docente, revertendo a atual situação de 

fragmentação dos conhecimentos construídos na formação inicial, vivência profissional 

e formação permanente pelos professores: 

Pensar a formação desses profissionais considerando-os co-participantes das 

investigações realizadas no contexto da escola, pensando junto as suas 

problemáticas e procurando soluções com base nas experiências, 

fundamentações teóricas e trabalhos científicos produzidos sobre o objeto de 

análise do grupo, nos indicam, a nosso ver, um caminho para revertermos o 

panorama ora apresentado. (Victor, 2009, p. 15).  
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Bolsanello (2012) observou visível progressão no desenvolvimento de crianças 

com idades entre um e três anos, que frequentavam uma creche pública em 

tempo integral e apresentavam defasagem no desenvolvimento.  Conclui que 

defasagens do desenvolvimento infantil podem ser prevenidas, identificadas, 

trabalhadas e superadas, evitando futuras deficiências ou transtornos no 

desenvolvimento infantil.  Assim, além de sugerir a viabilidade do emprego de 

uma intervenção de caráter preventivo nas creches públicas, na perspectiva da 

atenção precoce para o desenvolvimento infantil, a autora destaca a necessidade 

de se desenvolver novas pesquisas que evidenciem formas pertinentes e capazes 

de atender com qualidade as crianças que frequentam creches públicas, na 

prevenção e promoção do seu desenvolvimento, oferecendo assim orientações às 

políticas públicas, às ações institucionais e o trabalho dos profissionais 

envolvidos na educação infantil, sobretudo os relacionados à faixa etária de zero 

a três anos de idade. 

Assim, diante da escassez de estudos que problematizem como vem ocorrendo o 

atendimento educacional às especificidades das crianças de zero a três anos, algumas 

questões emergem: como vem sendo instituído a atendimento educacional especializado 

para as crianças de zero a três anos?  De que forma as unidades de educação infantil têm 

articulado, dentro da sua proposta pedagógica, o atendimento educacional 

especializado? Quais conhecimentos os profissionais têm acerca das necessidades de 

bebês e crianças pequenas que apresentam indícios de ser público alvo da educação 

especial? Que tipos de práticas têm sido desenvolvidas de maneira a atender às 

necessidades dessas crianças?       
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Para abordar essas questões, inicialmente vamos enfocar os documentos 

oficiais e textos na área da educação especial, produzidos e/ou divulgados pelo 

Ministério da Educação, de forma a identificar as propostas de atendimento educacional 

especializado para crianças de zero a três anos. 

 

 

2. Conceito de estimulação precoce 

 

Para que possamos avançar em nossas discussões, cabe informar que o termo 

estimulação precoce empregado nesse trabalho deve ser entendido como: 

conjunto de intervenções dirigido à população infantil de zero a seis anos, à 

família e ao contexto, que tem por objetivo dar resposta mais rápida possível às 

necessidades transitórias ou permanentes que apresentam crianças com 

transtornos em seu desenvolvimento ou que possuem o risco de apresentá-los. 

Estas intervenções, que devem considerar a globalidade da criança, tem que ser 

planificadas por uma equipe de orientação interdisciplinar ou transdisciplinar 

(Giat, 2000, citado por Hanzel, 2012, p. 23). 

 

3. Atendimento Educacional Especializado e estimulação precoce 

 

No Brasil, os primeiros programas de estimulação precoce surgiram nas décadas 

de 1970/80 em escolas de educação especial e eram sistematizados de forma muito 

diversificada. Na década de noventa, a regulamentação desse atendimento foi 
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regulamentado através da publicação das Diretrizes Educacionais sobre Estimulação 

Precoce (BRASIL, 1995).  

O termo estimulação precoce é definido pelas Diretrizes Educacionais sobre 

Estimulação Precoce como o “conjunto de atividades e recursos humanos ambientais 

incentivadores que são destinados a proporcionar à criança, nos seus primeiros anos de 

vida, experiências significativas para alcançar pleno desenvolvimento no seu processo 

evolutivo.”. (Brasil, 1995, p. 11).  

Nesse sentido, propõe uma modalidade de serviço integrando áreas de saúde, 

educação e assistência social; destaca os processos de avaliação e intervenção como 

princípios para o desenvolvimento dos programas; define locais de atendimento e 

recursos no serviço; caracteriza a população a ser atendida; indica que o trabalho deve 

ser realizado de forma integrada com a família; apresenta a estrutura curricular do 

atendimento e aborda a estrutura organizativa da equipe multiprofissional (Brasil, 

1995). 

De acordo com essas diretrizes, o objetivo da intervenção precoce não é de 

“transformar” em “normais” as crianças com necessidades especiais, mas prevenir, 

detectar, minimizar, recuperar ou compensar as deficiências e seus efeitos (Brasil, 1995, 

p.12).  

A educação especial é definida pela Política Nacional de Educação Especial 

(Brasil, 1994) como “um processo que visa promover o desenvolvimento das 

potencialidades de pessoas portadoras de deficiências, condutas típicas ou de altas 

habilidades...”.  

Ao tratar do atendimento educacional especializado, a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, de 2008, aponta os programas 
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de estimulação precoce como forma de permitir avanços no desenvolvimento dos 

bebês e crianças pequenas. Destaca também que esses programas devem ser 

desenvolvidos por equipes multidisciplinares, na medida em que remetem à necessidade 

de articulação entre educação, serviços de saúde e assistência social.  

Entendendo a estimulação precoce como o primeiro programa de atendimento 

inserido no âmbito da Educação Especial destinado a atender principalmente crianças de 

alto risco ou com deficiências, na faixa etária de zero a três anos, Bolsanello (1998, p. 

11) preconiza que no Brasil, o “objetivo do atendimento em estimulação precoce tem 

sido o de promover ações que visem prevenir, sanar ou minimizar os efeitos adversos do 

processo evolutivo da criança portadora de deficiência, por meio dos processos de 

intervenção e avaliação”, uma vez que esse atendimento se caracteriza por uma 

abordagem centrada na criança, priorizando os fundamentos neurológicos e princípios 

preventivos em detrimento dos fundamentos psicológicos.  

Oliveira e Padilha (2011) enfocam a educação especial para crianças de zero a 

três anos em documentos oficiais e se detêm no conceito de intervenção precoce. 

Indicam que a maior parte dos estudos sobre o tema encontra-se na área da saúde, 

assumindo um caráter clínico e terapêutico e ressaltam a necessidade de se aprofundar a 

discussão sobre os fundamentos que orientam as propostas de intervenção precoce 

dirigidas aos bebês e crianças pequenas no contexto da educação infantil.  

Segundo Brandão e Reixa (2012)  

A criação e implementação de medidas, programas ou serviços de IP constitui 

tarefa complexa e abrangente, devendo implicar a articulação e integração de 

múltiplos saberes de áreas científicas distintas como as ciências da Saúde, as 

ciências da Educação, a Psicologia, a Sociologia e, talvez mesmo, a Gestão, por 
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parte de equipas multidisciplinares constituídas por técnicos oriundos de vários 

domínios profissionais e detentores de formação específica em IP. Os mesmos 

deverão atuar de forma coordenada, de acordo com modelos que integram e 

transcendem as fronteiras específicas de cada profissão, segundo os modelos de 

funcionamento transdisciplinares, em prol do superior interesse da criança e da 

progressiva capacitação e empoderamento da sua família. (p. II) 

Entretanto, alguns questionamentos surgem a respeito desses programas, 

considerando tanto sua origem como as bases teóricas em que eles se assentam.  Tanto 

as pesquisas sobre o tema como as propostas de intervenção tomam como referência a 

área da saúde, enfocando uma perspectiva clínica.  

Bolsanello (2003) constatou que além de desenvolverem um trabalho de cunho 

mecanicista, onde cada profissional realiza atividades específicas e de forma isolada, os 

profissionais que atuam em estimulação precoce sentem-se despreparados no 

desempenho profissional, tanto para atuar com a criança quanto com a família. Aponta 

ainda, que a escassez de literatura específica e os poucos cursos existentes 

comprometem a formação, a especialização e a atualização destes profissionais. Propõe, 

assim, entre outras medidas: a) a mobilização da universidade para participar ativamente 

na melhoria deste atendimento, por meio da pesquisa, ensino e extensão; b) a 

implantação de um modelo referencial de pesquisa e formação profissional em 

estimulação precoce, tanto em ambiente presencial quanto em ambiente virtual, 

composto de biblioteca digital/virtual e de banco de dados especializado; c) a criação de 

cursos de formação presencial e à distância nesta área. Estas medidas buscariam 

promover a constante formação e atualização técnico-pedagógica destes profissionais, a 

fim de propiciar um atendimento de qualidade na estimulação precoce. 
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Visto o novo enfoque dos programas de estimulação precoce nas últimas 

décadas, sobretudo nos Estados Unidos e países europeus, a estimulação precoce 

toma uma nova denominação – atenção precoce (do espanhol atención temprana). Desta 

maneira, a atenção precoce passa a ser considerada como um conjunto de serviços, 

apoios e recursos que são necessários para responder tanto às necessidades transitórias 

ou permanentes que apresentam crianças de risco ou com transtornos em seu 

desenvolvimento, quanto às necessidades de suas famílias, sempre visando à promoção 

do desenvolvimento infantil. (Bolsanello, 2012) 

Concordamos com Bolsanello (2012) que atenção precoce e educação infantil 

estão estreitamente vinculadas, já que ambas buscam fomentar o desenvolvimento 

global da criança e que além da possibilidade de a presença de um transtorno e/ou 

deficiência ser detectada por educadores ou professores de creche, os fatores pré, peri e 

pós-natais possuem alta incidência junto às populações de baixa renda, envolvendo 

assim crianças que estão nas creches públicas e justificando então o procedimento de 

acompanhamento do desenvolvimento na primeira infância nesse espaço.  

Nesse contexto, como pensar em práticas de atendimento educacional 

especializado para crianças de zero a três anos a partir desses pressupostos? De que 

maneira provocar um movimento de distanciamento de uma perspectiva clínica para 

pensar uma proposta educativa de atendimento às necessidades de bebês e crianças 

pequenas em contextos coletivos? Essas são algumas das questões que perpassarão o 

aprofundamento da discussão teórica na qual este estudo se baseia. 

   

 

3 - Objetivos 
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O objetivo geral deste trabalho é identificar concepções e práticas instituídas 

em centros de educação infantil do município de Vitória em relação à educação especial 

para crianças de 0 a 3 anos que apresentam indícios de ser público alvo da educação 

especial. 

Assim este objetivo desdobra-se em alguns objetivos específicos: 

 Mapear dados estatísticos sobre o Atendimento 

Educacional Especializado na educação infantil da Rede Municipal de 

Vitória/ES; 

 Investigar a forma como as unidades de educação infantil 

têm articulado, dentro da sua proposta pedagógica, o atendimento 

educacional especializado; 

 Identificar os conhecimentos que os profissionais têm acerca das 

especificidades das crianças de zero a três anos que apresentam indícios de ser 

público alvo da educação especial; 

 Conhecer as práticas que têm sido desenvolvidas para atender às 

necessidades educacionais dessas crianças.      

 

 

4 – Metodologia 

 

Este trabalho segue uma perspectiva teórico-metodológica qualitativa (Lüdke & 

André, 1986) e inspira-se no estudo de caso. O estudo está sendo desenvolvido na Rede 

Municipal de Ensino de Vitória. Os procedimentos utilizados para coleta de dados são: 
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entrevistas com profissionais da Secretaria Municipal de Educação; grupos focais 

com pedagogos que atuam com crianças de zero a três anos no município; 

entrevistas com profissionais de unidades de educação infantil do município que tenham 

experiências de trabalho mais consolidadas com essas crianças.  

 

5 – O atendimento às crianças de zero a três anos que apresentam indícios de ser 

público alvo da educação especial no município de Vitória 

 

Dados do Censo Escolar 2012 indicam que estão regularmente matriculadas nos 

centros municipais de educação infantil de Vitória/ES, 90 crianças com 

comprometimento no desenvolvimento na faixa etária de zero a três anos, sendo que a 

maior parte é diagnosticada como deficiência intelectual (29 crianças), deficiência física 

(17) e autismo infantil (14).  

Durante os meses de agosto e setembro de 2013, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com uma fonoaudióloga e três gestores que atuam na Secretaria 

Municipal de Educação de Vitória, ES (SEME), sendo um representante de cada uma 

das seguintes áreas: Educação Especial; Educação Infantil; Gerência de Formação e 

Desenvolvimento em Educação; um . Os dados das entrevistas estão em processo de 

análise por meio de uma abordagem qualitativa, envolvendo assim dados descritivos 

obtidos do contato da pesquisadora com a situação estudada, buscando-se enfatizar o 

processo e com a intenção de retratar as perspectivas dos participantes. As entrevistas e 

questionários não permitem dizer uma ou a verdade sobre as coisas e os fatos, mas 

trazem informações fundamentais acerca do vivido e possibilita uma interpretação 

(mesmo que provisória e parcial) do contexto pesquisado. 
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Um primeiro aspecto que se destaca nas falas dos profissionais relaciona-se 

às graves deficiências na formação dos profissionais que lidam diretamente com as 

crianças de zero a três anos que apresentam indícios de ser público alvo da educação 

especial, principalmente no que se refere aos conhecimentos acerca do desenvolvimento 

infantil. De acordo com falas dos profissionais, a Educação Especial no Município de 

Vitória vive hoje o que Santos (2010) um “momento embrionário”, uma vez que a 

SEME tem investido em formações continuadas de pedagogas, professoras e assistentes 

da educação infantil com vistas à superação das deficiências dos conhecimentos 

construídos na formação inicial. Quando indagados acerca das especificidades do 

atendimento educacional especializado para as crianças de zero a três anos que 

apresentam indícios de ser público alvo da educação especial, embora todos reconheçam 

a importância de conhecer o processo de inclusão escolar do referido público e suas 

implicações, somente dois dos profissionais entrevistados demonstraram conhecimentos 

referentes à temática. Em relação às experiências consolidadas acerca do atendimento 

educacional a essas crianças, apenas um dos entrevistados soube relatar uma situação 

vivida em um centro municipal de educação infantil de Vitória. No entanto, foi 

informado que não existe ainda uma discussão voltada especificamente para as 

especificidades das crianças de zero a três anos que apresentam indícios de ser público 

alvo da educação especial.  

Sobre a articulação do trabalho dos diferentes profissionais da educação 

especial, todos responderam que, embora seja o trabalho colaborativo uma postura 

recentemente adotada pelos profissionais da equipe educacional da SEME, sentem-se 

preparados para um trabalho integrado e em equipe. 
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A análise dos dados coletados indicam a necessidade de se ampliar, em 

programas de formação de professores, as discussões sobre aspectos relacionados ao 

desenvolvimento infantil e fatores que interferem nesse desenvolvimento; sobre o papel 

do diagnóstico e as formas de intervenção pedagógica apropriadas ao avanço no 

desenvolvimento das crianças que se constituem no público alvo da educação especial; a 

pertinência de se oferecer o AEE não somente à criança que apresenta indícios de ser 

público alvo da educação especial, mas também às professoras regentes; ampliar a 

discussão em termos teóricos e conceituais no que tange ao atendimento educacional 

especializado para as crianças de zero a três anos, problematizando a noção de 

intervenção precoce e ampliando as discussões sobre as possibilidades de articulação 

entre educação, sistema de saúde e assistência social. 

 

 

6 – Nossas reflexões acerca dos bebês, das crianças pequenas e da educação 

especial 

 

Ao instituir a educação infantil como a primeira etapa da educação básica, a Lei 

de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional nº 9394/96 garante às crianças de zero a 

seis anos o direito à educação. Em seu artigo 58, capítulo V, ao especificar que o 

atendimento à população infantil na faixa etária de zero a seis anos em creches e pré-

escolas, essa LDB 9394/96 afirma o princípio da inclusão. Assim, a partir da 

promulgação desse dispositivo legal, as creches tornam-se parte do sistema de educação 

básica. 
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Para além do simples direito à educação, a literatura científica sobre 

inclusão na educação infantil aponta a primeira infância como a fase mais propícia 

para se começar a conviver com as diversidades e romper barreiras sociais e a 

discriminação, apresentando uma quantidade considerável de sugestões e 

recomendações sobre a implementação de programas inclusivos neste nível de ensino. 

(Mendes, 2006; Victor, 2007; Oliveira & Padilha, 2010) 

Nesse contexto, reconhecemos a intervenção precoce na Educação Infantil como 

potencializadora do desenvolvimento infantil das crianças que já nascem com 

deficiência ou que apresentam indícios de ser público alvo da educação especial. Assim, 

destacamos a necessidade de investimento em estudos que problematizem a inclusão 

escolar de crianças de 0 a 3 anos e apontem a possibilidade da implantação de projetos 

de inclusão escolar na Educação Infantil propondo programas de intervenção precoce. 

(Bolsanello, 1998, 2003, 2012; Mendes, 2006) 
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No Brasil, atualmente, as escolas básicas devem receber os alunos com deficiência nas 

salas regulares e posterior Atendimento Educacional Especializado na Sala de Recursos 

Multifuncionais. Esta sala é equipada pelo Governo Federal com materiais pedagógicos 

e informática adaptada aos alunos com deficiências. Contudo, faltam professores 

especializados para este tipo de atendimento. As escolas tentam atender a demanda 

destinando professores sensibilizados com a causa. A educação inclusiva prevista na 

legislação nem sempre acontece. Este trabalho retrata uma experiência construída, 

vivenciada e investigada por uma professora na Sala de Recursos Multifuncionais de 

uma escola básica no interior da Paraíba, nordeste do Brasil. Trata-se de um estudo de 

caso que avaliou os limites e possibilidades de uma prática pedagógica, entre os anos de 

2009 e 2011. Os alunos com idades bastante variadas e deficiências diversas como 

Síndrome de Down, autismo, deficiência intelectual e hiperatividade frequentavam a 

sala ao mesmo tempo desenvolvendo atividades em conjunto. Eles ainda participavam 

de atividades coletivas com as demais turmas da escola. Foram entrevistadas as mães e 

alunos e analisados os relatórios avaliativos dos alunos ao longo dos três anos. Os 

resultados apontam a importância do convívio social para o desenvolvimento afetivo e 

intelectual desses alunos. A aprendizagem foi percebida na evolução da comunicação 

oral, da leitura e da escrita. No contexto estudado as atividades desenvolvidas 

permitiram certa inclusão escolar.  

Palavras-chaves: Educação inclusiva, Educação Especial, Convívio social. 

 

IS INCLUSION POSSIBLE? AN EXPERIENCE OF A 

MULTIFUNCTIONAL RESOURCES CLASSROOM IN A PUBLIC 

SCHOOL IN CUITÉ, PARAÍBA, BRAZIL 

 

Today in Brazil, elementary schools must accept students with disabilities in regular 

classes and provide specialized educational assistance in a multifunctional resources 
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classroom. The federal government equips the classroom with teaching materials 

and computers adapted to students with disabilities. However, there is a lack of 

specialized teachers for this type of assistance. The schools try to meet the demand 

by allocating teachers who are sensitive to the cause. The inclusive education as stated 

by the legislation does not always happen. The present study reports the experience of a 

teacher of a multifunctional resources classroom in an elementary school in the interior 

of Paraíba state, Northeastern Brazil. It is a case study that evaluated the limits and 

possibilities of pedagogical practices between 2009 and 2011. Students with different 

ages and disabilities, such as Down syndrome, autism, intellectual disabilities, and 

hyperactivity, simultaneously used the classroom and developed activities together. 

They also performed collective activities with the other classes in the school. We 

interviewed mothers and students and evaluated the students’ reports over 3 years. The 

results emphasize the importance of social interaction for the affective and intellectual 

development of these students. The learning improvements were observed through oral 

communication, reading, and writing. In the present case, the development of activities 

allowed inclusive education to a certain degree. 

Keywords: Inclusive education; Special needs education; Social interaction. 

 

Introdução 

A convivência harmônica entre os diferentes é o desafio do terceiro milênio. 

No Brasil, a inclusão escolar das crianças e jovens com deficiência vem acontecendo 

mais extensivamente nos últimos cinco anos, com alguns ganhos e muitas lacunas.  

A pesquisa que originou este artigo tratou de descrever e analisar o 

funcionamento da Sala de Recursos Multifuncionais da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Celina de Lima Montenegro, Cuité, PB. O município de Cuité, com cerca 

de 20 mil habitantes, é uma cidade do nordeste brasileiro, interior da Paraíba, em uma 

região denominada Curimataú, região semiárida de históricas desigualdades sociais. Há 

cerca de sete anos a cidade recebeu um campus da Universidade Federal de Campina 

Grande, situação que vem transformando a região. A pesquisa aqui apresentada fez 

parte da monografia de conclusão de um curso de Especialização em Educação 

oferecido neste campus.  

Apresentaremos aqui os resultados de um estudo de caso em uma Sala de 

Recursos Multifuncionais da escola citada. As Salas de Recursos são os espaços 

destinados ao Atendimento Educacional Especializado (AEE) de alunos com deficiência 
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no espaço da escola regular. Elas vêm sendo implantadas nas escolas sem que haja 

necessariamente a formação de professores especializados. Nessas condições, 

questionamos: que inclusão é possível nessas condições?  

O texto tem início com um resgate histórico a fim de descrever a construção da 

educação inclusiva enquanto uma política educacional no Brasil. Em seguida, alguma 

reflexão acerca do descompasso entre teoria e prática na educação inclusiva. Por fim, os 

dados empíricos e análises, e algumas palavras finais.  

 

Educação Inclusiva como Política Educacional no Brasil: um breve histórico   

 

No Brasil, a história da educação especial tem início no período imperial, 

quando D. Pedro II funda o Imperial Instituto dos Meninos Cegos188 na cidade do Rio de 

Janeiro, no ano de 1854. Um século depois da iniciativa imperial é fundada a primeira 

escola da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), em 1954, como uma 

alternativa à escola regular.  

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1961 declara o direito dos 

excepcionais à educação básica no sistema geral de ensino e oferece benefícios às 

escolas privadas. Dez anos depois, no período da ditadura militar, a reformulação da 

LDB (1971) assegura o tratamento especial aos alunos com deficiência, redirecionado o 

atendimento às classes especiais. Em 1973, o Ministério da Educação e Desporto 

(MEC) cria o Centro Nacional de Educação Especial (CENESP) responsável pela 

gerencia da educação especial (BRASIL, 2008). 

 Na Constituição Brasileira de 1988 a educação pretendida, assegurada aos 

cidadãos brasileiros com deficiência contempla: habilitação e reabilitação da pessoa 

deficiente, além da sua integração à vida comunitária. Prevê a educação como um 

direito de todos, estabelece a igualdade nas condições de acesso e permanência na 

escola e garante como dever do Estado o atendimento educacional especializado 

preferencialmente na rede regular de ensino (BRASIL, 1988).  

No ano seguinte, é criada a Coordenadoria para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência – CORDE. Em destaque o apoio nas áreas de saúde e 

                                                             
188 Atualmente Instituto Benjamin Constant.  
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educação. Em relação à educação, ela determina a educação especial pública, 

programas especiais, obrigatoriedade das escolas terem programas de educação 

especial, e acesso aos benefícios conferidos aos demais estudantes, e matrícula 

compulsória em escolas regulares se os alunos capazes de se integrarem. (BRASIL, 

1989). 

 A Declaração de Salamanca, documento da Conferência Mundial sobre 

Necessidades Educacionais Especiais (UNESCO, 1994) acaba por influenciar as 

políticas nacionais subsequentes objetivando uma sociedade inclusiva. 

 Ainda em 1994, no Brasil, é publicada a Política Nacional de Educação Especial, 

orientando o processo de integração institucional que condiciona o acesso às classes 

comuns àqueles que têm condições de acompanhá-lo, desta forma mantendo a 

segregação pela educação especial (BRASIL, 1994). 

 A publicação da então nova LDB, no ano de 1996, ainda vigente, traz um 

capítulo intitulado Educação Especial que a define como “a modalidade de educação 

escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos 

portadores de necessidades especiais”: 

prevê serviços de apoio especializado na escola; garante 

atendimento em escola especializada caso aluno não tenha 

condições de ser integrado no ensino regular; prevê atendimento 

já na educação infantil (0-6 anos); adaptações curriculares, 

professores especializados, educação para integração social. Por 

fim, reforça a preferencia pela ampliação do atendimento aos 

educandos com necessidades especiais na própria rede pública 

regular de ensino (BRASIL, 1996). 

 

 A expressão educação inclusiva ou inclusão escolar ainda não aparece neste 

documento, mas assegura o papel do Estado na promoção da educação especial, 

currículo, métodos, recursos e organizações específicas para atender o público especial 

preferencialmente no ensino regular, permitindo a manutenção da ideia da educação 

especial como modalidade transversal, anteriormente preconizada, em outras palavras, 

educação especial complementar ao ensino regular (BRASIL, 2008). 

No ano de 2001 se publica as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica já sugerem mais explicitamente a ideia de inclusão. 

Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, 

cabendo às escolas organizarem-se para o atendimento aos 
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educandos com necessidades educacionais especiais, 

assegurando as condições necessárias para uma educação de 

qualidade para todos (BRASIL, 2001a). 

 

 Ainda em 2001 o Plano Nacional de Educação (PNE) destaca a necessidade de 

se produzir uma escola inclusiva que garanta atendimento à diversidade humana e 

dedica uma parte as questões referentes à educação especial tomando como metas: 

ampliação de vagas, qualificação de professores, produção de materiais didáticos 

adaptados e infraestrutura para as escolas (BRASIL, 2001b).  

Em 2002 as Diretrizes Nacionais para a Formação de Professores para a 

Educação Básica incorpora a formação para a diversidade em seu discurso. Neste ano há 

o reconhecimento oficial da Língua Brasileira de Sinais e uso do Braile.  

 No ano de 2003, o Ministério da Educação implementa o Programa Educação 

Inclusiva: direito à diversidade, que visa capacitar professores e gestores.  Em 2004 o 

Ministério Público Federal publica o documento “O Acesso de Alunos com Deficiência 

às Classes Comuns da Rede Regular” (BRASIL, 2004) que reúne aspectos jurídicos e 

orientações pedagógicas sobre os direitos da para a inclusão. 

Em 2007, o Ministério da Educação cria o Programa de Implantação de Salas de 

Recursos Multifuncionais (BRASIL, 2007). Em seguida é publicada a Política Nacional 

de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, em 2008 (BRASIL, 2008).  

Tem-se agora estabelecido o termo educação inclusiva. O cotidiano das escolas 

passa a ser alterado gradativamente com a implementação de todas essas políticas.  

 

Educação Inclusiva entre a teoria e a prática 

 A Educação inclusiva, como conceito, atenta para a diversidade inerente a 

espécie humana, buscando perceber e atender as necessidades educacionais de todos os 

alunos com deficiência em salas de aulas comuns, em um sistema regular de ensino, de 

forma a promover a aprendizagem e o desenvolvimento pessoal de todos 

(CAVALCANTE, 2005). 

 Educação inclusiva entendida sob a dimensão didático-curricular é aquela que 

proporciona ao aluno com necessidades educativas especiais participar das atividades 

cotidianas da classe regular, aprendendo as mesmas coisas que os demais - mesmo que 
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de modos diferentes, preferencialmente sem defasagem idade-série, como afirma 

Stainback & Stainback (1999, p.21): 

A educação inclusiva pode ser definida como práticas de 

inclusão de todos independentes de talento, deficiência, origem 

socioeconômica ou cultural, em escolas e salas de aulas 

provedoras, onde as necessidades do indivíduo sejam satisfeitas. 

 

 Como agente mediador do processo ensino-aprendizagem, cabe ao professor o 

papel de fazer as adaptações necessárias no currículo escolar (GLAT e OLIVEIRA, 

2003 citado por GLAT & PLETSCH, 2005). O currículo para uma escola inclusiva, 

entretanto, não se resume apenas a adaptações feitas para acomodar os alunos com 

deficiências ou demais necessidades especiais. A escola inclusiva deve ter uma nova 

concepção curricular que atenda e contemple a diversidade. Enquanto a 

responsabilidade deve ser compartilhada com toda a comunidade escolar.   

A escola necessita de mudança estrutural para tornar-se inclusiva. Segundo 

Mrech (1998) uma escola inclusiva deve ser socialmente engajada para pensar a 

inclusão da criança na comunidade, deve ser, portanto, uma escola de vanguarda, 

colaborativa, onde os papéis e as responsabilidades são reconfigurada, em que a 

pareceria com a família torna-se essencial e o ambiente educacional tem de ser flexíveis 

e a infraestrutura coerente com a proposta.   

    O desafio da educação inclusiva, que se estende ao ensino regular, é a 

implantação de uma educação de qualidade e com a organização de escolas que 

recebam e atendam a todos os alunos e alunas sem nenhum tipo de discriminação, que 

reconheçam a diversidade como fator de enriquecimento no processo educacional, por 

ser uma caraterística do ser humano.  

A escola deve cumprir sua função social, construindo uma proposta pedagógica 

capaz de valorizar as diferenças, com a oferta da escolarização nas classes comuns do 

ensino regular e do atendimento as necessidades específicas dos seus alunos.  

Estamos diante de uma das metas mais complexas vivenciadas 

pela pedagogia nos últimos tempos: aliar o processo de 

democratização quantitativa ao processo de qualificação da 

escola pública, num cenário político pouco favorável, uma vez 

que, se, por um lado há o anúncio de uma proposta político-

educacional inclusiva, por outro, ainda hão de ser dadas as 
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condições para sua operacionalização (OLIVEIRA & LEITE, 

2007, p. 512). 

 

A presença de alunos com deficiência nas salas regulares não é novidade, nem 

mesmo em Cuité, PB. Aqueles que conseguiram se integrar ao ensino regular 

espontaneamente permaneceram. Sabemos de casos de alunos surdos, principalmente. 

Contudo, não há de fato adequação pedagógica, os professores dizem que não tem 

formação, não sabem o que fazer. Muitas vezes o aluno tem de procurar por sua conta 

um auxílio externo ou contar com a colaboração de colegas. Do ponto de vista da 

socialização os casos são igualmente variados, e mereceriam estudos mais detalhados, 

ao que parece, aqueles que persistem, mantém uma boa convivência.   

Diante deste cenário, nos propusemos a investigar o caso de uma Sala de 

Recursos Multifuncionais, em funcionamento desde 2009 na tentativa de compreender o 

que estão aprendendo? Qual a dimensão da escola na vida desses alunos e alunas, pais e 

mães? A inclusão está feita? 

 

Salas de Recursos Multifuncionais e Atendimento Educacional Especializado 

 

 Dados do ano de 2012 contabilizam 71.801 salas em 5.163 municípios, que 

significa 93% dos municípios brasileiros. No município de Cuité, são apenas cinco 

salas, em total de 32 escolas públicas de educação básica (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2013).  

As Salas de Recursos cumprem o propósito da organização de espaços, na 

própria escola comum, dotadas de equipamentos, recursos de acessibilidade e materiais 

pedagógicos que auxiliam na promoção da escolarização, eliminando barreiras que 

impedem a plena participação dos alunos público alvo da educação especial, com 

autonomia e independência, no ambiente educacional e social. 

As Salas de Recursos Multifuncionais são espaços destinados ao Atendimento 

Educacional Especializado, individualizado ou em pequenos grupos de alunos que 

sejam portadoras de necessidades educacionais especiais semelhantes a fim de serem 

trabalhadas habilidades específicas como, por exemplo: coordenação motora grossa que 
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são expressões corporais como dança e teatro, e coordenação motora fina que são 

habilidades manuais como pintura, recorte e colagem. . 

Segundo as Diretrizes Operacionais o Atendimento Educacional Especializado  

 É realizado, prioritariamente, na Sala de Recursos 

Multifuncionais da própria escola ou em outra escola de ensino 

regular, no turno inverso da escolarização, não sendo 

substitutivo às classes comuns, podendo ser realizado, também, 

em centro de Atendimento Educacional Especializado da rede 

pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com a Secretaria 

de Educação ou órgão equivalente dos Estados, Distrito Federal 

ou dos Municípios (BRASIL, 2009). 

 

Se por um lado as condições não são ideais para a efetivação do trabalho do 

professor, por outro lado, a realidade de cidades do interior, com populações carentes 

sem acesso, muitas vezes, a quaisquer tipos de assistência às crianças e jovens com 

deficiências, as salas de recursos quando pode tornar-se aos poucos um interessante 

espaço de desenvolvimento. 

 

O Caso e o Estudo De Caso 

 

A Escola Celina de Lima Montenegro é uma Escola pequena, que atende cerca 

de 240 crianças da pré-escola ao 5º ano, e conta com 25 funcionários entre professores e 

técnicos. É uma escola da zona urbana que atende crianças dos bairros próximos 

incluindo comunidades pobres.  

A Sala de Recursos desta escola era um espaço mantido por uma Organização 

sem fins lucrativos entre 2007 e 2009 quando foi municipalizada e incorporada ao 

Programa de Salas de Recursos Multifuncionais.  

A trajetória da professora-pesquisadora, uma das autoras deste trabalho, começa 

quando aprovada em um concurso público para lecionar em turmas de ensino 

fundamental – séries iniciais foi destinada a esta turma e a esta escola. A chegada foi de 

impacto sem maiores preparações teve que ir para a sala! 

“Fiquei sem saber como me preparar para o primeiro dia de 

aula. Para minha surpresa estava presente apenas uma aluna, que 

me analisava dos pés a cabeça e dizia ‘preferia a outra 
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professora’. Logo de início senti-me constrangida, mas, pude 

perceber que aquela criança necessitava de acolhimento, o qual 

temia perder, um espaço tardiamente conquistado que poderia 

lhe ser subtraído.   

 

Com o passar do tempo pude perceber que as deficiências 

existentes naquela sala nos tornavam cada dia mais semelhantes 

e que a união do grupo nos tornava cada vez mais fortes para 

enfrentarmos o olhar preconceituoso de algumas pessoas que 

desconheciam o potencial daquelas crianças. Foi então que 

decidi tornar aquele espaço mais que um local para atendimento 

especializado, um ambiente de superação onde pudesse se sentir 

motivado para aceitar e compreender a diversidade a qual 

estamos constantemente inseridos. Após esta etapa de 

aproximação e identificação com o contexto outro desafio se 

pôs: como planejar as aulas? Que atividades desenvolver? Como 

avaliar?”(FURTADO, 2011). 

 

A partir de algumas colaborações e sob a supervisão da Secretaria Municipal 

de Educação, seguida de muitas tentativas e erros, além das próprias demandas dos 

alunos foi possível estabelecer uma rotina de trabalho. O planejamento diário 

contemplava um momento de acolhida – com músicas e orações, seguido de um 

momento pedagógico – com atividades variadas de leitura, escrita, exibições 

audiovisuais, dentre outros.   

A turma com 14 alunos matriculados na época da pesquisa, seis meninas e oito 

meninos, com idades entre 4 aos 28 anos, dentre elas portadores de Síndrome de Down, 

Deficiência Mental, Intelectual e Física, Transtorno do Déficit de Atenção com 

Hiperatividade, Paralisia Cerebral e Autismo.  

Todos esses alunos estavam matriculados em turmas regulares nesta ou em 

outras escolas, porém, alguns frequentando com pouca regularidade. 

As atividades foram sendo desenvolvidas a partir do referencial para o ensino 

regular, algumas adaptações, tentativas e erros a sala foi ganhando forma e identidade. 

Contudo, muitos materiais da sala ainda não eram usados, situações delicadas e tensas 

aconteciam sem ao certo saber como lidar. Nesta caminhada de corajosas investidas 

muitas dúvidas ressoavam. Que inclusão é possível fazer diante de tantas obrigações e 

tão poucas condições? Quais são os limites e as possibilidades afetivas, sociais e 

cognitivas no trabalho que vem sendo nesta escola? Estou no caminho certo? De que 
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mais estas crianças e jovens precisam? A necessidade de respostas leva a construção 

desta.  

A pesquisa com abordagens qualitativas pode assumir diversas formas. Esta 

pesquisa consiste num estudo de caso. Um caso é uma unidade dentro de um sistema 

mais amplo. Ele pode ser simples ou complexo. Ele é bem delimitado e o interesse está 

naquilo que ele tem de único ainda que permita generalizações posteriores (BOGDAN e 

BIKLEN, 1994). Um estudo que visa à descoberta, que enfatiza a interpretação do 

contexto e busca retratar a realidade de forma complexa e profunda, usa diferentes 

fontes de informação e procura contemplar diferentes pontos de vista, utiliza uma 

linguagem descritiva e acessível (LÜDKE e ANDRÉ 1986).    

Buscamos duas fontes para as coletas de dados: entrevistas – com mães e 

alunos da sala, e documentos – relatórios de avaliação dos alunos. 

As mães foram entrevistadas na sala de aula quando vinham buscar seus filhos. 

Às mães fizemos perguntas sobre o sentido da escola na vida dos alunos, as mudanças 

percebidas com a frequência à escola, os relatos da criança sobre a escola e finalizamos 

perguntando sobre a expectativa para o futuro da criança com deficiência. Aos alunos 

perguntamos sobre o que gostam e não gostam na escola.  

A análise dos documentos foi feita na forma de um resumo que descreve a 

trajetória do aluno em termos avaliativos qualitativos ao longo dos três anos de atuação 

da professora-pesquisadora.  

Para a organização e tratamento dos dados nos inspiramos nas ferramentas da 

análise de conteúdo proposto por Badin (1977) buscando identificar o conteúdo das 

mensagens que permitam inferências e respondam às nossas perguntas de pesquisa. 

Resultados: a escola na vida dos alunos e alunas com deficiência 

 

As entrevistas foram organizamos em três categorias descritas e analisadas 

abaixo, em seguida as análises dos relatórios apresentados individualmente.  

A primeira refere-se à escolarização na vida das crianças com deficiência. O 

que você pensa sobre a escola na vida do seu filho? De acordo com as mães a escola é 

de grande importância na vida dos filhos e delas também. Elas relataram as dificuldades 

em matricular o filho, comentaram muitas e variadas coisas que eles aprenderam na 
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escola como escrever, contar, rezar, pintar. Sinalizaram, na mesma medida o 

desenvolvimento afetivo e social. Segundo D. Maria, a escola tornou seu filho “mais 

calmo e o fez conviver melhor com outras pessoas que não sejam da família”. D. Júlia 

corrobora: “Fez com que ela participasse mais da vida de outras pessoas, (...) e 

aprendesse como se comportar na sociedade”. E por fim, foram bastante sinceras ao 

afirmar que “Foi a melhor coisa que aconteceu pra mim e pra ele, pois me deu um bom 

sossego” (D. Maria). 

A segunda categoria remete aos laços da criança com a escola. O que os 

alunos e alunas sentem pela escola? A primeira afirmação das mães refere-se às pessoas 

que lá trabalham como a professora, a diretora, a equipe técnica e a pedagógica, e é 

claro citaram os equipamentos e matérias da sala. “sempre fica falando da professora e 

da diretora no final de semana dizendo que está com saudades” (D. Marta). Ao contrário 

de muitos alunos do ensino regular, parece existir algo especial, interessante e 

motivador neste ambiente e convívio. Nas palavras das mães “(...) se eu deixasse, queria 

passar o dia todo aqui” (D. Júlia); “(...) ele já acorda pedindo pra ir pra escola” (D. 

Maria).  

E a terceira trata de uma questão delicada o futuro da criança deficiente. Qual 

a sua expectativa diante da vida do seu filho? Cada família, cada aluno, uma respostas. 

Sempre otimistas e afetuosas as expetativas evocaram saúde e boa convivência social, 

uma mãe foi mais objetiva “Não penso muito nisso, pois sei que ele sempre vai 

depender de mim pra tudo, mas fico feliz quando vejo realizar tarefas simples como ir à 

padaria e comprar pão, jogar bola e ir à escola sozinho” (D. Marta). 

As entrevistas com os alunos se mostraram pouco eficientes, talvez pelas 

perguntas, talvez por terem sido feitas pela própria professora com a qual têm laços 

afetivos, ou talvez por terem sido realizadas no espaço da sala de recursos. No entanto, 

alguns dados podem reforçar o caráter de socialização das atividades e o gosto pela sala 

e pela escola. O que você mais gosta na escola? Boa parte dos alunos falou sobre a 

professora da sala e outros funcionários da escola. Eles também falaram dos colegas, 

mostrando afeto, amizade, e prazer com sua turma. Os desafetos também foram citados. 

Isso aponta uma rotina normal de convivência escolar. 
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Além das relações pessoais eles citaram: “escrever os nomes no 

computador” (E.); “Escrever no computador” (C.); “de pintar, de escrever, do 

computador.” (G.); “de fazer prova, de pintar e do computador” (A.); “do recreio, da 

bandinha, dos joguinhos” (V.). Surpreendeu-nos o destaque dado ao computador, o que 

nos leva a pensar que os recursos da sala são atrativos, e são usados, mas podem ser 

mais bem aproveitados e podem tornar-se importantes recursos para o desenvolvimento 

dos alunos e da inclusão.  

 

Análise dos relatórios avaliativos  

Os relatórios individuais foram analisados de modo a buscar elementos que 

sugiram as aquisições cognitivas e afetivas neste tempo de escolarização.  

Aluno A.: 18 anos Paralisia Cerebral e Deficiência Intelectual Leve. 

Em 2009 gostava de participar das atividades, mas não era assíduo. Em 2010 

seu avanço social e pedagógico foi certo, pois conseguiu reconhecer as letras de seu 

nome e os números de 0 a 9, também participou de apresentações e comemorações. Em 

2011 passou a escrever seu nome e a copiar palavras, em seguida reconhecer 

praticamente todas as letras do alfabeto, sabe citar palavras que comecem com tais 

letras. É um aluno muito carinhoso, assíduo e participativo que realiza diversos tipos de 

atividades de forma independente. Recebe atendimentos periódicos em fonoaudiologia 

desde 2010. 

Aluna C.: 13 anos Hiperatividade e Deficiência Intelectual Leve. 

Em 2009 uma criança esperta, curiosa e bastante interessada, mas não conhecia 

nenhuma das letras nem mesmo as do seu nome. Teve poucos progressos pedagógicos, 

mas continuava participativa. Em 2010 aprendeu a escrever e ler seu nome, os números 

de 0 a 20 e algumas letras do alfabeto. Em 2011 lê e escreve seu nome completo, 

palavras com sílabas complexas e pequenas frases. Reconhece os números e resolve 

pequenos problemas de adição. É uma aluna carinhosa, assídua, interessada e prestativa 

que se relaciona muito bem com todos. Recebe atendimentos periódicos em 

fonoaudiologia desde 2010. 

 

 

Aluna E.: 21 anos Síndrome de Down e Deficiência Intelectual Leve. 
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Em 2009 notei uma aluna muito boa em artes; gostava muito de cantar, 

dançar e pintar, mas só coloria suas atividades com as cores vermelha e laranja. Não 

teve muitos avanços pedagógicos, apenas cobria pontilhados. Em 2010 a aluna 

continuava escrevendo apenas em forma de garatujas, na pintura começou a utilizar 

outras cores, mas sempre com predominância do vermelho e laranja. Em 2011, como 

num passe de mágica, a aluna escreveu suas primeiras letras de bastão e copiou palavras 

da lousa, no entanto, lia. Não reconhece os números, mas, sabe contar de um a cinco. É 

uma aluna extremamente criativa e doce. 

Aluno V.: 5 anos Hiperatividade. 

O aluno chegou à sala em 2010 bastante agressivo e sem reconhecer nenhuma 

das letras do alfabeto, não gostava de frequentar as aulas e sempre chorava, agredia os 

colegas e a professora e rasgava as atividades. Aos poucos foi demonstrando mais 

interesse em ficar na sala. Foi diminuindo a agressividade, porém, continuava rasgando 

as tarefas. Em 2011, mostrou-se mais afetuoso abraçando os colegas e a professora, 

ainda rasgou algumas tarefas. Ao final de 2011 mostra interesse em realizar as 

atividades, não escreve letras, mas já identifica muitas delas, é assíduo, gosta de brincar 

e está num processo de socialização muito positivo. Tem acompanhamento mensal em 

neurologia desde março de 2011. 

 Aluna Ma.: 28 anos Síndrome de Down e Elefantíase 

Em 2009 expressava alegria em estar na escola, mas não tinha domínio sobre 

nenhum modo de escrita ou leitura e não conhecia nenhuma das letras do alfabeto, só 

coloria suas atividades com cores escuras como preto e marrom. Em 2010 fizemos um 

trabalho de integração da família na escola e esta ação foi muito positiva, em pouco 

tempo a aluna praticamente não utilizava mais as cores preto e marrom, aos poucos ela 

começou a escrever as de seu nome, mas não de forma sequenciada. Em 2011 já 

escrevia seu nome e conhecia os números de zero a nove. Nas férias, ela pediu para 

estudar, então a mãe contratou uma professora particular e esta ensinou-lhe algumas 

letras e a aluna se mostrava ansiosa para relatar para a professora da sala de recursos o 

que tinha aprendido. Depois disso, os progressos foram visíveis: a aluna reconhece 

todas as letras do alfabeto e sabe algumas palavras que começam com essas letras, pinta 

com várias cores, escreve pequenos textos retirados da lousa, participa de todas as 
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apresentações da escola, é bastante assídua e carinhosa com todos. Esta aluna, além 

da síndrome, apresentava um quadro de elefantíase bastante adiantado, tornando-a 

alvo de muitos olhares preconceituosos.  

A pessoa com deficiência está sujeita a exclusão por sua condição de deficiente, 

que pode ser ainda agravada por outras condições de gênero, classe, etnia, por exemplo. 

A inclusão de fato, implica na conquista de um espaço, mediante as interações em um 

grupo social (BONETI, n.d.). 

O professor deve ser o ponto de equilíbrio para que a criança 

vença o medo e enfrente desafios tendo a certeza de que não lhe 

faltará apoio. Assim, caminhando paralelamente com o 

professor, ela construirá a sua identidade pessoal desenvolvendo 

a independência e a autoconfiança, fruto de um trabalho 

objetivo, consistente e realista que se efetiva na ação integrada 

que favorece a evolução e o desenvolvimento dos indivíduos. 

(SILVA, 2008, p. 162) 

 

Para Vygotsky (1994) as interações sociais constituem aspectos fundamentais 

para a aprendizagem, pois a construção do conhecimento ocorre a partir de um intenso 

processo de interação entre as pessoas. E toda aprendizagem está impregnada de 

afetividades, já que acontece a partir das interações sociais, e não puramente no campo 

cognitivo (TASSONI, 2000).  

Os resultados o que temos são crianças e jovens em desenvolvimento. Um 

espaço bem gerido em que a afetividade favorece a aprendizagem em um ambiente em 

que a diversidade é a regra. Desta forma, a aprendizagem aconteceu, o progresso foi 

percebido tanto pela família quanto pela comunidade escolar. A inclusão deu-se por 

outras vias: através do trabalho escolar atrelado ao cuidado, amizade, atenção e afeto 

que produziram a sensação de pertencimento.   

 

Considerações Finais 

 

 Ao final das análises percebemos a importância da escola como um espaço de 

convívio e desenvolvimento social das crianças e jovens com deficiências de Cuité, PB. 
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A identificação dos alunos com a sala de recursos, quando solicitaram a 

direção o uniforme da escola, quando participam das atividades comemorativas e 

cívicas representando uma turma da escola, ainda que separada, acontece alguma 

inclusão.  

Ao avaliarmos a aprendizagem em termos restritos – de leitura e escrita, por 

exemplo, percebemos que há necessidade de atendimento individualizado, que a 

professora possa direcionar as atividades, despender atenção individual e com isso 

garantir ou acelerar avanços nos processos individuais de escolarização. Entretanto, a 

sala de recursos não deve ser transformada em um ambulatório de tratamento médico, 

ela pode ser um espaço de convivências e aprendizagens em múltiplas formas, fazendo-

se um espaço dinâmico capaz de acolher a todos em trabalhos coletivos exercitando o 

prazer da convivência. 

Entendemos a partir desta pesquisa que a inclusão é uma necessidade e também 

uma realidade, ainda que deficiente. O esforço das pessoas envolvidas neste processo é 

tão importante quanto à legislação que a determina.  Receber os alunos com agrado não 

requer formação acadêmica, requer apenas que o professor amplie sua concepção de 

diversidade, diferença e aprendizagem. Isso não exclui de forma alguma a necessidade 

de formação inicial e continuada em educação especial e educação inclusiva. 

As pesquisas devem ser ampliadas, a inserção do aluno com deficiência na sala 

regular deve ser estudada. Defendemos que cada caso merece ser avaliado buscando o 

melhor para a criança, sem, contudo, desmerecer a dimensão técnica do trabalho do 

professor. 

O caminho inverso também deve ser pensando, uma vez que muitas crianças e 

jovens sem deficiência se enchem de curiosidade diante da sala de recursos. Não seriam 

merecedoras de uma sala mais equipada para garantir uma aprendizagem melhor?  A 

luta pela inclusão deve ser a luta por uma educação de qualidade para todas as crianças 

e jovens e por uma escola diferente. 
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Resumo 

 

O presente estudo procura realizar uma aproximação aos sentidos de que se revestem as 

percepções de um grupo de profissionais de educação, em relação às suas práticas e às 

dificuldades sentidas no seu quotidiano de trabalho, em torno da implementação de um projeto 

pioneiro, no quadro das necessidades educativas especiais – a criação de uma Sala de Ensino 

Estruturado numa escola Pública em contexto Moçambicano. Assim, o propósito deste estudo 

foi perceber as potencialidades/fragilidades de um projeto no contexto de uma Sala de Ensino 

Estruturado como espaço de transição inclusiva para a turma do regular. Os principais 

resultados produzidos foram: (a) continua a haver falta de articulação entre o método TEACCH 

aplicado na sala do ensino estruturado e as metodologias usadas na turma do regular; (b); alguns 

dos professores, em contexto de sala de aula, ainda não reconhecem a necessidade de investir 

em metodologias específicas para trabalhar com alunos com necessidades especiais; (c) reforçar 

a estratégia do trabalho em rede entre os vários atores implicados neste processo (d) sublinhar a 

necessidade da criação da figura do educador na área da educação especial para acompanhar os 

alunos com NEE no seu processo de transição entre a Sala de Ensino Estruturado e a Turma do 

Regular, entre a escola e a família e entre escola e inserção na vida ativa. 

 

Palavras-chave: necessidades educativas especiais, condições ecológicas, método TEACCH, 

trabalho em rede, transição inclusiva. 
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Abstract 

 

The present study tries to perform an approximation to the senses of the perceptions of a 

group of education professionals, in relation to their practices and difficulties in their daily 

lives, working around the implementation of a Pioneer project, related to Special 

Educational Needs – the creation of a Structured Teaching Classroom in a public school in a 

country like Mozambican. 

Therefore, the purpose of this investigation was to understand the potencialidades and the 

fragilidades of a project like this, in a specific context of a structured teaching classroom as 

an inclusive transition space for Regular Teaching Class. The main results were produced: 

(a) there is still a lack of articulation between the TEACCH method applied in the structured 

teaching classroom and the methodologies used in regular classroom; (b); some teachers, in 

their the classroom, are still do not aware the need to invest in specific methodologies for 

working with students who special needs; (c) strengthen the strategy of networking between 

the various actors involved in this process (d) underline the need to create of the figure of 

the educator coming from the Special Education field in order to support students in their 

transition process NEE between structured teaching classroom and the Regular Teacching 

Class, between school and family and between school and insertion into active life. 

Keywords: special educational needs, ecological conditions, TEACCH method, networking, 

inclusive transition 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Parte II |Pág. 3001  

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. 

 

 

 

 

Introdução 

A chamada “educação inclusiva” tem sido objecto de muitas discussões académicas, 

privilegiando e defendo perspectivas distintas de acordo com os quadros teóricos 

adoptados. 

Embora seja interessante participar neste tipo de debate académico, o estudo, que agora 

apresentamos, inscreve-se numa outra óptica, procurando “dar voz” aos atores que 

trabalham no contexto profissional, de modo a percebermos como é que eles vivem o 

seu quotidiano profissional. 

Estando a investigadora, deste estudo, implicada num projeto relacionado com a 

dinamização de uma Sala de Ensino Estruturado, o desafio, adoptando uma postura de 

investigação-ação, foi dar conta das principais potencialidades/fragilidades no processo 

de transição entre um ensino estruturado, e baseado no Método TEACCH, e o ensino 

praticado nas turmas do regular. 

Assim, o presente estudo, na modalidade de estudo de caso e numa metodologia de 

investigação-ação, privilegiando a observação participante, procurou trazer para a luz do 

dia as sensibilidades várias que se jogam no quotidiano profissional de técnicos e 

professores. Na realidade, é nesta trama diária e em momentos “ditos informais”, que 

acontecem situações decisivas no contexto deste trabalho de transição entre uma sala de 

ensino estruturado e as turmas do regular de uma escola pública, neste caso, no 

estrangeiro (Moçambique). 

Por conseguinte, a nossa opção metodológica privilegiou a “observação participante” 

como técnica de recolha de dados, recorrendo a notas de campo, entrevistas e análise 

documental. 

Quadro teórico 

A transição inclusiva (Canastra, 2011) procura convocar novos modos de articular os 

tempos e espaços educativos, recuperando o valor das condições ecológicas, como 
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estratégia educativa para promover a inclusão de alunos com necessidades 

educativas especiais (NEE), particularmente aqueles que precisam de um ambiente 

específico de aprendizagem (por exemplo, Salas de Ensino Estruturado) e de 

metodologias de ensino especializadas (por exemplo, Método TEACCH). 

A Sala de Ensino Estruturado tende a promover as potencialidades referidas quando a 

mesma se encontra estruturada a partir de cinco factores essenciais (Schopler, cit. 

Equipa de Autismo da Região Centro, 2005/2006): a) A estruturação física do espaço; 

b) A organização visual, como horário diário ou os modelos visuais; c) A gestão de 

problemas de comportamento; d) A elaboração de um sistema de comunicação 

expressiva-receptiva; e) Desenvolvimento de um plano de intervenção personalizado 

que permita aos educadores/professores e pais os progressos da criança. 

O Ensino Estruturado (Pereira, 2008) consiste num dos aspectos pedagógicos mais 

importantes do Modelo Teacch. O modelo de intervenção Teacch, atualmente utilizado 

em várias partes do mundo, permite manter um bom nível de estimulação para a 

aprendizagem dos alunos com espectro do Autismo, com défices cognitivos, sensoriais, 

comunicacionais e comportamentais. 

Este Método carece da elaboração de programas de Intervenção Personalizados, a cada 

criança ou jovem, que venha a usufruir deste serviço no âmbito da Educação Especial. 

A estruturação do ensino tem como base a utilização de uma rotina de trabalho. A sala 

deverá, neste contexto, organizar-se com áreas bem definidas e separadas por fronteiras 

físicas (armários, biombos, etc.). 

O Teacch é um modelo de intervenção que através de uma “estrutura externa”, 

organização de espaço, materiais e atividades, permite criar mentalmente “estruturas 

internas” que devem ser transformadas pela própria criança e, mais tarde, desenvolver a 

autonomia de modo a funcionar em ambientes menos estruturados, fora da sala tais 

como: habitação, lazer, vida associativa, emprego. 

Em síntese, a organização da sala TEACCH, em contexto de ensino regular, deverá ter 

em linha de conta que esta não pode ser dinamizada à margem das atividades 

desenvolvidas, quer no contexto da turma do regular, quer no contexto ecológico da 

comunidade e, sobretudo, quer no contexto familiar. É neste sentido que, seguidamente, 
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se salientam algumas potencialidades, mas também algumas limitações do método 

TEACCH, dependendo do tipo de aplicação que se faça do mesmo.  

O Método TEACCH, de acordo com alguns estudos (Almeida, 2005; Borges, 2000; 

Marques, 2000), tem-se revelado eficaz no acolhimento de crianças com PEA no 

contexto de algumas escolas públicas. Entre outras vantagens, o sucesso parece estar 

relacionado com a criação e a organização de atividades de aprendizagens mais 

estruturadas (sala TEACCH) e outras menos estruturadas (turmas do ensino regular). O 

êxito parece estar associado à capacidade de articulação de vários espaços de 

aprendizagens entre o contexto escolar e o contexto familiar, numa dinâmica de 

«transição» entre espaços, tempos e ações. A utilização da Sala TEACCH como um 

recurso de interface (para muitos autores) constitui uma potencialidade que deve 

continuar a ser explorada (Pereira, 1996 ; Marques, 2000). 

No entanto, também, se apontam algumas limitações, sobretudo, quando se utiliza o 

método TEACCH para confinar as crianças num espaço «à parte» (uma espécie de 

«gueto»). A tentação é muito grande, mormente, quando existem casos de crianças com 

graves problemas de comunicação ou com défices muito acentuados de socialização 

com o «mundo exterior».  

Portanto, podemos concluir que, para que este método se torne num método pedagógico 

eficiente, é preciso saber utilizá-lo no quadro de uma filosofia de educação inclusiva 

(Marques, 2000). De acordo com esta declaração o princípio fundamental das Escolas 

Inclusivas consiste em todos os alunos aprenderem juntos, sempre que possível, 

independentemente das dificuldades e diferenças que apresentam mesmo que isso 

implique uma diferenciação pedagógica como refere também, Rodrigues (2002). Com a 

normalização de Serviços, que no âmbito educativo pressupõe a Integração Escolar, faz 

surgir uma concepção e práticas diferentes. Onde cada aluno com NEE deve 

desenvolver o seu processo educativo num ambiente não restritivo e tão normalizado 

quanto possível. Ou seja, numa escola que opte por promover um tipo de Serviço como 

a Sala de Ensino Estruturado dever-se-á caminhar para a transição progressiva de uma 

aprendizagem mais dirigida, estruturada e individualizada (Sala TEACCH) para uma 

outra mais autónoma e independente (Pereira, 2008). Todavia, para que esta transição se 

faça com sucesso, importa envolver diretamente os pais em todo o processo.  Por 
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conseguinte, a par de uma organização curricular estruturada, num primeiro 

momento, e menos estruturada, num segundo momento, convém ter em linha de 

conta o papel da família. Estes dois pilares do método TEACCH acabam por se 

equacionarem como as duas principais estratégias que figuram na implementação desta 

filosofia de ensino para estes alunos (Alonso Peña, 2005). 

Entre os muitos autores que preconizam algumas estratégias para «lidar» com crianças 

com PEA, no contexto do ensino regular, destaco dois: Alonso Peña (2005) e Tamarit 

(2006). Estes dois autores adiantam algumas propostas para contribuir para inclusão no 

ensino regular deste tipo de crianças: (a) Formação de todos os agentes educativos que 

estão direta ou indiretamente implicados com crianças com NEE e sensibilização de 

toda a comunidade educativa; (b) Flexibilidade em estabelecer diferentes contextos de 

inclusão; (c) Fomentar contactos (interações) positivos entre as crianças; (d) Fornecer 

apoio efetivo e prático aos professores da turma do regular, na planificação e construção 

de materiais didáticos; (e) Promover uma cultura de entreajuda, intercâmbio e partilha 

entre todos os técnicos / profissionais de educação; (f) Sensibilizar os professores para 

os progressos da inclusão, através da definição de objectivos e concepção de atividades 

ajustados à zona de «desenvolvimento proximal»; g) Adaptar o equipamento às 

necessidades educativas da criança; h) Implicar os pais na inclusão, esclarecendo-os 

acerca do projeto e das suas implicações. 

É deste ponto de vista que faz sentido investir-se cada vez mais apostar na existência de 

profissionais de educação que tenham uma atenção especial aos contextos em que as 

situações educativas ocorrem e à especificidade dos alunos (Serrano, 2007). Trata-se, 

pois de pensar numa escola, com profissionais que se inscrevam numa relação 

favorável, no que respeita às condições facilitadoras do desenvolvimento e bem-estar 

dos seus alunos, implicando as famílias em todo o processo educativo. Por outras 

palavras, tal como refere Correia (2008), é preciso ter em conta alguns dos elementos 

que precisam de configurar a prática profissional dos profissionais que lidam com os 

alunos com NEE: (a) ter uma formação inicial especializada; (b) evidenciar e promover 

uma postura técnica a partir da autoformação em contexto. Ou seja, é preciso introduzir 

nas escolas, a existência, de profissionais “teórico-práticos” ou “prático-reflexivos”, que 

percebam minimamente as problemáticas que os seus alunos apresentam, que tipo de 
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estratégias devem ser consideradas para lhes dar resposta e que papéis devem 

desempenhar e/ou competências aperfeiçoar (saber, saber fazer e saber ser), sendo 

para isso necessário valorizar a oferta de oportunidades de desenvolvimento profissional 

(Perrenoud, 2000).  

Para além destes factores, o sucesso deste método aplicado em contexto de ensino 

regular está, sobretudo, associado ao tipo de participação exercida pela família e à 

forma como é organizado e gerido o ensino destes alunos.  

No que diz respeito ao papel que desempenham os pais em todo este processo, importa 

referir que a «colaboração» destes é determinante. Mas para que esta se torne efetiva há 

que equacionar a mesma numa outra óptica: os pais são «parceiros» do Projeto 

Educativo (Stoer & Silva, 2005). Para estes autores, a relação escola-família deve 

encarar a participação dos pais como «parceiros» e não como meros «colaboradores». 

Algumas investigações têm demonstrado que o envolvimento da família, no sentido 

expresso atrás, é um dos factores mais importantes para o êxito dos programas 

educativos destas crianças (Marques, 1997; Pereira 1996). 

Relativamente à organização do ensino Estruturado, convém ter presente que a 

organização dos ambientes de aprendizagem deve obedecer a uma perspectiva 

desenvolvimental. Isto é, partindo das implicações psicopedagógicas dos estádios de 

desenvolvimento da criança, as necessidades, os défices e a adaptação da mesma 

dependem, em grande parte, da sua idade e do seu desenvolvimento (Schopel, Reichler 

e Lansing, 1980, cit. em Equipa de Autismo da Região Centro, 2005/2006). 

Assim sendo, nos primeiros anos, as prioridades focalizam-se no diagnóstico, 

procurando dar conta quer das dificuldades encontradas, quer dos aspectos que se 

desejam melhorar e/ou transformar. A questão da avaliação (tanto ao nível do 

diagnóstico como ao nível dos processos e dos resultados) é considerada como uma das 

condições chave do apoio especializado no âmbito da educação especial (Paiva, 

2005/2006). Portanto, quanto às respostas educativas, os profissionais que trabalham 

com este tipo de população com NEE necessitam de fazer uso de medidas que tenham 

por base a avaliação diagnóstica e, ainda, todos os níveis da planificação curricular, 

desde os projetos curriculares de escola e de turma, até às planificações individualizadas 
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inscritas nos seus (PEI), atendendo à especificidade de cada aluno (Correia, 2008).  

Assim, há que entender, a individualização e a diferenciação curricular numa 

abordagem centrada no aluno, traduzindo a ideia de que os currículos se devem adaptar 

às necessidades, às características e às expectativas de cada aluno, mas estando o aluno 

inserido na turma do ensino regular (Roldão, 2003). 

A ênfase do dispositivo de intervenção centra-se na abordagem das dificuldades de 

aprendizagem e na gestão do comportamento dos alunos. Finalmente, no período da 

adolescência e transição para a vida adulta, os objectivos visam maximizar a autonomia 

e independência e, sempre que possível, estabelecer «pontes» de inserção na vida ativa a 

partir de uma formação profissional (Capucha, 2008). 

Finalmente, de referir que a participação dos pais enquanto parceiros e a organização 

estruturada do ensino numa óptica de interface e de transição constituem, entre outras, 

duas estratégias facilitadoras do sucesso de educativo para estes alunos.  

Metodologia 

Considerando o objecto de estudo, optámos pela modalidade de estudo de caso, em 

contexto de observação participante (Flick, 2005; Lara & Ballesteros, 2008; Guerra, 

2006).  

O estudo de caso (Stake, 2005) revela-se uma opção adequada, uma vez que o estudo de 

contextos complexos e singulares implica uma abordagem fina no modo como se 

acedem aos dados. Recolher “dados” (narrativas) de pessoas, particularmente no campo 

da sua atividade profissional, exige que se tenha em conta o próprio processo de 

produção do discurso. Do que se trata, na realidade, não é de “recolher dados”, mas de 

coproduzir sentidos em torno das narrativas discursivas. Estamos, por conseguinte, num 

processo de coprodução de sentido entre investigador e participantes no estudo. 

Por sua vez, a observação participante é a técnica que melhor se ajusta, dado que a 

investigadora procura estudar o contexto onde ela própria desenvolve a sua atividade 

profissional. Assim sendo, o olhar afectado e, ao mesmo tempo, distanciado tende a ser 

o desafio deste tipo de estudos. A opção pela metodologia de investigação-acção 
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(Guerra, 2006) acaba por ser um meio privilegiado para estudar contextos onde o 

próprio investigador também se encontra implicado. 

Assim, a observação participante, como técnica de acesso ao campo de estudo, revelou-

se promissora pelo facto de recorrer a uma multiplicidade de técnicas de recolha de 

dados: (a) notas de campo (observação naturalista, por parte da investigadora); (b) 

entrevistas semi-estruturadas (aplicadas a um grupo de professores e técnicos); (c) 

análise documental (material produzido em torno da intervenção dos profissionais). 

As questões que estiveram na base das entrevistas foram as seguintes: Até que ponto 

certas visões sobre a deficiência não terão repercussões face à relevância que irão 

atribuir a este serviço e ao papel que desempenha a UEE, no atendimento a crianças 

com NEE de carácter permanente, numa escola do sistema regular de ensino? Em que 

medida é que a organização e gestão das atividades da Sala de Ensino Estruturado em 

torno das competências funcionais, não poderá constituir-se como uma forma redutora 

de lidar com a problemática da deficiência? De que forma é que estes professores e 

técnicos desenvolvem e articulam o seu trabalho com estes alunos e com as suas 

famílias? Continuando o questionamento, não será que as dificuldades que encontram 

os professores e técnicos, na preparação e desenvolvimento do seu trabalho com estes 

alunos, revelador de um défice reflexivo em torno da conceptualização sobre a 

deficiência e a sua articulação com este serviço de apoio especializado? 

Estas são algumas das questões que estão na base da formulação desta problemática que 

se equaciona da seguinte forma: De que forma é que os profissionais de educação 

percepcionam o processo de transição entre uma Sala de Ensino Estruturado e a Turma 

do Regular? 

Para dar resposta a esta pergunta de partida, procurou-se perceber a perspectiva dos 

principais atores que trabalham neste processo de transição inclusiva. 

As entrevistas foram aplicadas aos seguintes participantes: (a) um técnico de apoio que 

trabalha diretamente na sala de ensino estruturado (E.1); (b) uma psicóloga clínica que 

exerce funções de técnica na sala de Ensino Estruturado desde 2012 (E.2); (c) uma 

Educadora de Infância que exerce funções de técnica na sala de Ensino Estruturado 

desde 2011 (E3.); (d) uma psicóloga na área das necessidades educativas especiais que 
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exerce funções de técnica na sala de Ensino Estruturado desde 2012 (E.4); (e) uma 

professora do Regular que é professora com funções de leccionação ao 1º ciclo, 

desde 2009 (E.5); (f) um Professor da sala TIC que é um docente do 1º ciclo, mas que 

exerce funções de leccionação de tecnologias da informação e comunicação no período 

extracurricular, desde 2009 (E.6); (g) uma encarregada de educação (E.7).  

As entrevistas em causa foram, ainda, preparadas, tratadas e analisadas com o apoio dos 

contributos metodológicos de Flick (2005). Todos os entrevistados deram as respetivas 

entrevistas durante o mês de Novembro e realizaram-se na escola, depois do horário de 

trabalho tendo tido uma duração média de sessenta minutos. Após às entrevistas 

procedeu-se à transcrição das mesmas.  

Análise e discussão dos resultados 

Como resultado dos encontros, transcreveu-se literalmente o material dos discursos, os 

quais foram submetidos à análise de conteúdo na vertente representacional temática de 

Bardin (2009), alicerçada nas fases de pré-análise, análise e exploração do material 

visando reduzir a complexidade do discurso, estabilizá-lo, identificá-lo, ordená-lo ou 

atribuir-lhe sentido (Flick, 2005). 

Nesta secção, do nosso Estudo apresenta-se o modelo de análise de conteúdo, as 

evidências recolhidas e selecionadas e o tratamento das informações extraídas a partir 

das entrevistas realizadas. Destas, definimos cinco categorias temáticas: 1) articulação 

entre método TEACCH e currículo do ensino regular; 2) planificação do Plano 

Educativo Individualizado; 3) trabalho colaborativo e em rede; 4) figura de 

acompanhamento no processo de transição (transições); 5) potencialidades e 

fragilidades do processo de transição inclusiva. 

Com a categoria “articulação entre método TEACCH e o currículo do ensino regular”, 

quisemos perceber o modo como os principais atores, implicados neste processo, 

trabalham em termos de estratégias de articulação de ensino e metodologia. 

Com a categoria “planificação do Plano Educativo Individualizado”, procurámos 

entender como é feita a planificação educativa, neste processo de transição entre a Sala 

de Ensino Estruturado e o Projeto Curricular de Turma. 
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Com a categoria “trabalho colaborativo e em rede”, tentámos apreender os estilos de 

liderança partilhada e as estratégias de participação dos vários atores implicados 

neste processo. 

Com a categoria “figura de acompanhamento no processo de transição (transições) ”, 

quisemos perceber o tipo de perfil desejável, em termos de pessoal especializado, para 

acompanhar os alunos com NEE (de carácter permanente) no seu processo de transição 

para os vários espaços e tempos educativos/formativos. 

Com a categoria “potencialidades e fragilidades do processo de transição inclusiva”, 

procurámos identificar as boas práticas neste contexto e os aspectos a melhorar para que 

a transição seja efetivamente uma estratégia inclusiva. 

Articulação entre método TEACCH e o currículo do ensino regular 

Das percepções produzidas em torno desta categoria, e em termos de síntese, podemos 

referir que os atores entrevistados revelam um posicionamento similar, nas respostas 

dadas. 

Os técnicos de acompanhamento especializado (E.2, E.3 e E.4) e a professora do regular 

(E.5) concluem que há um esforço para articular estratégias de ensino e de metodologia. 

Contudo, para além dos discursos produzidos, se tivermos em linha de conta o que vai 

acontecendo no dia-a-dia e nos “tempos informais”, onde acontecem os processos de 

transição, nota-se uma certa desarticulação, mormente no que concerne a encontros 

(reuniões) para realizar esse trabalho. Claro que há as habituais reuniões previstas no 

calendário escolar, mas essas, por si só, não nos indicam o tipo de trabalho que é feito 

nos “bastidores”. Exceção feita, à encarregada de educação, que foi entrevistada (E.7), 

dizendo que foi convocada, periodicamente, pela Coordenadora da Sala de Ensino 

Estruturado para tomar conhecimento e colaborar neste processo ensino-aprendizagem. 

Aliás, o contacto informal, quase diário, levam a que os encarregados de educação 

destes alunos estejam próximos do que se faz no dia-a-dia, particularmente na Sala e 

noutros espaços de transição (refeitório, hidroterapia, musicoterapia e atividades extra-

curriculares. A articulação curricular entre os diversos espaços educativos, 
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particularmente na área da educação especial, é hoje uma prioridade (Capucha, 

2008; Correia, 2008; Roldão, 2003; Rodrigues, 2002). 

Planificação do plano educativo individualizado 

Dos sentidos co-construídos em torno desta categoria de análise, percebemos que entre 

a teoria e a prática continua a existir um fosso relativamente distante. Nota-se que, 

embora o diagnóstico feito pelas técnicas (E.2 e E.4) aponte para as reais dificuldades 

com as quais este tipo de alunos apresenta, nem sempre este é tido em conta no processo 

de transição para o ensino regular. A professora do regular (E.5) tende a seguir uma 

outra agenda, em matéria de planificação, pois a exigência de planificação, entre pares, 

nem sempre vai ao encontro do diagnóstico psicopedagógico. Assim, temos, por um 

lado, o diagnóstico técnico, que indica um determinado modelo de intervenção, mas, 

por outro lado, temos uma planificação pedagógica que se distancia desta vertente mais 

técnica e especializada, em grande parte pelo facto de a planificação que se realiza, no 

ensino regular, ser uma planificação para o grupo de alunos que se encontram no padrão 

do “aluno médio”. A tentativa de concretizar um outro tipo de planificação mais 

individualizada, ainda é um trabalho que se encontra por fazer. Ora como referem os 

autores (Correia, 2008; Rodrigues, 2002; Serrano, 2007), importa investir cada vez mais 

neste trabalho individualizado. 

Trabalho colaborativo e em rede 

Das inferências co-construídas a partir das evidências recolhidas, e numa tentativa de 

compreender os estilos de liderança pedagógica e do modo como se organiza a 

participação dos vários atores implicados, podemos concluir que a cultura dominante 

não privilegia a gestão participada dos processos de ensino e aprendizagem. 

Neste contexto, nota-se, pelos discursos produzidos neste estudo, que os técnicos (E.1, 

E.2, E.3 e E.4) que trabalham diretamente na Sala de Ensino Estruturado revelam uma 

dinâmica de trabalho colaborativo. Todavia, quando se avança para o processo de 

trabalho em rede (sala de ensino estruturado, sala do ensino regular e família), o que se 

pode inferir é que, neste campo, ainda continua a persistir uma “cultura individualista”, 

apresentando justificações do tipo “sim, eu faço a minha parte”, mas “o outro não 
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colabora” ou, ainda, “fazemos o que podemos”. Por conseguinte, do que se 

depreende, pelos discursos produzidos, é que ainda temos que investir uma “cultura 

de trabalho em rede”, condição sine qua non para que se efetive uma transição 

inclusiva. A título ilustrativo, o professor das TIC (E.6) procura realçar este tipo de 

“cultura em rede”, procurando trabalhar temas ou conteúdos curriculares que estão 

previstos na planificação, ainda que seja um caso praticamente isolado. O trabalho em 

rede é hoje considerado uma estratégia incontornável no sector da educação especial 

(Correia, 2008; Marques, 2000; Rodrigues, 2003). 

Figura de acompanhamento no processo de estruturação/transição (transições) 

Das percepções co-construídas, particularmente, nas conversas informais que a própria 

investigadora tem tido com os diversos atores, nota-se que o cerne da questão, em 

matéria de acompanhamento do processo de transição/transições entre os diversos 

tempos e espaços formativos/educativos, está relacionado com a necessidade de haver 

especialistas capazes de incorporar uma postura mais holística e transdisciplinar. De 

facto temos técnicos, com várias especialidades, que são decisivos no processo da 

avaliação diagnóstica. Contudo, na parte da operacionalização”, importa investir numa 

figura que possa trabalhar nos processos de transição entre a sala do ensino estruturado, 

a sala do ensino regular, os contextos de inserção na vida ativa e o meio familiar. Por 

exemplo, a educadora de infância (E.3) que trabalha na equipa deste projeto revela 

algum perfil ajustado neste campo. Todavia, ainda, se nota, nesta profissional, uma 

visão predominantemente “escolarizada”. Talvez fosse de enveredar para uma figura 

próxima daquilo que é hoje a figura do “Educador Social”, revelando uma competência 

educativa transversal e um perfil formativo educativo no sentido abrangente e 

integrador. Assim, para além do professor de educação especial, poderíamos avançar 

para uma outra figura que trabalhe mais neste processo de transição, podendo chamar-

lhe “Educador de Educação Especial”. Mais do que um técnico de apoio ou um 

especialista, trata-se de uma figura que trabalha, do ponto de vista educativo, outros 

espaços e tempos formativos (Canastra & Malheiro, 2009). 

Potencialidades e fragilidades do processo de transição inclusiva 
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Após a análise dos discursos dos diversos atores (E.1 E.2, E.3, E.4, E.5, E.6 e E.7), 

que participaram neste estudo, podemos concluir que as potencialidades deste 

projeto estão associadas ao facto de existir uma Sala de Ensino Estruturado, que realiza 

um acompanhamento especializado e individualizado.  

Contudo, a fragilidade deste projeto parece estar no modo como este trabalho de 

acompanhamento se articula com o trabalho que se faz na sala de aula do ensino regular. 

Outra dimensão decisiva que, ainda que seja valorizada nalgumas situações e casos 

específicos, importa investir, ainda mais, é a relação estratégica com o meio familiar. É 

sabido que parte do sucesso na escola se deve à articulação que é feita com a família 

(Rodrigues, 2003; Stoer & Silva 2005).  Por isso, torna-se necessário reforçar esta 

estratégia-chave no quadro dos processos de transição. 

Conclusões 

O estudo que, agora apresentamos, revela alguns elementos reflexivos que importa reter. 

Em primeiro lugar, considera-se que o apoio especializado, para alguns alunos 

(particularmente alunos autistas), deve assumir um grau de exigência e de qualificação 

técnica e profissional. Daí a importância de uma equipa de técnicos multi/inter-

disciplinar que assenta a suas práticas, numa estratégia de ação, em “saberes” técnicos e 

pedagógicos no âmbito da educação especial (educação inclusiva). 

Em segundo lugar, a par destes técnicos, mormente no que diz respeito ao processo de 

acompanhamento nas várias transições a fazer com alunos com NEE (de carácter 

permanente), torna-se imprescindível investir numa figura “intermédia”, que nós 

intitulamos de “Educador de Educação Especial”. Esta figura procuraria intervir num 

domínio em que não temos técnicos capazes de explorar o potencial destes “momentos 

de transição”. 

Finalmente, e em terceiro lugar, o grande desafio, para que se concretize uma transição 

inclusiva, passa pelo reforço de uma cultura de trabalho em rede entre os diversos 

espaços-tempos educativos formais, não formais e informais. Ganha, particular, 

relevância que se deve trabalhar este modelo (o método TEACCH) a partir de um 

conjunto de condições potencialmente favoráveis à aquisição o mais autonomamente 



 

Parte II |Pág. 3013  

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. 

 

possível, de competências sociais para a posterior transição para a vida ativa. Neste 

campo, ainda temos que trabalhar muito mais, quer em termos organizacionais, quer 

em termos de práticas pedagógicas. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho especificamente diz respeito a uma categoria de deficiência denominada 

surdocegueira. Portanto, o presente trabalho tem como objetivo apresentar breves 

informações e considerações gerais para a compreensão da surdocegueira como:   aspectos 

históricos no mundo e no Brasil, a definição, as causas, a classificação, as formas de 

comunicação, aspectos educacionais. É uma área da Educação Especial que apresenta uma 

carência quanto à divulgação no que se refere ao atendimento a esta população. No Brasil só 

foi incluída como categoria de deficiência nos documentos oficiais a partir de 2002 quando 

surgiu a primeira publicação realizada pelo Ministério da Educação e Cultura. Porém, a luta 

pelo atendimento ao aluno com surdocegueira no Brasil teve início em 1962. Observa-se que é 

a comunicação o ponto crucial para o trabalho com o aluno com surdocegueira. Constata-se 

que para a mediação para a comunicação são necessárias: as formas de comunicação, os níveis 

de comunicação e a função. São várias as formas de comunicação (língua de sinais, sistema 

Braille digital, escrita na palma da mão, entre outras). O aluno com surdocegueira é quem faz a 

opção qual é a melhor forma para se comunicar. Quanto aos níveis, estes deverão ser 

avaliados para detectar o nível que o aluno se encontra e a partir deste aspecto realizar a 

intervenção para mediar o desenvolvimento da sua comunicação. E, para haver comunicação 

deve-se observar a função. Conforme o desenvolvimento da comunicação o aluno com 

surdocegueira, atualmente está frequentando o ensino regular, desde que seja acompanhado 

do guia-intérprete. 

 

Palavras-chave: Educação Especial; Surdocegueira; Educação do surdocego. 

 

Introdução 

             No decorrer da história da educação das pessoas com deficiência constatamos a 

existência de dificuldades, pois estas não se enquadravam nos modelos de educação da 
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época. Sendo assim, ficavam à mercê da sociedade, pois eram percebidas como 

incapazes, de acordo com os padrões requeridos para aquele momento histórico. 

            Vale ressaltar que, com os alunos com surdocegueira, também não foi diferente, ou 

seja, o seu atendimento especial apresentou grandes dificuldades, tanto no meio médico 

como no educacional, por não se conhecer as características peculiares sobre esta categoria de 

deficiência: isolamento decorrente da não comunicação, por exemplo, e a educação oferecida 

não tomava como referência tais características. 

             Uma experiência marcante na educação da pessoa com surdocegueira se 

refere a Helen Keller. Ela nasceu em 1880 no Alabama (Estados Unidos) e, com 19 

meses foi acometida por congestão cerebral complicada, hoje, pelos sintomas 

relatados presume-se que tenha sido Escarlatina ou Rubéola (Monteiro, 1996). Os 

pais de Helen Keller procuraram apoio para educá-la sendo indicada a professora 

Anne Sullivan, da escola Perkins para cegos. O processo educativo de Helen Keller se 

efetivou porque Anne Sullivan era perseverante. Anne substituía a voz pelos dedos 

soletrando as letras do nome dos objetos e a seguir os apresentava para 

estabelecer uma comunicação. Com quase sete anos, Helen soletrava as letras, com 

o uso das mãos, apesar de não demonstrar ter compreendido o significado das 

mesmas (Braddy, 1944). A partir daí, Helen Keller não parou mais na busca de novos 

conhecimentos conquistando aos 24 anos o diploma de Filosofia na Universidade 

Radcliffe. Demonstrou ao mundo, a partir de seu exemplo, que a pessoa com 

surdocegueira é capaz de compartilhar os conhecimentos construídos e acumulados 

pela humanidade (Braddy, 1944).  

             No Brasil, a educação da criança com surdocegueira teve início com a 

Professora Nice Tonhozi de Saraiva. A referida professora despertou o interesse 

para a educação da pessoa com surdocegueira após a visita de Helen Keller ao 

Brasil. Em seguida a Professora Nice viajou para os Estados Unidos onde se 

capacitou na educação da criança com surdocegueira. Com o seu retorno ao Brasil, 

em 1961, ela pôde propiciar novas experiências educacionais no país com a 
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implantação em 1962 do serviço direcionado para a educação do aluno com  

surdocegueira (Cambruzzi, 2002a).  

 

Informações para a compreensão da surdocegueira 

 

             Constata-se que a partir de 1961 sempre houve um grande esforço de cunho 

pessoal no que se refere à atenção e intervenção em ralação às pessoas com 

surdocegueira. Mas, praticamente, a partir de 2000 houve um maior envolvimento 

no âmbito nacional do Ministério da Educação. A Secretaria da Educação Especial 

(SEESP) ao definir objetivos e orientar as atividades para o ensino especial, 

caracteriza a surdocegueira como uma subcategoria da deficiência múltipla 

denominada de DV/DA (deficiência visual e deficiência auditiva). O termo 

surdocegueira passa a ser considerado e utilizado em 2001 no documento 

"Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica". Entretanto, a 

especificidade da categoria oficialmente só foi abordada pela primeira vez, em 

2002, no documento publicado pela SEESP/MEC sobre as estratégias e orientações 

pedagógicas em surdocegueira na educação infantil (Brasil, 2002). 

            No Brasil, adotamos a definição de Surdocegueira do Grupo Brasil de Apoio ao 

Surdocego e Múltiplo Deficiente Sensorial  que, conforme Maia (2004, p.6), é definida 

como: 

 
... uma deficiência singular que apresenta perdas auditivas e visuais 

concomitantemente em diferentes graus, levando a pessoa 

surdocega a desenvolver diferentes formas de comunicação para 

entender, interagir com as pessoas e o meio ambiente, 

proporcionando-lhes o acesso a informações, uma vida social com 

qualidade, orientação, mobilidade, educação e trabalho.  

                   Ao longo dos anos várias foram as definições adotadas para a 

surdocegueira. Entretanto, podemos observar que entre as definições há uma 

concordância de que a surdocegueira tem impacto na vida da pessoa trazendo como 
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conseqüências graves problemas de comunicação e outras necessidades de 

desenvolvimento e de aprendizagem.  
                 A surdocegueira pode estar relacionada a causas pré-natais como as infecções 

transplacentárias, as infecções peri-natais e pós-natais, a anomalias de desenvolvimento, aos 

erros inatos de metabolismo, aos traumatismos e às síndromes (Dantona, 1977; Monteiro, 

1996; Cambruzzi 2002b). 

              A causa da surdocegueira com maior prevalência no Brasil, de acordo com Maia (2004), 

é a Rubéola Congênita com 60% dos casos e 25% com Síndrome de Usher, em uma população 

de 583 casos. A Síndrome de Usher é o segundo maior índice de prevalência da surdocegueira 

no país e, por serem desconhecidas, muitas pessoas podem apresentar os sintomas e não 

buscarem atendimento. Diante desta realidade, apresentaremos uma descrição desta 

Síndrome Genética e as implicações que pode ocasionar. 

               A Síndrome de Usher afeta de 3 a 6 % das pessoas que nascem surdas ou com 

perdas auditivas parciais; de 8 a 33% de indivíduos com Retinose Pigmentar que, 

segundo Cambruzzi e Costa (2005b, p.3): é uma alteração degenerativa que afeta as 

células da retina, […], responsável pela percepção visual. Aproximadamente 50% dos 

casos que associam surdez e cegueira – surdocegueira – são de causa genética muito 

embora no Brasil os dados estatísticos sejam imprecisos. 

               Os sintomas da Retinose Pigmentar que se manifestam são: “cegueira noturna” que é 

a dificuldade para adaptar-se à luz brilhante e às mudanças rápidas de luz.; a perda da visão 

periférica – “visão tubular” – onde as pessoas conseguem ver somente objetos que estejam à 

sua frente e, a perda da visão central decorrente da degeneração da retina impedindo o 

indivíduo de ver detalhes ainda que estejam à sua frente. Apresentam enormes dificuldades 

para ler impressos (Cambruzzi e Costa, 2005c). 

            A classificação da surdocegueira é um procedimento formal utilizado cujo objetivo é 

definir programas, métodos, procedimentos de ensino e recursos educacionais a serem 

adaptados (Cader-Nascimento, 2001 e Cader-Nascimento  e Costa, 2005a). 

            A surdocegueira pode ser classificada adotando como critério a perda assim como o 

nível de funcionamento. Tomando como referência a perda, segundo Ancillotto et al. (2005) é 

classificada como: a) Surdocegueira total; b) Surdez profunda associada com baixa visão; c) 

Surdez severa associada com baixa visão; d) Surdez moderada associada com baixa visão; e, e) 

Pessoas com vários comprometimentos parciais. 

             A surdocegueira também é categorizada em doze diferentes grupos tomando como 

referência o momento em que a mesma surgiu. 

              Há fundamentalmente dois tipos de Surdocegueira, requerendo abordagens 

diferenciadas: as crianças com surdocegueira congênita ou pré-lingüística e, as adquiridas ou 

com surdocegueira pós-lingüística visto que a natureza única e as necessidades destas crianças 

implicam a consideração especial (Cambruzzi & Costa, 2005a). 
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               As crianças com surdocegueira têm dificuldade em se comunicar e, para elas, o 

mundo apresenta-se como caótico, desorganizado, e potencialmente perigoso, tornando-

as incapazes de se aventurar em descobertas. Isso porque não apresentam habilidades 

para responder visualmente e auditivamente, utilizando-se dos outros sentidos como o tato, o 

olfato, o movimento e o sistema vestibular para se comunicar (Cambruzzi, 2002a; Cambruzzi e 

Costa, 2005a). 

As formas de comunicação ocorrem de acordo com as possibilidades da pessoa com  

surdocegueira, ou seja, se a surdocegueira é congênita ou adquirida. As crianças com 

surdocegueira pré-lingüística são aquelas que adquiriram a surdocegueira antes da aquisição 

de uma língua, enquanto as pós-lingüísticas adquiriram a deficiência auditiva após a aquisição 

de uma língua.  

            Diante destes aspectos a forma de comunicação vai depender das possibilidades 

da criança com surdocegueira. Sendo assim não podemos descartar nenhum método de 

comunicação: cada usuário tem um método ou procedimento específico feito sob 

medida e que vai depender de suas necessidades específicas (Cambruzzi e Ferreira, 

2004, Cambruzzi e Costa, 2005a).  

              Para que efetivamente um método tenha sucesso é primordial a presença de um 

parceiro de comunicação que seja sensível e receptível aos indícios que os surdocegos 

demonstram para que as interações possam ser estabelecidas (Cambruzzi, 2002a).  

             O processo da comunicação inicial com as crianças com surdocegueira ocorre 

através de um processo diferenciado. À medida que a criança responde os toques mais 

complexos ou gestos convencionais devemos introduzir sistematicamente formas 

receptivas abstratas - simbólicas, dentro de rotinas funcionais (Cambruzzi, 2002a).  

              As formas simbólicas incluem as senhas táteis que são feitas na mão da criança 

com  surdocegueira  assim como a linguagem falada, os sistemas pictóricos e o Braille, 

como outras formas abstratas simbólicas. Quando a criança com surdocegueira alcança 

um estágio simbólico podemos utilizar outros sistemas de comunicação. Portanto, as 

formas de comunicação a serem estabelecidas com a pessoa com surdocegueira são 

iniciadas com as formas mais simples (toque, choro, movimentos corporais) chegando 

às mais complexa como o sistema Braille tátil, Libras (Língua Brasileira de Sinais), 

linguagem oral, de acordo com a possibilidade cognitiva e motora do indivíduo 

(Cambruzzi, 2002a).  

               A linguagem oral pressupõe restos auditivos funcionais e uma educação 

fonoaudiológica. A leitura labial é difícil em função da perda visual, entretanto, a 

percepção da fala pode ocorrer através do uso de aparelho de amplificação sonora 

(AASI), portanto, por via auditiva (Cambruzzi, 2002a; Cambruzzi e Costa, 2005a).  

                No TADOMA, por outro lado, a criança com surdocegueira pode aprender a 

comunicar-se por meio do tato. Este método consiste para quem se dirige à criança, em 

colocar a mão deste sobre o seu próprio rosto de modo que possa, com o polegar na 

boca (lábios) e os dedos no maxilar, perceber as vibrações do órgão fonoarticulatórios e 

os movimentos produzidos. (Cambruzzi, 2002a; Cambruzzi e Costa, 2005a). 
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                 A linguagem gestual consiste em utilizar as palavras, gestos que serão 

percebidos tatilmente. O educando com surdocegueira, na maioria das vezes, ao 

comunicar-se por meio da linguagem gestual, pode alcançar sistemas mais 

complexos (Cambruzzi e Costa, 2005a) 

                 A dactilologia é outra maneira de estabelecer comunicação, correspondendo 

a cada uma das letras d alfabeto uma posição dos dedos. Para perceber o movimento dos 

dedos, a pessoa com  surdocegueira pode circundar com sua mão a mão do interlocutor. 

Este sistema tem como vantagem a transmissão da ortografia, mas exige muita atenção. 

É interessante usá-lo quando está se deslocando de um lugar para outro, pois permanece 

com as mãos livres. A desvantagem é a limitação do círculo de interlocutores a um meio 

muito especializado (Cambruzzi, 2002a).  

                   O sistema dactilológico visual ou no ar é uma modalidade que faz uso do sistema 

dactilológico das pessoas surdas. Realiza-se no ar e é captado visualmente. Entretanto, temos 

que realizar uma série de adaptações em função das condições visuais da pessoa surdocega  

para facilitar sua recepção, ou seja,  as letras devem ser realizadas em seu campo de visão, 

caso apresentem problemas no campo visual (Dorado, 2004).   

                    Outra forma de comunicação utilizada pelos surdocegos é o sistema dactilológico 

visual-tátil no qual o interlocutor realiza as letras no ar e, para que a pessoa surdocega 

reconheça cada letra, vai tocando com sua mão.  

                    Para Dorado (2004, p.11): O sistema dactilológico tátil ou na palma da mão, 

consiste em soletrar a mensagem apoiando cada uma das letras sobre a palma da mão da 

pessoa surdocega, para que esta possa captá-las tatilmente. A forma de se utilizar a mão 

dependerá exclusivamente das preferências de cada pessoa com surdocegueira: direita ou 

esquerda. A pressão das letras, no centro da palma da mão, não deve ser demasiadamente 

forte, porque se perderia a velocidade e cansariam as mãos, e nem fraca, de não ser percebida 

(Dorado, 2004).  

               Os traços de letras de imprensa, maiúsculas, na palma da mão deveriam ser utilizado 

por todas as pessoas com surdocegueira capazes de iniciar uma comunicação, já que permite 

uma comunicação mais abrangente. O interlocutor escreve a mensagem com seu dedo 

indicador no centro da palma da mão do surdocego, utilizando-se a estrutura da língua oral, 

como se estivéssemos escrevendo com o alfabeto (Cambruzzi, 2002a; Dorado, 2004; 

Cambruzzi e Costa, 2005a).  

                O Braille e o Moon são sistemas que podem ser utilizados por alunos com 

surdocegueira que diferem em tamanho e organização e o sucesso depende da 

combinação das habilidades da pessoa ao sistema. Já o Braille, é um sistema 

padronizado, projetado para a leitura e escrita. É composto por seis pontos em relevo 

que combinados entre si formam as letras, numerais, pontuações, etc. Este sistema pode 

ser utilizado por alunos com surdocegueira totais e as letras equivalem, em tinta, para a 

leitura e escrita (Cambruzzi, 2005b). 
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                 Há também o sistema Braille tátil ou manual, Tablitas Alfabéticas, 

Escrita em tinta, Sistema Malossi e a Língua de Sinais em campo reduzido, entre 

outras formas de comunicação. 

                 Há alunos com surdocegueira que manejam vários sistemas de comunicação. No 

entanto, outros fazem uso somente de aspectos elementares de um deles. Alguns se 

comunicam com gestos naturais e muitos carecem de qualquer sistema comunicativo. 

                Ultimamente, com os avanços nas pesquisas constatamos que o aluno com 

surdocegueira está freqüentando o ensino regular (Cambruzzi, 2013). 

 

Considerações Finais 

 

               Na última década a atenção e intervenção à pessoa com surdocecegueira, no Brasil, 

têm apresentado avanços expressivos. E, particularmente no campo da comunicação, visto 

que a questão comunicativa da pessoa com surdocegueira é a mais complexa. 

Consequentemente, na intervenção para a pessoa com surdocegueira os sistemas alternativos 

de comunicação se apresentam como um campo ainda em construção. Envolvem as formas, os 

níveis e a funcionalidade. Justamente, na conexão deste tripé há ainda uma grande lacuna 

para a construção do conhecimento. 
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Resumo 

A formação de professores de Educação Especial vem sofrendo profundas transformações. Se 

há alguns anos atrás este profissional era formado para atuar em espaços institucionalizados, 
considerados desde a década de sessenta por espaços segregacionistas que promoviam práticas 

de exclusão social e educacional, hoje há um novo direcionamento formativo, ou seja, este 

professor passa, cada vez mais, a agregar-se ao processo educativo inclusivo de alunos com 
necessidades educativas especiais (NEE) em classes comuns de escolas regulares de ensino. 

Desse modo para o entendimento atual da Educação Especial e da Educação Inclusiva no Brasil 

e em Portugal, no que se refere à formação e atuação de professores  no universo da escola, 
analisou-se alguns documentos legais que tratam do assunto. A análise do corpus documental 

pautou-se nos postulados de metodológicos de Oliveira (2007) e Cellard (2008). Os resultados 

permitem observar aspectos que se justapõem e outros que distinguem ambos os países no modo 

como é abordado este ponto em termos legais, fato que influencia a prática escolar. Como 
implicação desses dispositivos documentais, ressalta-se que a formação dos professores de 

educação especial não está a considerar mais como elemento da ação desses profissionais as 

Dificuldades de Aprendizagem Específicas (DAE) e que essa formação está a ocorrer em 
diferentes termos, desde o ensino presencial, que identifica Brasil e Portugal, transcorrendo pelo 

ensino a distância que diferencia, de certo modo, ambos os países. 

Palavras-chave: Educação Especial. Educação Inclusiva. Formação de Professores. 

 

Abstract 

The training of teachers of Special Education has undergone profound transformations. If a few 

years ago this professional was formed to act in institutionalized spaces, considered since the 

sixties by spaces segregationist practices that promoted social and educational exclusion, today 
there is a new direction formative, the teacher moves increasingly, to add to the process 

inclusive education of students with special educational needs in regular classes in regular 

schools of education. Thus for the current understanding of Special Education and Inclusive 

Education in Brazil and Portugal, with regard to the formation and action of teachers in the 
school universe, we analyzed some legal documents dealing with the matter. The Corpus 

analysis was based on assumptions of methodological de Oliveira (2007) and Cellard (2008). 

The results allow us to observe aspects that overlap and other distinguishing both countries on 
how this point is discussed in legal terms, a fact that influences the school practice. How 

implication of these devices documentary, it is emphasized that the training of special education 

teachers is not considered more as an element of the action of these professionals Specific 
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Learning Disabilitie and that training is occurring in different terms, since high face, which 

identifies Brazil and Portugal, spending by distance education that differentiates, somehow 

both countries. 
Keywords: Special Education. Inclusion Education. Teacher training. 

 

 

 

Introdução 

A educação especial incorporou a filosofia da educação inclusiva, filosofia que apesar das 

diversas prerrogativas para sua materialização nos sistemas de ensino, tem recebido impactos e 

limitações. Estes vêm obstaculizando a concretização de seus princípios e pressupostos, 

exatamente porque as políticas que a orientam não abarcam a complexidade conjuntural dos 

países aqui nomeados e o que representa a relação entre as redes de ensino, seus professores e o 

alunado que dela fazem parte.  

 Objetivamos contribuir para a discussão sobre o tema “ formação de professores 

de Educação Especial” no contexto das políticas de educação inclusiva. Desse modo, 

para o entendimento atual da Educação Especial e da Educação Inclusiva no Brasil e em 

Portugal, no que se refere à formação e atuação dos referidos professores no universo da 

escola, analisamos alguns documentos legais que tratam do assunto. 

Para dar início ao texto, contextualizamos teoricamente alguns conceitos basais 

referentes à educação inclusiva e as necessidades educativas especiais (NEE); 

posteriormente apresentamos e analisamos os documentos que integram um conjunto de 

proposições que constitui as políticas educativas no contexto da educação inclusiva no 

Brasil e em Portugal. Assim entendemos que, para que possamos perceber a educação 

inclusiva, precisamos pensar e refletir sobre como está a ocorrer à formação de 

professores de educação especial nos países aqui indicados. 

 

Contextualização Teórica 

 Para Brasil e Portugal, foi a partir da Declaração de Salamanca (1994) que a 

escola inclusiva ganhou força em atendimento a distintos movimentos mundiais (e.g., 

Convenção dos Direitos da Criança, realizada em Nova York/EUA, em 1989, e a 

Conferência Mundial sobre Educação Para Todos em Jomtien/Tailândia, 1990). A 

Declaração de Salamanca sobre Princípios, Política e Prática em Educação Especial é 

um documento que oferece um ordenamento de ações em Educação Especial que 

determina as linhas a serem concebidas com ênfase ao processo de inclusão. 
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Porém, muitas críticas são feitas pela forma incondicional como vem 

ocorrendo o processo de inclusão escolar em vários países. Lopes (2007, pp. 42-43) 

em relação ao movimento da inclusão incondicional em Portugal considera que: 

(...) estes arautos não têm qualquer preocupação especial com a qualidade do 

ensino, sequer com a sua simples existência, desde que as crianças estejam 
numa sala de aula regular. Eles, como qualquer outra pessoa que saiba o que é 

uma sala de aula regular, percebem que há numerosos alunos que estão lá em 

nome de um princípio, mas não em nome da aprendizagem. Acreditam 
piamente que essas salas são os únicos lugares no mundo onde as aprendizagens 

têm lugar. Fora delas nada pode ser ensinado, nada pode ser aprendido e tudo é 

exclusão. 

 

Em relação ao Brasil, Beyer (2003, p.4) apresenta a seguinte posição: 

Parece-me claro um forte anacronismo entre as pretensões legais (isto é, das 

políticas educacionais), com evidente priorização do paradigma da educação 
inclusiva dos alunos com necessidades educacionais especiais, e a realidade do 

sistema escolar brasileiro. Esta mostra escolas despreparadas para lidar com 

classes inclusivas, [com] falta de materiais adequados, professores com poucas 

condições (sem falar no aspecto motivacional) para atuar diferencialmente em 
sala de aula, com alunos ditos normais e alunos com necessidades especiais, etc. 

 

Diante do exposto, e tendo como foco de análise alunos com NEE significativas, 

somos favoráveis a posição de Correia (2008a) de que a classe regular não é a única 

possibilidade de implementação de um sistema inclusivo, pois a “a inclusão deve 

admitir, sempre que necessário, outros modelos de atendimento para além da classe 

regular” (Correia, 2008a, p.11). A definição de inclusão defendida por este autor 

considera,  

 
por inclusão a inserção do aluno na classe regular, onde, sempre que possível, 

deve receber todos os serviços educativos adequados, contando-se para esse fim, 

com um apoio apropriado(e.g., docentes de educação especial, outros técnicos, 
pais, etc.) às suas características e necessidades. (Correia, 2008a, p.9) 

 

Deste modo, avaliamos que alunos que apresentam NE, e, especialmente alunos 

com NEE significativas, desafiam os sistemas educativos a promoverem práticas 

inclusivas eficazes. Para fins de conceitualização, consideramos o termo NE uma 

expressão usada para descrever um conjunto de características de alunos que, de acordo 

com Correia (2008b, p.43), trata-se de: 
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(...) um conjunto de factores, de risco ou de ordem intelectual, emocional e física, 

que podem afectar a capacidade de um aluno em atingir o seu potencial máximo 

no que concerne a aprendizagem acadêmica e socioemocional. Estes factores 
podem, assim, originar “discapacidades” ou “talentos”, podem afectar uma ou 

mais áreas do funcionamento do aluno e podem ser mais ou menos visíveis. 

 

A definição inclui três grupos de alunos: os sobredotados, aqueles em risco 

educacional e aqueles que apresentam NEE (Correia, 1997, 2001; Smith, Polloway, 

Patton, & Dowdy, 1995). Alunos em risco educacional são aqueles que, em decorrência 

de fatores como álcool, drogas, gravidez na adolescência, negligência, abuso, ambientes 

socioeconômicos e socioemocionais desfavoráveis, entre outros, podem vir a 

experimentar insucesso escolar (ex. problemas de aprendizagem) caso intervenções não 

sejam adequadas às suas necessidades (Correia, 2008b, 2008c). E alunos sobredotados 

são aqueles que, “devido a um conjunto de aptidões excepcionais, são capazes de atingir 

um alto rendimento” (Correia, 2008b, p.53). Portanto, devido a potencialidades elevadas 

em determinadas áreas (ex.: aptidão acadêmica específica, pensamento criativo ou 

produtivo, entre outras) requerem programas e/ou serviços educativos específicos 

(Correia, 2008b). 

O termo NEE é usado para descrever um conjunto de alunos que, “por exibirem 

determinadas condições específicas podem necessitar de apoio de serviços 

especializados durante todo ou parte do seu percurso escolar, de forma a facilitar o seu 

desenvolvimento académico, social e emocional” (Correia, 2008a, p.23). Por condições 

específicas entende-se alunos com perturbações do espectro do autismo, problemas 

intelectuais, dificuldades de aprendizagem específicas (DAE), desordem por défice de 

atenção com ou sem hiperactividade, problemas sensoriais (visuais e auditivos), 

problemas emocionais ou de comportamento, problemas de comunicação, linguagem e 

fala, problemas motores, problemas de saúde, traumatismo craniano, multideficiência e  

cegos-surdos (Hallahan & Kauffman, 2003; Correia, 2001, 2008b). Por serviços 

especializados entende-se um conjunto de apoios no âmbito educativo, terapêutico, 

médico, social e psicológico, que visam “a prevenção, redução ou supressão da 

problemática do aluno” (Correia, 2008a, p.23-24). 

Quando se procura definir NEE, é importante tomar em consideração a 

diversidade das características dos alunos, que se trata de uma população extremamente 
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heterogênea, e a necessidade de em função dessas características e consequências 

para o desenvolvimento e aprendizagem, os alunos serem elegíveis para serviços de 

apoio especializados (Hallahan & Kauffman, 1991; 2003). A diversidade de 

características está relacionada com a natureza das NEE (tipo, causa, severidade e 

implicações educativas) e com o próprio aluno (idade, sexo e historial) e assim as NEE 

variam de ligeiras ou temporárias a significativas ou permanentes que podem prolongar-

se ao longo da escolaridade do aluno (Hallahan & Kauffman, 1991; Correia, 1997; 

2008b; Lieberman, 2010) 

As NEE significativas são consequências de alterações no desenvolvimento da 

criança e adolescente por problemas de origem orgânica, funcional e/ou por déficits 

socioculturais e econômicos graves que causam problemas sensoriais, intelectuais, 

físicos, ou emocionais, entre outras alterações no desenvolvimento, ocasionando 

determinadas condições específicas, tais como: problemas intelectuais ou DAE 

(Correia, 1997; 2008b). Já as NEE ligeiras manifestam-se “como problemas ligeiros de 

leitura, escrita ou cálculo ou como problemas ligeiros, atrasos ou perturbações menos 

graves ao nível do desenvolvimento das funções superiores, tais como: desenvolvimento 

motor, perceptivo, linguístico e socioemocional” (Correia, 2008b, p. 48). 

Consideramos, então, que a questão em voga neste momento é como fazer o 

possível para que a educação chegue a todos os alunos em contextos regulares o menos 

restritivo possível (Sánchez, 2005), sendo a educação inclusiva fundamentada e 

organizada por documentos legais os quais serão foco de análise neste trabalho no 

sentido da sua influencia para formação de professores,  

 

Contextualização metodológica 

A análise do corpus documental pautou-se nos postulados de metodológicos de  

Oliveira (2007) e  Cellard (2008). 

A utilização de documentos como fonte de pesquisa é deveras relevante, pois a 

quantidade de subsídios advindos dessas fontes valida sua consideração nas Ciências 

Humanas e Sociais porquanto permite a compreensão de elementos cuja abrangência, 

precisa de dados que envolvam o contexto histórico e sociocultural. Documentos 

escritos compõem um manancial assaz valioso para quem pesquisa nas ciências sociais 

e humanas, pois através dessas fontes torna-se possível recompor fatos pretéritos de 
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épocas remotas e recentes, aparecendo, muitas vezes, como singulares indícios de 

algum tipo de ação humana em certo período. Além disso, a apreciação documental 

possibilita a análise do desenvolvimento, amadurecimento ou de progresso de 

indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos, comportamentos, mentalidades, práticas, 

entre outros. (Cellard, 2008) 

Citando Oliveira (2007) a referir-se sobre a pesquisa documental, o 

entendimento é que “a documental caracteriza-se pela busca de informações em 

documentos que não receberam nenhum tratamento científico, como relatórios, 

reportagens de jornais, revistas, cartas, filmes, gravações, fotografias, entre outras 

matérias de divulgação” (p. 69). 

Assim a partir da premissa que “Uma pessoa que deseja empreender uma pesquisa 

documental deve, com o objetivo de constituir um corpus satisfatório, esgotar todas as pistas 

capazes de lhe fornecer informações interessantes” (Cellard, 2008, p. 298). Ainda de acordo 

com Cellard (2008) a análise documental é precedida por uma  análise preliminar e deve 

respeitar cinco aspectos: o contexto, a autenticidade, a natureza, os autores e os conceitos chave 

e a lógica interna do texto.  

Portanto, neste trabalho realizamos uma análise preliminar dos seguintes documentos 

que objetivaram compor este corpus: Decreto-Lei Português nº 3/2008, de 7 de janeiro, que 

prevê a reestruturação dos Serviços de Educação Especial, e, no Brasil, a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, promulgada também em 2008. Outros 

documentos legais para a compreensão atual da Educação Especial e da Educação Inclusiva no 

Brasil são a Resolução nº 02/2001 que institui as Diretrizes Nacionais da Educação Especial na 

Educação Básica, o Decreto nº 6.571, de 17 de setembro de 2008, que dispõe sobre o 

Atendimento Educacional Especializado, a Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009, que Institui 

as Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, 

modalidade Educação Especial, e o Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011, que dispõe 

sobre a Educação Especial, o Atendimento Educacional Especializado e dá outras providências.  

Essa apreciação prévia acabou por ratificar os documentos supracitados pelo contexto 

histórico que os abrangia, ou seja, todos foram produzidos após os anos 90 do séc. XX, época 

que congregou o prenúncio de diversos movimentos em prol da educação inclusiva e da 

inclusão de pessoas com NE na escola comum tanto no Brasil como em Portugal.  

A confirmação desses documentos considerou também a sua autenticidade, pois se 

tratam de documentos normativos de natureza legislativa, elaborados por autoridades 

reconhecidas no campo educacional de ambos os países que têm em comum, como conceitos 

chave e lógica interna, orientações relacionadas à área da Educação Especial, a Educação 

Inclusiva e a Formação de Professores.  

 

Apresentação, análise e discussão dos resultados 
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Os documentos referidos nesta reflexão integram um conjunto de proposições que 

constitui o paradigma educacional da Escola Inclusiva
189

, e podemos afiançar que estão a 

influenciar muitos outros documentos, discursos e referendando muitas práticas, bem como 

a formação de professores na área da Educação Especial, como veremos a seguir. 

Em relação à prestação de serviços de Educação Especial, a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva – PNEEP-EI (2008), define que o 

professor de educação especial deverá prestar o atendimento aos alunos com NEE e alunos com 

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

Sobre a formação de professores, as diretrizes de 2001 citam o que já previsto no 

inciso III do Art. 59 da LDBEN nº 9394/96, em termos da formação do professor para 

atuação na área da educação especial, ou seja, o professor “capacitado” e o professor 

“especializado” em educação especial. A LDBEN nº 9394/96, que não foi abolida ou 

modificada nesse ponto, aproxima-se da atual PNEE-EI e dos programas de formação 

que estão vigendo no Brasil em relação ao professor “capacitado”. 

Todavia, esta mesma LDBEN nº 9394/96, que tem na Resolução nº 02/2001 o seu 

pormenor, distancia-se e entra em choque com a atual PNEE-EI e com os programas de 

formação dela decorrentes, no que diz respeito ao professor “especializado”. A 

Resolução nº 02/2001 é explícita em seu Art. 18, inciso I, ao instituir que o professor 

especialista deve provar 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. 

Com base nesses elementos, um estudo realizado por Bueno (2002) apontou que, 

no Brasil, até o ano de 2000, havia 31 cursos de Pedagogia com habilitação em 

Educação Especial e um único curso de Licenciatura Plena em Educação Especial, o da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no estado do Rio Grande do Sul. 

Somente no ano de 2008 foi criado o segundo curso de Licenciatura em Educação 

Especial, na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), no estado de São Paulo.   

Além desses dois cursos, segundo dados disponibilizados pelo MEC190, o Brasil 

conta, atualmente, com mais dez universidades privadas que constituíram o curso de 

Licenciatura em Educação Especial, na modalidade presencial: em 2009 a Fundação 

Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC), Universidade do Sul de Santa 

                                                             
189 Manteremos o termo “Inclusão” e as expressões “Escola Inclusiva”, ”Educação Inclusiva”, pois são as 
definições atribuídas pelas políticas educacionais dos países em questão. 
190 http://emec.mec.gov.br/Site visitado no dia 19/02/2013 
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Catarina (UNISUL) e Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC), em 2010 

o Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (UNIDAVI), 

Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) e a Universidade Comunitária da Região de 

Chapecó (UNOCHAPECÓ), Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE), e, por 

fim, em 2011 a Faculdade Regional de Blumenau (FURB). 

No que tange à difusão de uma formação de professores de modo apressado, 

nomeadamente para a educação especial, no ano de 2003, o Ministério da Educação 

(MEC) cria o Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade (PEI–DD), que teve 

como meta reorganizar a função dos sistemas de ensino, convertendo-os em sistemas 

educacionais inclusivos. Nesse programa, incidiu a capacitação de gestores e 

educadores de vários municípios brasileiros com vistas à promoção de todos à 

escolarização, buscando arranjar o Atendimento Educacional Especializado (AEE) e a 

acessibilidade, prevendo, também, as chamadas NEE que incluíam as Dificuldades de 

Aprendizagem (DA). (Costas, 2008). 

Conforme Mendes (2011), no ano de 2006, quando houve a reorganização o 

Curso de Pedagogia por meio da Resolução CNE/CP nº 01/2006, extinguiram-se as 

habilitações, inclusive as que previam a terminalidade em Educação Especial. Portanto, 

há um hiato na formação de um profissional em cursos superiores na área de Educação 

Especial com exceção dos cursos de licenciatura supracitados. Em vista disso, no Brasil, 

existem atualmente doze cursos que formam professores de educação especial, em nível 

superior, e cursos de aperfeiçoamento e de pós-graduação na modalidade de AEE. 

Mencionando igualmente Mendes (2011), presentemente estão em atividade três 

programas, organizados pelo MEC, para a formação de professores em educação especial: o 

PEI–DD, já aludido, o Programa de Formação e Professores em Educação Inclusiva (PFEI) e o 

Programa de Apoio a Educação Especial (PROESP). O PEI-DD, que funciona há dez anos, 

compreende 162 municípios-polo, oferecendo cursos de 40h de duração. Participam professores 

e gestores que deverão “multiplicar” esta exígua formação junto aos seus pares nas escolas de 

origem.  

O PFEI está composto de cursos de extensão/especialização no campo do AEE. As 

universidades públicas federais e estaduais brasileiras  podem inscrever-se por meio de editais 

propostos pelo MEC e proporcionar essa formação. Esses cursos sucedem a distância e têm uma 

carga-horária que varia de 180 (cursos de extensão ou aperfeiçoamento, especialização) a 360 

horas (cursos de especialização). As universidades devem ofertar, no mínimo, 50 turmas com, 

mínimo, 20 alunos cada uma e deverão atender tanto profissionais que apresentem diploma de 

licenciatura em qualquer área e que não atuem com educação especial, como professores 

licenciados que já atuam na sala comum com educação especial.  
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O AEE consiste em um Curso de Aperfeiçoamento designado a professores de 

escolas públicas municipais e/ou estaduais. Sendo de aperfeiçoamento, a formação é 

continuada, feita em serviço e a carga horária total de 180h (cento e oitenta horas), em 

grande parte (87%), é desenvolvida na modalidade a distância191. Desse modo, para 

atuação no AEE, o professor deve ter formação inicial192 que o habilite para o exercício 

da docência e formação específica na Educação Especial, inicial ou continuada. Após a 

formação, os professores deverão atuar nas Salas de Recursos Multifuncionais com o 

alunado, público-alvo da Educação Especial, que não atende, em sua globalidade, os 

alunos com NEE. Ponderamos ser muito relevante enfatizar que a formação em cursos 

de AEE não alcança os transtornos globais do desenvolvimento  e nem altas 

habilidades/superdotação; compreende exclusivamente deficiências (mental, visual e 

física) e a surdez. Não obstante, os documentos que compõem o Programa asseguram 

que o professor deve atender a toda diversidade do alunado (Borowsky, 2010). 

Enfim, o PROESP, que contempla uma díade entre a anterior Secretaria de Educação 

Especial SEESP, agora Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização Diversidade e 

Inclusão - SECADI, e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior - 

CAPES e tem por finalidade investimentos tanto na formação docente quanto na pesquisa na 

área da Educação Especial, através de   cursos de pós-graduação stricto senso (mestrado e 

doutorado) que tenham como foco temático a Educação Inclusiva. Em igual formato ao PFEI, as 

universidades, como um todo, podem pleitear o financiamento para estes cursos por meio de 

editais. Já sucederam três e o último foi em 2009. 

Nesses três programas, a formação dos professores, para atuarem com educação especial, 

tem o mesmo foco já delimitado pela PNEE-EI: 

 

Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a integrar a 

proposta pedagógica da escola regular, promovendo o atendimento às 
necessidades educacionais especiais de alunos com deficiência, transtornos 

globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação”. (SEESP/MEC, 

2008, p.9)  

 

Consequentemente, a formação do professor de educação especial presentemente não 

observa, em nenhum desses programas, o atendimento a todas as NEE, excluindo algumas tão 

significativas quantos as sinalizadas pelos documentos, que são nomeadamente as DAE.  

                                                             
191

 No Brasil, a educação a distância ganhou, nas duas últimas décadas, um investimento forte do 

governo, principalmente em cursos de formação inicial, pelo baixo custo em pessoal e em recursos. 
192 A Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul/Brasil, oferta Cursos de Licenciaturas 

em Educação Especial desde a década de 1980, diferenciando-se dos demais estados brasileiros que 

ofertavam conhecimentos específicos de Educação Especial em Cursos de Pedagogia – Licenciatura.  
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Em relação à formação de professores em Portugal, com o Tratado de Bolonha 

(1999), advieram alterações no sistema de Educação Superior na União Européia (UE), com 

decorrências consideráveis na formação de professores, passando para um total de cinco anos 

de estudos superiores, organizados em dois ciclos: um 1º Ciclo com seis semestres (e.g. 

licenciatura em Pré-Escola) e um 2º Ciclo com três ou quatro semestres (e.g. Mestrado em Pré-

Escola). “Somente depois deste 2º Ciclo concluído é que o profissional é considerado 

“professor” e pode assumir autonomamente uma turma ou classe” (Rodrigues & Lima-

Rodrigues, 2011, p.93). 

Diversamente ao Brasil, que forma professores para trabalhar em Educação Especial em 

vários níveis e modalidades, Portugal, está em consonância com a legislação vigente: a 

formação em Educação Especial é considerada uma “especialização” docente e pode ser 

adquirida em cursos de “Especialização em Educação Especial” (2 semestres) ou na frequência 

e aprovação da parte curricular do Mestrado em Educação Especial (2 semestres) (Rodrigues 

& Lima-Rodrigues, 2011). Assim sendo, para ser especialista em Educação Especial, terá 

uma longa carreira de formação a percorrer 

 

o professor que, na data do ingresso ao curso de especialização, tenha pelo 
menos cinco anos de serviço docente. Assim, hoje, para ser professor de 
Educação Especial, o caminho é: 1º Ciclo (180 Créditos, em 6 semestres) + 2º 
Ciclo (90 ou 120 Créditos, em 3 ou 4 semestres) + cinco anos de serviço docente 
+ especialização/parte acadêmica do mestrado (60 Créditos, em 2 semestres). É, 
sem dúvida, uma longa carreira de formação. (Rodrigues & Lima-Rodrigues, 

2011, p.94). 

 

Os cursos de especialização em Educação Especial podem ser constituídos em seis 

campos segundo a legislação portuguesa: Cognitivo-motor; Emocional e da Personalidade; 

Audição e Surdez; Visão; Comunicação e Linguagem e Intervenção precoce. A considerar-se  as 

esferas concebidas para a formação de professores de Educação Especial que precisarão 

trabalhar em projetos de inclusão em escolas regulares, a formação é restrita a alguns campos 

“uma vez que se espera que eles só trabalhem com alunos com condições de deficiência, ainda 

que a solicitação da escola seja bem mais ampla, solicitando apoio para todos os alunos que 
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apresentam dificuldades significativas no seu processo de aprendizagem” (Rodrigues & 

Lima-Rodrigues, 2011, p.95)193. 

No que se refere à prestação dos serviços de Educação Especial, há outros documentos 

legais para a compreensão atual da Educação Especial e da Educação Inclusiva no Brasil, sendo: 

o Decreto nº 6.571, de 17 de setembro de 2008, que dispõe sobre o Atendimento Educacional 

Especializado, a Resolução nº4, de 02 de outubro de 2009, que Institui as Diretrizes 

Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade 

Educação Especial, e o Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011, que dispõe sobre a 

Educação Especial, o Atendimento Educacional Especializado e dá outras providências. 

Em Portugal, o documento legal que considera o assunto dos serviços de Educação 

Especial, é o Decreto-Lei Português nº 3/2008. Correia (2008a, 2008c) considerou que o 

documento não garante a existência e a eficácia dos Serviços de Educação Especial para todos 

os alunos com NEE significativas ou permanentes (como o decreto denominou). Por 

conseguinte, não assevera os interesses de todos que necessitam desses serviços. Por exemplo, 

os alunos com DAE não são mencionados no documento, o que pode levar a entendimentos de 

que não apresentam NEE significativas e de que apoios especializados não são prioridades a 

eles. O Decreto-Lei nº 3/2008 considera que os apoios especializados, 

 

Visam responder às necessidades educativas especiais dos alunos com limitações 

significativas ao nível da actividade e da participação num ou vários domínios de 

vida, decorrentes de alterações funcionais e estruturais, de caráter permanente, 
resultando em dificuldades continuadas ao nível da comunicação, da 

aprendizagem, da mobilidade, da autonomia, do relacionamento interpessoal e da 

participação social e dando lugar à mobilização de serviços especializados para 
promover o potencial de funcionamento biopsicossocial (p.155). 

 

Dentre as NEE significativas o documento menciona um grupo restrito, limitando 

a alunos surdos, cegos e com baixa visão, com perturbações do espectro do autismo e 

com multideficiência e surdo-cegueira. Sobre esse grupo restrito, citado no Decreto-Lei, 

Correia (2008b, p.40) considerou: 

 

Estes alunos só perfazem 3% do número total de alunos com NEE 
significativas, podendo-se concluir que os restantes 97% são alvo de 

discriminação, uma vez que sequer são citados (ex., alunos com deficiência 

mental/problemas intelectuais, alunos com dificuldades de aprendizagem 
específicas severas, alunos com perturbações emocionais graves, entre outras, 

cujas problemáticas são todas elas de caráter permanente). 

 

                                                             
193

 Temos conhecimento de que a Universidade do Minho, além do Mestrado em Intervenção Precoce, 
também forma em Dificuldades de Aprendizagem Específicas. 
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No Decreto-Lei, o que podemos considerar como possibilidade de atendimento da 

Educação Especial a alunos com DAE encontra-se no Capítulo II e “pressupõe a 

referenciação das crianças e jovens que eventualmente dela necessitem, a qual deve ocorrer 

o mais precocemente possível, detectando os factores de risco associados às limitações ou 

incapacidades” (p.156). O que está subentendido é que a referenciação e o processo de avaliação 

é indicado para alunos que apresentam NEE as quais estejam interferindo no desenvolvimento 

acadêmico, pessoal e socioemocional. 

Desse modo, consideramos que a legislação educacional não contempla um 

processo que permita responder adequadamente, em termos de serviços de educação 

especial, às necessidades de todos os alunos com NE (Correia, 2008a, 2008b; 

Rodrigues, 2010).  

Em termos de Brasil, há muitas aproximações de concepções e encaminhamentos 

em relação às questões analisadas sobre o assunto tratado em Portugal, os quais serão 

analisados e discutidos a seguir. 

A PNEEP-EI (2008) definiu como público-alvo da Educação Especial, para o 

AEE nas escolas regulares, os alunos com deficiência, transtornos globais de 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. E, para os alunos com transtornos 

funcionais específicos, a Educação Especial deverá atuar de forma articulada com o 

ensino comum, orientando para o atendimento às NEE desses alunos. De acordo com a 

PNEEP-EI (2008), os transtornos funcionais específicos194 referem-se à dislexia, 

disortografia, disgrafia, discalculia195, transtorno do déficit atenção e hiperatividade, 

entre outros. 

Sob esse aspecto, as DAE passam a ser tratadas no espaço da relação pedagógica, 

onde, muitas vezes, são produzidas, comprometendo os envolvidos, forçando-os a 

buscar alternativas na sala de aula e não mais por meio de encaminhamentos para a sala 

de recursos e/ou para a classe especial. (Costas, 2008) 

Porém, a correlação entre o professor da classe comum e o professor da educação 

especial, por intermédio de um trabalho articulado para o atendimento aos alunos que 

apresentavam as DAE, não teve sequer a possibilidade de iniciar-se, quiçá de 

consolidar-se. Para agravar a situação dos alunos com DAE, o Decreto nº 6.571 e a 

                                                             
194

 Consideramos que “transtornos funcionais específicos” seja um termo equivalente ao conceito de 
dificuldades de aprendizagem específicas. 

195 Esta nomenclatura foi substituída na literatura por Dificuldades de Aprendizagem Específicas na 

Matemática. 
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Resolução nº 4, de 02 de outubro de 2009, que preveem o público-alvo da Educação 

Especial, excluíram os transtornos funcionais específicos, mesmo estando na 

política de 2008. O Decreto nº 7.611/2011 ratifica o público-alvo definido nos 

documentos anteriores. Antes, ao menos, eram previstas ações de articulação entre o 

professor de educação especial e o professor da classe comum; na atualidade, elas foram 

totalmente abolidas dos serviços de AEE, os quais devem ser garantidos pela Educação 

Especial, por meio dos serviços de apoio especializado. 

O Decreto nº 6.571/2008196 e, posteriormente, o Decreto nº 7.611/2011, definiram 

o AEE como conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos 

organizados institucionalmente, prestado de forma complementar ou suplementar à 

formação dos alunos, público-alvo da Educação Especial, no ensino regular. O 

atendimento é oferecido em Salas de Recursos Multifuncionais, que são ambientes 

dotados de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos voltados a 

eliminar as barreiras que possam impedir e/ou interromper o processo de escolarização. 

As Salas de Recursos Multifuncionais devem funcionar na própria escola que o 

aluno frequenta ou em outra escola de ensino regular que o acolha no turno inverso da 

escolarização por não ser substitutivo. O AEE também pode ser desenvolvido em 

Centros de Atendimentos Educacionais Especializados197, públicos ou privados, sem 

fins lucrativos, conveniados com as Secretarias de Educação. 

Conforme consideram Rodrigues e Lima-Rodrigues (2011), a demanda da escola 

é bem mais ampla do que unicamente o trabalho com alunos em condições de 

deficiência, pois os princípios da escola inclusiva solicitam apoios para todos os alunos 

com dificuldades significativas no seu processo de aprendizagem. E, nesse sentido, os 

documentos normativos à área da Educação Especial numa perspectiva inclusiva 

precisarão necessariamente contemplar as DAE, prevendo-as como particularidade do 

funcionamento de muitos dos alunos com NEE que se encontram na escola comum, 

bem como na formação dos seus profissionais para que possam prestar um atendimento 

pedagógico atinente e preciso a esses indivíduos. 

 

                                                             
196 Hoje revogado pelo Decreto n.º7.611/2011. 
197 Centro de Atendimento Educacional Especializado foi à nova denominação atribuída pelos decretos 

referente à Escola Especial, devendo se adaptar as novas demandas e consequentemente a outras formas 

de organização. 
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Conclusões 

A partir 1960 a educação torna-se um investimento para organismos 

internacionais como o Banco Mundial. As universidades passaram por diversas 

transformações, pois por largo tempo receberam pouco ou nenhum recurso para seu 

próprio custeio e para o estabelecimento de novos cursos. Todavia, contíguo aos 

investimentos, nas áreas técnicas e tecnológicas, a área das humanidades passa a 

granjear recursos para apresentar determinadas novidades que preconizam  a “educação 

para todos”. 

Na área da Educação Especial, testemunhamos a proliferação de cursos de 

aperfeiçoamento e de especialização com vistas ao Atendimento Educacional 

Especializado em detrimento da formação inicial em instituições de ensino superior.  

Destacamos, ainda, que essa formação está prevista para acontecer, 

preferencialmente, a distância, pois o Decreto nº 5.622/05 regulamenta o artigo 80 da 

Lei nº 9.394/06, que trata do credenciamento para educação a distância, e, por meio do 

Decreto nº 5.800/06, que trata sobre a Universidade Aberta do Brasil, foram criados 

inúmeros cursos a distância. 

De tal modo, ficam as seguintes indagações: qual a qualidade desta formação que 

escasso espaço de tempo reserva para a interlocução dos professores com os 

formadores, mas que conjetura que o “professor do AEE” seja hábil em dominar 

informações sobre múltiplos alunos, em distintos graus de escolarização, nas mais 

diferentes configurações de ensino e que ainda possa operar em uma pluralidade de 

meios educativos? Como e onde estão os alunos do DAE que, a despeito desta 

megalômana formação do “professor do AEE”, não receberão o suporte pedagógico 

imperativo à sua aprendizagem e ao seu desenvolvimento? 

Por conseguinte, inferimos que em relação aos marcos formativos, os professores de 

Educação Especial, tanto Brasil como Portugal não tem contemplados , na sua integralidade, a 

solicitação da “escola para todos”, suprimindo categorias relevantes como as DAE dos 

documentos legais e consequentemente dos Cursos de formação, o que influencia o processo de 

inclusão escolar dos alunos com NEE significativas, em termos dos apoios especializados, na 

área em questão. 

 

Por fim, com toda essa diversidade em termos de alunado e de formação, 

entendemos que, mais do que nunca, urge recolocarmos o professor de educação 
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especial em seu status profissional, pois desta designação é credor. A nosso ver, 

torna-se mister ultrapassar esta formação reduzida via AEE no caso do Brasil e  em 

Portugal  superar a questão da baixa carga horária que abordam assuntos alusivos a 

Educação Especial nos cursos de licenciatura.  
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POLÍTICA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL: NOVAS DEMANDAS PARA A 

FORMAÇÃO DOCENTE? 
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Resumo 

 

O presente trabalho discute a proposta do Atendimento Educacional Especializado 

(AEE) para os sujeitos da educação especial que frequentam a escola comum na 

perspectiva da educação inclusiva, focando a formação do professor de educação 

especial a fim de entender se a atual política trouxe ou não novas demandas à formação 

desse professor e quais são essas demandas, a partir das narrativas de professores de 

educação especial de um município da Grande Vitória/ES. Para discorrermos sobre a 

formação do professor de educação especial, encontramos apoio nas pesquisas de 

Barreto e Souza (2004), Bueno (2001 e 2004) e Baptista (2011) sobre as reais 

necessidades e atribuições desse professor na perspectiva da educação inclusiva. Por 

meio das narrativas dos professores em situação de grupo focal, buscamos compreender 

as suas concepções e ações ao realizarem seu trabalho no AEE para alunos da educação 

especial. Percebemos que as narrativas indicam práticas ainda em processo de reflexão e 

construção, com vistas a se constituírem como inclusivas, sobretudo um questionamento 

constante sobre como se sentem e devem trabalhar a partir da legislação vigente e da 

demanda real que encontram no cotidiano da escola. Apontam a dificuldade de inter-

relação entre as práticas desenvolvidas nos atendimentos especializados e os processos 

de ensino e aprendizagem na sala de aula comum. 

 

Palavras-chave: Atendimento Educacional Especializado, formação de professores, 

política de educação especial.  
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Abstract 

 

This paper discusses the proposed Care Specialized Education (AEE) for the subjects of 

special education who attend school in the common perspective of inclusive education, 

focusing on the formation of the special education teacher in order to understand 

whether or not the current policy brought new demands the formation of the teachers 

and what are these demands, the narratives of special education teachers in a city of 

Vitória / ES. To discorrermos on the formation of special education teacher, found 

support in research Barreto and Souza (2004), Bueno (2001 and 2004) and Baptista 

(2011) on the real needs and duties of the teacher from the perspective of inclusive 

education. Through the narratives of teachers in the focus group situation, we seek to 

understand their ideas and actions while performing his work in ESA for special 

education students. We realize that the narratives indicate practices still in the process of 

reflection and construction, with a view to forming themselves as inclusive, especially 

constant questioning about how they feel and should work from the legislation and the 

actual demand that are in the school routine. Point out the difficulty of inter-relationship 

between the practices developed in specialized care and the processes of teaching and 

learning in the regular classroom. 

 

Keywords: Care Specialized Education, teacher training, special education policy. 

 

 

1Introdução 

 

No Brasil, avanços significativos foram promovidos com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, nº 9.394/96, que definiu a educação especial como modalidade de ensino, 

que perpassa transversalmente os diferentes níveis e modalidades de ensino, tendo o 



 

Parte II |Pág. 3042  

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. 

 

início da sua oferta “(...) na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação 

infantil198” (BRASIL/LDB, p.24, 1996).  

Essa modalidade de educação é considerada como um conjunto de recursos 

educacionais e de estratégias de apoio que estejam à disposição de todos os alunos, 

oferecendo diferentes alternativas de atendimento. 

Desde 2008, convivemos com a atual definição do público-alvo da educação especial, 

estabelecida pela Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Inclusão – 

PNEE-EI, que considera os sujeitos da educação especial às pessoas com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento (TGD) e altas habilidades/superdotação 

(AH/SD). 

Na PNEE-EI (2008, p.06), podemos verificar ainda que houve uma evolução em torno 

de 107% na matrícula de alunos da educação especial. No que se refere ao ensino 

comum, essa evolução foi de 640% de 1996 a 2006, conforme dados do Censo Escolar 

(2006). No entanto, no âmbito da educação infantil, encontramos ainda uma baixa 

concentração de matrículas nas salas comuns em comparação aquela das escolas e 

classes especiais. 

Considerando que é na educação infantil que os sujeitos da educação especial e os 

demais sujeitos da educação “(...) desenvolvem as bases necessárias para a construção 

do conhecimento e desenvolvimento global (...)” (BRASIL/PNEE-PEI, 2008, p. 10) é 

que necessitamos investigá-la, especialmente, no que se refere às ações pedagógicas que 

os promoverão. 

Atualmente, o atendimento às crianças pequenas, público-alvo da educação especial, 

vem ocorrendo, gradualmente, nos ambientes regulares do contexto educativo.  No 

entanto os serviços educacionais oferecidos a elas em ambientes segregados ainda 

coexistem.  Mas a presença da criança na escola regular – embora em quantidade 

pequena – e as contribuições em sua educação e socialização que têm sido geradas 

nesse ambiente que se pretende inclusivo já se impõem. 

                                                             
198

 A Lei 12.796, de 04 de abril de 2013, alterou a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no seu Art. 29 
destaca que “a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 
desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, 
intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.” Essa alteração insere a 
redução de idade para o atendimento da criança na educação infantil de até 6 anos para até 5 anos. 
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Diversos estudos apontam avanços no desenvolvimento das crianças com 

deficiência mental que tiveram oportunidades de iniciar um trabalho pedagógico na 

tenra idade.  Muitos aspectos no desenvolvimento cognitivo, socioafetivo e motor 

podem ser favorecidos a partir de intervenções educacionais precoces. Entre esses 

estudos encontramos o de MENDES (2010) que define as creches como o marco zero 

da inclusão. 

Para que isso seja possível, identificamos o professor não somente com a sua ação 

docente cotidiana, mas como o professor-pesquisador, aquele que “faz escola”, 

avaliando continuamente o processo educativo, transformando a escola em espaço de 

produção de conhecimento, possibilitando a ação contínua que vai subsidiar a reflexão 

como ato propulsor de avanço (BAPTISTA, 1999). 

O interesse em contribuir com o processo de inclusão dessas crianças na Educação 

Infantil, pela via da formação inicial e continuada de professores, tem sido uma 

constante em nossas pesquisas, porque vemos como fundamental o investimento na 

formação do professor numa perspectiva da constituição do professor crítico-reflexivo, 

tendo a pesquisa como eixo dessa formação aliada à ideia da concepção do trabalho 

docente de forma colaborativa. 

Nesse sentido, o presente trabalho discute a proposta do Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) para os sujeitos da educação especial que frequentam a escola 

comum na perspectiva da educação inclusiva, focando a formação do professor de 

educação especial a fim de entender se a atual política trouxe ou não novas demandas à 

formação desse professor e quais são essas demandas, a partir das narrativas de 

professores de educação especial de um município da Grande Vitória/ES. 

 

2 Contextualização Teórica 

 

Os estudos que se propõem a trazer um panorama da inclusão de crianças na escola 

comum de Educação Infantil, associando novas perspectivas às novas práticas 

pedagógicas, sobretudo, demonstram que é fundamental investir na formação de 

professores, no geral, dos profissionais da escola, porque “[...], o professor deve ser 
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formado e/ou capacitado de maneira, a saber, mobilizar seus conhecimentos, 

articulando-os mediante ação e reflexão teórica-prática” (GLAT et al, 2006, p. 2).  

A LDBEN no Art. 59, inciso III, apresenta dois perfis de professores para atuarem com 

os alunos que apresentam necessidades educacionais especiais. “Professores com 

especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, 

bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses 

educandos em classes comuns” (p. 27). 

Nesse sentido, algumas competências são destacadas, na Resolução Nº. 2/2001 - 

CNE/CEB, para os dois tipos de professores que atuarão frente à inclusão de alunos 

com necessidades educacionais especiais, sobretudo, na escola regular, local 

destacado na LDBEN N.º. 9.394/96, como preferencial, para a oferta da modalidade de 

educação especial para esses alunos (p.26). 

Os considerados professores capacitados para atuarem em classes comuns com alunos 

que apresentam necessidades educacionais especiais, deverão estar aptos a perceber 

as suas necessidades; a flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas de 

conhecimento; a avaliar continuamente a eficácia do processo educativo e a atuar em 

equipe, inclusive com professores especializados em educação especial. Para aqueles 

considerados especializados, as competências referem-se à identificação das 

necessidades educacionais especiais; ao apoio para o professor da classe comum; a 

atuação nos processos de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, 

desenvolvendo estratégias de flexibilização; a adaptação curricular e práticas 

pedagógicas alternativas (Resolução CNE/ CEB N.º. 17 p. 32). 

Pensar a formação desses profissionais considerando-os coparticipantes das 

investigações realizadas no contexto da escola, pensando junto as suas problemáticas e 

procurando soluções com base nas experiências, fundamentações teóricas e trabalhos 

científicos produzidos sobre o objeto de análise do grupo, nos indicam, a nosso ver, um 

caminho para revertermos o panorama ora apresentado. 

A formação do professor de educação especial não deve ser pensada de maneira isolada 

e, sim, de forma a associá-la ao processo de formação dos profissionais da educação em 

geral, tendo em vista que o profissional que trabalha com educação especial deve ser um 
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“[...] bom professor: qualificado, dono de um saber reconhecido socialmente e 

competente no seu métier” (CARTOLANO, 1998, p. 31). 

Nesse sentido, a questão central é como formar professores a partir de um novo 

paradigma que considere a diferença no espaço/tempo da escola. Para tanto, precisamos 

reconhecer que os processos de formação do professor de educação especial estão 

diretamente relacionados ao modo de organização da sociedade e ao como ela trata o 

diferente. Tal reconhecimento leva-nos a dizer que a formação desse professor se 

restringiu, durante muito tempo, ao estudo especializado de aspectos psicológicos e 

orgânicos da deficiência, bem como ao desenvolvimento de recursos e técnicas 

relacionados com as necessidades específicas em detrimento das discussões referentes 

aos processos escolares. Esse fato contribuiu para a manutenção da reprodução de 

práticas segregacionistas e homogeneizadoras no âmbito das escolas, quando deveria ser 

pensada a partir de uma base comum, de modo que as reflexões se encaminhassem não 

como questões meramente técnicas, voltadas para as dificuldades específicas do seu 

alunado, mas numa perspectiva política que lhe permitisse uma visão ampla e 

abrangente do processo pedagógico com o aprofundamento acerca das potencialidades 

do sujeito da educação especial e da sua educabilidade. 

Oliveira (2004) enfatiza que a formação do professor de educação especial no 

paradigma inclusivo, vai além da docência, pois esse profissional deve ser capaz de 

gerenciar processos inclusivos, assessorar e capacitar professores e a equipe da escola 

em programas de formação continuada, participar de reuniões com a equipe 

multidisciplinar, acompanhar e avaliar crianças com NEE e, também, quando 

necessário, atuar como docente nos serviços pedagógicos diferenciados.  

Prieto (2007), ao analisar depoimentos de professores especializados sobre os “saberes” 

que indicam como necessários para o exercício de sua função, evidencia que o curso de 

formação dos professores especializados em educação especial,  

 

[...] deve contemplar conteúdos de educação geral, envolvendo conhecimento 

sobre política educacional e sobre as principais temáticas que hoje lhe dão 

contorno e, portanto, definem aos planos e programas estatais para educação 
brasileira. Parte-se do pressuposto que suas funções serão cada vez mais 

exercidas junto ao ensino comum, e o conhecimento de sua estrutura e de seu 

funcionamento é condição essencial para que essas ocorram a contento 

(PRIETO, 2007, p. 292). 

 



 

Parte II |Pág. 3046  

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. 

 

Baptista (2011) aponta que, muitas vezes, os profissionais responsáveis pelo 

atendimento educacional especializado desconhecem que sua atuação deve ocorrer 

em diferentes frentes, na assessoria e formação de colegas, como segundo docente em 

uma mesma sala de aula que o professor regente da classe, no acompanhamento das 

famílias, como possível interlocutor com equipes externas à escola que se envolvem em 

atendimentos dirigidos ao aluno com deficiência, além, é claro, de mediarem direta e 

indiretamente o processo ensino-aprendizagem dos alunos indicados ao Atendimento 

Educacional Especializado (AEE). 

No entanto, apesar do reconhecimento da importância de uma formação que contemple 

a diversidade, ainda presenciamos, nos cursos de formação de professores, programas 

que enfatizam contextos escolares homogêneos e harmônicos distantes da(s) 

realidade(s) escolar(es) heterogêneos, repletas de contradições e conflitos.  

 

3 Os procedimentos de pesquisa e o grupo investigado 

 

Em 2012 teve início a pesquisa, propriamente dita, do Observatório Nacional de 

Educação especial (ONEESP), cujo foco de produção é os estudos integrados sobre 

políticas e práticas direcionadas para a questão da inclusão escolar na realidade 

brasileira. Para tanto, foram convidados 73 professores de educação especial de cinco 

municípios da região metropolitana da Grande Vitória/ES para participarem de 11 

encontros em formato de grupo focal a fim de responderem as questões disparadoras 

sobre três eixos temáticos, a saber: formação de professores, avaliação dos alunos e 

atendimento educacional especializado nas Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) 

para alunos com deficiência, TGD e AH/SD.  

Segundo Gatti (2005, p. 8),  

 

a utilização do grupo focal, como meio de pesquisa, tem de estar integrado ao 
corpo geral da pesquisa e a seus objetivos, com atenção às teorizações já 

existentes e à pretendidas. Nesta estratégia metodológica, o pesquisador é o 

moderador da discussão, evitando as ingerências. Assim, precisa conduzir a 

apresentação do tema, bem como realizar as intervenções que promovam 

trocas, debates, construções e novos questionamentos.  
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A citada autora afirmou que essa técnica “(...) permite fazer emergir uma 

multiplicidade de pontos de vista e processos emocionais, pelo próprio contexto de 

interação criado, permitindo a captação de significados que, com outros meios, 

poderiam ser difíceis de 

se manifestar” (GATTI, 2005, p. 09). 

Neste trabalho fizemos um recorte das narrativas dos professores de um dos municípios 

da Região Metropolitana da Grande Vitória/ES, referente ao primeiro encontro do eixo 

sobre formação docente, envolvidos na pesquisa do ONEESP.  

Recorremos às transcrições das videogravações dos grupos focais realizados com os 

professores de educação especial sobre esse primeiro eixo.  Para tanto, foram instituídos 

diferentes movimentos, conforme relatados a seguir.  

Os professores de educação especial do município investigado, em sua maioria, 

possuem formação superior, em cursos de licenciaturas, especialmente, licenciatura em 

pedagogia. Dez dos professores fizeram o curso de pedagogia e os demais fizeram os 

cursos de história, artes plásticas, educação artística, letras-português, em universidade 

pública ou privada. Todos os professores de educação especial, com exceção de um 

deles, realizaram de um a até três cursos de pós-graduação lato sensu na área de 

educação, educação especial, AEE, educação inclusiva, psicopedagogia, educação 

escolar, gestão educacional, educação infantil, Libras, história, administração pública e 

altas habilidades/superdotação e biologia. Entre os professores temos uma professora 

que está cursando o mestrado no Programa de Pós-Graduação em Educação da Ufes. Os 

professores fizeram também diversos cursos de aperfeiçoamento, especialmente, o de 

deficiência intelectual.  

Os professores de educação especial têm maior experiência profissional no ensino 

fundamental, especialmente, nos últimos anos. Além desse nível de ensino, eles também 

têm experiência profissional nos anos iniciais do ensino fundamental, na educação 

infantil, na educação especial como professores em escolas comuns e especiais, como 

orientador educacional, coordenador e pedagogo de escolas comuns, no ensino superior 

e em classes hospitalares. 

A maioria dos professores de educação especial atendem alunos com deficiência 

intelectual, entre eles aqueles que apresentam à síndrome de Down, e os alunos com 
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transtornos globais do desenvolvimento que apresentam autismo ou síndrome de 

Aspeger. Além desses alunos, os professores atendem os alunos com deficiência 

física e múltipla que têm paralisia cerebral e tetraplegia, deficiência visual que são os 

alunos cegos ou com baixa visão, os alunos com altas habilidades/superdotação e, por 

fim, aqueles que apresentam neuropatias e transtornos psíquicos. 

Inicialmente, 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 (2008).  

Em seguida, apresentamos gradativamente questões disparadoras para a discussão da 

temática em tela, dentre elas: a política de inclusão escolar trouxe ou não novas 

demandas para a formação dos professores de educação especial? Em caso positivo, 

quais? Vocês consideram que o trabalho do professor da sala de recursos está ou não 

politicamente bem definido? Justifique sua resposta. 

Essas questões iniciais acabaram por promover outras questões disparadoras de novas 

narrativas e novos diálogos.  

 

4 A discussão/análise sobre a formação docente em um dos municípios da Grande 

Vitória/ES 

 

Percebemos, com a narrativa de uma das docentes, que há uma tentativa do docente de 

educação especial de descaracterizar o AEE como clínico-terapêutico e afirmá-lo como 

educacional, sobretudo para a família dos sujeitos da educação especial, atribuindo ao 

profissional clínico à função de lidar com as questões afetivo-emocionais e 

comportamentais, a qual não seria a atribuição do professor de educação especial na 

escola comum ou na SRM, pois este abordaria as questões pedagógicas, conforme 

destaca a seguir. 

   

(...) Eu tenho um aluno autista, muito comprometido, e o pai ele quer que eu 

faça terapia. Então eu falei com ele: -‘Pai, eu não sou psicóloga, não 

terapeuta’, entendeu? E ele vai 40 minutos, uma vez na semana na psicóloga, 
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tem o trabalho dela lá e tal, aprendendo lá o método ABA199, mas eu sempre 

falo que com o psicólogo é uma coisa e aqui na escola é outra! [...] eu falo: -

‘Pai, a psicóloga vê o André uma vez na semana, ela não sabe a necessidade 

dele!’. Aí eu estava falando com ela: Ela tem um tablet, ela bota lá milhões 

de possibilidades para ele, milhões de joguinhos, e aí ele fica um anjo! Aí ele 

chega lá na escola e as possibilidades que a gente tem - só um joguinho de 

MDF200 e EVA201- aquele joguinho lá, entendeu, e aí o menino surta! 

(Transcrição da videogravação do dia 10/05/12 – Prof.ª Sandra). 

 

Refletimos que apesar do reconhecimento pelos professores de educação especial da 

impossibilidade de fazer a transposição das atividades desenvolvidas na clínica para a 

escola, porque as abordagens e as funções são distintas, o exemplo incide nas condições 

de trabalho e não na ação docente em si, como um dos aspectos evidenciado.  

Compreendemos que a abordagem utilizada na clínica parece insuficiente para atender 

as demandas do mesmo sujeito da educação especial na escola e serve apenas para o seu 

atendimento na clínica.  A docente destaca que o tempo dedicado a esse sujeito na 

clínica é ínfimo, comparado ao tempo em que ele fica na escola. A ideia parece ser: o 

que acontece na clínica é momentâneo enquanto o que acontece na escola é constante, 

envolvendo diferentes fatores. Esses fatores também estão presentes no momento do 

atendimento na clínica, mas parecem que são menos evidentes do que na escola em 

decorrência da abordagem utilizada e da dinâmica escolar.  

Notamos que o modelo clínico-terapêutico ainda influencia as práticas pedagógicas, 

mesmo quando sua influência é para mostrar a diferença do trabalho realizado pelos 

dois lugares: a clínica e a escola e a impossibilidade de se fazer uma transposição das 

atividades desenvolvidas na primeira para a segunda, justificando assim, as lacunas da 

ação docente e da inclusão escolar do sujeito da educação especial.  

Pensar essa ação docente em si no ato de educar esse sujeito, sem compará-la ou 

justificá-la, apenas articulando-a as ações de outros profissionais, parece necessário ao 

seu processo de inclusão e a formação docente. Além disso, destaca-se a necessidade do 

                                                             
199

 A ABA – Applied Behavior Analysis /Análise aplicada do comportamento – é uma abordagem para 
trabalhar com o comportamento do autista e ensinar-lhe novas habilidades, concentrando-se em 
aumentar os comportamentos que apresentam desafios os autistas e diminuir aqueles inapropriados e 
repetitivos.  
200

 A sigla MDF significa Medium Density Fiberboard. O MDF é uma placa de fibra de média densidade e 
é um material oriundo da madeira. Ele é muito utilizado na produção de artesanato, decoração, etc.  
201 A sigla EVA significa Etil Vinil Acetato. O EVA é um material emborrachado utilizado nos trabalhos 
artesanais e escolares e até como piso. 
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trabalho coletivo na escola por todos os profissionais e o envolvimento da família 

desse sujeito nesse processo.  

Para os docentes da educação especial o que está estabelecido nas normas legais para o 

atendimento educacional especializado na perspectiva da educação inclusiva do sujeito 

da educação especial, muitas vezes, não é possível de ser realizado pelos docentes na 

escola, porque a sua frequência à escola sem a presença de um profissional responsável 

diretamente por ele o coloca em risco e também coloca em risco os demais membros da 

escola, quando o caso é extremo.  

 

Eu acho que a legislação é constituída numa linha muito estreita no que a 

gente deve fazer e no que a gente consegue fazer. Então hoje eu me coloquei 

nessa situação. Poxa vida, é direito do menino de ir para a escola, entendeu? 

O direito dele era estar aqui! E se eu estou tirando o direito dele de ir para 

escola, né, eu não estou seguindo a legislação! Mas ao mesmo tempo, que 

garantias eu posso dar a esse menino de estar na escola sem a minha 

presença, né, se ele vai... Ele entra até na cozinha, né, ele tem 10 anos e 73 

quilos, entendeu? Então ele é obeso, ele tem compulsão por comida. [...] 

(Transcrição da videogravação do dia 10/05/12 – Prof.ª Sandra). 

 

O envolvimento de um único profissional não garante a concretização da inclusão 

escolar desse sujeito. É necessário elaborar um planejamento coletivo para as 

intervenções. No entanto, como podemos observar na narrativa, a seguir, muitos 

docentes ainda se eximem de se responsabilizar por esse atendimento educacional aos 

sujeitos da educação especial na escola e não favorecem os trabalhos colaborativo e 

coletivo.  

 

E o que a gente ouve muito na fala das pessoas: ‘Você fez a opção por 
trabalhar na Educação Especial, mas eu não fiz. Então eu não sei lidar com 

esse aluno, e nem quero aprender’. E aí eu me pego a refletir sobre a questão. 

A inclusão não é questão de escolha, ela está aí. É lei, é garantia!  [...] Então 

a expectativa é de que o professor que está lá para desenvolver o AEE saiba 

tudo (Transcrição da videogravação do dia 10/05/12 – Prof.ª Roseane). 

 

Percebemos que a formação docente se faz necessária a todos os profissionais da escola. 

O entendimento de todos os profissionais da escola sobre a inclusão escolar dos sujeitos 

da educação especial, visando os trabalhos colaborativo e coletivo em prol disso, só 

acontecerá se houver investimento no processo formativo desses profissionais, com a 

finalidade, especialmente, de ressignificar a ideia de que as atribuições desses docentes 
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não se restringem aos sujeitos que não apresentam deficiências, TGD e AH/SD. 

Além disso, não podemos excluir desse debate as condições de trabalho nas escolas.  

Outra questão é que o AEE do sujeito da educação especial na SRM, às vezes acontece 

no mesmo turno e não no contraturno como previsto na legislação, em decorrência, 

muitas vezes, do comprometimento e de suas manifestações apresentadas na escola por 

esse sujeito. É comum solicitar ao docente de educação especial para que faça esse 

atendimento no próprio turno, pois os demais docentes necessitam atender os outros 

sujeitos da escola na sala comum sem prejuízo para o andamento das atividades 

escolares. Tal fato é questionado pelo docente de educação especial, porque a presença 

desse sujeito passa a ser constante na SRM e ele não necessita retornar no contraturno. 

Além disso, a ação pedagógica desse docente acaba por não contribuir para a sua 

inclusão escolar.  

Na narrativa a seguir constatamos que a dinâmica do AEE para os sujeitos mais 

comprometidos exige do docente a organização e a execução de ações interligadas, as 

quais nem sempre são planejadas no sentido de se garantir sua intencionalidade e 

sistematização a fim de serem avaliadas posteriormente. Na mesma narrativa podemos 

perceber inclusive a aprovação da metodologia utilizada nesta pesquisa, porque permite 

aos docentes da educação especial trazer à academia situações da realidade do AEE na 

SRM localizada na escola regular.  

 

Olha só, é muito legal essa discussão porque a gente está podendo trazer a 

nossa realidade para a academia. Então eu penso assim: Eu tenho essa 

inquietação o tempo todo. O que eu estou fazendo com esse menino 

praticamente o tempo todo na Sala de Recursos. Então assim: Eu procuro 

viabilizar alguns momentos para ele. Por exemplo: O André ele não pode 

ficar no recreio com os outros meninos. Por quê? Porque ele corre atrás de 

todo o mundo que está com um pacote de biscoito na mão! [...] Aí na hora em 
que tem a Educação Física dos meninos novinhos, aí levo André lá para fora. 

Aí as meninas estão pulando corda e André vem e quer que faça cobrinha. 

Então todo mundo se mobiliza, troca a brincadeira, para poder o André 

participar. [...] E você vê né?! Eu tenho que me virar nos 30 ali.  

 

No dia em que eu vejo que o André está assim, tranquilo, aí eu o levo 20 

minutos, no máximo, no máximo para a sala de aula. Aí eu levo. Na hora em 

que ele começou a ficar nervoso... Aí ele começa a jogar a cadeira no chão, 

[...] (Transcrição da videogravação do dia 10/05/12 – Prof.ª Sandra). 
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Após uma pergunta sobre como a escola faz para lidar com a situação relatada, uma 

docente destaca o jogo de cintura202 realizado por ela para envolver outros 

profissionais da escola no planejamento das ações educacionais para o atendimento do 

sujeito da educação especial, no caso a pedagoga203 da escola.  

 

[...] É uma questão de a gente estar se policiando na questão do como estar 

lidando com a situação, sozinha. [...] eu me lembro de uma criança minha 

com DA, tem que ficar o tempo todo comigo’ eu cheguei, em um ponto em 

que eu falei: -“Pedagoga, fica aqui comigo, chama a professora’, porque é a 

questão de ficar sozinha com o menino. E aí a gente tomou algumas atitudes. 

[...] (Transcrição da videogravação do dia 10/05/12 – Prof.ª Paula). 

 

Aos serem questionados sobre se sentirem aptos para atuarem como docentes de 

educação especial, um das docentes respondeu: “Eu coloco que estou sempre 

aprendendo, tenho sempre que buscar [...]” (Transcrição da videogravação do dia 

10/05/12 – Prof.ª Roseane). Outra docente revela estar preparada teoricamente: 

 

[...] teoricamente eu lhe digo que sim, teoricamente, porque conheço a teoria, 

fiz pós-graduação na área, conheço a lei, lá no dia a dia, eu estou aprendendo 

bastante.[...] (Transcrição da videogravação do dia 10/05/12 – Prof.ª 

Berenice).  

 

No entanto, tem dúvidas quanto ao fato de saber se o sujeito da educação especial está 

de fato aprendendo na escola, especialmente, na sala comum, colocando em debate a 

inclusão escolar.  

 

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 [...] (Transcrição da videogravação do dia 10/05/12 – Prof.ª 

Berenice). 

 

Parece que a professora coloca em dúvida a inclusão escolar do sujeito que atende. 

Quando questionada sobre a possibilidade de professor regente flexibilizar e adaptar os 

                                                             
202

 Jogo de cintura – significa ter flexibilidade para encarar alguma coisa, sair de dificuldades, e é uma 
expressão coloquial. 
203 O pedagogo é formado em nível de graduação e pode atuar, principalmente, na escola e nos sistemas 
de ensino de secretarias de educação estadual e municipais. 
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conteúdos a fim de garantir a participação e a aprendizagem desse sujeito, ela diz 

que isso é possível, mas continua questionando o sentido da inclusão escolar para o 

sujeito da educação especial da forma como vivencia na escola: 

 

[...] Dá. A gente está tentando... Então, ai como eu estou falando, eu estou 

acompanhando ela em sala de aula... Eu não atendo no contraturno, por ela 

ser um aluno com deficiência múltipla (não é só visual, não caminha sozinha, 

derruba tudo, da mesa) eu acompanho em sala... Os professores dizem vamos 

tentar isso, eles até tentam, mas quando é um momento de muita explicação 

isso... [...] Então assim, na prática a gente tentar descobrir e chegar mais perto 

da lei. Eu me pergunto até que ponto isso está fazendo sentido para ela, se 

isso está funcionando (Transcrição da videogravação do dia 10/05/12 – Prof.ª 
Berenice). 

. 

O diálogo segue. Há a necessidade de alguns dos docentes da educação especial de 

esclarecer que a responsabilidade não é do professor regente, pois ele enfrenta difíceis 

condições de trabalho na escola. No entanto, o diálogo acaba por responsabilizar o 

pedagogo e a família.  

 

Ai entra o trabalho da equipe, do pedagogo, até que ponto ele está 

participando do planejamento dessa aula... (Transcrição da videogravação do 

dia 10/05/12 – Prof.ª Leila). 

 
O que tem dificultado é o fato de algumas famílias... onde a gente faz na 

escola coisas, mas os pais não coneguem enxergar isso. Esperam apenas o 

avanço cognitivo. Como em um milagre. Não conseguem aceitar os pequenos 

avanços (Transcrição da videogravação do dia 10/05/12 – Prof.ª Roseane). 

 

A percepção do direcionamento dessa análise pelos docentes da educação especial faz 

com que um deles faça uma fala em defesa da escola e de todos os profissionais da 

escola, buscando desta vez justificar os motivos pela pressão do sistema. Tal fala acaba 

sendo explicada por outra docente, tentando mostrar que o que todos estão querendo é 

uma explicação/solução e não responsabilizar alguém, mostrando assim a complexidade 

da situação vivenciada na escola e no AEE dos sujeitos da educação especial na 

perspectiva da educação inclusiva e sinalizando fortemente para a necessidade de se 

efetivar um trabalho colaborativo da/na escola, envolvendo os diferentes segmentos.  

 

Tem escola boa, pedagogo bom, professor bom, tem que dar conteúdo... é o 
que ele tem. Eu sei que ele tem que adequar.... Ele tem aquele livro, se ele 
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não der, saem as notinhas lá... (Transcrição da videogravação do dia 10/05/12 

– Prof.ª Berenice) 

 

Acho o que Berenice quer dizer que ela não quer encontrar um culpado, mas 

uma explicação (Transcrição da videogravação do dia 10/05/12 – Prof.ª 

Leila). 

 

Um dos docentes reage a essa discussão, direcionando sua análise para a formação 

inicial e continuada dos professores, conforme destacada a seguir.  

 

[...] Você não aprende a dar aula ensinar para o ensino fundamental. Você 

acaba adaptando conteúdos no curso de licenciatura não se fala de diferenças 

de níveis, com a prática a gente aprende a dar aula com isso tudo. Eu fico 

pensando como deve ser inserir isso num curso de graduação. Falar para uma 

pessoa que está se formando que ela vai ter alunos com comprometimentos, 

com deficiências mentais. Você [referindo-se ao docente de educação 
especial] dizer que tem alunos físicos, surdos, DV [deficiência visual] é mais 

fácil. Eu aprendi a trabalhar com um aluno surdo indo atrás, buscando 

conhecimento. Eu trabalhei o que eu pude. Hoje eu acho que faria melhor. 

[...]. (Transcrição da videogravação do dia 10/05/12 – Prof. Marcelo). 

 

Notamos, pela narrativa, que a formação inicial do professor ainda não atende as 

demandas da escola e dos sujeitos da educação especial, porque é focada quase que 

exclusivamente no aprendizado dos conteúdos daquela licenciatura e não ensina os 

conteúdos didáticos, isto é, ser professor. Não só ser professor, mas compreender que a 

sua ação docente não está restrita ao atendimento educacional especial de um 

determinado tipo de aluno, mas de todos os tipos de alunos, de todas as possibilidades 

de sujeitos de ser e estar no mundo.   

Além disso, o referido docente mostra que a formação continuada deveria ser 

fundamentada na ação diária do docente, a qual lhe faz buscar conhecimentos para 

atender as especificidades de ensino dos sujeitos da educação especial e dos demais 

sujeitos da escola, transformando os desafios da ação docente em dispositivos para a 

aprendizagem e o trabalho.  

Outra questão evidenciada por este docente foi o especialismo da formação do professor 

de educação especial, o qual imprime a ideia de que este apresenta uma atuação 

pedagógica limitada a um grupo de sujeitos, conforme destaca abaixo:  

 

[...] Esses dias eu estava conversando com um professor de história e ele me 

disse ah, você é professor da educação especial, vem aqui um pouquinho... 
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Olha só, [...] estou ensinando esse conteúdo, história dos hebreus, história 

dos sírios, da Babilônia [...] como que eu faço uma adaptação aqui, das 

atividades, para o aluno que tem deficiência? Então eu falei: eu não sei. E o  

professor disse: Mas você não é professor de educação especial? Ai eu disso, 

eu sou das altas habilidades. [...]. (Transcrição da videogravação do dia 

10/05/12 – Prof. Marcelo). 

 

 

 

5 Considerações finais 

 

Quando constatamos que existem múltiplas configurações do humano no contexto da 

escola, uma heterogeneidade de sujeitos, questionamo-nos se essa escola está preparada 

para dar conta desse desafio. Frequentemente são divulgadas as possíveis e necessárias 

modificações em suas estruturas para que seja capaz de prover a educabilidade de todos 

os seus alunos. Procura-se assumir com respeito e cuidado as diferenças humanas e 

considerar que a aprendizagem deve ser prerrogativa de todos os alunos. Que elementos 

e dispositivos facilitam ou dificultam a efetivação dessa experiência educativa? 

A idealização de uma escola para todos, uma “escola plural”, como nos diz Meirieu 

(2002), prevê a oferta de uma educação sem barreira ou restrições, de classes plurais, 

que acolhesse os alunos sem pré-seleções, privilegiando a construção e gradual 

concretização de uma Pedagogia capaz de receber todos os alunos. Para tanto, 

apostamos na urgência de se reformular os currículos de formação de professores e em 

ações de formação continuada na escola, de maneira que esses processos contemplem a 

diversidade e a inclusão escolar, o entendimento sobre os possíveis processos de 

aprender e as diferentes possibilidades de se organizar a prática pedagógica em função 

da experiência educativa, que sabemos se constituir na tríade aluno-professor-

conhecimento. 

As narrativas discutidas neste artigo sinalizam a necessidade de se ouvir os professores 

de educação especial sobre suas práticas pedagógicas, sobre suas demandas 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 
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que contemplem o desejo, como verificamos nas narrativas, de favorecer a inclusão 

por meio da inclusão e da aprendizagem do sujeito da educação especial. 
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A TRANSIÇÃO PARA A VIDA ATIVA DOS ALUNOS COM NEE: ESTUDO DA 

REALIDADE NACIONAL 
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OF REALITY 
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Resumo 

O sistema formal de Educação/Formação para alunos com necessidades educativas especiais 

(NEE) prolonga-se cada vez mais nas diferentes fases de vida das pessoas, devendo este proporcionar 

aquisição de competências gerais e vocacionais.  

Este estudo tem como finalidade analisar  o processo de Transição para a vida ativa dos alunos 

com NEE analisando de que forma a escola se organiza para dar cumprimento ao normativo referente à 

Educação Especial que aconselha, que todos os jovens com NEE de carácter permanente devem 
beneficiar de um processo de Transição para a Vida Ativa (TVA ) adequado. As questões-problema 

recaem sobre: Quais os princípios e as práticas das escolas no que diz respeito à educação e transição dos 

alunos com NEE? e Qual a relação entre os princípios e as práticas adotadas pelas escolas e o grau de 

organização e sistematização com que encaram os respetivos processos de transição? 

O inquérito deverá ser implementado a nível nacional, de forma a obtermos um “retrato” global, 

sendo  amostra constituída por 1000 inquiridos que intervenham na transição,  750  professores, técnicos 

e monitores de Instituições e  250 empregadores que tenham dado formação ou mesmo um posto de 

trabalho a alunos com NEE.  

Os resultados obtidos permitirão  investigar o processo de Transição para a vida ativa dos alunos 

com NEE e percursos formativos nas escolas públicas. Desta forma procuraremos igualmente extrapolar 

as opiniões e fazer generalizações, no contexto nacional, à população dos alunos com NEE à comunidade 
educativa e á sociedade civil envolvida no processo de TVA por forma a sensibilizar todos os envolvidos  

para as dificuldades de integração profissional/social de um jovem com NEE, repensando a importância 

das nossas práticas, como profissionais de educação, bem como de metodologias e estratégias 

diferenciadas, de forma a podermos maximizar toda a potencialidade de desenvolvimento destes jovens. 

 

Abstract 
The formal system of education / training for students with special educational needs (SEN) 

extends more and more in different stages of life, and this should provide the  acquisition  of general and 

vocational skills. 

This study aims to analyze the of transition to active life process of pupils with SEN analyzing 

how the school is organized to comply with the normative regarding the Special Education advises that all 

young people with permanent SEN should received an  appropriated  transition to Active Living (TVA) 

process. The issues problem befall about : What are the principles and practices of schools in relation to 

education and transition of pupils with SEN? and What is the relationship between the principles and 
practices adopted by schools and the degree of organization and systematization with regard to the 

respective transition processes? 

The inquiry  shall be implemented at national level, in order to get a  global 'picture', and the 

sample  will be of 1000 respondents who are involved in the transition process , 750 teachers, technicians 

and monitors  of  institutions and 250employers who have provided training or even a work to pupils with 

SEN. 
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The results obtained will investigate the process of transition to active life of pupils with 

SEN and training courses in public schools. Thus also try to extrapolate the opinions and make 

generalizations, in the national context, the population of students with SEN to the educational 

community and civil society will be involved in the process of TVA in order to sensitize all 

stakeholders to the difficulties of integrating professional / social one young with SEN, the importance of 

rethinking our practices, and professional education, as well as methodologies and different strategies, so 

that we can maximize the full potential development of these young people. 

Palavras –chave: Transição_para_ a_Vida _Ativa;Plano_Individual_de_Transição; Escola;empregadores. 

Introdução  

O tema Transição para a Vida Ativa é um tema extremamente atual, pela 

importância que esta área se reveste e pelo interesse em partilhar os problemas 

relacionados com a formação, a qualificação e o emprego dos jovens com necessidades 

educativas especiais. 

O processo de Transição para a Vida Ativa ( TVA), deverá ser uma parceria que 

envolva a pessoa com necessidades especiais, a sua família, os serviços locais, o pessoal 

da escola e elementos das equipas governamentais que apoiam a transição dos jovens 

para a vida adulta, revelando-se, atualmente um processo complexo requerendo que 

todos os envolvido, participem de uma forma ativa, consensual, partilhando 

responsabilidades que assegurem o sucesso do mesmo. 

Na verdade, o sistema educativo deveria englobar todo o tipo de ensino e dotar 

as escolas com os equipamentos necessários a uma formação eficiente e efetiva de todos 

os alunos, nomeadamente os que têm NEE. Não basta chegar ao 7º ano de escolaridade 

ou equivalente e elaborar-se um PIT (Plano Individual de Transição), focando parcerias, 

objetivos, etc, quando na prática após conclusão da escolaridade obrigatória ou 

equivalente os alunos não estão preparados para enfrentar um mercado de trabalho, 

sendo muitas vezes encaminhados para um CEF, que pouco ou nada tem a ver com os 

conteúdos que foram trabalhados até então. Não basta recorrermos à papelaria da escola, 

a cantina, ao bar. É bonito vermos os alunos integrados na estrutura escolar, mas é isso 

que vão fazer no futuro? Ou apenas estamos a dar resposta à legislação que obriga a 

pensar e concretizar uma saída pós-escolar? 

A inclusão de alunos com necessidades educativas especiais, de acordo com a 

atual legislação (Ferreira, 2008) prevê para os alunos com muitas limitações 

intelectuais, que a escola implemente um PIT, três anos antes do limite da escolaridade. 

Esta medida, que deve ter em conta as competências académicas, pessoais, sociais e 

comunitárias dos jovens em causa, tem como objetivo o seu encaminhamento para uma 
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atividade profissional, a qual se pretende que possa responder às suas capacidades e 

apetências, em conformidade com as possibilidades das suas famílias e da 

comunidade a que pertencem. 

Admitimos que seja ainda um processo muito complicado, principalmente 

porque a escola ainda incide mais a sua ação nos alunos que seguem a vertente escolar 

normal e prosseguem estudos para o ensino superior, ou para uma formação 

profissional. O emprego é um elemento central da vida numa sociedade moderna. 

Participar no emprego é considerado, por muitos, como uma obrigação importante do 

cidadão e um meio de desenvolvimento pessoal. 

Contextualização teórica 

A Escola deve promover, fomentar aos alunos com necessidades educativas 

especiais (NEE) a realização do seu potencial humano e educá-los como cidadãos 

responsáveis e intervenientes, constituindo o desenvolvimento vocacional e 

profissional, uma das primeiras prioridades na sua formação. Deste modo, o papel da 

Escola como Instituição é fundamental na operacionalização de todo o percurso, quer 

dentro, quer fora das suas instalações, proporcionando atividades e vivências que 

valorizem o aluno. Simultaneamente deve funcionar como ponte com a comunidade, 

estabelecendo protocolos e acordos de formação, assumindo assim um papel de 

intermediário, onde o jovem inicia um percurso de aprendizagem profissional e mesmo 

ajudando-o a definir o seu Projeto de Vida.  

Os alunos com NEE podem e devem, beneficiar de um regime educativo 

especial, prevendo este, a implementação de vários tipos de medidas por forma a 

favorecer a participação do aluno no maior número de atividades da Escola, e, 

cumulativamente permitir o reforço da sua Autonomia Pessoal. 

Considerando que é durante as fases de escolaridade obrigatória e universal, que 

a escola deve assumir com o maior empenho, coerência e atuação transdisciplinar na 

promoção de competências vocacionais/profissionais, uma das preocupações mais 

evidentes que surge no processo de intervenção dos adolescentes com NEE, é a fase de 

transição para a vida adulta e consequente integração no mercado de trabalho.  

A Declaração de Salamanca,(UNESCO, 1994)  estabelece que:… os jovens com 

necessidades educativas especiais precisam de ser apoiados para fazerem uma transição 
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eficaz da escola para a vida ativa, quando adultos. As escolas devem ajudá-los a 

tornarem-se ativos economicamente e proporcionar-lhes as competências 

necessárias à vida diária, oferecendo-lhes uma formação nas áreas que correspondem às 

expectativas e às exigências sociais e de comunicação e às expectativas da vida adulta 

… (pág. 34). 

Os principais problemas enfrentados pelos alunos com necessidades especiais, 

suas famílias e profissionais na transição escola /mercado de trabalho. O emprego é um 

elemento central da vida numa sociedade moderna. Participar no emprego é considerado 

por muitos como uma obrigação importante do cidadão e um meio de desenvolvimento 

pessoal.  

É frequentes as pessoas com deficiência encontrarem-se excluídas do mercado 

de trabalho. Será vital que as pessoas com NEE – portadoras de Deficiência tenham 

direitos e oportunidades no desempenho de uma profissão. 

A escolha dos itinerários formativos deve ter em principal linha de conta a 

procura pelos destinatários, a capacidade técnica instalada em termos de recursos 

humanos e materiais, bem como as reais necessidades de formação, identificadas na 

região, em articulação com o centro de emprego, os parceiros locais, as empresas e as 

autarquias. Uma articulação entre as características locais, nomeadamente os níveis de 

desenvolvimento e os sectores económicos que mais trabalhadores empregam, surgem 

como fontes indicadoras do tipo de formação a ser realizada, favorecendo a estes jovens 

um mínimo de competências, face às exigências de qualidade num mercado cada vez 

mais competitivo  

Embora o desenvolvimento da carreira e experiências de trabalho antecipadas 

para jovens com NEE estão associadas a melhores ofertas de emprego pós escola, os 

técnicos envolvidos no processo de transição relatam ter poucos parceiros naturais na 

comunidade de forma a apoiar e reforçar estas experiências (Carter, Trainor, Cakiroglu, 

Swedeen, & Owens, 2010) Deste modo, as experiências de trabalho e ou vocacionais 

usufruídas pelos jovens durante o percurso escolar assumem um papel central na 

progressão de carreira moldando os resultados que alcançar durante a vida adulta 

(Zimmer-Gembeck & Mortimer, 2006) 

 Para muitos destes jovens, no entanto, estas importantes experiências 

permanecem ainda desconhecidas. A pesquisa indica que, durante o ensino básico um 
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número substancial de jovens com deficiência tem acesso limitado a atividades 

desenvolvimento de carreira com qualidade (Carter et al., 2010). 

Deste modo, o papel da Escola como Instituição, é fundamental na 

operacionalização de todo o percurso, quer dentro, quer fora das suas instalações, 

proporcionando atividades e vivências que valorizem o aluno. Simultaneamente deve 

funcionar como ponte com a Comunidade, estabelecendo protocolos e acordos de 

formação, assumindo assim um papel de intermediário, onde o jovem inicia um 

percurso de aprendizagem profissional e mesmo ajudando-o a definir o seu Projeto de 

Vida. O processo de Transição para a Vida Adulta, (TVA) a partir da escola, deverá 

consubstanciar, sempre que possível, a realização dos projetos de vida de cada jovem 

em articulação com todas as entidades que possibilitem a continuidade, antecipando a 

resolução de alguns problemas que possam surgir no futuro. 

Esta temática é abordada em múltipla documentação existente aos níveis 

nacional e internacional. Os problemas levantados pelos sectores da educação e do 

emprego são bastante consistentes e inter-relacionados. As principais questões-

problema identificadas pelos dois sectores recaem sobre: 

• Como incrementar o acesso a uma educação e formação de qualidade; 

• Como proporcionar qualificações adequadas que correspondam às capacidades 

dos jovens com NEE e lhes permitam enfrentar adequadamente a vida de adulto e de 

trabalho; 

• Como estimular o contacto e o entendimento mútuo entre os sectores da 

educação e do emprego. 

Uma das preocupações mais evidentes que surge, no processo de intervenção 

dos adolescentes com NEE é a fase de transição para a vida adulta e consequente 

integração no mercado de trabalho. 

Os aspetos chave que devem ser considerados na transição tendo em atenção os 

problemas existentes relacionam-se com: 

• Um processo que deve ser apoiado pela existência e implementação de 

legislação e por medidas de políticas; 
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• Garantia da participação do aluno e respeitar as suas escolhas pessoais. O 

aluno, a sua família e os profissionais devem trabalhar em conjunto na formalização 

de um Programa individual; 

• Necessidade da implementação de um percurso formativo focalizado no 

progresso do aluno e em quaisquer mudanças a introduzir na situação escolar; 

• Envolvimento e cooperação proactivo de todas as partes envolvidas; 

• Estreita colaboração entre escolas e mercado de trabalho, para que o aluno 

experiencie as efetivas condições de trabalho; 

• Parte integrante de um longo e complexo processo de preparação do aluno para 

a entrada na vida económica e na vida de adulto 

 Assim, o processo de transição assume um papel essencial pois permite analisar 

as competências pessoais e criar uma perspetiva individualizada para o futuro, 

permitindo igualmente preparar o jovem para enfrentar novos desafios e novas 

oportunidades.  

Um processo de transição adequado deve incluir informação sobre o universo da 

vida do jovem: condições familiares, história médica, tempos livres, valores e 

background cultural, e ainda informação sobre a sua educação e formação. Isso 

contribuirá para atingir os seguintes resultados: 

• Aumentar as hipóteses de o jovem conseguir um trabalho sustentável; 

• Aferir interesses, desejos, motivações, competências, atitudes e capacidades do 

jovem com as exigências da profissão, do trabalho, do contexto de trabalho, da empresa; 

• Melhorar a autonomia, a motivação, a autoestima e a autoconfiança do jovem; 

• Criar uma situação de sucesso para o jovem e para os empregadores. 

Um plano de Transição de Qualidade beneficiaria todos os alunos, no entanto, os 

alunos com necessidades educativas especiais têm uma maior necessidade, porque são 

mais propensos a enfrentar barreiras para o sucesso na vida adulta. Por exemplo, em 

comparação com os seus colegas, jovens adultos com NEE têm menores taxas de 

conclusão ensino secundário e de empregabilidade (Henderson, 2001); Blackorby & 

Hebbeler, cit por (Osgood, 2007) . Mais recentemente, em 2004, baseado no Harris 

Survey of Americans with Disabilities (Greenbaum, 2007) verificou que pessoas com 

NEE são duas vezes mais propensas a ficarem desempregadas, duas vezes mais 
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propensas a abandonar a escola, relativamente à norma da população. Além disso, 

jovens sem NEE são duas vezes mais propensos a prosseguir estudos superiores 

(Kochhar-Bryant, Bassett, & Webb, 2009). Como tentativa de resposta a esta 

preocupação surgiram em Portugal, os Cursos de Educação e Formação (CEF), para os 

alunos com NEE ligeiras e os Planos Individuais de Transição (PIT) , para aqueles que 

apresentam problemáticas mais acentuadas. Estes percursos pretendem proporcionar aos 

jovens um conjunto de ofertas diferenciadas que permitam o cumprimento da 

escolaridade obrigatória e a obtenção de qualificações profissionais de níveis de 

qualificação, que nos casos dos CEF, são devidamente certificadas - inserindo-se como 

itinerário no Art.º 11 do Decreto-lei n.º 6/2001. Em relação aos Planos Individuais de 

Transição, indicados para os alunos que frequentam a Escola inseridos na medida 

Currículo Específico Individual, obtêm um certificado de competências vocacionais. 

Os alunos com Necessidades Educativas Especiais que integram turmas CEF, 

após avaliação da adequabilidade da resposta educativa, podem ser abrangidos por 

medidas de apoio definidas no Decreto-Lei nº 3/2008, de 07.01, alterado pela 

Declaração de Retificação n.º 10/2008, de 07.03, tais como: Apoio Pedagógico 

Personalizado, Adequações no Processo de Avaliação ou Tecnologias de Apoio. Na 

integração de alunos com NEE de carácter permanente em formações profissionalmente 

qualificantes harmoniza-se os princípios da inclusão e da não descriminação e as 

exigências específicas de certificação do curso e do nível de formação em causa.  

Em relação aos alunos de Currículo Específico Individual, nem todos os países 

Europeus utilizam o termo PIT , existindo uma diversidade de termos. Este é utilizado 

em alguns países, enquanto em outros é usado o Programa Educativo Individual ou 

Projeto de Integração Individual, Plano Educativo, Plano de Intervenção 

Individualizada, Plano de Carreira Individual, entre outras, realçando as diferentes 

terminologias ligeiras diferenças nos conceitos. 

 Apesar destas diferenças, existe um claro consenso entre os países relativamente 

à necessidade e ao benefício da elaboração deste instrumento de trabalho, percecionado 

como um retrato individual, no qual são registados os desejos e os progressos na 

educação e na formação do jovem. 
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Por todas as razões anteriormente evocadas, será fundamental a elaboração 

de um PIT é fulcral para a o êxito de todo o mecanismo de transição para a vida 

ativa, assumindo-se como dum método interativo e dinâmico permitindo igualmente 

analisar as competências pessoais e criar uma perspetiva individualizada para o futuro, 

preparando o jovem para enfrentar novos desafios e novas oportunidades 

Deverá assumir-se como uma parceria que envolve a pessoa com necessidades 

especiais, a sua família, os serviços locais, o pessoal da escola e elementos das equipas 

governamentais que apoiam a transição dos jovens para a vida adulta. 

Começar cedo permite que haja tempo para implementar o PIT que irá 

equacionar os desafios da preparação para a vida adulta. 

Assim, o PIT é um instrumento, uma ferramenta, sob a forma de documento, no 

qual é registado o passado, o presente e o futuro desejado dos jovens. Ele deve incluir 

informação sobre o universo da vida do jovem: condições familiares, história médica, 

tempos livres, valores e background cultural, e ainda informação sobre a sua educação e 

formação. Isso contribuirá para atingir os seguintes resultados: 

• Aumentar as hipóteses de o jovem conseguir um trabalho sustentável; 

• Aferir interesses, desejos, motivações, competências, atitudes e capacidades do 

jovem com as exigências da profissão, do trabalho, do contexto de trabalho, da empresa; 

• Melhorar a autonomia, a motivação, a autoestima e a autoconfiança do jovem; 

• Criar uma situação de sucesso para o jovem e para os empregadores. 

O PIT está estreitamente relacionado com o Programa Educativo Individual 

(PEI) deve ser preparado o mais cedo possível, antes do final, da escolaridade 

obrigatória. Tem por objetivo acabar com o fosso existente entre a escola e o emprego 

de forma a proporcionar um enquadramento que tem por fim assegurar uma melhor 

entrada no mercado de trabalho. 

Contextualização metodológica  

Objetivo do Estudo 

A Escola deve promover, fomentar a este tipo de alunos a realização do seu 

potencial humano e educá-los como cidadãos responsáveis e intervenientes, 

constituindo o desenvolvimento vocacional e profissional, uma das primeiras 

prioridades na sua formação. 
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Nesta linha de orientação, pensamos que o nosso estudo para além de poder 

ser um contributo em termos conceptuais e empíricos para o estudo de alunos com 

NEE, poderá ainda, contribuir para dimensionar, enquadrar as ofertas formativas, como 

propostas eficazes para estes alunos, com vista à sua integração no mercado de trabalho. 

Desta forma o objetivo deste estudo versará o seguinte: 

" Estudar o processo de Transição para a vida ativa dos alunos com NEE” 

Questões de Investigação 

No caso presente, a investigação irá consistirá em estudar de que forma a escola 

se organiza para dar cumprimento ao normativo constante do Dec. Lei nº 3/2008 que 

recomenda, que “todos os jovens com NEE de carácter permanente beneficiem de um 

processo de TVA adequado”, uma vez que das preocupações mais evidentes que 

surgem, no processo de intervenção dos adolescentes com NEE, é a fase de transição 

para a vida adulta e consequente integração no mercado de trabalho.  

As principais questões-problema recaem sobre: 

 Perceber quais os princípios e as práticas das escolas no que diz respeito à educação 

e transição dos alunos com necessidades educativas especiais. 

 Perceber se existe uma relação entre os princípios e as práticas adotadas pelas 

escolas e o grau de organização e sistematização com que encaram os despectivos 

processos de transição.  

 Perceber o nível de participação das entidades empregadoras em iniciativas na área da 

integração profissional de pessoas com NEE. 

 

Linha metodológica 

Segundo(de Bruyne, Herman, & de Schoutheete, 1991) ,” O campo autónomo da 

prática científica, autonomia cuja precariedade é aparente, pode ser concebido do ponto 

de vista metodológico como a articulação de diferentes instâncias, de diferentes polos 

que determinam um espaço no qual a pesquisa se apresenta como apanhada em campo 

de forças, submetida a determinados fluxos, a determinadas exigências 

internas».(Bruyne, Herman, & Schoutheete, 1982) 

No presente trabalho de investigação, muito embora as decisões tomadas 

pudessem ser de diversa natureza, tivemos a preocupação de fazer prevalecer uma 
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unidade articulada do espaço metodológico, de forma a respeitar a necessária 

congruência com as linhas mestras da investigação. Seguindo esta linha de 

pensamento, procuraremos tratar a investigação de uma forma coerente, reflexiva e 

flexível de modo a que sejam permitidos certos ajustamentos, ao longo de todo o 

processo, mas sem nunca comprometer a lógica interna da mesma. 

Portanto, essa exigência interna, essa unidade conceptual da investigação deverá 

predominar como um campo de forças polarizador das opções metodológicas mais 

adequadas e articuláveis. 

Neste sentido, o nosso trabalho de investigação obedecerá a uma abordagem 

metodológica de natureza quantitativa, dado que a sua complementaridade poderá 

permitir um nível mais profundo de aproximação à realidade. 

A abordagem quantitativa nasceu das ciências naturais e do positivismo que 

tinham como premissa o conhecimento da natureza através do método científico, que 

era capaz de controlar e manipular as variáveis que interferiam no objeto de estudo. 

Em investigação quantitativa é normalmente possível obter dados sobre um 

conjunto alargado de pessoas relativos a um certo número de questões pré-

determinadas. Através de métodos estatísticos podem sintetizar-se dados referentes a 

uma amostra de grande dimensão e generalizar esses dados a toda a população. A 

possibilidade de generalizar resultados é, em boa medida, o objetivo principal da 

investigação quantitativa. 

Um aspeto chave da investigação quantitativa é determinar até que ponto os 

resultados obtidos são generalizáveis à população. Isto implica que se utilizem técnicas 

mais ou menos aprimoradas para selecionar e dimensionar as amostras experimentais. A 

seleção aleatória dos sujeitos é uma técnica obrigatória para que se possam generalizar 

os resultados da investigação. Há inegáveis vantagens para o desenvolvimento do 

ensino na generalização de certos resultados da investigação obtidos a partir de estudos 

com amostras de apenas alguns sujeitos. A utilização de técnicas estatísticas contribui 

de forma significativa para “lidar” com o problema do controle.  

Dadas as características do estudo e as suas condições de realização, com 

recolha de informação num único momento, pode classificar-se de transversal, tal como 
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o definem (Cohen, Manion, & Morrison, 2007): “um estudo transversal é aquele que 

produz uma fotografia instantânea de uma população, num determinado momento.  

Amostra 

Este inquérito deverá ser implementado a nível nacional, de forma a obtermos 

um “retrato” global da forma como os normativos legais estão a ser implementados no 

nosso país, e em que sentido a Escola e a Comunidade oferecem condições para que, a 

transição dos alunos com NEE para a vida ativa que contribuam eficazmente para a sua 

operacionalização. A amostra será constituída por 1000 inquiridos que intervenham na 

transição,  750  professores, técnicos e monitores de Instituições e  250 empregadores 

que tenham dado formação ou mesmo um posto de trabalho a alunos com NEE. 

Instrumentos 

 Para respondermos à nossa questão de partida e tentarmos confirmar as nossas 

questões de investigação, optamos por um estudo de tipo quantitativo, utilizando como 

técnica principal para a recolha de dados o inquérito por questionário, dirigido a 

professores.  

O Inquérito ou Survey pode ser definido como uma interrogação particular 

acerca de uma situação englobando indivíduos, com o objetivo de generalizar 

(Ghiglione & Matalon, 2001) , constituindo como um dos planos de ação mais utilizado 

na investigação social (Landsheere, 1992). Dadas as características desta fase do estudo 

e as suas condições de realização, com recolha de informação num único momento, 

pode classificar-se de transversal, tal como o definem (Cohen et al., 2007): “um estudo 

transversal é aquele que produz uma fotografia instantânea de uma população, num 

determinado momento”.  

Assim, procedeu-se à construção de um questionário misto com perguntas 

abertas e fechadas. Relativamente à utilização das perguntas abertas, este tipo de 

questões assume-se como mais proveitoso para nós como investigadores, pois permite-

nos recolher variada informação sobre o tema em questão., resultando deste modo na 

obtenção de respostas mais representativas e fiéis da opinião do inquirido. 

A utilização de perguntas fechadas permite contextualizar melhor a questão 

propiciando uma maior rapidez e facilidade de resposta, uma maior uniformidade, 
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rapidez e simplificação na análise das respostas facilitando a categorização das 

respostas para posterior análise. 

Deste modo a utilização (tipo escala de Likert) para recolha de dados 

quantitativos tendo em vista os objetivos do estudo. Esta escolha pareceu-nos a mais 

adequada para solicitar as opiniões dos inquiridos, visto ser recomendada em 

instrumentos que pretendam medir opiniões, crenças ou atitudes  (DeVellis, 2012) . 

A construção de um inquérito por questionário (mais uma vez não esquecendo a 

interação indireta existente entre o investigador e o inquirido) deve obedecer aos 

seguintes critérios fundamentais: clareza e rigor na apresentação, bem como 

comodidade/agrado para o inquirido.  

Ainda que com determinadas fragilidades, o questionário é uma das mais 

importantes técnicas disponíveis para a obtenção de resultados nas pesquisas sociais. 

A construção do questionário aplicado obedeceu a requisitos  suportados  nas 

seguintes premissas : 

1. Delimitação precisa do problema, respeitando o que está em causa inquirir e 

abordando com precisão os objetivos. 

2. Formulação das questões, para que tivessem em conta a especificidade dos 

conteúdos e do público a inquirir. 

Passada esta primeira fase de elaboração, procedemos à análise rigorosa do 

questionário, no sentido de detetar possíveis anomalias e melhorar o mesmo. 

A aplicação de um questionário aos professores constituiu uma fase do estudo 

com o qual procurámos apreender, descrever, operacionalizar e identificar algumas 

dimensões do universo cultural, pedagógico-didático e pessoal dos professores face à 

transição para a vida ativa dos alunos com NEE. De igual modo será aplicado um 

questionário às entidades empregadoras permitirão, certamente, confirmar e relacionar 

dados obtidos anteriormente e, assim, tecer considerações sobre a empregabilidade dos 

alunos com NEE. 

Nesta base, construímos uma série de questões que pusessem em evidência as 

conceções da e paradigmas do pensamento dos professores perante a problemática em 

causa. 
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O inquérito foi submetido à avaliação de um grupo de experts, que 

desenvolvem a sua atividade docente no âmbito dos percursos formativos de alunos 

com NEE. Com a ajuda deste grupo procedeu-se à seleção e reformulação das questões 

que apresentavam alguma limitação para o nosso estudo. 

No nosso caso, sendo o objetivo medir atitudes, opiniões, perceções acerca do 

processo de transição dos alunos NEE, a utilização de um questionário, através da 

elaboração e validação de uma escala de atitudes e perceções. Em qualquer das 

situações os critérios seguidos para a validação das questões foram: o significado da 

informação que poderiam recolher; a construção de enunciados inequívocos; a 

facilidade das respostas e a adequação à população a que se destinam. 

A utilização de um instrumento de medida adequado às variáveis, conceitos ou 

fenómenos que se quer medir é condição sine qua non para a qualidade final da 

investigação (Punch, 2005) . Assim, se queremos que nossa investigação apresente 

qualidade e os seus resultados assumam um “valor” substantivo teremos que validar o 

nosso instrumento.  

A validade constitui o melhor indicador da sua qualidade, pois indica se o 

instrumento ”mede aquilo que acreditamos (ou queremos) que ele meça (Almeida & 

Freire, 2008) .Refere igualmente a qualidade dos resultados da investigação no sentido 

de os podermos aceitar como indiscutíveis (empiricamente verdadeiros, com rigor 

cientifico consistentes com o conhecimento estabelecido, dependendo igualmente da 

honestidade dos respondentes (Mertens & McLaughlin, 2004). 

Com o desenvolvimento de poderosas ferramentas de questionários online, a 

realização de questionários em papel deixou de ser a única forma de realizar um 

questionário. A importância de um questionário online passa pela facilidade com que se 

interroga um elevado número de pessoas, num espaço de tempo relativamente curto. 

Não importa a localização geográfica, o questionário online vem eliminar esta barreira 

ou pelo menos tornar mais económica a aplicação deste método, de recolha de dados, 

numa investigação. Para a evitar a não – resposta os inquéritos on-line “obrigam “ que 

seja de preenchimento completo, isto é, só pode responder á pergunta seguinte se tiver 

respondido a tudo o que está para trás, constituindo uma das vantagens deste tipo de 

ferramenta.  
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Apresentação, análise e discussão dos resultados  

A escolha do tratamento estatístico adequado torna necessário identificar o 

tipo de variável e a respetiva escala de medida. Assim, é fundamental planearmos que 

tipo de variáveis queremos ter, para sabermos de antemão quais as provas estatísticas 

que poderemos aplicar. É evidente que as variáveis quantitativas são melhores que as 

meramente ordinais, e estas são melhores que as nominais, porque incluem mais 

informação e são suscetíveis de lhes serem aplicadas provas estatísticas mais potentes 

(Punch, 2005). 

 

Considerações finais  

Com o recente alargamento da escolaridade obrigatória para 12 anos ou até aos 

18 anos de idade, a frequência de instituições de ensino ou formação, a TVA dos alunos 

com NEE exigirá ruturas com o momento em que vivemos e o sistema de ensino atual. 

Esperamos deste modo de que o produto resultante da nossa investigação forneça 

algumas respostas aos objetivos do nosso estudo para que a transição para a vida ativa 

de alunos com NEE assuma uma importância substantiva conduza a uma cidadania 

plena das pessoas com  deficiência. 

Desta forma é nossa finalidade compreender as perceções e opiniões expressas 

profissionais e empregadores acerca das ofertas formativas/percursos de formação no 

sistema educativo português como propostas eficazes para estes alunos, com vista à sua 

inserção no mercado de trabalho, procurando perceber a forma como a Escola se 

organiza e que respostas educativas e recursos são implementados de modo a dar 

cumprimento ao preceituado pelo Decreto-Lei 3/2008 de 7 de Janeiro, nomeadamente 

no que respeita à Transição para a vida adulta deste alunos, bem como perceber o nível 

de participação das entidades empregadoras em iniciativas na área da integração 

profissional de pessoas portadoras de NEE, reforçando a ideia da necessidade de 

garantir a todos estes jovens, um conjunto de meios e oportunidades para promover uma 

boa integração profissional e social. De igual maneira procuraremos igualmente 

extrapolar as opiniões e fazer generalizações, no contexto nacional, à população dos 

alunos com NEE e à comunidade educativa envolvida no processo de TVA, por forma a 

sensibilizar a comunidade em geral para as dificuldades de integração 
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profissional/social de um jovem com NEE, repensando a importância das nossas 

práticas, como profissionais de educação, bem como de metodologias e estratégias 

diferenciadas, de forma a podermos maximizar toda a potencialidade de 

desenvolvimento destes jovens. 
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 FINANCIAMENTO PÚBLICO DAS INSTITUIÇÕES NÃO ESTATAIS 

DE EDUCAÇÃO ESPECIAL EM CAMPO GRANDE – MS 

 

Benatti, Marielle Moreira Santos - UFMS 

 

RESUMO 

A presente pesquisa teve por objeto de investigação o repasse de recursos públicos 

vinculados às esferas federal, estadual e municipal para as instituições públicas não 

estatais de educação especial do município de Campo Grande – MS, entre 2001 e 2005, 

e permitiu um novo parâmetro para discutir o financiamento da educação especial. Esse 

objeto foi selecionado com o intuito de compreender a materialidade histórica que 

compõe o atendimento dos indivíduos com necessidades educacionais especiais nos dias 

atuais; e considerou o processo histórico de construção e desenvolvimento da Educação 

Especial no Brasil e o atual movimento a favor da Educação Inclusiva, que propõe a 

absorção pelo ensino regular da demanda de alunos, até agora, atendidos pelas 

instituições sem fins lucrativos na modalidade da educação especial. A metodologia da 

pesquisa envolveu a análise: 1) das políticas públicas da educação especial no Brasil 

tendo como referência o papel atual assumido pelo Estado; 2) das legislações e 

documentos que versam sobre a educação especial e o terceiro setor e em como se têm 

constituído as políticas públicas de educação especial; 3) dos documentos oficiais da 

Secretaria de Estado de Educação (SED), da Secretaria de Economia do Trabalho e 

Assistência Social (SETASS), da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) e da 

Secretaria Estadual de Saúde (SESAU), envolvidas com o repasse de recursos para as 

instituições analisadas. Desta análise resultou o ranking das 22 instituições existentes 

em Campo Grande em 2005, com os respectivos recursos públicos repassados e 

classificados por esferas de governo: a) municipais - subvenções sociais (Serviço de 

Ação Continuada, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de 

Investimento Social) e o repasse vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS); b) 

estaduais - parcela estadual do Programa de Apoio ao Portador de Deficiência (PPD) e a 

cedência de professores para estas instituições; c) federais - Programa de 

Complementação ao Atendimento Educacional Especializado às Pessoas Portadoras de 

Deficiência (Paed) e o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). A análise do 

financiamento da educação especial permitiu avaliar, a partir do particular representado 

pela amostra escolhida, o movimento atual, não apenas de redefinição do papel do 

Estado, como do campo de atuação do Terceiro Setor e a intensificação do movimento 

de construção e fortalecimento das escolas inclusivas.  

 

Palavras-Chave: Educação; Financiamento; Educação Especial 
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ABSTRACT 

This research was the focus of investigation the transfer of public resources tied to 

federal, state and local public institutions to non-state special education in the city 

of Campo Grande - MS, between 2001 and 2005, and allowed a new parameter to 

discuss the subsidy for special education. This object was selected in order to 

understand the historical materiality that composes the care of individuals with special 

educational needs nowadays, and considered the historical process of construction and 

development of Special Education in Brazil and the current movement for Inclusive 

Education, which proposes the absorption of regular education student demand, so far, 

served by nonprofits in the form of special education. The research methodology 

involved the analysis: 1) public policy of special education in Brazil with reference to 

the current role assumed by the State, 2) of the laws and documents that deal with the 

special education and the third sector and how are they formed the public policies for 

special education, 3) the official documents of the State Department of education 

(SED), the Department of Labour Economics and Social Assistance (SETASS) , the 

Municipal Social Services (SAS) and the State Department of Health (SESAU), 

involved in the transfer of funds to the institutions analyzed. This analysis resulted in 

the ranking of the 22 existing institutions in Campo Grande in 2005, with their public 

resources transferred and classified by levels of government: a) municipal - social grants 

(Continued Action Service , the Municipal Social Assistance and Municipal Investment 

Social Fund) and the transfer associated to the Unified Health System (SUS), b) state - 

state portion of the Support Program for the Impaired (PPD) and the assignment of 

teachers for these institutions, c) federal - Complementation Program to Educational 

Service Specialist for People with Disabilities (Paed) and Program Direct Money 

School (PDDE). The analysis of the financing of special education possible to evaluate, 

from the particular represented by the trial chosen, the current movement, not just 

redefine the new position of Third Sector and the intensification of movement 

construction and consolidation of inclusive schools . 

 

Keywords: Education, Finance, Special Education 

 

A presente pesquisa teve por objeto de investigação o financiamento da Educação 

Especial e pretendeu, especificamente, analisar os recursos públicos vinculados às 

esferas federal, estadual e municipal que são repassados às instituições públicas não 

estatais de educação especial do município de Campo Grande – MS. Foi orientada pela 

Prof. Dra. Monica de Carvalho Magalhães Kassar e apresentada, para a obtenção do 

título de Mestre, ao Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMS. 

Objetivou estabelecer a relação entre o quantitativo do repasse desses recursos e o 

movimento do Estado de chamar para si a responsabilidade pela educação dos 
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indivíduos com necessidades educacionais especiais, em um momento em que se 

destaca a atuação do Terceiro Setor frente às políticas sociais. Assim, foi estruturada 

de maneira a analisar o papel do Estado e as políticas públicas em educação; como o 

Terceiro Setor posiciona-se nas politicas de educação especial; e, por fim, 

contextualizou o financiamento da educação especial através da análise dos recursos 

repassados às instituições de educação especial não estatais. 

Esse objeto de investigação foi selecionado com o intuito de compreender a 

materialidade histórica que compõe o atendimento dos indivíduos com necessidades 

educacionais especiais nos dias atuais, levando-se em consideração que o processo 

histórico de construção e desenvolvimento da Educação Especial no Brasil foi 

permeado, desde seu princípio, pela divisão de responsabilidades entre o poder público 

estatal e o não estatal, tendo as instituições privadas sem fins lucrativos lugar cativo na 

prestação de serviços (atendimento) destinada aos indivíduos com necessidades 

educacionais especiais. 

O discurso de inclusão, principalmente a partir dos anos de 1990, apresenta “ardorosos 

defensores” que sustentam e fundamentam a necessidade de inserir os indivíduos com 

necessidades educacionais especiais no sistema regular de ensino. Isto garantiria sua 

participação de maneira mais efetiva na sociedade, ou seja, com autonomia para vender 

sua força de trabalho e ser um consumidor ativo, uma vez que a sociedade em questão é 

a capitalista. 

Nos dias atuais, presencia-se um amplo movimento a favor da Educação Inclusiva, da 

absorção pelo ensino regular da demanda de alunos, até agora, atendidos pelas 

instituições sem fins lucrativos na modalidade da educação especial. 

Mas o que tem determinado a materialidade das escolas inclusivas somente agora? O 

que torna a Inclusão “um objeto de desejo” da atual fase do capitalismo monopolista em 

que impera a política do estado mínimo? Que condições materiais sustentam o 

movimento contraditório caracterizado pelo fato de o Estado tentar assumir o 

atendimento educacional dos indivíduos com necessidades educacionais especiais, ao 

mesmo tempo em que atribui relativa importância às ações do terceiro setor? 
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A presente pesquisa propõe que esse atendimento educacional seja analisado sob o 

foco do custo que o envolve. Considerando ser o Estado responsável não apenas 

pelos recursos destinados às escolas comuns do sistema público, como também às 

instituições filantrópicas sem fins lucrativos que, pautadas na legislação, também têm 

acesso aos recursos públicos estatais. 

A escolha do financiamento como objeto de investigação é pertinente quando se entende 

que “educar para a diversidade” pressupõe melhor utilização dos recursos do Estado, 

“relativizando” a “deficiência”, mesmo que isso, aparentemente, seja contraditório à 

política do estado mínimo.  

Ao mesmo tempo, ao averiguar quanto dos recursos públicos são repassados às 

instituições sem fins lucrativos, pôde-se visualizar o porquê de o Estado tentar assumir a 

educação especial, uma vez que, ao oferecer o atendimento dessa modalidade em seu 

próprio estabelecimento, pode implicar em um custo menor do que nas instituições 

públicas não estatais. 

Contextualização Teórica 

Compreender o financiamento da educação especial, seus enfoques e alocações, pode 

permitir a visualização das engrenagens da sociedade capitalista, que possuiria o Estado 

como ‘testa de ferro’, e as políticas sociais como um paliativo para os conflitos e 

contradições inerentes às lutas de classes.  

O vínculo constitucional de recursos financeiros para a educação foi uma prática 

iniciada na Constituição Federal (CF) de 1934, sendo ora revogada, ora retomada nas 

constituições subsequentes, estando presente novamente na CF de 1988. Porém, o 

retorno dessa vinculação foi marcado pela promulgação da Emenda Constitucional (EC) 

24/1983, conhecida como Emenda Calmon204. Essa emenda causou discussões 

                                                             
204

 Esta emenda representou a volta da vinculação de recursos para a educação, prática que havia sido 
abandonada cerca de vinte anos antes de sua homologação. Castro (2001, p. 13) esclarece que “[...] uma 
das justificativas para este retorno residia no fato de que, após a suspensão da vinculação, os recursos 
federais aplicados em educação, em termos percentuais, haviam caído sistematicamente, em particular 
nos anos 70.” 



 

Parte II |Pág. 3078  

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. 

 

polêmicas, principalmente, no que se entende por Manutenção e Desenvolvimento 

do Ensino (MDE)205.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 9394/96 também enfoca o 

vínculo de recursos à educação, procurando definir melhor o que pode ou não ser tido 

como MDE. Além disso, este documento traz uma retificação importante da 

Constituição Federal de 1988, ao conjeturar a possibilidade de variação dos índices 

estabelecidos por essa carta, de acordo com as Leis Orgânicas dos Estados, Distrito 

Federal e Municípios. 

O financiamento da educação no Brasil encontra-se totalmente dependente das 

vinculações fiscais, o que torna a destinação e utilização dos recursos muito inflexível e 

delimitada, impedindo, de certa forma, a alocação para novos setores. A própria 

desvinculação de receitas, representada pelo Fundo Social de Emergência (FSE), Fundo 

de Estabilização Fiscal (FEF) e Desvinculação das Receitas da União (DRU) gera 

controvérsias. O que se questiona é se “o fundo devolve às áreas sociais o que retira das 

respectivas fontes vinculadas a essas, ou se causa impacto negativo no gasto dessas 

áreas, retirando-lhes recursos em favor de ações que não são propriamente sociais.” 

(CASTRO, 2001, p. 25). 

Além das vinculações fiscais, as operações de crédito externo também colaboram com 

recursos para a dotação orçamentária brasileira. Essas operações são garantidas por 

instituições multilaterais como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), entre outras. 

Pinto (2002) também comenta sobre o interesse desses órgãos multilaterais em oferecer 

apoio técnico e financeiro para a consolidação das políticas públicas educacionais 

brasileiras, referindo-se especificamente aos empréstimos internacionais destinados à 

educação. Os recursos oriundos desses empréstimos são pouco representativos (cerca de 

1%) em relação aos recursos que são aplicados na educação; porém, o que é 

                                                             
205

 A definição do que seria computado como despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino 
está em relação direta com o percentual a ser vinculado, uma vez que “[...] dependendo da abrangência 
da interpretação adotada, os recursos adicionais esperados poderiam ser reduzidos” (CASTRO, 2001, 
p.13) 
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significativo é o fato de eles terem influência decisiva nas políticas educacionais em 

conformidade com o que é preconizado pelas agências multilaterais. 

Além de se objetivar a técnica gerencial na educação, há uma tentativa de padronizá-la, 

independente das características econômicas e sociais dos países envolvidos. Em um 

sistema capitalista, cria-se o trabalhador da educação padronizado, para produzir em 

série e com a mesma qualidade educandos que irão compor, de uma maneira ou de 

outra, o mercado de trabalho existente, ou abastecer o exército de reserva necessário 

para a manutenção desse modo de produção. 

Essa produção em série contempla também o educando com necessidades educacionais 

especiais, visto, a partir do final do século XX, como consumidor em potencial e, como 

tal, também detentor da possibilidade de vender sua força de trabalho.  

Outro aspecto importante a ser considerado é a rotineira mudança de nomenclatura, de 

deficiente para indivíduo com necessidades educacionais especiais e, atualmente, pessoa 

deficiente. Essa mudança vai ao encontro da ampliação do mercado capitalista, uma vez 

que apresentar uma necessidade especial não o impede de ser produtivo, pelo contrário, 

pode até facilitar sua inserção neste mercado. 

Na contrapartida dessa nova situação vivenciada por este educando, encontra-se a 

atuação do Estado que, nas últimas décadas, tem procurado, por meio de legislações 

específicas, garantir uma participação cada vez mais ativa desses indivíduos na 

sociedade capitalista. 

Ao analisar o conflito que sempre demarcou essa oferta, a atual política de passar ao 

terceiro setor a execução desse atendimento e a proposta do Estado de reassumir esse 

atendimento, delimitou o principal questionamento dessa pesquisa: por que essa atitude 

contraditória neste momento?  

O entendimento do financiamento da educação pode estar respondendo a isto, como nos 

apontam os dados coletados nesta pesquisa e no estudo de Arruda, Kassar e Santos 

(2006) o qual analisou o custo de um aluno com necessidades educacionais especiais em 

uma instituição pública estatal e não estatal. De acordo com esse estudo, o valor per 

capita (média anual) de um aluno de uma instituição pública não-estatal, em 2004, era 
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de R$ 218,50, enquanto, no mesmo período, um aluno do ensino público custava ao 

Estado R$ 109,53/ano. 

A lógica do mercado é garantida pela melhor relação custo-benefício. A educação 

assumiu, desde a década de 1970, o status de empresa e como tal deve prescindir de 

uma boa lucratividade. Se o erário público sustenta, no caso da educação especial, o 

atendimento tanto nas instituições públicas estatais quanto nas não-estatais, onde esse 

custo é menor? O presente estudo aponta para o fato de o Estado estar sustentando a 

mesma oferta com custos significativamente diferentes, além de permitir compreender 

em que medida uma sociedade produtora de mercadorias relativiza a diferença para dar 

sustentação à sua lógica. 

É importante destacar que, em um país onde o governo federal se dispõe a implementar 

um projeto como o “Educar para a diversidade: construindo escolas inclusivas”, no qual 

se enfatiza que todos são diferentes, e que “a diversidade está dentro do normal” 

(SEESP, 2005, p.10), o financiamento da educação esteja não apenas direcionado, como 

colabora com a sustentação de políticas internacionais uniformes. Políticas estas que 

vão ao encontro da mundialização do capital, em que se mercantiliza um conhecimento 

também invariável, e a escolarização sistematizada “opta” por formar educandos 

padronizados. 

Contextualização Metodológica 

A metodologia da pesquisa envolveu a análise: 1) das políticas públicas da educação 

especial no Brasil tendo como referência o papel atual assumido pelo Estado; 2) das 

legislações e documentos que versam sobre a educação especial e o terceiro setor e em 

como se têm constituído as políticas públicas de educação especial; 3) dos documentos 

oficiais da Secretaria de Estado de Educação (SED), da Secretaria de Economia do 

Trabalho e Assistência Social (SETASS), da Secretaria Municipal de Assistência Social 

(SAS) e da Secretaria Estadual de Saúde (SESAU), envolvidas com o repasse de 

recursos para as instituições analisadas. 

A análise deste objeto de investigação perpassa a realidade material na qual ele está 

inserido, neste caso, o modo de produção capitalista que, em seu atual contexto de 
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mundialização do capital e do conceito do trabalhador flexível, fortalece o 

neoliberalismo, segundo o qual o capital não pode prescindir do Estado para a 

manutenção de seus interesses e, por isso, sua ação deve ser reduzida ao mínimo, que 

propõe passar a educação, a saúde e a pesquisa científica aos cuidados das organizações 

públicas não-estatais e/ou privadas.  

Há uma nova roupagem conferida ao Estado caracterizada pela introdução de conceitos 

e estratégias da administração privada na administração pública, mas sem modificar as 

características desta, o que também pode ser aplicado ao ensino público. 

No Brasil, em 1995, durante o primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso, foi 

elaborado o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, em uma tentativa clara 

de restabelecer a ordem nas relações que compõem o modo de produção capitalista.   

Na nova relação estabelecida entre Estado e sociedade proposta pela Reforma de Estado 

tem-se “o poder público emanado de ações não estatais” (BUENO; KASSAR, 2005, p. 

122), ou seja, o terceiro setor pode e deve assumir o atendimento gratuito de serviços. 

Isto é respaldado pela necessidade de se garantir a eficácia desses serviços delimitados 

pelas políticas sociais, o que só seria possível, segundo a proposta de Reforma, com a 

própria sociedade assumindo esse controle. 

Em contrapartida, a partir do final da década de 1980, em documentos oficiais, a 

atuação do terceiro setor junto à educação especial tem seguido outra direção, como 

pode ser observado na Constituição Federal de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional LDBEN 9394/96, no Plano Decenal de Educação (1993-2003) e no 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº. 8.069/2000) que preconizam o 

atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais a ser ofertado de 

preferência pelo sistema regular de ensino. 

O Plano Nacional de Educação (Lei nº 10.172/2001) propõe a “integração/inclusão” 

desse aluno em escolas que se habilitariam, gradualmente, a construir uma educação 

inclusiva. Com a Resolução CNE/CEB nº 2, também de 2001, normatiza-se a matrícula 

de todos os educandos com necessidades educacionais especiais no sistema regular de 

ensino, cabendo a essas escolas se organizarem para atender a nova demanda.  
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Até que ponto o foco nas políticas sociais não camufla o fato de se visualizar essas 

políticas como instrumento para as políticas econômicas? A construção desses 

sistemas educacionais inclusivos não poderia ser vista como uma forma deste 

instrumento?  

Em Mato Grosso do Sul, estado criado em 1977, desde o seu primeiro Plano Estadual de 

Educação a educação especial já é contemplada com estratégias de ação, em uma ação 

conjunta de instituições públicas e públicas não estatais, que representa o que se 

configura no âmbito nacional. 

Na década de 1980 a relação entre público e privado na educação especial era tão 

estreita que, no estado de Mato Grosso do Sul, as instituições públicas não-estatais 

influenciavam a própria “organização da Secretaria de Educação” (KASSAR, 2003, 

p.152), uma vez que as chefias desta secretaria, em alguns momentos, foram exercidas 

por pessoas que dirigiam instituições sem fins lucrativos. 

Posteriormente, com o intuito de efetivar as propostas do Programa de Educação 

Inclusiva foi organizado, no ano de 2005, em Brasília, pela Secretaria de Educação 

Especial (SEESP) um seminário no qual foi produzido o material “Ensaios pedagógicos: 

construindo escolas inclusivas”, em que se apregoa a “valorização da diversidade” como 

elemento enriquecedor “do desenvolvimento pessoal e social.” (BRASIL, 2005). 

A deficiência adquire, portanto, status de habilidade. O trabalho com o indivíduo com 

necessidades educacionais especiais visa “otimizar” suas potencialidades; de 

aniquilado, segregado, integrado, incluído, esse indivíduo torna-se agora “comum”, 

uma vez que todos apresentam diversidades no desenvolvimento e na aquisição da 

aprendizagem. 

Mas como fica o atendimento educacional proporcionado para este alunado 

específico? O início da educação especial no Brasil foi delimitado pela ação de 

instituições privadas sem fins lucrativos que tomaram para si este atendimento, uma 

vez que o Estado não conseguia atender a demanda. O oferecimento do ensino 

sistematizado foi marcado pelo duelo entre público estatal e não estatal, haja vista a 
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tramitação da própria LDBEN 9394/96 que, como nos aponta Oliveira (2002), 

dentre outras normatizações, assegura a coexistência de escolas públicas e 

privadas. 

Ao analisar o conflito que sempre demarcou essa oferta, a atual política de passar ao 

terceiro setor a execução deste atendimento e a proposta do Estado de reassumir esse 

atendimento, delimitou o principal questionamento dessa pesquisa: por que essa atitude 

contraditória neste momento? 

Na contrapartida desta nova situação vivenciada por este educando encontra-se a 

atuação do Estado que, nas últimas décadas, tem procurado, através de legislações 

específicas, garantir uma participação cada vez mais ativa desses indivíduos na 

sociedade capitalista. 

De acordo com os documentos oficiais das secretarias citadas anteriormente, o 

município de Campo Grande, no ano de 2005, possuía 22 instituições caracterizadas 

como públicas não estatais que recebiam recursos das três esferas de governo: 

municipal, estadual e federal. Elas foram classificadas de acordo com o ano de 

fundação, a saber: A(1957), B(1961), C(1967), D(1979), E(1980), F(1983), G(1985), 

(1989), I(1989), J(1990), L(1991), M(1993), N(1993), O(1994), P(1996), Q(1996), 

R(1999), S(2000), T(2001), U(2002), V(2002), X(2003). 

Os recursos foram organizados por esferas de governo, o que permitiu a composição de 

uma tabela com o montante total dos recursos repassados, e o estabelecimento de um 

ranking das instituições. A análise dessa tabela evidenciou a materialidade da hipótese 

desta pesquisa, ou seja, a de que a organização e a estruturação da educação inclusiva, 

hoje, podem ser entendidas a partir do custo que a envolve. 

Resultados 

De acordo com a Coordenadoria de Educação Especial da Secretaria de Estado de 

Educação (SED), de Mato Grosso do Sul, em 2005 havia 22 instituições públicas não 

estatais de educação especial presentes em Campo Grande que receberam recursos via 

as seguintes secretarias: Secretaria de Estado de Educação (SED), Secretaria Municipal 

de Assistência Social (SAS), Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) e Secretaria de 

Economia do Trabalho e Assistência Social (SETASS). 

O repasse dessas secretarias é sustentado por legislações específicas, as quais 

possibilitam que essas instituições tenham seus planos de trabalho e projetos incluídos 
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no direcionamento dos recursos despendidos para este setor. Além disso, são 

imprescindíveis os relatórios mensais reportando como foi empregado o recurso 

disponibilizado e se ele está de acordo com a proposta de trabalho sustentada em 

cada projeto. 

Dos recursos municipais merecem destaque: os caracterizados pelo repasse da 

Secretaria de Assistência Social (SAS), cujo recurso tem por finalidade a manutenção 

da estrutura física da entidade, que são compostos pelas seguintes subvenções sociais: 

Serviço de Ação Continuada (único não direcionado), Fundo Municipal de Assistência 

Social e Fundo Municipal de Investimento Social. Essas subvenções compõem o 

Programa de Apoio à Pessoa Portadora de Deficiência (PPD) e têm como fonte direta o 

Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), com complementação de recursos 

oriundos da tributação do município. 

Os recursos vinculados à SAS são repassados para apenas 13 das 22 instituições do 

município, como pode ser observado na tabela 1. Seus valores farão diferença ao se 

analisar o total geral de repasses. 

Tabela 1 – CAMPO GRANDE/MS – recursos municipais oriundos da assistência 

social repassados para 13 instituições públicas não estatais entre 2002 e 2005. 

         Nº de Instituições 2002 2003 2004 2005 

SAC 13 26.885,80 26.885,80 26.885,80 26.885,80 

FMAS 13 11.343,00 12.198,26 13.923,00 15.903,10 

FMIS 13 1.500,00 3.037,70 3.341,00 3.575,21 

Total 13 39.728,80 42.121,76 44.149,80 46.364,11 

Fonte: Planilha de Subvenções Sociais a serem repassadas às entidades governamentais de Campo Grande fornecida 

pela Coordenadoria de Apoio aos Fundos Especiais da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS). 

Legenda: SAC – Serviço de Ação Continuada; FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social; FMIS – Fundo 

Municipal de Investimento Social. 

 

Além do recurso da SAS, há também o representado pelos convênios de atendimento, 

caracterizados pela prestação de serviços da saúde pelas instituições públicas não 

estatais no atendimento ao educando com necessidades especiais matriculados no ensino 

regular do município. 

Nesse caso, o Centro Municipal de Educação Especial avalia as crianças que são 

encaminhadas pelas escolas da rede municipal e as direciona às referidas instituições, as 

quais disponibilizam sua estrutura física e pessoal qualificado da área de saúde para 

prestar um serviço que não consegue atender a demanda no Sistema Único de Saúde 

(SUS).  

Esse convênio firmado entre a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e as 

instituições (H, C, S, e O), apenas no ano de 2005, repassou um total de R$ 85.825,00. 
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Os valores são calculados com base no número de atendimentos por mês proposto 

pela instituição, que oferece serviços nas áreas de psicologia, fonoaudiologia, 

terapia ocupacional, fisioterapia, psicopedagogia, e em alguns casos brinquedoteca. 

Segundo a SEMED, o repasse é feito integralmente e o convênio deve ser renovado no 

início de cada ano. 

Outra fonte de recursos é o convênio do Sistema Único de Saúde (SUS) que é repassado 

pela Secretaria Municipal de Saúde (SESAU). De acordo com a Portaria 1.283/1993, é 

garantido ao SUS recorrer às entidades sem fins lucrativos para prestar atendimento na 

área da saúde à população, usufruindo sua estrutura física e pessoal qualificado, quando 

a demanda supera sua capacidade.  

O repasse do SUS é o mais significativo, como pode ser observado na tabela 2, o que 

garante à instituição C o primeiro lugar no ranking. Não coube neste trabalho analisar 

como o recurso é aplicado, ou o fato de esta instituição possuir uma estrutura física que 

“justifique” um maior reembolso para sustentar sua manutenção; o que se analisa é em 

que medida o Estado estaria bancando o mesmo serviço, porém, em estabelecimentos 

diferentes, e como ele poderia baratear esse custo.  

 

Tabela 2 – CAMPO GRANDE/MS – repasse do SUS para instituições públicas não 

estatais entre 2001 e 2004. 

Instituição 2001 2002 2003 2004 

C 1.635.480,48 2.806.108,11 2.250.466,67 2.748.262,94 

D 92.078,72 96.972,35 102.484,00 102.402,97 

B 16.248,00 15.426,00 15.730,00 14.285,00 

Total 1.743.807,20 
 

2.918.506,46 
 

2.368.680,67 
 

2.864.950,91 
 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) – 2005 

 

Outro fator importante, ao se analisar a tabela, reside no fato de os valores totais não se 

diferenciarem muito nos anos pesquisados, demonstrando que a transição no governo 

federal entre Fernando Henrique Cardoso e Luis Inácio Lula da Silva não significou, na 

prática, mudanças no repasse dos recursos desta fonte para as instituições públicas não 

estatais. Ao contrário, a relação de parceria manteve-se fortalecida, ratificando o que 

propõe a Portaria 1.286/93 mencionada anteriormente. 

Os recursos estaduais são representados pelo repasse da Secretaria de Estado de 

Educação (SED) e da Secretaria de Economia do Trabalho e Assistência Social 

(SETASS), onde se tem os seguintes recursos: a parcela estadual do Programa de Apoio 

ao Portador de Deficiência (PPD), cuja fonte é o Fundo Estadual de Assistência Social 

(FEAS) e a cedência de professores para estas instituições, cuja fonte é o Recurso do 

Tesouro (fonte 00). 

Desses recursos, a cedência dos professores é o mais significativo, uma vez que todas as 

instituições possuem como professores membros do quadro da Secretaria de Estado de 
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Educação (SED). A cedência de professores prestada pela secretaria é garantida pela 

Resolução/SED nº 1.403 de 18 de janeiro de 2000 que aprova as diretrizes que 

disciplinam a celebração de Protocolos de Adesão e Cooperação objetivando 

implementar o Programa de Apoio às Instituições Especializadas que prestam 

Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais, sediadas no estado de Mato 

Grosso do Sul. 

De acordo com este documento, são objetivos deste programa, dentre outros: 

 

[...] Beneficiar, através do Programa, os portadores de 

necessidades especiais, valendo-se das instalações das 

instituições especializadas sediadas em Mato Grosso do Sul que 

estejam devidamente qualificadas e habilitadas, 

independentemente da situação financeira e familiar do 

beneficiado; Designação, mediante ato específico do titular da 

Pasta, de servidores dos quadros da Secretaria de Estado de 

Educação, devidamente qualificados e/ou habilitados para 

atuarem nestas instituições, e que cujo atendimento esteja em 

consonância com a política educacional de inclusão do Portador 

de Necessidades Especiais adotada pela Secretaria de Estado de 

Educação (Resolução/SED nº 1.403, 2000). 

 

Entre 2003 e 2005, o município de Campo Grande, que apresenta 28,2% das 

instituições, deteve 37,72% da cedência. É importante salientar o fato de que compete à 

instituição designar os docentes que irão atuar nesse programa, bastando para isto 

mandar um requerimento endereçado ao secretário de Educação, fazendo parte dessa 

alocação tanto professores do quadro efetivo do Estado como os convocados por tempo 

determinado. 

Nesse ponto encontra-se uma falha relevante à disposição desse recurso, pois em 

algumas instituições tem-se a convocação, como professor leigo, de profissionais da 

área da saúde. Trata-se, portanto, de desvio de recurso que deveria ser utilizado na 

educação, mas que sustenta o atendimento especializado da saúde. 

Com relação aos recursos federais, destacam-se o “Programa de Complementação ao 

Atendimento Educacional Especializado às Pessoas Portadoras de Deficiência” (Paed) e 

o “Programa Dinheiro Direto na Escola” (PDDE). 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) repassa diretamente às 

instituições, que atendem a educação especial gratuitamente, o recurso da União 

referente ao Paed. O valor é repassado em cota única, anual e o cálculo é feito sobre a 

capacidade/meta de cada instituição, sendo o per capita de R$ 33,50. 

O PDDE é um programa federal implantado em 1995 pelo Ministério da Educação 

(MEC) e executado pelo FNDE. Os recursos consignados ao “Dinheiro Direto na 

Escola” para o ensino fundamental podem ser destinados às instituições de ensino “da 

rede estadual, distrital e municipal, bem como às escolas privadas de educação especial, 
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mantidas por entidades sem fins lucrativos e inscritas no Conselho Nacional de 

Assistência Social (CNAS)”. (MEC, 2006). 

A base de cálculo para o PDDE também é o número de alunos. Assim, uma escola 

especial
206

, com até cinco alunos, recebe um valor per capita de R$ 75,00 ao ano (valor 

de 2005); as demais escolas recebem um valor fixo de acordo com o número de alunos 

matriculados, sendo classificadas em oito categorias que variam entre 06-25 alunos e 

acima de 300 alunos.  

Como citado anteriormente, os dados coletados permitiram a construção da tabela 3 em 

que pode ser analisado o total de recursos do governo repassados às instituições e que 

podem explicar a materialidade da educação inclusiva. 

Tabela 3 – CAMPO GRANDE/MS – Total de recursos públicos repassados às instituições 

públicas não-estatais do município de Campo Grande no ano de 2004. 

  Recursos Públicos   

Instituições Municipal Estadual Federal Total 

C 24.082,45 94.075,00 2.772.337,94 2.890.495,39 

D 13.833,65 76.722,00 114.802,97 205.358,62 

M 1.905,40 37.003,88 57.000,00 95.909,28 

H 35.042,60 42.149,76 12.400,00 89.592,36 

O 28.974,00 40.119,11 8.485,00 77.578,11 

P 2.000,00 36.707,05 2.700,00 41.407,05 

N 2.673,00 34.214,51 3.600,00 40.487,51 

E   34.924,00 4.800 39.724,00 

I 1.500,00 28.373,41 9.000,00 38.873,41 

S 14.000,00 18.378,28 2.700,00 35.078,28 

J 1.781,24 19.105,92 3.140,00 24.027,16 

L 1.100,00 20.920,82 1.050,00 23.070,82 

A 1.919,46 11.835,61 7.882,00 21.637,07 

R 1.163,00 7.215,43 3.600,00 11.978,43 

Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social; Secretaria Estadual de Assistência Social; Secretaria de Estado de Educação; 

Secretaria Municipal de Saúde; MEC (www.portalmec.gov.br) (2005-2006) 

 

As instituições analisadas apresentam um discurso muito diferente daquele demonstrado 

pelos dados, alegando receberem muito pouco recurso público. Mas a avaliação dos 

relatórios das secretarias envolvidas com o financiamento da educação especial no 

Estado aponta que 13 das 22 instituições, ou seja, 59% delas recebem recursos das três 

                                                             
206 No documento este termo refere-se às escolas públicas não estatais. 

http://www.portalmec.gov.br/
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esferas; e apenas 06 (27%) contam apenas com a cedência de professores, recurso 

este que não oferta valores em moeda. 

Considerações Finais 

O objetivo desta pesquisa foi o de analisar os recursos públicos vinculados às três 

esferas de governo (federal, estadual e municipal) que foram repassados às instituições 

públicas não estatais de educação especial existentes no município de Campo 

Grande/MS no período de 2001 a 2005.  

A análise do financiamento da educação especial pode ser uma forma de avaliar, a partir 

do particular representado pela amostra escolhida, o movimento atual, não apenas de 

redefinição do papel do Estado, como do campo de atuação do Terceiro Setor e a 

intensificação do movimento de construção e fortalecimento das escolas inclusivas.  

Na atual conjuntura, o Estado destitui-se do papel de agente promotor do 

desenvolvimento e passa a ser visto como principal obstáculo para esse 

desenvolvimento. O pensamento neoliberal fortalece-se no momento de crise, o que 

permite o repensar a atuação do Estado, reestruturando-a por intermédio da 

privatização, da terceirização e da publicização. 

Não caberia mais ao mercado ou ao Estado garantir o bem estar social, isto deveria ser 

assumido por outra forma de organização que, após a Reforma do Estado, apresentaria 

um caráter público, mas seria destituída de ações estatais. 

Assim, toma força o Terceiro Setor constituído por organizações da Sociedade Civil que 

ao estabelecer parcerias com o Estado poderia assumir os serviços delimitados para as 

políticas sociais. Dentre essas políticas encontra-se a educação e sua modalidade de 

educação especial. 

O próprio fortalecimento das instituições, hoje definidas no âmbito das públicas não-

estatais, ocorre porque o Estado não pôde absorver a demanda desta parcela da 

população, apesar de campanhas específicas nas décadas de 1950 e 1960; o que 

possibilitou a concretização de parcerias entre público estatal e público não-estatal. 

Analisando os dados apresentados, estaria a proposta das escolas inclusivas vinculadas a 

uma melhor relação custo-benefício em detrimento da visão poética da inclusão para 

todos? É bem verdade que o atendimento em saúde (habilitação e reabilitação) ainda 

dependeria das parcerias com as instituições públicas não estatais, uma vez que o 

Sistema Único de Saúde (SUS) não oferece, em sua estrutura física, atendimento 
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adequado aos indivíduos com necessidades educacionais especiais, tendo de 

recorrer a essas instituições. 

Porém, até mesmo esse “desvio” do atendimento pode ser visto pela lógica do 

mercado, uma vez que pode ser mais vantajoso repassar uma verba vinculada ao número 

de atendimentos ou capacidade de cada instituição, do que manter um profissional 

qualificado de nível superior em seu quadro permanente de pessoal. 

Por outro lado, as instituições públicas não estatais não podem simplesmente deixar de 

exercer o papel ao qual estão vinculadas a pelo menos cinco décadas. O público e o 

privado continuarão atuando em conjunto nessa modalidade educacional, porém há uma 

redefinição de seus papéis, em consonância com a sociedade capitalista na qual estas 

instituições estão inseridas. 

O recorte desta temática possibilitou um novo olhar sobre a educação especial, que 

inserida em uma lógica de mercado, destitui a visão poética da inclusão; porém, não 

elimina por completo o entendimento das reais necessidades dos indivíduos com 

necessidades educacionais especiais. 
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ESCOLA INCLUSIVA BRASILEIRA: FUNDAMENTOS LEGAIS PARA 

ATENDIMENTO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

Heradão, Roberta Gomes.  

RESUMO 

A inclusão é um movimento mundial em busca de igualdade para pessoas com 

deficiência. A educação brasileira de acordo com a nova demanda se organiza 

legalmente para atender este direito. Frente a este panorama nos perguntamos: Quais 

leis federais e do Estado de São Paulo que asseguram a inclusão educacional? Como é 

realizado na escola este atendimento? Objetivamos com este estudo investigar quais 

foram e quais são os fundamentos legais do atendimento educacional especializado para 

alunos com deficiência intelectual no ensino regular em âmbito Federal e do Estado de 

São Paulo do Brasil. Realizamos este estudo por meio de revisão bibliográfica em livros 

e documentos legais, tais como leis federais e estaduais, resoluções, decretos, e textos 

elaborados pelo Ministério da Educação que explicitam a política e orientam mudanças. 

Um breve histórico sobre a inclusão educacional nos revelou os movimentos de 

segregação, integração e inclusão. A inclusão educacional foi um processo que se 

intensificou a partir da década de 1980 quando foram criadas classes especiais dentro da 

escola. O problema a ser superado estava no individuo e não nas estruturas das 

instituições. Após a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9394/96) houve uma 

mudanças de paradigma, a escola é que precisa se adaptar para atender as necessidades 

dos alunos. As classes especiais ou escolas especiais exclusivas foram questionas e 

consideradas como última opção educacional de caráter extraordinário e transitório. O 

estudo verificou que atualmente o atendimento educacional especializado em salas de 

recursos multifuncionais é estimulado pela União. Cada Estado se organiza de acordo 

com suas necessidades sem contrariar a politica nacional. No Estado de São Paulo a 

Resolução SE nº 11/2008 orienta o atendimento ao aluno com necessidades 

educacionais especiais. Este atendimento é organizado pelo SAPEs – Serviço de Apoio 

Pedagógico Especializado que se configura em sala de recursos por deficiência, 

itinerância e excepcionalmente classes especiais. Percebemos uma diferença entre o 

atendimento proposto pela União e pelo Estado de São Paulo. Enquanto a União 

incentiva à criação de salas multifuncionais, espaço único destinado ao atendimento dos 
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alunos com deficiência, transtornos, e necessidades educativas especiais. O Estado 

se organiza em salas de recursos própria para cada tipo de deficiência.  

 

Palavras-chave: Educação Especial; Atendimento Educacional Especializado; Sala 

Multifuncional; Sala de Recursos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho procura conhecer e compreender quais leis fundamenta a inclusão 

e o serviço especializado para alunos com deficiência intelectual na escola regular. O 

atendimento educacional especializado (AEE) faz parte da política de inclusão 

educacional nacional e dentre suas ações está à sala de recursos multifuncionais. Já no 

âmbito do Estado de São Paulo este atendimento se configura pela implantação de 

Serviços de Apoio Pedagógico Especializado (SAPEs) que dentre outras medidas 

apresenta a salas de recursos por área ou por deficiência. 

A inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais no ensino regular 

tardou a acontecer. Foi preciso muitas mudanças sociais e legais para considerarmos 

importante a convivência e a aprendizagem entre e com as diferenças. Diferença e 

respeito ao que é peculiar a cada indivíduo contando com a igualdade de condições e 

direitos para uma vida plena em sociedade, a começar pela escola. 

 Passamos por momentos históricos de extrema exclusão a pessoa com 

deficiência da sociedade e consequentemente da escola. Parcial integração dos que 

conseguiam, por condições próprias, se adaptar as estruturas sociais, e finalmente 

vivenciamos mudanças que levam a inclusão de todos na sociedade e na escola.  

 A escola, seguindo o movimento de inclusão, precisava se reestruturar para de 

fato atender a todos em suas particularidades de aprendizagem. Legalmente o direito a 

educação inclusiva e o atendimento educacional especializado já é uma realidade. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA 
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Buscamos em livros e documentos legais, leis federais e estaduais, 

resoluções, decretos e textos elaborados pelo Ministério da Educação encontrar 

respostas para nossos questionamentos iniciais: Quais leis federais e do Estado de São 

Paulo asseguram a inclusão educacional? Como é realizado na escola este atendimento? 

Vários teóricos já escreveram sobre inclusão escolar, contudo para buscarmos a 

visão da Política Brasileira sobre o tema optamos por investigar autores citados nos 

documentos oficiais que concentram uma mesma linha de pensamento.  

 

CONTEXTUALIZAÇÃO METODOLÓGICA 

 

Para a realização do trabalho utilizamos pesquisa fundamentalmente 

bibliográfica, em uma abordagem qualitativa, que abrirá caminho para futuras buscas 

vinculadas a prática da educação inclusiva no ensino regular. Priorizamos investigar 

bibliograficamente quais teorias e leis embasam a educação especial para depois, em 

uma futura pesquisa, estendermos a analise observando a realidade escolar.  

Para alcançar nosso objetivo de investigar quais foram e quais são os 

fundamentos legais do atendimento educacional especializado para alunos com 

deficiência intelectual no ensino regular em âmbito Federal e do Estado de São Paulo a 

pesquisa bibliográfica fez-se apropriada.  

 

APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Na Constituição Federal (1988) em vigor, o direito a educação é para todos. Para 

pessoas com deficiência ou não, para ricos e pobres, ou seja, realmente para todos. A 

educação para todos é um direito incontestável e o dever de garanti-lo é do Estado e da 

família. Uma vez estabelecido pelo Estado e família o dever de assegurar a educação 

cabe à sociedade, como um todo, trabalhar a favor, estimular e motivar a educação, para 

que todos possam alcançar pleno desenvolvimento e assim estarem preparados para o 

trabalho e para o exercício da cidadania. 
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Um dos princípios fundamentais elencadas na Constituição (1988) em que a 

educação deve se basear é a igualdade de condições para matrícula e permanência 

na escola de todos os alunos.  

O dever do Estado com a educação se faz mediante o ensino fundamental para 

todos, até mesmo para aqueles que não a tiveram na idade própria. Também para 

pessoas com necessidades especiais com atendimento educacional especializado 

“preferencialmente” na rede regular de ensino. A educação se faz inclusive com 

assistência aos educandos através de programas suplementares que atendam as 

necessidades de materiais escolares, transporte, alimentação e saúde. 

Em 24 de outubro de 1989, um ano após a Constituição, foi aprovada a Lei nº 

7.853 que, entre outras coisas, dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência 

e sua integração social, estabelecendo normas gerais para o pleno exercício dos direitos 

individuais e sociais das pessoas “portadoras de deficiência” e sua efetiva integração 

social. O atendimento a pessoas com necessidades educacionais especiais se subordina 

as possibilidades pessoais de se adequarem ao sistema regular. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394 de 1996 (LDB) define e 

regula o sistema de educação brasileira com base em princípios condizentes com a 

Constituição. Com a promulgação da Constituição de 1988, iniciou-se a elaboração de 

uma nova LDB aprovada somente em 1996. A LDB esclarece o que é Educação 

Especial: 

 

Artigo 58 – Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a 

modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de 

ensino, para educandos portadores de necessidades especiais. 

§ 1° - Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola 

regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. 

§ 2° - 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. 

§ 3° - A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início 

na faixa etária de zero a seis, durante a educação infantil. 

 

Quando se lê, no inciso III do art. 208 da Constituição que a educação para 

pessoas com necessidades especiais deve ser “preferencialmente na rede regular de 

ensino” (1988), e na LDB/96 que o atendimento educacional também poderá ser feito 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.853-1989?OpenDocument
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em classes, escolas ou serviços especiais, para aqueles que não se adaptam as 

convenções do ensino comum, percebe-se a possibilidade de uma educação 

excludente nas escolas comuns e em escolas especializadas, de iniciativa não 

governamental, tal com as APAEs. Isso porque antes da aprovação da Constituição o 

atendimento a pessoas com deficiência era, na maior parte, assumido pela iniciativa 

privada. Assim enfatiza Bueno (1993, p.118) em seu estudo que até 1987 a iniciativa 

privada assumia grande parte do atendimento as crianças especiais. 

O intuito nesta nova política educacional é a inclusão de todos nas escolas 

regulares assim como nos diz a LDB no artigo 60, Parágrafo único (1996): “O Poder 

Público adotará, como alternativa preferencial a ampliação do atendimento aos 

educandos com necessidades especiais na própria rede pública regular de ensino, 

independentemente do apoio às instituições previstas neste artigo”. 

A LDB de 1996 inaugurou novas estruturas educacionais, classificando a 

educação especial como uma modalidade de ensino que permeia todos os níveis de 

ensino, do básico ao superior, com início na educação infantil. Para os alunos da 

educação especial a Lei 9.394 garante currículo, métodos e técnicas educativas 

adaptadas as suas necessidades, além de recursos didáticos e organização do espaço 

físico apropriados. O inciso I do Artigo 59 da LDB (1996) impulsionou a elaboração 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais: Adaptações curriculares para alunos com 

necessidades especiais, para, em consonância com a Lei, auxiliar na conquista pela 

qualidade da educação especial atendendo as diferenças conforme suas necessidades.  

Para alunos com deficiência intelectual é garantido pela LDB (1996) 

terminalidade específica para os que não conseguem alcançar saberes necessários para 

cursar níveis mais avançados que o ensino fundamental. Para ministrar aulas para 

alunos com necessidades especiais a Lei exige que os professores tenham especialização 

em nível médio ou superior. E os professores das classes comuns devem ser capacitados 

para acolherem e incluírem estes alunos. Nas disposições transitórias, no que se refere à 

formação dos professores, ao final de dez anos, após a aprovação da Lei, só serão 

admitidos professores com habilitação em nível superior. Portanto, os professores de 

educação especial precisam ter especialização. 
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Assim como já era proposto pela LDB, no artigo 214, o Plano Nacional de 

Educação (PNE) deverá ser elaborado com duração decenal. O Plano Nacional de 

Educação em vigor, que iremos relatar, é o de 2001. 

Assim como outras modalidades e níveis de ensino o PNE divide a abordagem 

para Educação Especial em três partes: Diagnósticos, Diretrizes e Objetivos e Metas. O 

PNE foi aprovado mediante a Lei 10.172 de 9 de janeiro de 2001. Com duração de dez 

anos. Estados e municípios deveriam elaborar seus planos de educação de acordo com o 

PNE para dar suporte a realização das metas nacionais. 

 As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, instituída 

pela Resolução nº2/2001, da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de 

Educação, em consonância com a Constituição Federal e a Lei das Diretrizes e Bases, 

vem sistematizar a operacionalização pelos sistemas de ensino para a educação especial 

inserida enquanto modalidade da educação escolar. Esclarecendo quais são os espaços 

onde legalmente se estabelece a educação especial, dentro da escola regular ou fora 

dela, pelas instituições. Elencando quais são os serviços de apoio pedagógico 

especializado. 

 O conceito de educação especial abraçado pelas Diretrizes (2001) esta vinculado 

ao princípio de educação para todos. Na redação oficial encontramos: 

  

Educação Especial: Modalidade da educação escolar; processo educacional 

definido em uma proposta pedagógica, assegurando um conjunto de recursos e 

serviços educacionais especiais, organizados institucionalmente para apoiar, 

complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços 

educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar e promover o 

desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentem 

necessidades educacionais especiais, em todas as etapas ou modalidades da 

educação básica. (BRASIL, 2001, p. 39)  

  

 O público alvo da educação especial citado pelas Diretrizes (2001) mostra que 

são aqueles alunos que apresentam necessidade educacionais especiais durante o 

processo educativo, por motivos de limitação, condições de vida, disfunções e 

deficiência, por motivos ligados a causa orgânica específica, ou ainda grande facilidade 

de aprendizagem, demonstrando: 
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[...] dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de 

desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades curriculares 

[...] dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos, 

demandando adaptações de acesso ao currículo, com utilização de linguagens e 

códigos aplicáveis; altas habilidades/superdotação, grande facilidade de 

aprendizagem que os leve a dominar rapidamente os conceitos, os 

procedimentos e as atitudes e que, por terem condições de aprofundar e 

enriquecer esse conteúdos, devem receber desafios suplementares em classe 

comum, em sala de recursos ou em outros espaços definidos pelos sistemas de 

ensino, inclusive para concluir, em menor tempo, a série ou etapa escolar. 

(BRASIL, 2001, p. 39) 

 

O atendimento do aluno da educação especial não mais se restringe aos que 

apresentam deficiências (mental, visual, auditivas, físicas/motoras e múltiplas) como 

tradicionalmente era considerado, mas abrange todos os alunos que em algum período 

de sua vida escolar necessite da educação especial temporária ou permanente, por 

limitações/dificuldades ou facilidades. 

Há grandes avanços estabelecidos pelas Diretrizes da Resolução CNE/CEB nº 2 

que se encontram no Art. 2º que determina: 

 

Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas 

organizarem-se para o atendimento aos educandos com necessidades 

educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação 

de qualidade para todos. (BRASIL, 2001) 

 

 E no Art. 7º que recomendar, ou mesmo prever, a matrícula de todos os alunos 

nas salas do ensino regular: “O atendimento aos alunos com necessidades educacionais 

especiais deve ser realizado em classes comuns do ensino regular, em qualquer etapa ou 

modalidade da Educação Básica.” (BRASIL, 2001) 

A educação especial se regulamenta em escolas públicas ou privadas da rede 

regular de ensino com base nos princípios da educação inclusiva. Nas instituições 

escolares que obedeçam as determinações da LDB. Estas instituições deverão criar 

mecanismos que atendam as necessidades educacionais dos alunos e viabilizar 

condições para o sucesso escolar de todos, compreendendo além da escola regular, 

escolas especiais, classes hospitalares e em ambiente domiciliar. 
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A escola comum, para atender aos princípios da educação inclusiva, deve 

buscar a implementação de serviços de apoio especializado para os alunos que 

apresentem necessidades educacionais especiais.  

Este atendimento poderá ser feito nas classes comuns, mediante adaptação e 

flexibilização curricular e parcerias entre os professores da sala regular e o professor 

especialista através de constante interação entre eles. É importante garantir que o 

professor seja capacitado para lidar com as necessidades de seus alunos. Que os alunos 

com necessidades educacionais especiais sejam distribuídos pelas diversas classes da 

escola, para que todos possam conviver e aprender com as diferenças. Os processos 

avaliativos também devem contemplar as diferenças de ritmos de aprendizagem. 

Também faz parte do serviço de apoio especializado na escola regular a sala de 

recursos, composta por professor especialista que realiza a complementação ou 

suplementação curricular utilizando materiais específicos. Sobre as salas de recursos as 

Diretrizes nos diz: 

 

[...] serviço de natureza pedagógica, conduzido por professor especializado, que 

suplementa (no caso dos superdotados) e complementa (para os demais alunos) o 

atendimento educacional realizado em classe comum da rede regular de ensino. 

Esse serviço realiza-se em escolas, em local dotado de equipamentos e recursos 

pedagógicos adequados às necessidades educacionais especiais dos alunos, 

podendo estender-se a alunos de escolas próximas, nas quais ainda não exista 

esse atendimento. Pode ser realizado individualmente ou em pequenos grupos, 

para alunos que apresentem necessidades educacionais especiais semelhantes, 

em horário diferente daquele em que frequentam a classe comum. (BRASIL, 

2001, p.50) 

 

Recomenda-se que o atendimento educacional especializado pode ser buscado 

também pela escola por meio de parcerias com outras áreas tais como saúde, assistência 

social e trabalho. Por serviços de Itinerância, onde os professores especializados 

orientam e supervisionam o trabalho realizado por diversas escolas com alunos que 

apresentem necessidades educacionais especiais. Mediante encontros com os 

professores destes alunos.  

A escola comum poderá extraordinariamente organizar classes especiais em 

caráter transitório para alunos com dificuldades acentuadas de aprendizagem ou 

comunicação que necessitem de apoio intenso e contínuo. Mediante professor 
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especializado em educação especial, com grupos de alunos com necessidades 

semelhantes. Isso tudo para viabilizar o acesso ao currículo da base nacional 

comum. A criação da classe especial pode ser necessária em localidades que não haja 

escolas especiais, não deve fazer parte da classe especial alunos com apenas 

dificuldades de aprendizagem. A classe especial é uma classe separada das demais no 

período comum que flexibiliza a aprendizagem do currículo, e no contra-turno poderá 

ser desenvolvidas atividades de vida autônoma e social (para alunos com deficiência 

intelectual). A partir do desempenho dos alunos, a equipe escolar poderá, com bases em 

avaliações, encaminhar o retorno dos alunos para a classe comum. 

Percebemos uma grande diferença entre sala de recursos e classe especial quanto 

seus papéis e funções educacionais. Enquanto na sala de recursos o aluno participante 

da classe comum aprende o currículo escolar correspondente à série ou etapa escolar 

adaptado as suas condições, junto com os demais alunos pelo professor comum, e no 

contra-turno recebe atendimento de cunho suplementar, pelo professor especialista. Na 

classe especial o aluno apreende o currículo nacional em separado dos demais alunos da 

escola, sempre com o apoio do professor especializado que também poderá desenvolver, 

em outro período, um trabalho com atividades de vida cotidiana. Porém a classe 

especial será necessária quanto os alunos apresentarem grandes dificuldades de 

aprendizagem que os impossibilite de frequentar a classe comum, neste caso, 

dificilmente conseguirão assimilar o currículo oficial, frente a tal situação as Diretrizes 

também esclarece: 

 

Em casos muito singulares, em que o educando com graves comprometimentos 

mentais e ou/múltiplos não possa beneficiar-se do currículo da base nacional 

comum, deverá ser proporcionado um currículo funcional para atender às 

necessidades práticas da vida. (BRASIL, 2001, p.58) 

 

Questionamos, contudo a transitoriedade e a necessidade da classe especial 

prevista pelas Diretrizes, nas escolas regulares. Uma vez que o aluno com grandes 

dificuldades de aprendizagem ou com deficiência intelectual acentuada, fatalmente 

necessitará de apoio especializado contínuo. Qual será o momento certo para o retorno a 

classe regular dos alunos com deficiência intelectual? Deverá ser quando a equipe 

escolar determinar mediante avaliação. Porém, será quanto se alfabetizarem? Ou quanto 
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conseguirem autonomia para as aprendizagens? Neste caso este aluno não seria 

simplesmente um aluno com dificuldades de aprendizagem que conseguiria 

aprender desde sempre nas classes comuns? Pois, também é uma possibilidade de 

atendimento educacional especializado, previsto pelas Diretrizes, o apoio do professor 

da classe comum que adapta o currículo as possibilidades dos alunos, assessorado pelo 

profissional de educação especial, bem como a suplementação na sala de recursos. Há 

necessidade de existir a classe especial na escola regular para alunos com deficiência 

intelectual, sabendo que há alternativas de atendimento muito mais inclusivas? E caso 

ela exista sua transitoriedade será alcançada? Para alunos com deficiência visual e 

auditiva a classe especial tem um propósito mais plausível, pois tendo eles aprendido 

meios alternativos de comunicação, como o braile e libras, o retorno a classe regular 

certamente será possível. 

Temos que tomar cuidado para não confundir classe especial proposta pelas 

Diretrizes com as que existiam antes do pensamento inclusivo. Percebemos que há este 

risco quando lemos as palavras de Kassar (2002 p. 18): 

 

[...] podemos nos lembrar da história dos serviços oferecidos às crianças na 

escola brasileira. Desde fins do 1970, trabalhos como os de Schneider (1997) e 

Paschoalick (1981) mostram que grande parcela da população que freqüentava 

classes especiais, portanto, crianças que para a época eram reconhecidas como 

possuidoras de dificuldade de aprendizagem ou deficiência. Elas eram 

encaminhadas aos serviços de Educação Especial devido a contínuas repetências 

ou, quando a escola as considerava “deficientes” logo nos primeiros contatos. 

 

Identificar hoje crianças com grandes dificuldades de aprendizagem como 

população de atendimento especial, encaminhando-a as classes especiais a fim de sanar 

essas dificuldades, pode camuflar uma incompetência da instituição escolar em ensinar 

frente às diferenças pessoais e fazer com que mudanças necessárias no ensino, para que 

ele seja inclusivo e de qualidade para todos, não sejam buscadas. 

Falhas no encaminhamento de alunos ao atendimento educacional especializado 

podem acontecer, pois no Art. 6º da Resolução CNE/CEB nº2 de 11 de setembro de 

2001, a identificação desta necessidade e a decisão de qual atendimento será realizado, 

caberá a equipe escolar, ao setor responsável pela educação especial em colaboração 

com a família e cooperação dos serviços de Saúde, Assistência Social, Trabalho, Justiça 
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e Esporte mediante avaliação do aluno no processo de ensino e aprendizagem pela 

escola, com assessoramento técnico. No entanto, não há esclarecimento sobre a 

equipe técnica que devera assessorar esta decisão, nem quais recursos deverão ser 

utilizados para tal avaliação. 

Entendemos, portanto uma mudança paulatina assegurada legalmente que 

comporta o modelo antigo de educação (separado em escolas especiais ou parcialmente 

integrado ao ensino comum em classes especiais) e o modelo novo de uma escola 

inclusiva que atenda a todos os alunos, especiais ou não, oferecendo-lhes atendimento 

educacional especializado, como complementar/suplementar ao ensino regular, nas salas 

de recursos. A educação especial deve deixar de ser distinta substitutiva ou oposta à 

educação regular e caminhar para ser vista como algo a mais para os que necessitarem 

dentro do ensino comum. 

Nestes princípios de educação especial pertencente ao ensino comum 

encontramos a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (2007) que direciona o foco do atendimento educacional especializado para 

salas de recursos e nas classes comuns, distanciando-se da antiga prática de segregação 

dentro da escola da qual a classe especial é responsável. Educação especial dentro da 

escola comum como suplementar/complementar ao ensino e não mais substitutiva. O 

caráter da educação especial, em separado, que substituía a educação regular é 

repensado e não é mais encontrado, a partir de agora, em documentos oficiais, como 

forma de educação adequada à inclusão. 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

é um documento importantíssimo para embasar mudanças estruturais na educação. 

Neste documento encontramos um apanhado histórico das mudanças legais que 

aconteceram no Brasil. Os documentos principais responsáveis pela educação especial 

são abordados no segundo item “Marcos históricos e normativos”. No terceiro item da 

Política há um diagnóstico da educação especial no Brasil, que trazem dados do Censo 

Escolar/MEC/INEP, apontando grandes mudanças. As matrículas de alunos com 

deficiência aumentaram muitíssimo nas escolas regulares em classes comuns, entre os 

anos de 1998 a 2006 houve um crescimento de 640%. Houve também um aumento 

expressivo nas matrículas em escolas públicas e uma diminuição nas particulares. 
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No quarto item encontram-se os Objetivos da Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2007, para. 49):  

 

[...] tem como objetivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação nas escolas regulares, orientando os sistemas de ensino 

para promover respostas às necessidades educacionais especiais, garantindo: 

- Transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação 

superior; 

- Atendimento educacional especializado; 

- Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino; 

- Formação de professores para atendimento educacional especializado e demais 

profissionais da educação para inclusão escolar; 

- participação da família e da comunidade; 

- Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, nos 

transportes, na comunicação e informação; e 

- Articulação intersetorial na implementação das políticas públicas. 

 

No quinto item encontramos um esclarecimento de quais alunos são atendidos 

pela educação especial. Durante muito tempo acreditou-se que seria melhor para os 

alunos com deficiência ser educado em separado dos demais alunos da escola comum 

quando não se adaptassem as rígidas estruturas dos sistemas de ensino comum. Com 

isso, o destaque estava nas deficiências e limitações dos alunos e não nas estruturas 

escolares que, na verdade, deveria ser modificadas para atender as necessidades de 

todos os alunos. A Declaração de Salamanca de 1994 impulsiona mudanças neste 

sentido, e ressalta ser dever da escola inclusiva acomodar todas as crianças 

independente de suas diferenças. A concepção de deficiência passa a ser analisada 

também a partir das barreiras dos ambientes educacionais e sociais. As classificações 

das deficiências devem estar contextualizadas, uma vez que o meio influencia a 

promoção ou não de aprendizagens. Contudo “as políticas implementadas pelos 

sistemas de ensino não alcançaram esses objetivos”. (BRASIL, 2007) 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

considera pessoa com deficiência: 

 

[...] aquela que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental ou 

sensorial que, em interação com diversas barreiras, podem ter restringida sua 

participação plena e efetiva na escola e na sociedade. Os alunos com transtornos 

globais do desenvolvimento são aqueles que apresentam alterações qualitativas 
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das interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório de interesses e 

atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse grupo alunos 

com autismo, síndrome do espectro do autismo e psicose infantil. Alunos com 

altas habilidades/superdotação demonstram potencial elevado em qualquer uma 

das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, 

psicomotricidade e artes, além de apresentar grande criatividade, envolvimento 

na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse. (BRASIL, 

2007, para. 57) 

 

No sexto e ultimo item da Política encontramos diretrizes operacionais que 

indicam o dever da escola em se modificar para atender as necessidades de todos os 

alunos, entre outras, que se assemelham a disposições legais anteriores. A grande 

diferença está no atendimento educacional especializado que perde seu caráter 

substitutivo de outrora. É entendido agora que a educação especial complemente e/ou 

suplemente a proposta pedagógica comum. O atendimento educacional especializado 

dever possibilitar acompanhamento e avaliação do rendimento dos alunos em relação ao 

seu progresso individual.  

O atendimento especializado deve integrar a proposta pedagógica da escola de 

forma transversal as ações do ensino comum, de maneira a garantir a todos a 

aprendizagem no ensino regular, nem que para isso tenha que promover e desenvolver 

recursos didáticos e pedagógicos que facilitem este processo. 

Uma das ações que recebera apoio técnico e financeiro da união é a implantação 

de salas de recursos multifuncionais que consiste em “ambientes dotados de 

equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos para a oferta do 

atendimento educacional especializado.” (BRASIL, 2008) 

Pensando em concretizar os avanços da educação inclusiva em 3 de outubro de 

2009 entra em vigor a Resolução nº 4 que “institui Diretrizes Operacionais para o 

Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação 

Especial”.  

 

Art. 1º Para a implementação do Decreto nº 6.571/2008, os sistemas de ensino 

devem matricular os alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas classes comuns do ensino 

regular e no Atendimento Educacional Especializado (AEE), 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. (BRASIL, 2009) 
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Podemos notar que não há menção a classes especiais. O pensamento de 

educação especial agora é outro. O atendimento educacional especializado (AEE) 

garante a permanência e desenvolvimento dos alunos com deficiência no ensino 

comum.  

Nesta Resolução, dentre outras normas, há indicativos de que o plano de AEE 

deve ser feito pelos professores que atuam nas salas de recursos em parceria com os 

demais professores, família e em interface como serviços de outros setores. No art. 13 

são elencadas as atribuições do professor do AEE: 

 

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. 

 

Analisamos com bons olhos a possível flexibilização para organização dos 

horários e tipos de atendimentos destinados ao ensino dos alunos com deficiência, 

conforme suas necessidades, que o ensino regular não tem. 

Percebemos que há uma grande grama de obrigações atribuída aos professores 

especializados. É dele o papel principal da inclusão de crianças com deficiência na 

escola comum. Contudo acreditamos que a escola estará melhor preparada para a 
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inclusão quando todos os professores tiverem algum tipo de formação voltada a 

educação especial. 

Passando agora para as legislações do Estado de São Paulo sobre a educação 

especial no ensino regular encontramos Resolução SE nº 11 de 2008 que homologou a 

Indicação CEE nº 70/2007 e a Deliberação CEE nº 68/2007. 

A Resolução SE nº 11/2008 que revogou a Resolução 95/2000 fixou novas 

normas gerais para a educação especial no sistema de ensino do Estado de São Paulo. 

Os aspectos mais importantes em relação à Resolução anterior é a substituição 

da palavra “integração” pela palavra “inclusão” o detalhamento das funções dos 

professores especialistas a criação de classe especial em caráter extraordinário e melhor 

definição dos alunos para atendimento especializado. 

Quanto à definição dos alunos, lemos assim: 

 

Art. 1º - São considerados alunos com necessidades educacionais especiais: 

I - alunos com deficiência física, mental, sensorial e múltipla, que demandem 

atendimento educacional especializado; 

II - alunos com altas habilidades, superdotação e grande facilidade de 

aprendizagem, que os levem a dominar, rapidamente, conceitos, procedimentos e 

atitudes; 

III - alunos com transtornos invasivos de desenvolvimento;  

V - alunos com outras dificuldades ou limitações acentuadas no processo de 

desenvolvimento, que dificultam o acompanhamento das atividades curriculares 

e necessitam de recursos pedagógicos adicionais. (SÃO PAULO, 2008) 

 

Verificamos que esta Resolução, inclui entre os alunos com necessidades 

educacionais especiais, os alunos com transtornos invasivos do desenvolvimento. 

 Note nesta passagem o caráter excepcional para criação de classe especial que é 

retirada do artigo sobre a implantação de Serviços de Apoio Pedagógico Especializado 

(SAPEs), sendo abordada em um artigo especifico sob a denominação de classe regida 

por professor especializado. Vejamos: 

 

Art. 8º - A implementação de Serviços de Apoio Pedagógico Especializado 

(SAPEs) tem por objetivo melhorar a qualidade da oferta da educação especial, 

na rede estadual de ensino, viabilizando-a por uma reorganização que, 

favorecendo a adoção de novas metodologias de trabalho, leve à inclusão do 

aluno em classes comuns do ensino regular.  

Parágrafo único - Os Serviços de Apoio Pedagógico Especializado (SAPEs) 

serão implementados por meio de: 
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1 - atendimento prestado por professor especializado, em sala de recursos 

específicos, em horários programados de acordo com as necessidades dos 

alunos, e, em período diverso daquele que o aluno frequenta na classe comum, 

da própria escola ou de outra unidade; 

2 - atendimento prestado por professor especializado, na forma de itinerância.  

Art. 9º - Os alunos que não puderem ser incluídos em classes comuns, em 

decorrência de severa deficiência mental ou grave deficiência múltipla, ou 

mesmo apresentarem comprometimento do aproveitamento escolar em razão de 

transtorno invasivo do desenvolvimento, poderão contar, na escola regular, em 

caráter de excepcionalidade e transitoriedade, com o atendimento em classe 

regida por professor especializado, observado o disposto no parágrafo único do 

art. 4° da Deliberação CEE 68/07. (SÃO PAULO, 2008) 

 

Diante do exposto percebemos que no Estado de São Paulo o principal serviço 

de apoio ao aluno com necessidades educacionais especiais na escola regular é a sala de 

recursos, semelhante à AEE de âmbito Nacional. O termo “específicos” do art.8 da 

citação anterior diferencia o espaço físico da sala de recursos estadual da sala de 

recursos multifuncional federal. No Estado de São Paulo há uma sala para atender cada 

deficiência, enquanto na Federação seria um ambiente comum para atender todas as 

áreas das deficiências.    

A atual Resolução orienta quanto à identificação da deficiência intelectual para 

encaminhamento às salas de recursos. Segundo a Resolução nº 11 (SÃO PAULO, 

2008): 

Art. 3º - O atendimento escolar a ser oferecido ao aluno com necessidades 

educacionais especiais, deverá ser orientado por avaliação pedagógica realizada 

pela equipe da escola, formada pelo Diretor, Professor Coordenador e Professor 

da sala comum, podendo, ainda, contar, com relação aos aspectos físicos, 

motores, visuais, auditivos e psico-sociais, com o apoio de professor 

especializado da Diretoria de Ensino e de profissionais da área da saúde. 

 

Assim a avaliação do aluno para atendimento especializado fica claramente sob 

a responsabilidade da equipe escolar que podem contar com os professores especialistas 

das salas de recursos ou da área da saúde. Na falta da equipe da área da saúde o 

professor e os outros profissionais da escola podem identificar os alunos público-alvo 

da educação especial, assim como propõe a União. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 Tanto o Estado de São Paulo quanto o governo federal primam pelo 

atendimento educacional especializado em salas de recursos ou multifuncionais e 

não mais citam como medida apropriada a inclusão, em seus documentos, as antigas 

classes especiais, somente em situações extraordinárias. O foco é a inserção de todos 

nas classes comuns com complementação em horário diverso nas salas de recursos, 

além da adaptação curricular. As classes especiais, neste sentido, vem sendo 

substituídas pelas salas de recursos.  

  A função da sala de recursos para alunos com deficiência intelectual é de 

contribuir com a autonomia em buscar e desenvolver conhecimentos. Tenta despertar a 

vontade em aprender, a lidar com o conhecimento de maneira mais independente. 

Sempre levando em consideração os interesses e vivencias dos alunos. Partindo do 

conhecimento concreto para alcançar o conhecimento abstrato. 

A sala de recursos não tem a obrigação de desenvolver o currículo do ensino 

regular. Não se trata de reforço escolar, mas sim de um estímulo ao desenvolvimento 

mental que contribuirá para todo tipo de aprendizagem. 
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ESCOLAS ESPECIAIS: DA AÇÃO À REPRODUÇÃO 
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207

 - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

 

 
Resumo: A atual pesquisa analisa a dinâmica que elege as escolas especiais como lócus mais 

adequado de escolarização de alunos com deficiência, tendo como tese a compreensão de que 

essa dinâmica se corporifica em um processo dialógico, reificado paulatinamente no 
intercâmbio dialético entre escolas especiais e regulares, as quais constroem, 

indissociavelmente, o modus operandi da conservação do ensino exclusivamente especializado. 

Portanto, o objetivo desta investigação é identificar os imperativos ou mecanismo que atuam 
incisivamente no processo de manutenção das escolas especiais como espaço de escolarização 

legítima e historicamente constituído, contribuindo, dessa forma, com a análise crítica que 

entende que esses espaços devem atuam de forma complementar e suplementar e não 

substitutiva do ensino regular. A metodologia utilizada na pesquisa se traduziu em entrevistas 
com professoras das escolas especiais; levantamento de dados qualitativos e quantitativos 

referentes às matrículas de alunos dessas escolas; análise dos Projetos Político Pedagógicos das 

mesmas; dos pareceres avaliativos de professoras das escolas especiais e comuns. Como 
resultado, depreendemos que a manutenção daquelas instituições pode estar vinculada à 

convicção de que alguns alunos necessitariam de um atendimento de caráter mais restritivo e 

que a teia institucional é amparada em uma teia discursiva firmada em caráter de reciprocidade. 
 

Palavras chave: Educação Especial; Escola Especial; Sujeitos com deficiência; Políticas de 

Educação Especial. 

 
 
Abstract: The current research examines the dynamics of enrolling students with diabilities in 

special schools and interrogates, how appropriate this would be in helping those students 

transtion into mainstream. The aim of this research is, therefore, to identify the constraints or 

mechanism that act decisively in the process of maintaining special schools as a legitimate area 
of schooling and historically constituted, contributing thus, with a critical analysis which 

understands that these spaces must act in a complementary and supplemental way and not 

substitutive of regular education. The methodology used in this research resulted in interviews 
with teachers of special schools; survey of qualitative and quantitative data regarding student 

enrollment in these schools; analysis of educational- political projects of such; the evaluative 

opinions of teachers of special and ordinary schools. As a result, we inferred that the 

maintenance of those institutions can be linked to the conviction that some students would need 
a service of a more restrictive and institutional link that is supported by a discursive web signed 

in reciprocity agreements. 

 
Key words: Special Education, Special School, Individuals with disabilities, Special Education 

Policies. 

INTRODUÇÃO  
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Inclusão Escolar da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (NEPIE/UFRGS), Brasil. E-mail: 
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Nos últimos 50 anos, é possível identificar na política educacional brasileira uma 

considerável sucessão de dispositivos normativos que, principalmente nas duas últimas 

décadas e em certa medida, vem possibilitado a implementação de políticas públicas no 

sentido de ampliar o acesso à educação, garantir a permanência e as condições de aprendizagem 

aos alunos com deficiência – aspectos que conferem à educação especial uma posição de 

destaque no cenário da política nacional, visto que, historicamente, essa modalidade ocupou um 

papel secundário no que se refere aos investimentos e ações por parte do poder público. Nesse 

sentido, antes de assumir os atuais contornos, a educação especial no Brasil trilhou um longo 

caminho, iniciado a partir de mudanças referentes à concepção de deficiência e, 

consequentemente, pela emergência de políticas orientadas à garantia da escolarização de 

pessoas com deficiência em unidades do ensino comum. (Mendes & Tosta, 2013). Não obstante, 

a análise dessas mudanças demonstra, ainda, que houve alterações no modo de definição da 

área, na caracterização do público para o qual essa modalidade de ensino se destina e, 

consequentemente, ocasionou transformações no que se refere à organização do ensino e na 

estruturação dos serviços relativos a tal modalidade em todo o território nacional. Dessa forma, 

a educação especial foi marcada por transformações significativas que podem ser entendidas, 

hipoteticamente, como um movimento pendulear que sinaliza ora avanço e ora retrocesso no 

sentido da garantia de escolarização dos alunos com deficiência em escolas de ensino comum, 

como pontuado anteriormente. Em linhas gerais, isso significa dizer que, apesar das grandes 

transformações impetradas por aquelas políticas, algumas brechas legais indicam a manutenção 

do ensino segregado de alunos com deficiência, ainda que de forma gradativa, e se constituem 

como mecanismos que contribuem para o fortalecimento da educação especial numa perspectiva 

que subjaz a acepção de educação inclusiva. Nesse sentido, a atual pesquisa se propôs a 

investigar a trajetória escolar de alunos das quatro escolas especiais da Rede Municipal de 

Ensino de Porto Alegre (RME), desenvolvendo uma análise que evidenciasse a complexidade 

da interlocução, dentro do contexto das políticas de educação inclusiva, entre a educação 

comum e a especial, ou seja, na tentativa de discorrer a respeito de algo que é silenciado ou 

encoberto pelo discurso da inclusão, perscrutou-se uma investigação na qual se pôde entender 

que as trajetórias dos sujeitos da educação especial são construídas com base na convicção de 

que alguns alunos necessitariam de um atendimento de caráter mais restritivo e exclusivamente 

especializado. Além disso, compreende-se que aquela dinâmica se corporifica em um processo 

dialógico, reificado paulatinamente em um intercâmbio dialético o qual constrói, 

indissociavelmente, o modus operandi da conservação do ensino exclusivamente especializado. 
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UM OLHAR SISTÊMICO SOBRE A TRAJETÓRIA DE ALUNOS DE ESCOLAS 

ESPECIAIS: CONTEXTUALIZANDO A TEORIA 

 

 Como pesquisador da área da Educação Especial, a temática da atual pesquisa se 

desenha como algo a ser desbravado, conhecido, ou seja, passível do estranhamento necessário 

ao campo científico. Além disso, compreendo que o pesquisador não está isento da análise 

valorativa do contexto pesquisado ou, como afirmam Maturana e Varela, 2001, p. 27, que “a 

simples captação de algo traz a marca indelével de nossa própria estrutura”. Outrossim, por mais 

que determinados estudos concebam a Escola Especial como espaço de segregação, parte-se da 

concepção de que essas instituições não são, mas estão sendo
208

 espaços que podem ser assim 

interpretados. Isto significa analisá-las por meio do contexto no qual o fenômeno ocorre, 

buscando as relações que ele estabelece com as coisas em sua volta (família, comunidade, 

políticas educacionais etc.). Não obstante, parto da premissa recursiva de que para se entender 

algo, é necessário deixar de pensar que o objeto a ser investigado é determinado pelas 

características que lhes são inerentes. Precisamos nos concentrar, portanto, em compreender 

como esse objeto de pesquisa se configura de acordo com as especificidades da realidade 

estudada e dos sujeitos que ao objeto imprimem uma lógica, uma organização e um sentido. 

Nessa perspectiva, pensar em Bateson (2011), como aporte de uma pesquisa vinculada às 

ciências humanas e à educação, é permitir-se enxergar os processos e os fenômenos como parte 

de um sistema mais amplo e complexo de inter-relações, e não como uma cadeia fragmentada 

de acontecimentos. Dessa forma, assumir o pensamento betesoniano como balizador da 

discussão em torno das questões intrínsecas ao presente estudo é avocar o desafio da construção 

de um perscruto que compreenda não somente as partes, mas também o todo que interliga essas 

partes. Ao mesmo tempo, é admitir que o pesquisador está tacitamente imbricado na dinâmica e 

na lógica que circunscrevem todos os momentos inerentes à consecução da pesquisa, não 

deixando de considerar, entretanto, que, como afirma o Bateson, 2011, p.144: 

[...] projetamos nossas opiniões do eu no mundo exterior, e podemos 
frequentemente estar equivocados sobre o eu e, ainda assim, mover, 
agir e interagir com os nossos amigos com sucesso mas em termos de 

opiniões falsas. 

                                                             
208 Perspectiva de análise baseada na concepção de Vasconcellos (2002) sobre o cientista novo-

paradigmático que, por meio do pensamento sistêmico, se permite pensar a situação no contexto no qual 

se desenvolve podendo, assim, vir a perceber uma teia de fenômenos recursivamente interligados. 
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Nesse mesmo sentido, ao eleger as escolas especiais como lócus da pesquisa, 

inclino-me a entender a lógica que envolve a sua manutenção na Rede Municipal de Ensino 

de Porto Alegre, bem como a compreender como as trajetórias escolares de alunos dessas 

instituições são construídas. Assim, assumo que é necessário analisá-las como parte integrante 

de um contexto institucional complexo e dinâmico. Igualmente, compreendo que a ideia de que 

esses espaços existem de maneira isolada, não nos permite enxergar a lógica impressa ao seu 

funcionamento. Como afirma Bateson, 2001, p.203: 

[...] tanto a estrutura pode determinar o processo como o processo 
pode determinar a estrutura. Decorre que deverá existir uma relação 

entre dois níveis de estrutura interpostos por uma descrição 

interveniente do processo. 

Nesse sentido, ter Bateson (Bateson, 1989, 2001) como interlocutor na discussão de 

minha investigação científica, também é atentar para o fato de que as coisas nem sempre 

possuem os contornos que lhes são aparentemente dados e que a maneira como costumamos 

conceber determinadas ideias, quando não adotada uma devida diligência, pode nos levar a 

incorrer no erro da credulidade imódica a uma intepretação demasiadamente equivocada. De 

maneira mais clara, assim como Bateson (2001), desenvolvo essa última análise de modo a 

evidenciar que estrutura e processo interagem em confluência e não em linearidade, ou seja, a 

relação entre ambas se dá em um movimento de reciprocidade, com regras tácitas à semelhança 

das que organiza um jogo (Bateson, 1989). Dito, limito-me a esclarecer que: “[...] o que pode 

ser aprendido em um dado momento é limitado ou facilitado pelo que foi previamente 

aprendido”, Bateson, 2011, p. 193. 

 

 

O PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Tendo em vista que as escolas especiais da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre 

possuem particularidades entre si (seja no tocante a sua configuração histórica, seja na forma 

como se inseriu no contexto local), optou-se pela realização, ao longo do ano de 2012, de 

pesquisa que evidenciasse a trajetória escolar de alunos das quatro instituições. Sendo assim, a 

pesquisa foi desenvolvida, ao longo daquele ano, em dois “movimentos” concomitantes e 

dialéticos: levantamentos de dados quantitativos e qualitativos.  
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No tocante ao levantamento dos dados quantitativos, foram selecionadas 427 

arquivos escolares, referentes ao número total de alunos matriculados, até o primeiro 

semestre do ano de 2012, nos três ciclos de todas as escolas. Daquele total, foram analisadas 

423 pastas, pois havia quatro que se encontravam vazias, sem documentação ou qualquer 

informação sobre o aluno. Da leitura preliminar de algumas pastas, elaborou-se uma tabela na 

qual foram contempladas, e devidamente organizadas, as informações concernentes à vida 

escolar do aluno, bem como sobre o tipo de deficiência e composição familiar que os 

caracterizavam. Todavia, no intuito de tornar a análise dos dados exequível, buscou-se definir 

algumas categorias necessárias ao cruzamento dos dados tais como, por exemplo, data de 

nascimento; ano de ingresso na escola especial; ano de ingresso na RME; turno e ciclo de 

frequência à escola; ciclo de ingresso na escola especial, origem institucional, entre outras.  

 No que concerne aos aspectos qualitativos da pesquisa, foram realizadas, 10 entrevistas, 

mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), com as 

professores que compunham a equipe diretiva de cada escola. Esse movimento foi empreendido 

com o intuito de compreender melhor os dados coletados na pesquisa quantitativa, assim como 

entender alguns aspectos atinentes à organização do ensino nas escolas especiais.  

Ademais, os Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) das escolas especiais foram 

analisados de maneira que se tornasse possível a identificação de pontos de congruência entre 

aquelas escolas. Sendo assim, na análise dos PPP considerou-se a concepção de educação 

especial e inclusão, identificação do alunado e das aprendizagens, organização do ensino, a 

elaboração e a adoção de programas como os aspectos constituintes das propostas pedagógicas 

dessas instituições. Destaque-se, também, que as leituras e análise de pareces pedagógicos das 

professoras de Sala de Integração e Recursos (SIR)
209

 e das professoras referência das escolas 

especiais entraram no escopo da coleta de dados, pois era preciso compreender melhor como as 

trajetórias dos alunos eram e foram construídas.  

 

ANALISANDO OS DADOS DA PESQUISA: ESCOLAS ESPECIAIS – DA AÇÃO À 

REPRODUÇÃO  

 

Escolas Especiais: contradições e reconfigurações na Rede 

Municipal de Ensino  

 

                                                             
209 As salas multifuncionais recebem esse nome na RME de Porto Alegre.   
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O percurso da Educação Especial na Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre 

pode ser considerado relativamente recente. Até o ano de 1970, de acordo com Mostardeiro 

(2000), o atendimento de alunos com deficiência era prestado, exclusivamente, pela 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e por outras entidades assistenciais 

através de convênio firmado com a Secretaria Municipal de Educação (SMED) e com a 

Secretaria Municipal de Saúde e Serviço Social, que, por conseguinte, se ocupavam da 

avaliação, do diagnóstico e encaminhamento dos alunos para os espaços ditos pedagógicos. Foi 

apenas na década dos anos 70, com a implantação das classes especiais, que se iniciaram, nas 

escolas de ensino fundamental do município, os primeiros atendimentos dispensados àqueles 

alunos.  De acordo com Zortéa (2007), esses espaços eram responsáveis pelo atendimento 

prioritário de sujeitos com deficiência mental, que não possuíam, conforme os critérios adotados 

pela SMED na época, plenas condições de frequentarem a primeira série.  

Em 1989, a referida rede de ensino já possuía duas escolas especiais. Na década 

seguinte, atendendo à demanda da população 
210

, foram inauguradas, respectivamente, em 1990 

e 1991, mais duas escolas de educação especial, orientadas ao atendimento exclusivo de alunos 

com deficiência mental. Dito isso, percebe-se que em um período de apenas quatro anos, houve 

a construção e a inauguração dessas escolas. Um tempo cogente, se levarmos em conta somente 

a demanda e a necessidade de criação de espaços que recebessem uma parcela do alunado que, 

até então, não era atendida no ensino regular. Porém, era inegável que as escolas especiais não 

inauguraram, à época, uma nova maneira de conceber os espaços destinados aos alunos com 

deficiência. Ao contrário, essas instituições serviram para justificar, a exemplo das classes 

especiais, práticas que alijavam esses sujeitos do processo de escolarização em turma comum de 

ensino regular. Nesse sentido, a permanência dessas instituições, bem como das classes 

especiais na RME, incitou a emergência de iniciativas vinculadas ao intento de repensar os 

espaços que a educação especial ocupava na rede, já que, como evidenciou Santos (2002), a 

própria Secretaria de Educação do município sinalizava que as classes e as escolas especiais 

estariam a serviço do insucesso escolar e, particularmente, poderiam intensificar a exclusão dos 

alunos que apresentassem algum tipo de dificuldade ou deficiência.   

Entretanto, embora fosse evidente o desserviço que as classes e escolas especiais 

prestavam à inclusão, naquele período histórico, as mudanças que as gestões da SMED 

imprimiram na rede, no que diz respeito à educação especial, incidiram, mais precisamente, 

                                                             
210 As Escolas Especiais do Município de Porto Alegre nasceram de uma demanda popular acolhida pela 

Secretaria de Educação (SMED) no final da década de 80, que mediante pesquisa concluiu que a 

prioridade de atendimento concentrava-se para pessoas com deficiência mental em idade escolar (Excerto 

extraído dos Projetos Políticos e Pedagógicos das quatro escolas especiais em tela). 
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sobre as classes especiais. Assim, a partir do ano de 1990, iniciou-se o redimensionamento 

gradativo daqueles espaços (Mostardeiro, 2000), sendo os mesmos totalmente extintos em 

1999.  

No que tange às escolas especiais, apesar de não terem sofrido nenhuma mudança em 

relação a um possível fechamento, foi preciso dar consecução ao processo de repensá-las como 

um espaço de transição articulado às questões pertinentes à evasão escolar, exclusão e 

segregação da criança e do adolescente com deficiência. Dessa forma, como defende Santos, 

2002, pp. 62-63, a busca pela “reconstrução do lugar que a escola especial ocupava” na RME se 

tornou, na década dos anos de 1990, “o principal objetivo da equipe” responsável pela Educação 

Especial na Secretaria de Educação de Porto Alegre. Sendo assim, mesmo sem a devida clareza, 

tornou-se necessária a elaboração de um Projeto Político e Pedagógico que permitisse que essas 

escolas pudessem ser vistas na rede – e também pudessem se identificar – como um local de 

aprendizagem e não mais como um espaço de assistência. 

Segundo Santos (2002), as mudanças pelas quais as instituições em tela passaram foram 

crucias para a criação de um panorama favorável ao seu funcionamento. Um exemplo disso foi a 

consecução, em 1991, do Serviço de Educação Precoce (EP) como modalidade de serviço 

destinada ao atendimento de crianças, com idades entre zero e três anos, que apresentassem 

problemas de desenvolvimento detectados durante a gestação ou após o parto (Zortéa, 2007, 

Benincasa, 2011). No entanto, Santos (2002) também ressalta que, por mais que fosse visível a 

diligência das escolas especiais em se alinhavar à perspectiva da educação regular inclusiva, a 

proposta pedagógica desenvolvida por essas instituições ainda possuía contornos do modelo 

tradicional de educação especial. De uma maneira mais clara, no sentido de promover a 

autonomia de seus alunos, as escolas especiais continuavam a centralizar o trabalho pedagógico 

em torno de questões relativas às atividades da vida diária (AVD), investindo, assim, nos 

domínios psicomotor, cognitivo e afetivo como conteúdos a serem desenvolvidos (Hickel, 2001, 

Santos, 2002). Além disso, as propostas pedagógicas de tais escolas evidenciavam que o que se 

alvitrava como aprendizagem não permitiria ao aluno da escola especial ascender a espaços 

regulares de escolarização, pois continuaria imerso em uma instituição na qual a lógica de 

organização não transpunha a óptica do modelo clínico e do assistencialismo (Ceccim, 1993). 

Igualmente, a resistência da RME, como um todo, em inaugurar uma nova perspectiva de 

educação especial, perpetrou contradição ao “movimento” em torno da eliminação dos espaços 

de segregação com as classes especiais.  

 Partindo da afirmação acima, entende-se que as escolas especiais não eram 

consideradas dissonantes do que a SMED concebia como o espaço da educação especial. No 
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entanto, o estudo do percurso dessas instituições na rede nos revela que, quando se cogitou 

a possibilidade dessas escolas se tornarem espaços transitórios, emergiu de uma grande 

polêmica, em particular entre as professoras das escolas especiais, que impossibilitou que 

aquela proposta saísse do plano teórico.  Outrossim, mesmo tendo passado por embates 

importantes, quanto sua organização em termos de ensino, aquelas escolas continuavam 

funcionando sob o prisma do modelo médico-psicológico. Logo, a acepção de que as escolas 

especiais são espaços “inaugurais” perde sua força. Além disso, até a publicação da política de 

educação especial do município, essas escolas não possuíam um projeto político e pedagógico 

inerente a uma instituição de ensino e não apresentavam uma alternativa a sua vertente 

assistencialista. Salienta-se, ainda, que era latente na Rede a compreensão de que havia 

diferenças entre escola regular e a especial e que essas dificultariam a promoção de um aluno da 

instituição especial para uma classe comum. Prova disso é que continuavam sendo percebidas 

como espaços que possibilitavam “aprendizagens básicas necessárias ao exercício de uma 

inserção social futura”.   

Em suma, de acordo com Baptista, 2011, p. 335, “embora estejamos em contínua 

mudança, temos uma tendência aparentemente paradoxal à manutenção dos estados que nos 

caracterizam”. Neste sentido, o reportar-se ao breve estudo da história da educação especial, 

bem como das escolas especiais na Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, permite-nos 

vislumbrar o esforço das consecutivas gestões da SMED em transformar ou ressignificar o lugar 

que a escola especial ocupava na Rede. Assim, embora fosse visível a crítica à manutenção 

desses espaços, as ações da Secretaria se voltaram à tentativa de reconstrução daquelas escolas, 

de maneira a refutar o modelo tradicional de instituição especial e dar o formato de instituição 

escolar às escolas especiais. Dessa forma, podemos depreender dessas iniciativas que a “opção” 

da Secretaria de Educação em manter as escolas especiais de Porto Alegre pode estar vinculada 

à convicção de que alguns alunos necessitariam de um atendimento de caráter mais restritivo, já 

que o redimensionamento dos espaços ditos de segregação se restringiu a somente às classes 

especiais. Por fim, como diria o filósofo Gaston Bachelard, 1973, p. 134, “a verdade é filha da 

discussão e não da simpatia”.  

 

Trajetórias construídas em Escolas Especiais: da crença em uma 
educação inclusiva à transitoriedade restrita 

 

Conforme dados do Censo Escolar da Educação Brasileira [INEP/MEC] (2012), no ano 

de 2012 a Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre possuía 3.096 alunos vinculados à 
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educação especial. Desse total, de acordo com Mendes (2013), 427 eram alunos de escolas 

especiais municipais. O que significa dizer que, aproximadamente, 13% dos alunos da 

educação especial estavam matriculados ainda em uma escola especial da RME. Nessa 

perspectiva, analisando, em conjunto, os dados referentes à trajetória escolar dos alunos das 

quatro escolas especiais da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, percebe-se que do total 

de 427
211

 alunos, 158 são egressos do ensino regular, 16 são provenientes de instituições 

especializadas e 231 são alunos com primeira e única matrícula em escola especiais do 

munícipio. Nota-se, também, que o número de alunos da educação exclusivamente especializada 

é bastante elevado; são ao todo 265 alunos. Se restringirmos a análise somente ao número de 

alunos com primeira e única matrícula em escolas especiais do munícipio, visualizaremos um 

índice igualmente alto, 231 sujeitos. Apoiando-me em Bateson (1989), entendo que esses 

índices podem indicar que há nessa rede a concepção de que alguns sujeitos necessitam, com 

intensidade, de atendimentos específicos em espaços especializados. De uma maneira mais 

clara, penso que há, como diz o referido autor, a tentativa de se construir “leis” que concebam 

os diferentes alunos da educação especial como fenômenos regulares e previsíveis. Isto é, 

parece que não há a compreensão de que esse sujeito pode sobrepujar os contornos de uma 

educação que não admite todas as suas possibilidades e potencialidades. Desse modo, para 

grande parte dos alunos investigados, houve o predomínio de um percurso que esteve ancorado 

no plano do previsível, daquilo que se pode supostamente regular e organizar com base em uma 

compreensão de que os limites da inserção institucional estariam dados em função das 

limitações do próprio sujeito, como tem ocorrido na história da educação especial. Em muitos 

momentos, havia a ênfase em uma possibilidade de, posteriormente, inserir o aluno na 

sociedade, sem que a esse sujeito tenha-se dispensado todas as prerrogativas que a educação, em 

sentido pleno, confere-lhe como direito. Criam-se, então, formas de manter o aluno em uma 

regularidade normativa que não o possibilita superar a lógica característica da educação especial 

constitutiva daqueles espaços. Exemplo disso é o tempo, em média, de permanência de alunos 

de terceiro ciclo nas escolas especiais da rede, nove anos, e a média de idade atual dos mesmos, 

18 anos. 

 Outros dados que se revelam interessantes, e corroboram a intepretação acima, são as 

médias consonantes, exclusivamente, aos alunos de terceiro ciclo, que frequentam as 

dependências das escolas especiais municipais desde o primeiro ciclo de formação.   Estima-

                                                             
211 Além das pastas escolares, havia uma listagem atualizada com os nomes e dados de matrícula dos 

alunos de cada escola especial do município. Isso deu suporte ao levantamento das informações, de 

maneira que pude verificar que o número de arquivos (pastas escolares) era consonante ao número de 

alunos matriculados nessas instituições no ano de 2012 (período da pesquisa). 
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se que em média 25 alunos do ciclo em destaque, ou seja, do terceiro ciclo, possuem 

vínculo institucional com as escolas especiais desde a matrícula efetivada no primeiro ciclo 

de formação. O que, em linhas gerais, significa dizer que esses sujeitos frequentam essas 

instituições há aproximadamente 10 anos (valor calculado em média). Igualmente, na tabela 

abaixo (dados referentes aos três ciclos), podemos verificar que, no que competem às matrículas 

com origem institucional em escolas especiais da rede, 192 alunos possuem primeira e única 

matrícula na escola atual e 39 apresentam fluxo interinstitucional (estabelecido entre escolas 

especiais da RME). Desses dados, depreende-se que a escola especial não se configura, para 

alguns sujeitos, como um espaço transitório de escolarização. Nesse sentido, como afirma 

Bateson, 1989, p. 14, “há uma razão para que as coisas aconteçam de determinada maneira se 

pudermos mostrar que há mais possibilidades de acontecerem dessa maneira do que de maneira 

diferente” e é, justamente, nessa perspectiva, ou seja, na tentativa de mostrar que o contexto da 

Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre corrobora a prolação da ideia de transitoriedade 

restrita, que, precisamente, indico que a lógica que permeia uma longa permanência desses 

alunos nas escolas especiais é reflexo de uma dinâmica, construída ao longo de 24 anos, entre 

ensino comum e escola especial, que reforça a compreensão de que são aquelas espaços 

necessários à supressão ou minimização de dificuldades escolares apresentadas por 

determinados alunos. Em contrapartida, as escolas especiais se revestem da legitimidade que 

lhes é atribuída e procuram, no plano formal, se assumirem como escolas, ainda que 

permaneçam, como evidenciado em muitas das entrevistas, sem pontos de conexão com o 

ensino comum que permita a continuidade e os vínculos curriculares que dariam a garantia ao 

aluno de seguir seu processo de escolarização em uma escola de ensino regular. Sendo assim, o 

jogo estabelecido entre ambas as instituições – de ensino comum e de ensino exclusivamente 

especializado - só se concretiza porque as duas jogam juntas.   

 Do total de 158 alunos oriundos de classe comum, 94 deles (mais da metade, ou seja, 

59%) frequentaram a Sala de Integração e Recursos por pelo menos um ano: 51 deles na mesma 

escola de matrícula e 42 em escolas polo da cidade em questão. O destaque à Sala de Recursos é 

motivado pelo fato de que esse espaço deveria oferecer o apoio pedagógico especializado que 

permite ao aluno com deficiência permanecer em classe comum de ensino. No histórico dos 

alunos que compõem a presente investigação, a ação desses espaços contribuiu, por meio de 

avaliações pedagógicas documentadas nos pareceres individuais, para que houvesse o 

encaminhamento daqueles sujeitos às escolas especiais.  

Novamente, os dados acerca dos alunos egressos do ensino regular, que frequentaram o 

Atendimento Educacional Especializado, ofertado pela Sala de Integração e Recursos do 
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município, trazem à tona o contexto da relação estabelecida entre ensino comum e escola 

especial. Segundo Gregory Bateson, 1989, p. 32, “estamos sempre a trabalhar juntos para 

construir o edifício das ideias de tal maneira que se mantenha de pé”. Admitindo isso, 

compreendo que as ações da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, por meio da 

Assessoria de Educação Especial, integram um jogo, mantido ao longo da recente história da 

educação desse município, que combina uma pluralidade de vozes, uma ampla gama de serviços 

com elevada qualificação, sem que se tenha alterado substancialmente as bases de ideias acerca 

de quem são e o que podem aprender os alunos da educação especial. A manutenção dessa teia 

institucional é amparada em uma teia discursiva, mostrada no diálogo com os profissionais e 

nos registros dos pareceres, de maneira a estruturar a oficialidade das ações, firmadas em caráter 

de reciprocidade, estabelecidas entre o contexto regular e o especial. Em linhas gerais, os dados 

levantados na pesquisa nos impelem a enxergar os contornos que a Educação Especial, em 

escolas especializadas, tem assumido no município.  Contornos, esses, que só podem ser 

entendidos quando visualizados no contexto de criação, legitimação e conservação das escolas 

especiais dessa rede. Outro elemento relevante, que incide nas trajetórias dos alunos daquelas 

escolas, é o percurso escolar iniciado por esses em Classes Especiais de escolas estaduais. 

Conforme dados da pesquisa, 16 alunos (cinco de segundo ciclo e 11 de terceiro) das escolas 

especiais dessa Rede Municipal de Ensino frequentaram aqueles espaços. Assim, embora seja 

um índice discreto, podemos inferir que a passagem desses alunos pelas classes especiais, por 

vezes, pode definir a maneira como eles são concebidos no âmbito da escola especial. Dito de 

outra forma, considerando as entrevistas realizadas com as professoras das escolas especiais 

municipais, as “marcas sociais” que esses sujeitos trazem consigo delimitam, em certa medida, 

não só suas possibilidades de aprendizagem, mas também de serem incluídos no ensino comum. 

Fato esse que, dos 16 alunos oriundos da classe especial, nenhum deles teve a experiência de 

escolarização em escola regular do município. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como pontuado anteriormente, para se entender a lógica que se operacionaliza na 

organização das escolas especiais na RME de Porto Alegre, é necessário concebê-las como parte 

de uma unidade complexa que compartilha, entre si, crenças em uma educação especial e 

inclusiva destinada a alguns sujeitos. Dito isso, os dados evidenciam que há uma dinâmica 

dialógico-consensual, entre as escolas especiais e regulares do município, que opera no sentido 

de ressignificar o lugar que as instituições de ensino exclusivamente especializado ocupam 
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frente à Rede. Portanto, ambas as instituições são protagonistas no processo de perpetuação 

histórico-institucional de uma dinâmica que põe em funcionamento toda a rede de ensino da 

cidade de Porto Alegre. Dito de outra forma, os elevados índices, apresentados pelas escolas 

especiais, são resultantes de uma lógica que se constrói no sentido de dinamizar o fluxo 

interinstitucional de alunos da RME. Nesse sentido, as escolas especiais são imbuídas a receber 

alunos da classe comum, que não encontraram respaldo no ensino regular, sendo, portanto, 

legitimada como um possível espaço de escolarização desse sujeito. Não obstante, suas ações se 

corporificam em um ethos de grupo, que a fortalece como instituição de ensino. Igualmente, os 

encaminhamentos feitos por profissionais da SIR tendem a reforçar a conservação destas 

instituições – escolas especiais - na rede, além de evidenciarem que o ensino regular, ao não se 

ocupar desses alunos, contribui para a construção de trajetórias escolares em espaços 

especializados. Desse modo, em suma, o estudo das escolas especiais dessa Rede de Ensino, 

permite-nos vislumbrar que a manutenção daqueles espaços pode estar vinculada à convicção de 

que alguns alunos necessitariam de um atendimento de caráter mais restritivo, bem como 

evidencia que tal convicção pode ser originária da dinâmica estabelecida entre os ditos espaços 

especializados e o ensino regular municipal. 
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DIREITO À EDUCAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO 

BRASIL: PRESCRIÇÕES LEGAIS, CURRÍCULO E PRÁTICA 

PEDAGÓGICA. 

 

EFFGEN/ PEREIRA SIQUEIRA, ARIADNA; UFES/CE/PPGE 

GOBETE, GIRLENE; UFES/CE/PPGE  

 

Resumo 

 

São múltiplas as possibilidades de discussão sobre a efetividade do direito à educação 

relacionada às pessoas com deficiência. Poderíamos ter escolhido outras vertentes, no 

entanto, o foco central de nosso estudo é a discussão do direito a educação e o currículo, 

uma vez que entendemos serem estes elementos principais para a garantia do direito à 

aprendizagem e apropriação do conhecimento historicamente acumulado pela 

humanidade, função primeira da escola. A pesquisa aconteceu no período de agosto a 

dezembro de 2010 envolvendo professores de sala de aula comum e da sala de recursos 

multifuncionais. Adotamos como frentes de trabalhos processos de formação 

continuada e articulação de práticas pedagógicas para o envolvimento dos alunos com 

deficiência nos trabalhos desencadeados em sala de aula. A base metodológica do 

estudo busca inspiração nos princípios e pressupostos da pesquisa-ação colaborativo-

crítica. Como base epistemológica faz diálogos possíveis com os estudos de Meirieu 

(2002/2007), Sacristán (2000/2002), Bobbio (1992) dentre outros autores, favorecendo 

discussões sobre o direito à educação considerando a relação entre o currículo e a 

diferença humana. 

 

Palavras-chave: Direito a educação. Currículo. Educação Especial. 

 

Abstract 

 

Several are the possibilities of discussing the effectiveness of right to education for 

people with disabilities.  We could have chosen another approach. However, this study 

focuses on the discussion of right to education and the curriculum, because we see them 

as master elements for ensuring the right to learning and knowledge accumulated by 

mankind, which is the main role of schools.  The research took place between August 

and December 2010 and it involved regular classroom teachers and teachers of 

multifunctional resource rooms.  We approached teachers’ continuing education and the 

interaction between pedagogical practices so as to involve students with disabilities in 

the activities carried out in the classrooms.   The methodology is based on principles 

and assumptions of collaborative critical action research. This investigation was 

epistemologically based on studies by Meirieu (2002/2007), Sacristán (2000/2002), and 

Bobbio (1992), among other authors, which favored the discussion about the right to 
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education taking the relationship between curriculum and human difference into 

account.  

 

Keywords: Right to education. Curriculum. Special Education. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos temos centrado nossa atenção e estudos em um campo específico da 

educação, voltado para a inclusão escolar de alunos com deficiência no ensino regular, 

conforme prescreve a Constituição Federal Brasileira de 1988 e demais documentos 

promulgados a partir da Carta Magna. 

 

Em nossas atividades profissionais tivemos a oportunidade de observar uma realidade 

paradoxal: as legislações educacionais, que conceitualmente revelam o reconhecimento 

das reivindicações sociais e a legitimam no ordenamento jurídico do país, nem sempre 

se materializam na prática pedagógica no âmbito das escolas ou estão associadas ao 

currículo do ensino regular. 

 

Visando o respeito ao princípio da igualdade, as prescrições legais dos direitos no 

ordenamento normativo no Brasil assumem papel relevante para direcionar políticas que 

zelem pelo princípio educacional da inclusão escolar. O direito à educação escolar é 

garantido a todos, como direito social público e subjetivo, portanto, dever do Estado em 

provê-lo. 

 

Nesse sentido, este texto visa discutir a relação entre o direito à educação 

constitucionalmente assegurado a todos os cidadãos brasileiros, e, por conseguinte, a 

garantia do direito à aprendizagem a partir da organização do currículo escolar e da 

prática pedagógica desenvolvida com os alunos privilegiados neste estudo matriculados 

no ensino regular, na perspectiva da inclusão escolar. 

 

A pesquisa aconteceu no período de agosto a dezembro de 2010 envolvendo professores 

de sala de aula comum e da sala de recursos multifuncionais. Adotamos como frentes de 



 

Parte II |Pág. 3124  

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. 

 

trabalhos processos de formação continuada e articulação de práticas pedagógicas 

para o envolvimento dos alunos com deficiência nos trabalhos desencadeados em 

sala de aula. A base metodológica do estudo busca inspiração nos princípios e 

pressupostos da pesquisa-ação colaborativo-crítica. Como base epistemológica faz 

diálogos possíveis com os estudos de Meirieu (2002/2007), Sacristán (2000/2002), 

Bobbio (1992) dentre outros autores, favorecendo discussões sobre o direito à educação 

considerando a relação entre o currículo e a diferença humana.  

Assim, organizamos este texto em dois itens, a saber: “o direito à educação no Brasil: 

considerações históricas e legais” e “direito à aprendizagem, currículo e prática 

pedagógica”. No primeiro, abordaremos aspectos históricos de constituição do direito à 

educação no Brasil, trazendo a baila questões de ordem política e legal, considerando o 

princípio da diferença e o princípio da igualdade como elementos indissociáveis para a 

organização do currículo na perspectiva da inclusão escolar. No segundo item, 

discutiremos os dados da pesquisa realizada em articulação com os conceitos teóricos de 

currículo que orientaram a análise desses dados. 

 

 

Direito à educação no Brasil: considerações históricas e legais  

 

No Brasil, o direito a educação é legitimado pelo ordenamento normativo, prescrito 

legalmente em nível nacional tendo como principais documentos de referência a 

Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDBEN Nº 9.394/1996, o Plano Nacional de Educação e demais diretrizes, decretos e 

resoluções que regulamentam as legislações maiores. Além desses, o país promulgou o 

Decreto Legislativo Nº 186/2008, que aprova o texto da Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Consultivo, assinados em Nova York em 

março de 2007. 

 

Na sequência dos referidos documentos, outras prescrições são publicadas em nível 

local, e em conjunto orientam a organização do currículo escolar a da prática 

pedagógica. 
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Visando ao respeito ao princípio da igualdade, as prescrições legais dos direitos no 

ordenamento normativo de um país assumem papel relevante para direcionar ações 

políticas que zelem pela dignidade da pessoa humana. Mesmo com as críticas referentes 

a alguns termos utilizados na letra da lei, no Brasil, a Constituição Federal de 1988212, 

chamada de “Constituição Cidadã”, reconhece o direito à educação como direito público 

subjetivo213 de crianças, jovens, adultos e idosos que tenham ou não tido acesso à 

escolaridade na idade apropriada, independente de suas condições individuais, 

econômicas ou sociais, o que também é contemplado na LDBEN. Esses documentos 

enfatizam a natureza igualitária do direito de todos os seres humanos. Segundo Cury 

(2000), 

 
A igualdade de todos, a igualdade perante a lei e a busca de uma 

sociedade mais igual fazem parte de nossa Lei Maior. Mas, ao mesmo 

tempo em que ela assume o uno (igualdade), aponta o direito à 
diferença (múltiplo) como algo que enriquece a igualdade. Mas, 

quando a diferença se torna motivo de discriminação, é o princípio da 

igualdade que se impõe, seja para fazer justiça (igualdade), seja para 

não aceitar que uma diferença de fato se torne motivo para uma 
diferença (discriminatória) de direito. (p. 69). 

 

É nesse sentido que consideramos o direito à educação da pessoa com deficiência, 

entendendo-o como legitimo e legal (reconhecido em lei). Embora não fique 

“claramente explícito se o Estado se responsabilizará pela educação especial em todos 

os níveis” (Minto, 2002, p. 22), sua prescrição nos textos legais revela a 

responsabilidade do poder público, ao menos formalmente. 

 

Ao mesmo tempo, atentamos para o fato de que as políticas públicas de educação, na 

intenção de “cumprir a lei” ou de “zelar pelo bem comum da sociedade e de cada 

pessoa” (papel que lhes cabe de fato e de direito), podem concorrer para que as 

desigualdades sociais sejam evidenciadas. Se, por um lado, a oferta de iguais condições 

                                                             
212  Artigos 205 a 214 são os referentes à educação. 

213  Segundo Horta (1998, p. 8) “Tal direito diz do poder de ação que a pessoa possui de proteger ou 

defender um bem considerado inalienável e ao mesmo tempo legalmente reconhecido”. Daí decorre a 

faculdade, por parte da pessoa, de exigir a defesa ou proteção do mesmo direito por parte do sujeito 

responsável. 
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não pode ser confundida com a homogeneização, que anula a diversidade presente 

na escola, por outro lado, a diversidade não pode tornar-se motivo para um 

tratamento desigual (no sentido de discriminatório) no interior das unidades escolares, 

como nos alerta Cury. 

 

Embora as discussões em torno da diversidade remontem a tempos longínquos, 

percebemos, nas últimas décadas, um movimento de “compensação das desigualdades” 

(SACRISTÁN, 2002) nas políticas em âmbito internacional, principalmente em relação 

à educação dos grupos historicamente excluídos do processo de educação formal, entre 

eles, as pessoas com deficiência. 

 

Na década de 90, as discussões em torno da educação de pessoas com deficiência 

ganharam importância nas agendas das políticas públicas em nível mundial, sobretudo a 

partir da Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada em Jomtien, 

Tailândia, e nas demais ações que a seguiram. 

 

Não por acaso os países e organismos internacionais reuniram-se por ocasião da citada 

conferência, haja vista as estatísticas214 sobre a educação básica no mundo, que em 

1990, revelavam o fracasso escolar e os índices negativos referentes ao acesso e à 

permanência de crianças e adultos na escola. Segundo Torres (2001) “[...] apesar do 

grande crescimento de matrícula escolar em todas as regiões do mundo e na maior parte 

dos países nas últimas décadas, o desafio da educação básica para todos continua de pé” 

(p. 20). 

 

O poder público, responsável pela garantia desse direito, deve estar atento às políticas 

educacionais elaboradas em prol ou em nome da igualdade de condições. Deve 

considerar que a inexistência ou deficiências de/nas ações da educação escolar podem 

conduzir a uma legitimação da desigualdade social, ainda que tenhamos a consciência 

                                                             
214  Segundo Torres (2001, p. 8) “[...] em 1990, [...] as estatísticas indicavam a existência de mais de 

100 milhões de meninos e meninas sem acesso à escola e mais de 900 milhões de adultos analfabetos no 

mundo”. 
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de que a educação não é o único caminho para a igualdade tão proclamada e ainda 

pouco vivenciada em nossa sociedade. 

 

Com base na legislação vigente, Horta (1998) resume as normas legais Relacionadas ao 

direito à educação como: 

 

1. Gratuidade: o ensino público em estabelecimentos oficiais, 
gratuito, em todos os seus níveis. A oferta gratuita do ensino 

fundamental deve ser também assegurada para todos os que a ela não 

tiveram acesso na idade própria [...]. 
2. Obrigatoriedade: o ensino fundamental, com duração mínima de 

[...] [9] anos, além de gratuito nos estabelecimentos oficiais, 

obrigatório, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade 

própria. 
3. Direito: a educação é direito de todos e o acesso ao ensino 

obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 

4. Dever: a educação é dever do Estado e da Família. Compete aos 
Estados e aos Municípios, em regime de colaboração e com a 

assistência da União: I. recensear a população em idade escolar para o 

ensino fundamental, e os jovens e adultos que a ele não tiveram 

acesso; II. fazer-lhes a chamada pública; III. zelar, junto aos pais ou 
responsáveis efetuar a matricula dos menores, a partir dos [...] [seis] 

anos de idade, no ensino fundamental. 

5. Responsabilidade: o não oferecimento do ensino obrigatório pelo 
poder público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da 

autoridade competente. Comprovada a negligencia da autoridade 

competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá 
ela ser imputada por crime de responsabilidade. (p. 29). 

 

Esse conjunto de normas implica aos envolvidos (Estado, família/responsáveis) a 

necessidade de respeitar um direito claramente protegido, a fim de que a nenhum 

cuidado seja negligenciado o direito à educação escolar. Nesse sentido, recuperamos o 

pensamento de Bobbio (1992) quando diz que o problema atual em relação aos direitos 

sociais não é tanto o de proclamá-los em lei, mas o de garanti-los nas políticas públicas 

sociais, ou seja, não é um problema filosófico, mas um problema político. É preciso 

reconhecer que o acesso à educação escolar possibilita ao cidadão apropriar-se dos 

padrões cognitivos e formativos pelos quais tem maior possibilidade de participar dos 

destinos de sua sociedade e colaborar na sua transformação (CURY, 2002, p. 260). 
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Concordamos com essa afirmação de Cury (2002)e reconhecemos que “apropriar-se 

dos padrões cognitivos e formativos” pressupõe o direito de aprender, sob o qual a 

organização do currículo e a prática pedagógica são imprescindíveis. Segundo Torres 

González (2002) “[...] destaca-se a necessidade de um currículo em que a flexibilidade, 

a abertura, a autonomia e a adequação configuram-se como os seus aspectos 

definidores” (p, 128). O autor acrescenta que em relação à educação escolar de alunos 

com deficiência, um currículo delineado por essas características deverá: 

 

 Contemplar as necessidades educativas dos alunos. 

 Dar atenção à diversidade na aula. 

 Estimular a heterogeneidade. 
 Favorecer a individualização e a socialização do ensino. 

 Potencializar processos de colaboração reflexiva entre os 

profissionais. 
 Desenvolver intervenções pedagógicas para os alunos com 

necessidades educativas especiais em uma dimensão mais 

cognitiva. 
(TORREZ CONZÁLEZ, 2002, p. 128) 

 

A necessidade, portanto, de se discutir o currículo, sua organização e sua prática pela 

via das ações pedagógicas da escola, é o que abordaremos a seguir. 

 

Direito à aprendizagem, currículo e prática pedagógica 

 

Ao conhecermos um pouco mais dos profissionais e das atividades na escola “Clarice 

Lispector215” e de nossa escolha pela 4ª série, iniciamos um processo de “intimidade” 

com essa turma. Começamos por dedicar boa parte do nosso tempo a essa sala de 

maneira que pudéssemos nos aproximar ainda mais da professora Regina e de seus 

alunos. Fomos estabelecendo vínculos e nos “naturalizando” naquele espaço, tentando 

captar pistas e indícios que nos possibilitassem, junto com a professora, pensar o acesso 

ao currículo dos alunos Melissa216 e Lucas217. 

 

                                                             
215  Escola em que o estudo foi realizado, pertencente a rede Estadual de Ensino do Espírito 

Santo/Brasil . 

216  Aluna com Síndrome de Down. 

217  Aluno com deficiência múltipla. 
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Para que um projeto educativo possa ser um sucesso, precisamos de um 

planejamento em que possamos pensar as melhores estratégias de intervenção, uma 

vez que a colaboração e a parceria, segundo Meirieu (2002), pressupõe um 

planejamento, pois:  

 

Paradoxalmente, uma parceria que não permitisse separar os saberes 

que ela contribui para introduzir na escola as condições de seu uso 

social aprisionaria os alunos em uma visão puramente utilitarista 

desses saberes. Isto os impediria até mesmo de examiná-los, de 
compreender o processo de sua produção e as condições de seu uso, 

de perceber sua riqueza e seus limites, de descobrir outros ambientes 

com a curiosidade e a distância que permitam relativizá-los, apropriar-
se deles ou recusá-los com conhecimento de causa. (p. 172) 

 

Por essa via, podemos construir e trabalhar com uma pedagogia diferenciada, pois 

Meirieu (2002) destaca que  

 

Um trabalho pedagógico que não descarte nem o domínio científico 

dos conteúdos ensinados, nem o planejamento didático, nem o esforço 

para criar condições ótimas de comunicação, nem mesmo um trabalho 

de avaliação rigorosa das aquisições, mas um trabalho pedagógico que 

dedique tempo para explorar esse ‘entremeio’ incansalvemente... 

exploração [...]. (p. 223) 

 

Desse modo, o princípio da Pedagogia diferenciada orientou nossas ações ao pensarmos 

o processo ensino-aprendizagem de alunos com deficiência, Transtornos Globais do 

Desenvolvimento (TGD) e altas habilidades ou superdotação como garantia do direito à 

educação. 

 

Nas palavras de Porter (1997), a escola deve assumir o currículo como um caminho a 

ser percorrido por todos os alunos, portanto oferecendo diferentes dispositivos para que 

todos possam fazer essa caminhada, respeitando os tempos e as estratégias adotadas 

para cada sujeito singular, ou seja, a escola assume o desafio de garantir  

 

[...] um currículo comum a todos os alunos [...] com níveis 

diversificados e dê aos alunos de todos os níveis oportunidade de se 
envolverem de forma positiva nas atividades da classe. Isto implica o 

desenvolvimento dum currículo baseado em atividades que permitam 
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que os alunos ‘aprendam fazendo’. Um currículo inclusivo baseia-se 

num processo e em conteúdos que irão facilitar a colaboração entre 

alunos e os professores, de forma a conseguir-se uma aprendizagem 
significativa para cada aluno (PORTER, 1997, p. 44). 

 

A partir disso, elaboramos, junto com a professora Regina, um projeto educativo, 

intitulado “Paisagens e a história”, que teve a duração de um mês em dias corridos, mas 

tínhamos apenas uma aula por dia. Buscamos articular os conteúdos da maioria das 

disciplinas de modo que os alunos com deficiência, TGD e altas habilidades ou 

superdotação tivessem acesso ao conhecimento. A escolha por essa temática se deu por 

ser parte de um conteúdo que estava sendo trabalhado e pelas dificuldades de Melissa e 

Lucas serem contemplados nas ações e no currículo vivido na sala de aula. 

 

Na primeira etapa do projeto educativo trabalhamos a apresentação do projeto para a 

turma e discutimos com eles a temática. Levantamos coletivamente algumas hipóteses, 

algumas ideias iniciais e começamos a debater um pouco sobre as vantagens e 

desvantagens de duas paisagens principais: campo e cidade. Melissa e Lucas 

participaram da discussão e também fizeram suas contribuições, pois o compromisso 

com o acesso ao conhecimento e o aprender percorre todas as tramas de comunicação 

que se estabelecem numa sala de aula heterogênea.  

 

No momento seguinte, retomamos o projeto e apresentamos a sinopse do filme 

“Madagascar”, pois, logo em seguida, iríamos assistir. Solicitamos que os alunos 

anotassem as características/diferenças/semelhanças que o filme retrata no que se refere 

às paisagens do campo e da cidade, lembrando que o filme tem sua história contada 

tanto na cidade quanto no campo.  

 

Os alunos Melissa e Lucas não tinham um processo de escrita sistematizado, assim os 

orientamos das mais diferentes formas. Lucas logo compreendeu a atividade e, pelo fato 

de ele não escrever, procurou utilizar a memória como recurso na realização das 

atividades. Melissa teve um pouco de dificuldade de compreender o que queríamos e 

pediu licença. De algum modo, o ato dela era do tipo “Me deixa, vocês já explicaram 

um monte de vezes e não quero ouvir mais”. Esse fato evidencia a complexidade do ato 



 

Parte II |Pág. 3131  

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. 

 

de “ensinar” e nos coloca diante do que Meirieu (2002) que chamou de momento 

pedagógico 

 

Na educação todo cidadão tem uma palavra a dizer... Mas nem tudo o 

que se diz é pedagogia. A pedagogia opera, em relação aos debates 

educativos, uma dissociação particular: ela emerge com o 
reconhecimento da resistência do outro ao próprio projeto 

educativo, e é isto que constitui, propriamente falando, o momento 

pedagógico. (p. 37) 

 

Discutindo sobre esse tema, Meirieu (2002) destaca que o momento pedagógico é: 

 

[...] portanto, o instante em que o professor é levado pela exigência 

daquilo que diz, pelo rigor de seu pensamento e dos conteúdos que 

deve transmitir e em que, simultaneamente, percebe um aluno 
concreto, um aluno que lhe impõe o recuo que nada tem de renúncia. 

(p. 58). 

 

Após esse nosso impasse, dirigimo-nos à sala de vídeo e deixamos, meio ao “acaso”, o 

que Melissa faria com as informações do filme. Ela pede para sentar na frente, junto 

com Lucas. Após uns dez minutos que o filme havia começado nos aproximamos e 

sentamos ao lado dela. Ela nos olha e faz uma cara do tipo “Lá vem você” e, da maneira 

o mais sutil e simpática possível, perguntamos a ela o que ela havia entendido do filme 

até aquele momento. Ela, em duas frases, resume a história do filme. Parabenizamos a 

aluna pela síntese e, em seguida, perguntamos sobre as características que o filme já 

havia apresentado sobre a cidade, uma vez que o filme começa com uma paisagem a 

cidade. Ela então nos olha com uma cara de que havia compreendido nesse momento o 

que havíamos solicitado antes, mas com um misto de justificativa: “Agora eu vi uma 

parte do filme” e assim diz duas características e pede silêncio, pois está assistindo ao 

filme. Então nos afastamos, com a sensação de termos conseguido estabelecer uma 

conexão com todos os alunos em condição e com subsídios para realização da tarefa. Ao 

final do filme, abordamos Melissa mais uma vez e, pela via do diálogo, fomos 

relembrando características do campo e da cidade que o filme havia apresentado. Ela, 

impacientemente, responde-nos e logo sai correndo para o recreio. 
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No terceiro momento, iniciamos relembrando a história do filme de maneira 

coletiva. Ao trabalharmos o coletivo, como espaço-tempo de construção de 

conhecimento, Ambrosetti (1999) afirma que o  

 

[...] universo de relações que observamos na sala de aula, através de 

uma rede de comunicações que envolve professor e alunos em torno 

de um projeto comum, torna possível o funcionamento de um espaço 

coletivo de construção do conhecimento. Fundado nas relações de 
cooperação e no conhecimento mútuos, esse espaço favorece o 

conhecimento do eu e do outro e, portanto, a construção do 

conhecimento com o outro. (p. 93). 

 

Após esse momento, retomamos a atividade da aula anterior e solicitamos que 

enumerassem as diferenças do campo e da cidade e assim o fizemos com a participação 

de quase todos, pois, durante essa atividade, Melissa não participou efetivamente, mas 

esteve atenta à discussão.  

 

No momento seguinte, relembramos a atividade da aula anterior e realizamos um debate 

sobre as vantagens e desvantagens de morar no campo e na cidade. Problematizamos o 

“imaginário” de que o campo é um lugar desprovido totalmente de tecnologia.  

 

Assim, considerar os conhecimentos prévios do aluno é fundamental num processo de 

continuidade do acesso ao currículo. Nessa perspectiva de ação, planejamos atividades 

diferenciadas, com o objetivo de trabalhar a produção de texto levando em conta as 

vantagens e desvantagens de morar no campo e na cidade. 

 

Procuramos nos organizar da seguinte maneira: um grupo de alunos trabalhou a 

produção de texto; outro a elaboração de pequenos textos; outro produziu frases; outro 

grupo ficou responsável pela escrita das palavras relacionadas com a temática, 

enfocando as dificuldades de ortografia; e com outro grupo a alfabetização a partir do 

tema. Trabalhamos cinco atividades diversificadas, buscando contemplar cada aluno. 

André (1999), pautada nos escritos de Perrenoud (1997), comenta que “Diferenciação 

não é sinônimo de individualização do ensino. Os alunos não trabalharão 

individualmente: ‘diferenciado e individualizado é o acompanhamento e os percursos’” 
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(p. 20). [uma vez que a] [...] diferenciação também reconhece a força do grupo 

como oportunidade de educação mútua e de aprendizagem”. Dentro dessa mesma 

perspectiva, Sanches (1996) afirma:  

 

Diversificar os momentos e as estratégias de ensino-aprendizagem 

para o mesmo conteúdo e na mesma aula, oportuna e adequadamente, 
é elemento essencial para atingir o sucesso da aprendizagem. Esta 

diversificação de estratégias ajuda a criar vários momentos de 

actvidade na sala de aula, o que pode evitar o cansaço, a saturação e as 
manifestações dos mesmos: actos de indisciplina, mais ou menos 

provocatórios, mais ou menos graves. (p. 41) 

 

Elaboramos as atividades pensando a partir dos alunos Lucas e Melissa e para atender, 

principalmente, suas demandas, mas esse tipo de organização contemplou a 

aprendizagem e a participação de todos os alunos. Nessa direção, entendemos que temos 

condições de trabalhar a partir de um currículo comum, diferenciando as estratégias 

utilizadas. Desse modo, não defendemos a ideia de currículos paralelos para contemplar 

os alunos com deficiência, TGD e altas habilidades ou superdotação, mas sugerimos 

que é preciso adequar os processos de criar/pensar ferramentas, possibilidades de acesso 

ao currículo comum, numa ação constante de avaliação do aluno. 

 

No quinto momento, relembramos, de forma rápida, o filme e as principais frases ditas 

pelos personagens. Essa tarefa foi realizada de forma coletiva. Após listarmos essas 

frases, que foram organizadas a partir de três momentos do filme: no zoológico, na 

cidade e na floresta, escolhemos três delas, cada uma pertencente a um momento 

distinto e assim organizamos uma atividade em que as crianças teriam que desenhar a 

cena que se referia à frase. 

 

Explicamos a atividade à turma que logo iniciou a tarefa com autonomia. Percebendo 

que Melissa estava com dificuldade, aproximamo-nos dela para oferecer suporte. Nesse 

momento, observamos que a primeira frase era difícil para ela compreender, pois 

referia-se ao aniversário do personagem da zebra. Melissa desenha um bolo que nos 

pareceu certo. Já íamos passando para a segunda parte da atividade, quando Melissa 
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interroga: “O que é zebra?”. Ficamos olhando para ela, tentando explicar, mas ela 

não compreendia. O que fazer nesse momento?  

 

Não tínhamos muito tempo, assim buscamos, em livros, uma figura de zebra. 

Rapidamente encontramos e apresentamos a ela, ao passo que ela diz: “É um cavalo”, e 

o colega complementa “Um cavalo com listras”. E assim continuamos a realizar a 

atividade. Enquanto isso, um colega de turma se aproxima e diz: “Eu tenho uma zebra 

de brinquedo em casa, você quer que eu traga?”. Dissemos a ele que seria muito bom. 

 

Durante a realização das atividades, algo curioso aconteceu enquanto Melissa realizava 

seu trabalho e fazia comentários. Os colegas de turma a observavam, e percebemos um 

incômodo, até que um comentou: “Melissa, está fazendo a mesma atividade que nós?”. 

Nesse momento, respondemos que sim. Ele comenta: “Isso é legal”. Esse estranhamento 

de Lucas e Melissa serem sujeitos que também produzem conhecimento se dava pelo 

fato de esses alunos muitas vezes ficarem ociosos em sala de aula e também porque a 

professora, ao tentar adaptar a atividade, oferecia a eles tarefas de 1ª ou 2ª series, 

descontextualizadas do que estava sendo vivido e produzido pela turma. Isso fica 

evidente na fala da própria professora “[...] Normalmente, pego atividades de séries 

anteriores e trabalho com os dois [...]”. 

 

Assim, os colegas de turma, ao olharem esses alunos e os perceberem como sujeitos 

capazes de aprender, já os veem de outra forma. A partir desses momentos, Melissa vai 

se soltando e ficando mais alegre. A interação com os colegas, que já era boa, ficou 

ainda mais interessante, pois a autoestima de Melissa melhorou e isso era visível.  

 

Esse episódio nos remete a pensarmos o que temos conseguido, como professores, que 

alunos como Melissa e Lucas produzam. A partir dessa “produção”, como os colegas os 

têm visto? Como os conteúdos têm sido significados para esses alunos? 

 

Durante a execução do projeto, trabalhamos uma parte denominada “Paisagens e a 

história”: caminhos – de casa para a escola, e a atividade desenvolvida foi organizada de 

modo que eles pudessem escrever como é o caminho da casa de cada um até a escola. A 
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atividade foi realizada individualmente. Após explicar a tarefa para turma, 

organizamo-nos de modo que pudéssemos oferecer maior subsídio à Melissa. 

 

Nesse dia, tentamos trabalhar com a adequação dessa atividade para Melissa. A 

professora Regina e a pesquisadora haviam recortado anteriormente várias figuras que 

contemplassem a imagem de uma escola e seus arredores, tanto figuras do campo como 

da cidade. Apresentamos mais ou menos seis figuras à Melissa e pedimos que ela 

escolhesse aquela que melhor representava o caminho de sua casa até a escola. Ela 

observa as figuras, pensa e se encanta por uma figura que tem uma escola do campo, 

com um cavalo próximo. Na verdade, ela havia gostado da figura do cavalo. Assim, 

deixamos ela explorar bem a figura, mostrando, apontando e questionando. Depois de 

alguns minutos, ela coloca a figura de volta na mesa. Enquanto isso, observávamos o 

comportamento dela, as pistas e indícios e íamos conduzindo a atividade. Após esse 

momento inicial, voltamos e pedir que ela escolhesse a figura que melhor representava o 

caminho da casa dela até a escola. Ela, sem hesitar, escolhe a figura que de fato melhor 

corresponde, em nossa perspectiva, ao que estava sendo solicitado. 

 

A partir da escolha, começamos a explorar com ela o que havia na paisagem, nomes 

desses objetos, o que estava em cena e assim sucessivamente. Enquanto era oferecido 

esse suporte à Melissa, os outros alunos o tempo todo nos chamava para esclarecermos 

dúvidas e, assim, interrompíamos o trabalho com Melissa. Em um certo momento, 

fomos até a frente da sala e explicamos que, naquele momento, Melissa estava 

demandando o nosso apoio, assim, era muito difícil atendê-la e também a todos ao 

mesmo tempo, precisávamos nos organizar. Percebemos uma certa “imaturidade” por 

parte da turma em lidar com esse tipo de prática. Sentiam-se muito dependentes da 

professora. Propusemos, então, que explicaríamos a atividade mais uma vez e assim foi 

feito.  

 

Depois disso, abrimos um momento para esclarecer as dúvidas. Todos tiveram suas 

dúvidas temporariamente sanadas e assim trabalhamos com eles a dinâmica de 

compreender que existia alguém que, naquele momento, demandava um apoio maior e 
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que eles já tinham autonomia para trabalhar sozinhos desde que entendessem a 

atividade. Eles compreenderam e assim o fizeram. A partir desse episódio, foi muito 

mais tranquilo lidar com a turma e oferecer apoio aos alunos com deficiência, TGD e 

altas habilidades ou superdotação.  

 

O episódio da aula anterior nos fez pensar em uma dinâmica que pudesse favorecer e 

dar melhor funcionalidade à turma na realização da atividade. Nesse sentido, pensamos 

uma tarefa que pudesse ser realizada em pares. Sanches (1996) chama a atenção para 

esse tipo de dinâmica como potencializadora de uma sala de aula: 

 

[...] se bem organizado e gerido, o trabalho em pares pode ajudar não 
só no processo de ensino e compreensão da informação, mas também 

no desenvolvimento de atitudes e valores, tais como, solidariedade, 

respeito, acolhimento e investimento no outro. (p. 40) 

 

A atividade dessa aula consistia em darmos uma volta pela escola descobrindo, 

relembrando e anotando tudo que constitui a escola. Explicamos a atividade e assim 

saímos para nosso “tour”. Com essa organização, em pares, as crianças anotavam e 

discutiam sobre o que estava sendo observado. Melissa e Lucas fotografaram tudo na 

escola com apoio de mais dois colegas. Após uns 40 minutos, retornamos à sala e 

fomos, coletivamente, anotar a maioria das coisas que foram encontradas e que 

mereciam destaque. 

 

Desse modo, criamos um quadro em que deveríamos escrever as características da 

escola atualmente. Organizamos uma coluna com as informações: quantas salas, quadra, 

almoxarifado etc. Depois dessa organização, começamos a resgatar da memória as 

mudanças ocorridas na escola desde que eles ingressaram na 1ª série. Foi um exercício 

interessante. Eles ficaram muito felizes de relembrar boa parte das mudanças, e a 

professora contribuiu bastante nessa atividade. 

 

Eles destacaram as mudanças ocorridas naquele ambiente e observaram que as 

mudanças continuavam acontecendo, pois a escola estava em reforma na parte externa. 
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Nesse debate, fomos trabalhando as mudanças ocorridas no bairro e em nossa 

cidade, notando que as paisagens sofrem modificações constantes. 

 

Tomando a atividade da aula anterior e as informações que tínhamos, a tarefa consistiu 

em desenhar a escola como era antes e como estava agora. Assim, eles começaram a 

realizar a atividade. Melissa e alguns alunos apresentaram dificuldade, visto que eles 

entraram na escola no ano de 2010. Esse grupo desenhou a escola somente com as 

características atuais.  

 

O projeto educativo nos permitiu perceber as diferentes possibilidades que podem ser 

criadas para que todos os alunos tenham garantido o direito à educação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Meirieu (2005) nos alerta: 

  

[...] toda criança é educável [...] e a história da pedagogia, assim como 

das instituições escolares, nada mais é do que a implementação cada 
vez mais audaciosa dessa aposta: a escolha da educação contra a 

exclusão [...]. A afirmação de que nada jamais está perdido e que, ao 

contrário, tudo pode ser ganho se nos dedicarmos, obstinadamente, a 

inventar [...] [estratégias] que permitam integrar as crianças ao círculo 
humano. (p. 43). 

 

Desse modo, se toda criança é educável, podemos afirmar que o direito à educação deve 

estar garantido a todos os alunos. Se os processos de inclusão representam uma forma 

de garantia desse direito, precisamos ressignificar a escola, o currículo, as práticas 

docentes, os processos de avaliação e a formação que podem se desenvolver na escola. 

Meirieu (2005, p. 44) acredita que “[...] uma escola que exclui não é uma escola: é uma 

oficina de formação, um clube de desenvolvimento pessoal, um curso de treinamento 

para pensar em concursos, uma organização provedora de mão-de-obra ou uma colônia 

de férias reservada a uma elite social”. Diante disso, a escola precisa, de fato, acolher 

todos, caso contrário perde sua função social e sua essencialidade, ou seja, educar todos. 
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Nesse sentido, o currículo ganha centralidade na discussão, pois há uma distribuição 

desigual de conhecimento, que para alguns são oferecidos, para outros não.  

Discutindo acerca do tema, Sacristán (2000) afirma: 

 

Com isso, a natureza do saber distribuído pela escola se situa como 

um dos problemas centrais a ser colocado e discutido. O currículo 

passa a ser considerado como uma invenção social que reflete 
escolhas sociais conscientes e inconscientes, que concordam com os 

valores e as crenças dos grupos dominantes na sociedade. (p. 19) 

 

Portanto, trabalhar com tantas contradições não é simples, mas possível. Nesse sentido, 

Sacristán (2002) nos auxilia com a ideia de que  

 

[...] precisamos de uma pedagogia da complexidade, referindo-se com 

esse termo a uma estrutura educacional capaz de ensinar com um alto 

nível intelectual em classes que são heterogêneas do ponto de vista 

acadêmico, linguístico, racial, étnico e social, de forma que as tarefas 

acadêmicas possam ser atraentes e desafiadoras. (p. 35). 

 

Com base nessas considerações, acreditamos que uma proposta educacional de 

qualidade social para todos os alunos, depende de uma organização política e 

institucional que permita as mudanças necessárias na organização do trabalho 

pedagógico da escola, para que de fato os alunos se apropriem do conhecimento 

historicamente acumulado pela humanidade.  
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CURRÍCULO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: POSSIBILIDADES DE 

ACESSO E APROPRIAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

 

EFFGEN/ PEREIRA SIQUEIRA, ARIADNA; UFES/CE/PPGE 

Resumo 

 

O texto discute a necessidade de práticas pedagógicas diferenciadas como forma de acesso ao 

currículo escolar e nessa perspectiva ao conhecimento por parte dos alunos público-alvo da 

Educação Especial, para tanto faremos uma análise dos dados a partir dos movimentos 

realizados em uma escola do Sistema Estadual de Ensino do Estado do Espírito Santo/Brasil, no 

período de agosto a dezembro de 2010. A presença de alunos com algum tipo de 

comprometimento físico, intelectual ou sensorial é uma realidade presente nas diferentes 

escolas brasileiras de ensino comum, pois como preceitua a Constituição Federativa do Brasil 

de 1988 a Educação deve ser entendida como um dever do Estado e um direito de todos os 

cidadãos. Com base nessa prerrogativa, a Secretaria de Estado da Educação – SEDU - elaborou 

o documento “Um novo currículo escolar” como forma de subsidiar os trabalhos desenvolvidos 

por professores e alunos nos processos de apropriação de conhecimento. Assim, o presente 

estudo buscou investigar como esse “novo currículo” vem se materializando e contemplando 

as necessidades de aprendizagem de alunos atendidos pela Educação Especial nas escolas 

estaduais de ensino. A base metodológica do estudo busca inspiração nos princípios e 

pressupostos da pesquisa-ação colaborativo-crítica. Como base epistemológica faz diálogos 

possíveis com os estudos Carvalho (2009), Oliveira (2005), André (1999), dentre outros 

autores, favorecendo discussões sobre a relação entre o currículo e práticas pedagógicas como 

meio de garantia de acesso ao conhecimento. O processo vivido por meio de práticas 

pedagógicas diferenciadas mostrou que todos os alunos podem ter acesso ao conhecimento, 

ou seja, ao currículo comum, se as práticas pedagógicas forem pensadas considerando o 

currículo vivido como potencializador de novas ações e de táticas. Isso ocorreu pela via de um 

projeto educativo como possibilidade de aprendizagem de todos os alunos. Assim, o estudo 

aponta para a necessidade de instituição do currículo escolar em interface com as 
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necessidades de aprendizagem trazidas pelos alunos para o âmbito escolar, a assunção da 

pessoa com deficiência como um sujeito que aprende, a articulação dos trabalhos 

desencadeados em sala de aula em diálogo com o apoio especializado, a incorporação dos 

trabalhos da Educação Especial na proposta pedagógica da escola e de investimentos na 

formação dos educadores, para que eles tenham melhores condições de lidar com a diferença 

humana em sala de aula. 

 

Palavras-chave: Currículo. Práticas Pedagógicas. Conhecimento. 

 

Abstract 

 

This paper discusses the need of different pedagogical practice as a means for special public 

education students to access the school curriculum. It analyzes data from the process of a 

school of the Espírito Santo State Educational System, Brazil, between August and December 

2010. The presence of students of some kind of physical, intellectual or sensorial disability is a 

reality is Brazilian regular schools, because it complies with the 1988 Brazilian Constitution, in 

which education should be understood as the State's duty and right of every citizen.  Based on 

this premise, Brazilian Secretariat of Education (Portuguese acronym –SEDU) issued a 

document “A New School Curriculum” so as to support the work done by teachers and 

students during learning.  Therefore, this study aims at investigating how this “new 

curriculum” has been materialized and met the learning needs of special education students in 

state schools.  The methodology is based on principles and assumptions of collaborative critical 

action research. It is epistemologically based on the studies by estudos Carvalho (2009), 

Oliveira (2005), André (1999), among other authors, which favors the discussion on the 

relationship between curriculum and pedagogical practice in order to grant these students 

access to knowledge.  The process experienced through different pedagogical practices 

showed that every student can be granted access to knowledge, that is, to regular curriculum, 

if pedagogical practices focus on a curriculum intended for promoting new actions and tactics.  

This took place through an educational project aiming at teaching all the students.  Thus, this 
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study points at the necessity of implementing a school curriculum that meets the learning 

needs brought by students; of understanding the person with disabilities as someone who 

learns; of linking classroom work with a specialized support; of incorporating special education 

tasks into the pedagogical proposal of the school; and of investing on teacher qualification so 

that they are more able to deal with human differences in the classroom.  

 

Keywords: Curriculum. Pedagogical practice. Knowledge.  

 

Introdução 

 

[...] nós temos sim esse momento que nós precisamos de apoio, de 

caminhos alternativos, nos arriscar em caminhos alternativos, 

educação faz muito isto, experimentando, não deu certo, você 

retoma, você abandona algumas práticas, entendeu, e nós 

ultimamente e às vezes nós somos [...], e no caso da educação 

especial com esses alunos que apresentam alguns limites 

diferenciados, nós somos sim, buscamos caminhos alternativos, às 

vezes abandonamos [...] (Professor de Artes). 

 

 

 

A fala do professor de artes é fruto de um momento de formação continuada e nos revela a 

complexidade que é discutir currículo e as práticas pedagógicas ao pensarmos a inclusão de 

alunos com deficiência, Transtornos Globais de Desenvolvimento (TGD) e Altas Habilidades ou 

superdotação.   

 

Em nossas buscas por compreender/refletir sobre currículo, as tensões e possibilidades desse 

elemento no processo de inclusão escolar, nos colocamos a tarefa de estudar/pesquisar de 

modo que pudéssemos entender o currículo vivido nos cotidiano escolar de uma Escola de 
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Ensino Fundamental da rede Estadual, nos anos iniciais desse nível de ensino, com 

professores, gestores, alunos e alunos com deficiência, TGD e altas habilidades ou 

superdotação. A pesquisa foi fundamentada nos pressupostos da pesquisa-ação colaborativo-

crítica que busca criar novas estratégias e possibilidades para os desafios que constituem o 

processo ensino-aprendizagem. Assim, a pesquisa ocorreu no período de agosto a dezembro 

de 2010 em uma escola da Rede Estadual de Ensino do Espírito Santo/Brasil. 

 

 

No processo de pesquisa estabelecemos um trabalho colaborativo diretamente com o 

professor Roger, professor de Artes, atuando desde 2004 como professor. Diante disso, 

narraremos como esse trabalho se deu com Róger, que também era professor da turma da 4ª 

série em que Melissa218 e Lucas219 estavam matriculados, e que ganhou nossa atenção por 

conta desses dois alunos. Organizaremos o texto em três partes: os processos de formação 

continuada do grupo, o portfólio reflexivo do professor Róger e o fazer pedagógico do 

professor a partir das reflexões propostas nos momentos de formação continuada.  

 

A formação continuada como espaço-tempo de reflexão das ações pedagógicas. 

 

A partir de nossas observações e das demandas apresentadas por alguns profissionais da 

escola “Clarice Lispector”, ao pensarem a escolarização de alunos com deficiência, TGD e altas 

habilidades ou superdotação, foi proposta a criação de um grupo de formação continuada com 

os professores das áreas específicas220, uma vez que esses profissionais tinham um horário 

comum, o que facilitava a organização do grupo, e a maioria deles eram professores que 

atuavam também na turma de Melissa e Lucas. 

 

                                                             
218

 Aluna com Síndrome de Down. 
 
219

 Aluno com deficiência múltipla. 
 
220 Por áreas específicas nos referimos as disciplinas de Artes, Educação Física e Ensino Religioso. 
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 Nossa tentativa foi a de criar um espaço-tempo em que pudéssemos discutir os anseios, 

dúvidas, possibilidades criadas/inventadas ao pensar as práticas pedagógicas e o currículo 

e que assim fosse subjetivado um grupo de formação. O grande desafio apresentado pelos 

professores era a dificuldade de ensinar esses alunos e garantir o acesso ao conhecimento, 

pois eles não se consideravam “preparados” para tal tarefa. Argumentavam que não possuíam 

subsídios e suporte para uma prática reflexiva, destacando, principalmente, que não tiveram 

formação para essa atividade. 

 

O grupo era composto por dois professores de Artes: Róger e Ana, dois professores de Educação Física: Marina e Luciano e um p rofessor de Ensino 

Religioso: Eduardo. Marina, Róger e Eduardo atuavam na turma de Melissa e Lucas.  

 

As reuniões de formação aconteciam às quintas-feiras, totalizando dez encontros. Os temas estudados a partir das demandas apresentadas foram: 

formação continuada e a identidade construída, alunos que também são público-alvo da Educação Especial, práticas pedagógicas que contemplem 

esses alunos para que possam ter acesso ao currículo e o próprio currículo. 

 

Nessa direção, a formação continuada de professores deve ter como foco as diferentes situações de sucesso e insucesso que con stituem o ato 

educativo, a análise das práticas docentes e a criação de espaços para a reflexão coletiva, esforçando-se, sempre, para criar na escola a crença de que 

é possível pensar soluções para as questões que se presentificam. São esses movimentos que nos levam a concordar com Nóvoa (1995, p. 25): 

 

A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de 

conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de 

reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção 

permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante 

investir a pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência [...]. 

Práticas de formação que tomem como referência as dimensões 

colectivas contribuem para a emancipação profissional e para a 

consolidação de uma profissão que é autônoma na produção dos 

seus saberes e dos seus valores. 

 

Em um dos encontros, discutimos sobre a formação continuada, conceito, relevância, configuração assumida pelo nosso grupo, como possibilidade de 

acesso ao currículo. O professor Róger faz a seguinte consideração:  
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Pensar a formação do professor, para além de técnicas de saber e 

transmitir é sintetizar o vivido criando canais com a teoria. E o saber 

em articulação, é práxis [...]. Não se nega o cotidiano, o vivido, mas 

articula-se com outras experiências, compara, observa, constrói 

justificativas de práticas ou cria-se, além de tudo, o espaço de 

problematizações. Formar é provocar reflexões, pensar coisas, tentar 

[...]. A formação contempla erros, ilusões, desistências, retomadas. 

Contudo, em especial, a formação articula-se com avaliação. 

Avaliação de si, de aprendizagens, de ideologias, de práticas e de 

conjunturas. 

 

 
O professor Róger destaca em sua fala a importância da articulação entre teoria e prática como espaço da constituição de novos/outros sabres. 

Assim, temos que fazer o exercício de “[...] compartilhar com os profissionais da escola e o agir em contexto, provocando tomada de posições, 

identificando tensões e soluções e colocando em prática a vivência teórica alcançada” (Jesus &; Gobete;& Almeida, 2004, p. 14). 

 

Entendemos que a formação continuada se constitui em elemento fundamental para esses processos dentro das escolas. É um espaço de possibilidades 

e lócus para os profissionais da educação refletirem sobre suas práticas pedagógicas, com o intuito, a partir daí, de lançar um olhar prospectivo para 

o cotidiano da sala de aula, transformando os desafios em lógicas de ensino.  

 

A professora Ana (2010) destaca a formação como sendo “[...] um momento reflexivo sobre as temáticas que cercam a educação, momento de busca, de 

apoio, troca de informação que possa melhorar ou problematizar as ações escolares”. Portanto, formação continuada constitui -se como espaço 

coletivo de reflexões. A esse respeito Nóvoa (1995, p. 30) afirma: “[...] a concepção de espaços colectivos de trabalho pode constituir um excelente 

instrumento de formação”. 

 

O professor Róger ainda destaca que a formação “[...] é uma troca de experiência [...] formação é esse conteúdo que é transformado em práxis, acho 

que a discussão é práxis, sabe? Que a teoria com aquilo que nós fazemos dela em conjunto, é ela que me forma, é eu que a formo [...]”. 

 

Portfólio reflexivo como possibilidade de reflexão da açãopedagógica. 

 

O envolvimento de Róger e as discussões por ele apresentadas demonstravam sua inquietação 

sobre a escolarização dos sujeitos com deficiência, TGD e altas habilidades ou superdotação. 

Dado o contexto da formação, seu envolvimento, suas atitudes, a busca por conhecimento, o 
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querer se envolver e pensar possibilidades que o ajudassem no seu fazer docente em 

frente a esses alunos nos levou a propor que ele fizesse um portfólio reflexivo. 

 

A necessidade de refletir sobre a nossa prática vem nos permitir a descoberta de aspectos que 

muitas vezes ficam ocultos ou mesmo não damos conta de dar atenção naquele momento e 

percebê-los presentes em nossa própria experiência, ou seja, a reflexão “[...] pode permitir um 

novo olhar, com o qual se torna possível revisitar essa experiência e apreciá-la de novo, 

desenvolvendo novas competências, insights que, caso se queira (ou possa) se poderá fazer 

intervir em actividades futuras” (Sá-Chaves, 2004, p. 14). 

 

A reflexão, então, passa a tornar-se uma condição necessária ao desenvolvimento, tanto na 

dimensão profissional quanto na dimensão pessoal, o que permite ao sujeito um 

distanciamento capaz de fazer com que ele, ao desempenhar uma ação, também seja capaz de 

julgar-se como sujeito pensante nessa ação, aquilo que poderíamos chamar de metarreflexão. 

 

Dessa forma, os portfólios reflexivos podem ajudar os profissionais da educação que se 

encontram na formação continuada, quando “[...] se apresentam também com o objectivos 

explicitamente formativos, capazes de evidenciar não apenas os produtos decorrentes dos 

processos de formação, mas sobretudo a natureza, a lógica, a organização e o fluir dos 

próprios processos” (Sá-Chaves, 2004, p. 15). 

 

Segundo Sá-Chaves (2004, p. 15), os portfólios reflexivos são: 

 

[...] instrumentos de diálogo entre formador e formando(s) que não 

são produzidos no final do período para fins avaliativos, mas são 

continuamente (re)elaborados na acção e partilhados por forma a 

recolherem, em tempo útil, outros modos de ver e de interpretar que 

facilitem ao formando uma ampliação e diversificação do seu olhar, 

forçando-o à tomada de decisões, à necessidade de fazer opções, de 
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julgar, de definir critérios, de se deixar invadir por dúvidas e por 

conflitos, para deles poder emergir mais consciente, mais informado, 

mais seguro de si e mais tolerante quanto às hipóteses dos outros. 

 

Nessa linha de pensamento, esta estratégia de formação torna-se um instrumento de 

estimulação e ativação do pensamento reflexivo, pois oportuniza ao sujeito documentar, 

registrar e estruturar os procedimentos e a sua própria aprendizagem. Com isso, o formador 

terá tempo útil para indicar novos caminhos/pistas e abrir outras/novas hipóteses que 

facilitem ao sujeito em formação o autodirecionamento, a reorganização e o 

autodesenvolvimento das estratégias em questão.   

 

Após explicarmos o que era o portfólio reflexivo, a dinâmica, sua organização, construção e 

que essa ferramenta proporcionaria a colaboração entre ambos, pesquisadora e professor, e, 

simultaneamente, a possibilidade de formação, o professor Róger aceita a tarefa com o 

propósito de estar em constante negociação/formação ao cumpri-la.  

 

Esse momento tornou-se uma experiência de formação instigante para a pesquisadora e para 

o professor. Propor e viver a experiência da construção do portfólio reflexivo foi possível por 

termos vivido essa experiência anteriormente, em nossa formação inicial. Naquele momento, 

éramos nós que escrevíamos e a nossa professora era nossa colaboradora. Em nossa pesquisa, 

assumimos outro papel – o de colaboradora – o que era inédito para nós, mas se apresentou 

como um caminho em que nos sentíamos segura de percorrer e viver. 

 

A dinâmica de construção do portfólio reflexivo se deu a partir da seguinte negociação: a cada 

fato que Róger se sentisse incomodado, relacionado com a escolarização de alunos com 

deficiência, TGD e altas habilidades ou superdotação, uma vez que era professor de quase 

todos os alunos considerados público-alvo da Educação Especial matriculados na escola 

“Clarice Lispector”, ele escreveria uma reflexão que consistiria em apresentar o fato, suas 

dúvidas, seus anseios, suas tentativas de soluções, suas conjecturas e uma possível articulação 
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com algum autor que discutisse a questão. Ao finalizar a escrita, nós leríamos e 

discutiríamos com ele sobre o assunto. Essa foi nossa negociação inicial. 

 

Ele escreve a primeira reflexão e nos diz que gostaria de discutir aquela reflexão no grupo de 

formação continuada junto com os colegas. Concordamos e, a partir daí, as reflexões, em sua 

maioria, passaram a apresentar as questões disparadoras do grupo de formação como forma 

de discutirmos em lócus as problematizações da escolarização desses sujeitos. 

 

O portfólio reflexivo nos permitiu viver a trilogia “ação-reflexão-ação” tão significativa nos 

processos de ensino-aprendizagem, pois realizávamos a ação de ensinar, nossas dúvidas eram 

escritas, analisadas e refletidas com criticidade e tínhamos a oportunidade de retomar a ação e 

ir preenchendo as lacunas deixadas anteriormente e, assim, a busca por novos caminhos era 

constante. 

 

De acordo com as reflexões de Róger (2010), as discussões sobre a escolarização dos alunos 

com deficiência, TGD e altas habilidades ou superdotação ganha a atenção do grupo que, 

apesar de ter uma prática pedagógica potencializadora, ainda não contemplava esses alunos. 

 

Dialogando e refletindo sobre as tensões apontadas pelo professor Róger, por meio do 

portifólio reflexivo, analisávamos as demandas apresentadas a partir do olhar da possibilidade 

de trabalho com todos os alunos presentes na sala de aula. Inicialmente, o professor não 

acreditava ser possível trabalhar com todos os alunos da sala de aula: 

 

Ariadna, eu, até pouco tempo atrás, não sabia que Lucas tinha 

dificuldade para andar. Nunca estabeleci uma relação com Melissa. 

Eu nem sei quais são suas preferências. Como trabalhar com eles? E 

mais! Tem 36 alunos na sala que precisam de mim o tempo todo e 

mais os dois. Como fazer? Eu não tenho como fazer isso sozinho, eu 

preciso da ajuda de mais uma pessoa. 
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Esse era um momento de tranquilizá-lo e, a partir disso, propusemos que ele observasse 

esses alunos, tentasse se aproximar e conhecê-los. Entender que, assim como todos os outros 

alunos, eles também tinham seus sonhos e desejos. Porém, nossa tarefa, como professores, 

seria de nos sensibilizarmos em busca de descobri-los. 

 

Posto esse desafio, o professor inicia a tarefa. Em nossos encontros, percebíamos a relevância 

do trabalho desenvolvido por ele, quando nos dizia: “[...] descobri mais uma coisa de Melissa 

[...]. Lucas gosta de desenhar [...]. Melissa sorriu para mim [...]”. Essas eram pistas e indícios 

que lhe permitiriam mais tarde uma intervenção significativa na aprendizagem desses alunos 

bem como na sua prática. Esse também foi um momento de formação. 

 

Esse primeiro momento de reflexão possibilitou ao professor ter outra forma de olhar para 

esses alunos – ele passou a “conhecer Lucas e Melissa” a partir de suas especificidades e 

entender a necessidade de um trabalho diferenciado, valorizando as potencialidades desses 

alunos. Em nossas discussões do grupo, Róger relatava suas “aventuras”, destacando que 

estava sendo uma experiência muito rica.  

 
 

O professor pesquisador se configura como aquele que reflete sobre sua ação docente, 

impulsionando o educando à reflexão e ao ensino. A formação continuada, dentro dessa ótica, 

viabiliza o movimento de reflexão, pois é nesse espaço-tempo que a comunidade escolar passa 

a instituir o coletivo, refletindo sobre as pistas que melhor apontem caminhos à promoção de 

novos percursos de aprendizagem para os alunos. Entendemos ser fundamental, nesse 

contexto tão complexo, pensar o professor como investigador de sua própria prática. 

 

Práticas pedagógicas como acesso ao currículo. 
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O trabalho colaborativo com Róger, após a fase de observações e de conhecer Melissa e 

Lucas, passa a se constituir em pensarmos práticas pedagógicas que garantam que esses 

alunos tenham acesso ao currículo vivido pelos colegas na sala de aula, ou seja, às atividades 

que são cumpridas no cotidiano. Segundo Carvalho (2009, p. 97):  

 

No âmbito de currículo concebido, temos o currículo formal. No 

Brasil, o currículo formal concretiza-se nos parâmetros curriculares 

nacionais e em documentos que expressam projetos político-

pedagógicos ou propostas curriculares em nível regional 

(planos/propostas estaduais ou municipais) em nível local (da escola). 

No âmbito do currículo vivido é que efetivamente se manifesta, ou 

não, a concretização do concebido.  

 

 

Róger estava ansioso e não acreditava ser possível uma outra forma de trabalhar com o 

processo de aprendizagem desses alunos. Porém, buscávamos potencializá-lo o tempo todo, 

apoiando-o em suas reflexões e articulações. Assim, nossa tarefa seria organizar uma aula na 

qual todos os alunos seriam contemplados. O professor conduziria a aula com a turma, e nós 

seríamos o apoio aos alunos Lucas e Melissa. Combinamos que estaríamos atentos a cada 

dinâmica de trabalho desenvolvida por nós, para que pudéssemos discutir, posteriormente, 

acerca dos pontos relevantes e das tensões e possibilidades apresentadas no processo.  

 

A aula proposta para análise era sobre os “processos citadinos”,221 que consistiam na 

construção de cidades a partir de pequenos recortes de papel organizados de maneira 

sobrepostas.  

 

O professor explicou a atividade para todos e fomos organizando a tarefa com os dois alunos. 

As dúvidas surgidas pelos alunos durante a realização da atividade eram direcionadas ao 

                                                             
221 Esse conteúdo de Artes está inserido dentro do eixo “Expressão e Conteúdo”, de acordo 
com o documento “Currículo Básico Escola Estadual”. 
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professor, ou seja, quando o aluno demonstrava dificuldade, nossa orientação era que ele 

se direcionasse a Róger e perguntasse diretamente a ele. Diante disso, Róger entenderia 

que, assim como ele atendia à turma, deveria atender aos dois alunos – Melissa e Lucas. 

 

Durante o processo, Melissa demonstra não possuir o conceito do que seja apartamento. 

Sugerimos a Róger que ele trabalhasse o conceito com a aluna e nós assumiríamos a turma. 

Roger, está vivendo o que Meirieu denomina de momento pedagógico 

 

[...] considerando-se que só posso atuar com o aluno a partir de sua 

permissão; esse momento seria aquele em que o professor descobre 

que o aluno diante dele lhe escapa, não aprende, não compreende, 

não possui o desejo de aprender. O que fazer? O professor não pode 

abrir mão de seu projeto de ensinar, mas deve recuar e tentar 

encontrar esse outro, buscar as possibilidades de entrar em diálogo, 

em interação com esse aluno. Esse momento seria aquele em que o 

professor percebe um aluno concreto, um aluno que lhe impõe um 

recuo, mas que não significa renúncia, nem impossibilidade 

pedagógica! (Meirieu, 2002, p.58)  

 

Dada a situação do momento pedagógico e a necessidade de operar numa outra forma de de 

ensinar, o professor se coloca a tarefa de trabalhar com a Pedagogia diferenciada, pois, para 

André (1999, p. 22), diferenciar: 

 

[...] é dispor-se a encontrar estratégias para trabalhar com os alunos 

mais difíceis [...]. Diferenciar é, sobretudo, aceitar o desafio de que 

não existem receitas prontas, nem soluções únicas; é aceitar as 

incertezas, a flexibilidade, a abertura das pedagogias ativas que em 

grande parte são construídas na ação cotidiana, em um processo que 

envolve negociação, revisão constante e iniciativa de seus atores. 
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Inicialmente, ele fica surpreso com a proposta, mas aceita a “inversão dos papéis”. Róger 

trabalha com Melissa que, aparentemente, mostra não compreender o conceito. Alguns 

dias depois, a aluna traz informações que revelam que ela entendeu tal conceito, quando, em 

uma atividade de outra disciplina, Melissa fala sobre apartamento, trazendo a descrição do 

que seria. Esse fato foi informado ao professor de Arte, no sentido de mostrar que o aluno 

adquiriu esse conhecimento em sua aula e pode fazer uso em outra disciplina, significando 

que, apesar de não conseguirmos capturar todos os aprendizados adquiridos pelos dois alunos 

ao longo do processo, percebemos que eles ocorrem e que as respostas, apesar de não serem 

momentâneas, aparecem.  

 

Passado esse momento, refletimos, no grupo de formação continuada, sobre a aula, elencando 

os aspectos potencializadores e as tensões ainda apresentadas em busca de pensarmos 

caminhos que pudessem nos dar outras direções possíveis.  

 

Nesse momento, Róger nos coloca uma questão relevante em relação à presença do 

pesquisador no ambiente escolar: “[...] tenho tentado pensar os alunos ‘especiais’, mas tem 

sido difícil, pois, com a sua presença, eu consigo, mas você não vai estar sempre aqui. E aí? Eu 

preciso fazer algo com ou sem você, mas tenho dificuldade”.  

 

Diante disso, colocamos que o processo de colaboração teria continuidade e que, nessa 

caminhada, as tensões seriam amenizadas. Róger propõe que, no próximo momento, 

elaborássemos uma aula na qual ele ficaria apoiando os dois alunos e a pesquisadora estaria 

envolvida com o restante da turma.  

 

Dessa forma, iniciamos o planejamento de um número de aulas sobre a releitura da obra de 

Nice.222 Na primeira aula, a experiência ocorreu de forma tranquila. O professor apresentou a 

                                                             
222

 Nice Nascimento Avanza, artista capixaba. Reconhecida como uma das maiores pintoras primitivistas 

do mundo, Nice Avanza teve no cacau sua temática principal, mas fez do Estado do Espírito Santo, 
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obra de Nice e trouxe algumas informações sobre a artista. Lidar com os dois alunos foi 

uma tarefa menos complexa aos olhos de Róger, porque a atividade era apenas observar a 

obra de arte e fazer uma apreciação oral. Nesse momento, o professor, ao perceber a 

interpretação dos dois alunos sobre a arte, podia trazer os conceitos do que é uma obra de 

arte. 

 

Esses acontecimentos foram possibilitando uma mudança na postura do professor no que se 

refere à escolarização dos alunos com deficiência, TGD e altas habilidades ou superdotação. 

Com relação às suas práticas pedagógicas, ele diz: “[...] já tenho feito. Não consigo mais não 

observá-los, não pensar neles, simplesmente ignorá-los”. 

 

Esses aspectos eram discutidos durante os planejamentos que aconteciam entre o professor e 

a pesquisadora. Para além disso, eram levados para o grupo de formação das áreas específicas 

formados na escola, como já citado. Os professores foram acompanhando o processo, as 

tentativas, as mudanças e a evolução dos alunos.  

 

Depois de algum tempo de colaboração, formação e reflexão, tendo como centralidade a 

escolarização dos alunos com deficiência, TGD e altas habilidades ou superdotação, fomos 

para um dos últimos momentos de “colaboração” em sala de aula com o professor Róger.  

 

Róger propõe planejarmos uma aula em que pudesse atuar sozinho, experimentando uma 

nova possibilidade, que seria trabalhar todos os alunos sem invisibilizar Melissa e Lucas na sala 

de aula. Porém, havia uma condição, a presença da pesquisadora, caso fosse necessário um 

apoio. Entendemos que, no caso, o professor via na pesquisadora o seu “porto seguro” e, se 

                                                                                                                                                                                   
sobretudo Linhares, sua fonte de inspiração. Nasceu em 1938 e faleceu em 1999, quando se encontrava 

em São Paulo na companhia do marido, José Augusto Avanza, para tratamento de doença. 
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ela estivesse presente, mesmo sem fazer nada, ele já se sentiria seguro. Esse momento se 

fazia relevante para ele.  

 

O professor inicia sua aula organizando a turma em grupos, distribui o material e explica a 

atividade, que consistia em fazer uma releitura das obras de Nice. Apesar de estar em grupo, 

cada aluno escolheria uma obra para fazer a atividade. O fato de estarem em grupo 

representava a possibilidade de um trabalho colaborativo entre os alunos. 

  

Com essa dinâmica em andamento, o professor consegue dar atenção a Melissa e a Lucas, 

apoiando-os, orientando, bem como atendendo a todos os alunos em suas demandas. Em 

nenhum momento foi solicitada a ajuda da pesquisadora. Foi interessante observar que, 

durante a aula, o professor se aproximou pelo menos quatro vezes da pesquisadora no intuito 

de questioná-la: “[...] estou dando conta?” 

 

A resposta vinha em forma de um sinal, mostrando que tudo estava correndo de forma 

tranquila e caminhando para um trabalho realmente colaborativo. Ao terminar a aula, Róger 

sai da sala satisfeito, com a sensação de ter desenvolvido um bom trabalho e acreditando ser 

possível pensar artes para todos os alunos:  

 

Ariadna, você viu a produção de Melissa? Ela fez uma releitura 

fantástica da obra. Eu compreendi que apoiá-la, muitas vezes, vai 

significar fazer com ela, até que compreenda e faça sozinha, mas isso 

não diminui a sua capacidade de produção e nem significa que ela 

não alcançou o objetivo. Ela alcançou uma parte e o processo dela é 

mais lento, mas ela vai dar conta, pois tem condições. E o que mais 

me chamou atenção foi vê-la produzindo. Os colegas da sala também 

ficaram felizes com sua produção e, ao mesmo tempo, surpresos. 

Eles sempre me perguntavam: ‘[...] foi Melissa que fez?’. Eu afirmava 

que sim. Esse movimento que estamos vivendo nessa turma 

possibilitou uma outra condição, de Melissa ser aluna, uma condição 

de produção. Ela saiu daquele lugar de não fazer nada. Estou feliz 
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com o resultado, agora acredito que é possível, pois eu fiz e deu 

certo. 

 

A fala do professor demonstra que novos possíveis contribuem para pensarmos a 

escolarização de alunos com deficiência, TGD e altas habilidades ou superdotação. O que 

precisamos é de apoio e de alguém que nos aponte as possibilidades do saber fazer.  

 

Diante de todos esses “movimentos” potencializados nas aulas, Róger, então, inicia o seu 

trabalho com maior autonomia em sala de aula. Com isso, nossa colaboração passa a ter um 

outro sentido. Ao invés de irmos para a sala de aula, buscamos, pela via do planejamento, 

organizar as aulas e as novas práticas pedagógicas diferenciadas para a turma com os dois 

alunos. Percebemos que, nesse momento, ele não mais demandava a nossa presença na sala 

de aula e sentia segurança para realizar a dinâmica.  

 

A minha interação em sala melhorou muito. Eu tenho dado conta de 

dar orientações para Melissa. Dando conta de Melissa e Lucas, eu 

tenho dado conta da sala e das coisas da 4ª série. Melissa tem 

desenvolvido uma pessoalidade comigo.  Ela tem vivido e interagido 

nas aulas com perguntas e respostas igual aos seus colegas. E, o mais 

importante, eu planejo as minhas aulas a partir de Melissa e Lucas 

para os outros alunos, não é um movimento só para eles (Róger). 

 

 

Essa possibilidade de trabalho colaborativo via portfólio reflexivo potencializou a colaboração 

e nos permitiu a construção de uma nova identidade para esse tipo de organização. A 

mudança na postura do professor explicita isso e também nos ajudou a vislumbrar e praticar a 

perspectiva da pesquisa-ação colaborativo-crítica em que pressupõe uma mudança nos atores 

e no ambiente (Barbier, 2004). 
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A formação continuada foi o lócus de nossas discussões e contribuiu muito para o 

amadurecimento do grupo e do professor Róger, em especial. Ainda possibilitou novas 

outras práticas pedagógicas para que a escolarização de alunos com deficiência, TGD e altas 

habilidades ou superdotação fosse potencializada naquele ambiente escolar. 

 

Todas essas ações foram significando o currículo vivido de modo que, ao viver, tínhamos a 

possibilidade de utilizar de táticas e burlas que pudessem materializar o acesso ao currículo de 

alunos com deficiência, TGD e altas habilidades ou superdotação. 

 

O currículo vivido (Ferraço, 2005) ganha centralidade em nosso debate, porque há uma 

necessidade de pensarmos o currículo inscrito na complexidade e pensar que, de algum modo, 

tudo está sendo vivido junto e ao mesmo tempo, pois, a partir das reflexões, percebemos que, 

nesse currículo, táticas, artimanhas, estratégias (Certeau, 1994) são possíveis, uma vez que o 

cotidiano se inventa e microrresistências podem acontecer de modo que alunos com 

deficiência, TGD e altas habilidades/superdotação podem se beneficiar e ter seu direito à 

educação garantido. A partir desse princípio, garantimos e trabalhamos todos os alunos com 

benefício para todas as singularidades presentes em nossas escolas. Assim,  

 

A questão curricular, a perspectiva que aqui defendemos, só é 

possível de ser pensada na dimensão das redes coletivas de 

fazeressaberes dos sujeitos que praticam o cotidiano, fato que tem 

implicado a elaboração de outros discursos sobre educação [...]. Para 

os sujeitos cotidianos complexos encarnados, falar em currículo [...] 

só faz sentido se considerarmos as marcas que esses sujeitos deixam 

nessas prescrições, isto é, seus usos, ações, informações, alterações, 

realizações, negações, desconsiderações, argumentações, 

obliterações, manipulações [...] (Ferraço, 2005, p. 18-21-22). 

 

Dessa forma, o produto final, ou seja, o portfólio reflexivo concluído se constitui, então, em 

uma peça personalizada, que mostra uma singularidade; singularidade essa descrita com base 
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nas experiências vivenciadas e refletidas pelo autor, nos referenciais adotados por ele para 

subsidiar as suas reflexões e na gama de interpretações que formando/formador teceram, 

de uma forma pessoal, ao longo do caminho percorrido. 

 

A partir disso, compreendemos que o currículo vivido torna-se potente para pensarmos 

táticas, burlas, estratégias que promovam mudança no contexto escolar.  

 

[...] buscando evidenciar os processos pelos quais os ‘praticantes da 

vida cotidiana’ burlam e usam de modo ‘não autorizado’ as regras e 

produtos que os poderosos lhes impõem. [...] os educadores e 

educadoras que estão nas escolas tecem redes práticas pedagógicas 

que, através de ‘usos e táticas’ de praticantes que são, inserem na 

estrutura social/curricular criatividade e pluralidade, modificadores 

das regras e das relações entre o poder instituído e a vida dos que a 

ele estão, supostamente, submetidos. [Nesta direção] [...] o fazer 

cotidiano aparece, portanto, como espaço privilegiado de produção 

curricular para além do previsto nas propostas oficiais e, sobretudo, 

como importante espaço de formação (Oliveira, 2005, p. 44). 

 

 

A esse respeito, Ferraço (2005, p. 40) acrescenta: “[...] ou seja, sujeitos que, de modo mais 

visível ou mais sutil, deixam suas marcas, praticam o cotidiano escolar e contribuem para a 

invenção, a cada dia, da escola pública”. 

 

Considerações finais 

 

Diante disso, pensando no profissional da educação e na multiplicidade de atribuições que 

exerce na escola e ainda nas dificuldades que enfrenta para articulá-las, acreditamos não ser 

possível pensar o professor no isolamento da sala de aula. Sabemos que a relação 
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ensinar/aprender é uma relação pessoal, porque cabe ao professor buscar as estratégias 

de ensino que melhor o auxiliem na mediação da aprendizagem de seus alunos. Diante dos 

complexos quadros de condições de escolarização e de demandas de aprendizagens tão 

heterogêneas, nunca foi tão necessário falar em ações coletivas no ambiente escolar. 

 

Nesse sentido, a formação continuada constituiu um espaço para o desenvolvimento dessas 

ações colaborativas, pois o professor deve ser um agente mediador preocupado 

constantemente em reinventar o cotidiano da sala de aula e as diversas formas de ensinar. 

Para Sá-Chaves (2004, p. 7), “[...] trata-se, pois, da possibilidade de os profissionais, através da 

construção de soluções para os problemas com os quais se deparam, se tornarem autores das 

suas práticas e não apenas aplicadores e reprodutores de soluções [...]”. 

 

Assim, quando refletimos sobre as práticas pedagógicas, percebemos que elas têm sido 

marcadas pelo trabalho solitário do professor em sala de aula. Então, como romper com tal 

realidade? Uma alternativa seria instituir possibilidades de ações colaborativas de forma a 

tornar a caminhada mais suave e, ao mesmo tempo, com alguém nos ajudando a lidar com as 

muitas tensões e desafios, pois a formação continuada dos profissionais da educação “[...] se 

constitui numa forma de fortalecimento da qualidade da educação dos alunos no seu 

conjunto, bem como da crença desses profissionais de que podem construir novas alternativas 

e desenvolver um trabalho na diversidade” (Jesus, 2006b, p. 5). 

 

Sabendo que a educação é um direito de todos, a formação continuada representa um espaço-

tempo de constituição e reflexão da ação educativa. É um espaço de potencialização das 

práticas pedagógicas. Uma oportunidade para (re)pensar as relações de poder existentes no 

currículo, os mecanismos utilizados para validar os conhecimentos e os pressupostos que 

fundamentam quem pode ou não aprender na escola. 
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É uma oportunidade que temos para pensar em uma educação de qualidade e para 

entender o processo de inclusão como uma contrarresposta à exclusão e ao abandono. É 

preciso que os alunos participem ativamente do processo ensino-aprendizagem para obter 

sucesso em sua escolarização; todavia, é necessário garantir condições de trabalho aos 

educadores, valorizar seus saberes-fazeres e investir incisivamente em sua formação tanto 

inicial quanto continuada. Nessa direção, Róger destaca: 

 

[...] Lucas e Melissa são sujeitos que nos conduzem à reflexão de que 

eu quero, sim, que espaço é esse que eu quero? Que espaço é esse 

que eu preciso? Qual minha posição de coordenador? De professor? 

Quais são meus papéis? E Esses sujeitos que estão ali? E aí, gente, há 

uma reprodução, Regina, como eu penso esses sujeitos no espaço 

escolar, na rua, um cadeirante na rua, então minha relação com ele é 

de pena, então só ter ele perto de mim,, sem ação efetiva, os 

deficientes, por exemplo, como é que eu olho isso, então eu 

reproduzo em sala de aula, como é que nós estamos reproduzindo? A 

mantenedora reproduz isso, então precisa ser pensado. Acho o 

seguinte Lucas, Melissa, Mateus e outros mais, [...] elas podem, sim, 

se beneficiar de nossas decisões/reflexões políticas, nossas reflexões 

pedagógicas [...]. Para mim, foi uma formação pessoal, [...] 

conseqüentemente é possível que tenha contribuído/colaborado 

com minha formação profissional. 

 

 

A necessidade de refletir sobre a prática pedagógica permite a descoberta de aspectos que, 

muitas vezes, ficam ocultos ou a que não damos atenção. Com a formação, passamos a 

percebê-los em nossa própria experiência, pois a reflexão “[...] pode permitir um novo olhar, 

com o qual se torna possível revisitar essa experiência e apreciá-la de novo, desenvolvendo 

novas competências, insights que, caso se queira (ou possa) se poderá fazer intervir em 

actividades futuras” (Sá-Chaves, 2004, p. 14). 

 

A reflexão se torna uma condição necessária para o desenvolvimento profissional e pessoal do 

educador. Permite aproximações e distanciamentos capazes de fazê-lo desempenhar sua ação, 
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mas também de avaliá-la. A prática reflexiva coloca o professor como um profissional 

crítico, reflexivo e aberto a mudanças, pois incorpora à sua atividade docente o que 

denominamos de metarreflexão. 
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Resumo 

Investigou-se no presente trabalho a formação profissional docente em um curso de Licenciatura 

com vistas à inclusão escolar de alunos com deficiência, como decorrência da necessidade de se 
compreender como futuros professores concebem a inclusão escolar, considerando a formação 

que estão a receber em um curso de preparação profissional para a docência. Para tanto, 

objetivou-se: a) investigar se os licenciandos percebem que é possível haver inclusão na escola; 

b) compreender em que medida a percepção dos licenciandos acerca da inclusão reflete sua 
condição de sujeitos na construção de uma escola inclusiva. Contextualizou-se a formação 

docente no período delimitado pelas Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 5692/71 e 

9394/96, com o fim de ressaltar a contradição histórica presente no processo formativo realizado 
em nível superior. Se por um lado essa formação aponta para o atendimento de todos os alunos, 

de outro lado requer uma formação em nível de pós-graduação para a atuação junto a alunos 

com deficiência. Os procedimentos metodológicos assentam-se na análise documental do 

projeto pedagógico de um curso de licenciatura em Pedagogia e de suas respectivas Diretrizes 
Curriculares Nacionais. Além disso, utilizou-se instrumento problematizador dos saberes 

relacionados à docência por intermédio de situações-problema que apresentassem casos e 

dilemas profissionais típicos da atividade docente a serem resolvidos pelos licenciandos. Ainda 
no mesmo instrumento apresentou-se pergunta de caráter mais geral sobre inclusão escolar. 

Esses casos privilegiaram a capacidade escrita como processo mobilizador e evidenciador do 

pensamento dos licenciandos. A aplicação do instrumento, composto por três questões abertas, 
ocorreu no segundo semestre de 2012, junto a uma turma composta por 36  licenciandos do 3º 

ano do curso de pedagogia de uma universidade estadual do Paraná - Brasil. Os resultados 

indicam que os licenciandos acreditam na possibilidade da inclusão escolar, mas reproduzem o 

discurso oficial quando se referem à necessidade de professores com formação específica para 
esse fim. Sinalizam, ainda, que podem contribuir para a efetivação da inclusão escolar, 

necessitando, contudo, de uma formação mais abrangente no âmbito do curso. Numa 

perspectiva educacional inclusiva a formação profissional docente deve considerar todos os 
alunos, inclusive aqueles com deficiência. 

 

Palavras-chave: Docência; Formação profissional; Inclusão escolar 
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Abstract 

It was examined  in the present report the Professional training in the teaching process in a 

degree course related to the scholar inclusion of students with disability, as a consequence 
of the need to comprehend how future teachers understand the scholar inclusion, 

considering the training they are receiving in a Professional preparation course in teaching. So, 

the objectives were: a) examine if the teaching students notice the importance of the inclusion at 
school; b)understand in what measure the perception of the students concerning the inclusion 

reflects their condition of subjects in the building of an inclusive school. It was contextualized 

the teaching training in the period given by the Laws of Guidance and Basis of the National 

Education 5692/71 and 9394/96, in order to put in evidence the historical contradiction present 
in the professional teaching in superior level. If by a side this training  points to the attendance 

of all the students, on the other hand, it requires a training in a level of pos graduation for the 

action together with the students with disability. The methodological procedures were done 
through the documental analyzes of the pedagogical project in a course of education and its 

respective national curricular guidance. Besides this, it was used a problematic instrument of the 

knowledge related  to the teaching by situation-problem that presented cases and professional 
problems that are common to the teaching activity to be solved by the students. It was also 

presented more general questions about scholar inclusion. These cases privileged the written 

capacity as a process, put in evidence the thought of the students. The appliance of this 

instrument, composed by three open questions, occurred in the second semester of 2012, with  a 
class composed of 36 students from the third year of the education course in  a State University 

in Paraná- Brasil. The results show that the students believe in the possibility of the scholar 

inclusion, but reproduce the official speech when they refer to the need of teachers with a 
specific training for this end. They signalize, yet, that can contribute for the effectiveness of the 

scholar inclusion, but they need a broad training in the course. In an inclusive educational 

perspective the professional teaching training must  consider all the students, including those 

with disability 

 

Key- words: teaching process; professional training; scholar inclusion 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este artigo propõe-se a analisar a forma como os acadêmicos do 3º ano de 

pedagogia concebem a temática inclusão, bem como, a forma como esses articulam tal 

temática à formação docente. Para tanto, assume-se como posicionamento 

epistemológico a perspectiva pluralista definida Tello (2012) como a perspectiva que 

dialogando com diversos teóricos se distancia do ecletismo no qual correntes que se 

divergem em seus princípios são chamadas ao diálogo. Entendendo a complexidade da 

temática a formação docente no contexto da inclusão a perspectiva pluralista 

possibilitará um diálogo teórico prático mais adequado à temática. Contudo, os teóricos 

que subsidiaram os fundamentos neste artigo pautam-se numa visão crítica direcionando 

seus pressupostos em defesa de uma instituição pública que atenda a todos os alunos 
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com uma educação de qualidade. A vigilância epistemológica nas análises de 

Bourdieu et al (2007) cumpre a função de instigar o pesquisador a atentar-se à 

validade das técnicas e conceitos. Implica que as discussões que se propõem, neste 

artigo, leva em consideração que as questões referentes à inclusão é recente no contexto 

escolar formal tanto no que diz respeito à Educação Básica e, muito mais estranho, no 

contexto do Ensino Superior. 

Nesse contexto, pensar a formação de professor na relação com a inclusão 

escolar implica um olhar sobre os processos formativos sob o viés da globalidade. Em 

outras palavras, trata-se de pensar a formação do professor desarticulada da ideia da  

especialização225, isso porque no contexto histórico a formação de professor para 

atender alunos com deficiência sempre esteve articulada a algum tipo de especialização, 

seja em curso de graduação específico, curso de nível pós médio como nos que 

aconteciam na forma de estudos adicionais nas distintas áreas da deficiência ou em nível 

de pós graduação lato sensu, o mais comum na atualidade.  

Nesse contexto, há o predomínio da lógica de que há um processo formativo 

para um professor “geral”, ou seja, apto a atender a todos os alunos excetuando aqueles 

que apresentem deficiência e, uma formação direcionada ao professor para atender os 

alunos com deficiência cuja formação respondesse ao critério da especialidade.  

Para analisar as nuances desse modelo dual de formação é preciso fazer um 

recorte que permita a distinção dos aspectos que permeiam a formação do professor 

com a suposta formação geral bem como, do professor especialista, buscando, 

sobretudo, uma reflexão mais acentuada acerca da formação generalista no contexto 

brasileiro, a partir do recorte da lei 5692/71 e 9394/96. 

O processo de consolidação, segundo Shiroma (2007) das políticas neoliberais, 

ensejadas pela força capitalista e vivenciada na década de 70 e 80 do século passado 

consubstancia, no contexto nacional, reformas de âmbito econômico, social e 

educacional. O momento entre, e pós - golpe de 64 que teve como marca o avanço da 

indústria e internacionalização do capital resultou, em última análise, numa nova forma 

de conceber a educação que, sob o viés do capital social passa a ser apreendida ora por 

                                                             
225 Entendida como a formação em nível de especialização na modalidade lato sensu ou 

mesmo no modelo de estudos adicionais, reconhecido, pelo governo do Estado do Paraná, 
para efeito de concurso público, como especialização. 
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ser um direito social dos cidadãos, ora como a mola propulsora da qualificação da 

mão-de-obra, pautando-se, ora nos princípios liberais humanistas, ora nos princípios 

tecnicistas funcionais.  

Assim, a legislação educacional foi delineada visando assegurar uma política 

educacional orgânica, nacional e abrangente que garantisse o controle político e 

ideológico sobre a educação escolar em todos os níveis e esferas. Contudo, conforme 

assinala Shiroma (2007) desde meado da década de 70, crescia um movimento crítico 

que defendia a erradicação do analfabetismo e a universalização da escola pública 

visando à formação de um aluno crítico. Esse movimento pontuava diversos requisitos 

para que, o projeto de resistência ao modelo que firmava, se efetivasse, entre os quais, 

um deles se relacionava aos profissionais da educação compreendendo a valorização e a 

qualificação dos mesmos.  Mudanças no contexto político, compreendidas no fim da 

ditadura militar oficializada em 1985 e a eleição presidencial marcaram o início da nova 

república sem, contudo, provocar alterações no âmbito educacional senão a ratificação 

do modelo que se instalava, desde as décadas de 60 e 70. 

Na década de 90 vê-se a efetivação das ideias preconizadas desde a década de 

60, agora, na forma de políticas educacionais que vão consolidar um modelo 

educacional pautado no princípio da educação para todos  estabelecido no Relatório 

Delors (1993-1996), segundo Shiroma et al (2007) o relatório é um documento 

fundamental para compreender a revisão da política educacional, pois nesse, a educação 

passa a ser delineada por princípios neoliberais. Importa destacar que é, também, sob 

esse viés que a formação docente vai se delineando. 

Na década de 90, as discussões sobre a educação para todos evoluem, como 

também as discussões sobre a educação inclusiva, tratada como conceito e proposta 

institucional. Dois encontros tornaram-se o marco desta evolução sendo eles, 

Conferencia Mundial de Educação para Todos, realizada em Jomtien, na Tailândia, em 

1990 e a Conferência Mundial Sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das 

Necessidades Educativas Especiais, realizada em Salamanca, em 1994226. Deste ultimo 

                                                             
226

 A Declaração de Salamanca, considerada uma das mais importantes referências 
internacionais no campo da Educação Especial, é o documento resultante da “Conferência 
Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais: Acesso e Acessibilidade”, promovida 
pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e pelo 
governo da Espanha, da qual participaram 100 países e inúmeras organizações internacionais. 
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originou-se o importante documento, a Declaração de Salamanca. Desta forma, a 

formação do professor neste período, no que se refere aos termos políticos legais, 

está articulada às questões que delineavam a proposta da educação para todos, conforme 

já apontada no relatório Delors. 

Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional a 

Lei 9394/96, a formação do professor em nível superior deixou de ter o caráter de 

“especialistas” nas funções de orientação, supervisão e administração e assume uma 

formação para a gestão. Neste contexto o exercício profissional do professor 

compreende pelo menos três atribuições: a docência, a atuação da organização e gestão 

da escola e a produção de conhecimento pedagógico. Para Libâneo (2003, 83) 

 

Como membro da equipe escolar, o professor deve dominar conhecimentos 

relacionados à organização e à gestão, desenvolver capacidades e habilidades 

práticas para participar dos processos de tomadas de decisoes em várias situações 

(reuniões, conselho de classe, conselho da escola), bem como atitudes de 

cooperação, de solidariedade, de responsabilidade, de respeito mútuo e de 

diálogo. 

  

Cumpre ressaltar que a condição de “especialista” não diz respeito ao 

especialista para atuar com alunos da educação especial, pois, apesar de a LDB 

apresentar três Artigos sobre a Educação Especial o fato é que a dualidade especialista e 

não especialista permanece. Nos termos gerais da LDB a formação é “condicionada” a 

uma suposta “clientela”
227

 homogênea. Além disso, no Artigo 61 que trata sobre os 

profissionais da Educação no parágrafo único e no artigo 62, estabelecem que,  

 

A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às especificidades 

do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e 

modalidades da educação básica, terá como fundamentos: (Incluído pela Lei nº 

12.014, de 2009) 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.  (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

                                                             
227

 Termo apresentado na própria LDB com o qual não comungamos, por entender que clientes 
está relacionado à prática empresarial e não à escola pública. 
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 Conforme se pode constatar tanto na primeira edição da LDB 9394/96 

quanto na versão mais atual com alterações dadas pela Lei 12796 de abril de 2013 a 

ideia de uma formação de professor para atender a todos os alunos é estabelecida nos 

Artigos 61 e 62 sem menção à formação para atender alunos com deficiência, portanto, 

permanece a ideia do generalista. Ao passo que nos Artigos que tratam da educação 

especial, mais especificamente no Artigo 59 tal premissa é, de certo modo, amenizada 

com a abertura de precedente para uma formação que atenda alunos com deficiência 

sem desconsiderar a necessidade de uma formação mais especializada na área conforme 

o que consta na redação do referido artigo no inciso III,  

 

Art. 59.  Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação:  
(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) III – professores com especialização 

adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem 

como professores do ensino regular capacitados para a integração desses 

educandos nas classes comuns.   

 

 Da análise do trecho da LDB pode-se extrair que a dualidade especialista e 

generalista ainda não foi resolvida de modo que, no nosso entendimento, se o sistema de 

ensino se pretende inclusivo seria de bom tom que todos os professores fossem 

formados numa perspectiva inclusiva, portanto, como anunciado no início deste artigo 

uma perspectiva pautada no princípio de que todos, na sala de aula, estivessem 

aprendendo independente da condição de deficiência ou não, portanto, uma formação 

sólida que contemplassem os temas atuais e que estão em pauta como o caso da 

educação inclusiva. Tal formação precisa ser assumida também no âmbito da lei como 

princípio e prática sob o risco de se perpetuar os discursos históricos de que não se tem 

preparação para atender aluno com deficiência. É válido ressaltar que, mesmo quando 

tal discurso não é verbalizado ele é revelado como anteparo para justificar a 

“inadequação” de determinados alunos às práticas difundidas na escola.     

A breve contextualização acerca da formação docente até aqui apresentada 

cumpre a função de marcar a concepção que se tem de formação de professor e sua 

articulação com a inclusão escolar sob três aspectos: 1 assumimos a inclusão como 

princípio de aprendizagem a todos os alunos e, dentre eles o aluno com deficiência; 2 
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somos favoráveis a um processo formativo cuja qualidade extrapole os limites do 

domínio técnico e permita ao professor a articulação teórico-prática de modo a lhe 

oferecer subsídios dos quais possa lançar mão e atender às diferenças que se apresentam 

na escola; 3 entendemos a educação especial não apenas como modalidade de ensino 

que perpassa todos os níveis e modalidades de ensino, mas como uma área de 

conhecimentos tão importante quanto qualquer outra área privilegiada na formação do 

professor.  

Partindo desses pressupostos constatou-se a necessidade de analisar, a partir das 

falas dos acadêmicos do 3º ano do curso de pedagogia suas impressões acerca da 

temática inclusão e formação, partindo do questionamento central: Como os acadêmicos 

concebem a inclusão de alunos, com deficiência no ensino regular e sua articulação com 

o seu processo de formação inicial? Com o fim de refletir a temática articulando teoria e 

prática estabeleceu-se como objetivos: investigar se os acadêmicos percebem que é 

possível haver inclusão na escola e, compreender em que medida a percepção do 

acadêmico, acerca da inclusão, reflete sua condição de sujeito na construção de uma 

escola inclusiva.  

 

 

2 METODOLOGIA 

 

A pesquisa compreende, em seus procedimentos metodológicos, a análise 

documental dos projetos pedagógicos dos cursos de Licenciatura e das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica.  

Além desses documentos utilizou-se de instrumento problematizador dos 

saberes relacionados à docência por intermédio de situações-problema228 que 

                                                             

228
 a) No contexto escolar, a indisciplina nas aulas de XXXXX destaca-se como uma das 

limitações para a atuação do professor. A indisciplina pode ser identificada no desrespeito às 
regras e às diferenças individuais, bem como nos comentários preconceituosos, que criam um 
ambiente de práticas excludentes, que se tornam cotidianas. Nas aulas de XXXXX, os 
estudantes menos habilidosos são excluídos/humilhados em muitas ocasiões. Esse fato pode 
gerar indisciplina, cujas motivações vão desde fatores históricos e culturais, história de vida dos 
estudantes e do professor até a resistência ao saber escolarizado. Como Você atuaria para 
superar essa situação? b) A XXXXX na escola é capaz de contribuir para o desenvolvimento de 
capacidades e habilidades XXXXX que proporciona a crianças e jovens a integração em um 
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apresentassem casos e dilemas profissionais típicos da atividade docente a serem 

resolvidos pelos licenciandos, com o intuito de permitir a análise dos saberes 

desenvolvidas ao longo do curso evocadas para a solução de problemas da prática 

escolar. Ainda no mesmo instrumento apresentou-se pergunta de caráter mais geral 

sobre inclusão escolar229. Esses casos privilegiaram a capacidade escrita como processo 

mobilizador e evidenciador do pensamento, e sua consonância com as discussões acerca 

da inclusão.  

No que diz respeito à análise documental Lüdke e André (2003) apontam para a 

validade da pesquisa documental apontando os documentos como fontes estáveis e ricas 

que persistem no decorrer do tempo e podem ser consultadas quantas vezes forem 

necessárias para o aprofundamento das análises, sem confundi-la com levantamento 

bibliográfico ou revisão de literatura.  

A análise dos dados qualitativos inspirou-se nos pressupostos da análise de 

conteúdo (BARDIN, 2008), que permite a reinterpretação do conteúdo de documentos e 

textos, conduzindo a uma compreensão de significados que supera uma leitura comum, 

seja, nos textos documentais, nas transcrições das entrevistas ou nos questionários.  

Os dados quantitativos extraídos dos 33 acadêmicos entrevistados foram 

transcritos na íntegra, preservando-se a identidade dos sujeitos e, a partir dessa 

elaborou-se um mapa conceitual como o fim de visualizar temáticas presente nas falas 

                                                                                                                                                                                   
mesmo mundo. Ao final do processo de escolarização espera-se que os alunos apreciem os 
conteúdos da XXXXX e reconheçam as relações entre eles e suas vivências sociais. Como 
Você organizaria o ambiente de aprendizagem ao longo de um ano letivo em uma turma de 6º 
ano do ensino fundamental com 33 alunos, de um bairro de periferia, que possui um aluno 
cego e outro surdo? 

 

229
 De acordo com parcela da comunidade acadêmica: 

[...] a ciência será essencial para que a sociedade brasileira busque contribuir, de maneira 
intencional e planejada, para a superação da educação que tem atuado contrariamente aos 
ideais de inclusão social e plena cidadania. [...] O futuro da inclusão escolar em nosso país 
dependerá de um esforço coletivo, que obrigará à revisão da postura de pesquisadores, 
políticos, prestadores de serviços, familiares e indivíduos com necessidades educacionais 
especiais, para trabalhar numa meta comum, que é a de garantir uma educação de melhor 
qualidade para todos indistintamente (PETIÇÃO PÚBLICA, 2011). Em sua opinião, é possível 
efetivar a inclusão escolar? Por favor, comente. 
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dos sujeitos que constituiriam em categorias de análise. Dessas categorias     

organizou-se para análise, os seguintes temas: Formação e inclusão no olhar do 

acadêmico e Formação de professores para a promoção da aprendizagem.  

 

3 ANÁLISES E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

3.1 FORMAÇÃO E INCLUSÃO NO OLHAR DO ACADÊMICO 

 

O contexto que se evidencia no âmbito das políticas de formação, por um lado, 

ratifica e legitima muitas práticas restritivas no que concerne à inclusão e por outro lado 

representa um “xeque mate”. No campo da política trata-se da necessidade que se tem 

de engajar esforços financeiros buscando ampliar o leque de possibilidades formativas 

no próprio contexto da formação inicial. Em outras palavras, trata-se da necessidade de 

se lançar mão de profissionais que possam contribuir com os professores, em formação, 

na busca através da pesquisa, dos conhecimentos necessários à atuação nos contextos 

inclusivos, entendendo esse contexto não como sinônimo de contextos que aceitam 

pessoas com deficiência . Além disso, trata-se da necessidade de dissociar tal formação 

ao contexto exclusivo da formação do pedagogo, o que tem justificado o alijamento, 

desse contexto, aos licenciandos de outros cursos de formação de professores. Trata-se, 

ainda, da impossibilidade da adjetivação generalista da educação inclusiva sob a 

premissa da educação no contexto da diversidade negando, com isso, o acesso aos 

conhecimentos historicamente “pertencentes” à educação especial.  

Especificamente, quanto à formação do pedagogo, há que se considerar que o 

currículo do Curso de Pedagogia tem contemplado uma organização  que aponta para 

uma formação voltada à inclusão. Isto evidencia-se na disciplina de Libras, tornada 

obrigatória a partir do Decreto 5626 de 2005 nos cursos de formação de professores, 

que embora não consiga assegurar por si só a inclusão do surdo, já que apresenta-se 

desarticulada dos demais componentes curriculares mostra um primeiro passo na 

direção da articulação com as práticas vivenciadas pelos professores, além disso, há 

também como componente na grade curricular da pedagogia da FAFIPAR, nosso 
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campo de análise, à disciplina Fundamentos da Educação Especial, apenas no 4º ano 

com um ementário mais generalizado sem evidências da articulação teoria e prática. 

Ao se assumir a educação especial não apenas como se preconiza no discurso 

legal, “modalidade educacional”, mas também como uma área de conhecimento que não 

pode ser negada ao professor em processo formativo, implica, necessariamente, na 

urgência de revisão do currículo dos diversos cursos de licenciaturas o que demanda, 

também, de articulações políticas, pois, conforme constatado na pesquisa de campo “a 

inclusão é possível desde que, haja uma reformulação no currículo das universidades 

que formam os professores, que irão recepcionar e ensinar esses alunos” 

(ACADÊMICO 25, 2012). Ainda que a análise dessa fala expresse uma aproximação 

restrita de inclusão à deficiência explicita também, o anseio pelos conhecimentos 

advindos do campo da educação especial. Conforme, aponta Glat (2011, p. 108), 

embora ainda precária, há que se reconhecer que a formação de professores tem sido 

uma preocupação constante das universidades e sistemas públicos de educação. A 

legislação federal sugere a inclusão de disciplinas e conteúdos voltados para a 

aprendizagem de alunos com deficiência no currículo das licenciaturas.230
 

Apesar da identidade docente se constituir ao longo da existência do ser 

professor e, não raro, antes mesmo disso, no caso específico da inclusão há de se 

considerar o precedente histórico que permeia a questão. Ou seja, a análise da história 

da deficiência evidencia situações que vão desde o aniquilamento, à institucionalização 

e, mais recente a inclusão, logo, trata-se de concepções acerca das pessoas com 

deficiência que no seu bojo explícita ou implicitamente, carregam a ideia da segregação, 

da deficiência demarcando e delimitando os espaços. Em outras palavras a questão da 

inclusão é muito recente e, por isso não é de se estranhar que a temática não é nem 

objetivo dos professores que formam professores e tampouco dos currículos de grande 

parte das licenciaturas. O que tem reforçado, no campo da formação acadêmica a 

dualidade dos processos formativos por um lado, cumpre à formação do professor do 

                                                             
230

 Dentre os documentos oficiais, destacam-se os Decretos n. 3298 (Brasil, 1999) e a Portaria 
n. 1.793 (Brasil, 1994), que recomendam a inclusão da disciplina Aspectos Ético-político-
Educacionais da Normalização e Integração da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais, 
em todos os cursos de licenciatura. Esta diretriz foi reforçada pela Resolução n. 1 de 2002, que 
estabelece as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação 
básica (Brasil, 2002ª). 
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ensino comum e, por outro lado, à formação ao professor de educação especial a 

qual em raríssimas situações se dá na graduação, ficando tal formação, na maioria 

dos casos, relegada à pós graduação o que já foi assinalado neste texto.  

Nesse contexto, o eixo orientador dessa ótica de formação é o binarismo 

normal/anormal; eficiente/deficiente; aluno comum/aluno especial categorizações, que, 

historicamente, contribuiu mais para exclusão do que para inclusão de qualquer um dos 

sujeitos nas condições de estigmatizados pelo rol de categorizações binárias, pois ao 

incluir o “anormal” no “mundo” do “normal” negam-se, reciprocamente, a possibilidade 

de viver a diferença, uma vez que, na ideia de inclusão, sob esse enfoque, a marca 

diferencial, ou seja, a deficiência será sempre o direcionador e, por ser assim subtrai-se 

quando a lógica deveria ser o agregar. Assim, é importante destacar com Skliar (2003) 

que a inclusão sob esse enfoque nada mais é que uma forma sútil de exclusão aonde a 

suposta aceitação do diferente respalda-se no princípio da tolerância. Com isso, é 

importante destacar que, é baseado nessas ideias que os discursos restritivos em relação 

à inclusão são elaborados.  

Um dos discursos a destacar refere-se à incompreensão da inclusão enquanto 

princípio de aprendizagem para todos culminando na articulação direta inclusão-

deficiência. Essa forma de conceber a inclusão denuncia a contradição que há entre a 

assimilação de uma minoria excluída, conforme assinala Souza Santos (1999) e a 

exclusão de muitos que são ignorados. Além disso, vai, na contramão dos ideais de uma 

sociedade inclusiva, uma vez que, 

 

a inclusão escolar é fator determinante para o convívio social escolar entre os 

alunos. Não basta só ensinar aos alunos a importância da inclusão escolar, é 

essencial aprender a conviver para não alimentar qualquer tipo de preconceito 

(ACADÊMICO  2,  2012).  
 

Nota-se, nessa fala, uma concepção de inclusão que extrapola a visão restritiva, 

vivenciada na maioria das escolas quando articula inclusão à condição de deficiência além da 

ideia de que é preciso conviver com a diferença, ou seja, é possível pensar que os currículos 

que formam esses docentes precisam ser ressignificados a ponto propiciar a articulação teoria 

e prática. Contudo, os discursos não convergem para um mesmo ideal e, ao contrário, alguns 

fortalecem a ideia de que é preciso, na escola, a presença do especialista em deficiência, pois 

para, 
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efetivar a inclusão social é possível uma vez que os profissionais que irão 

trabalhar com essas pessoas (cegos e surdos) estejam qualificadas e preparadas 

para tal tarefa de modo que esse aluno portador de alguma necessidade não se 

sinta ainda mais discriminado (ACADÊMICO 33, 2012) 

 

 É possível, constatar, nessa fala, a dualidade histórica que há na formação do 

professor que ora privilegia o ensino comum e, em momento distinto a formação do 

professor especializado. Tal discurso é também ratificado nos documentos legais como 

o estabelecido na Resolução do CNE n. 2 de 2001, que explicita no artigo 18 alínea 1º o 

perfil de “professores capacitados para atuar em classes comuns com alunos que 

apresentam necessidades educacionais especiais”, e, na alínea 2º, o de “professores 

especializados em educação especial” como aqueles que desenvolveram competências 

para identificar as necessidades educacionais especiais para definir, implementar, liderar 

e apoiar a implementação de estratégias (...). Esse mesmo direcionamento é evidenciado 

na Lei 12796 de abril de 2013, citada anteriormente, e que altera os artigos da LDB 

relacionado à educação especial. Das breves linhas extraídas da resolução 02/2001 do 

CNE, e mesmo dos documentos atuais atribui-se ao professor especializado “certo” 

poder que o distingue substancialmente dos demais. 

Essa marca distintiva demarcará as possibilidades de atuação, mas, sobretudo, de 

cooperação entre os profissionais que, de um lado é representado pelo professor comum 

destituído do poder do conhecimento e de outro lado do professor especial que ao deter 

o conhecimento terá também um poder legitimado gerando uma situação de polaridades. 

Logo, ao discursar sobre a necessidade de professores especialistas para auxiliar o 

professor do ensino comum, sob o risco de não se dar conta da inclusão, na escola, os 

sujeitos reproduzem o discurso político legal o que remete à necessidade de se repensar 

o campo da política no que diz respeito às posições que se tomam no discurso legal.  A 

problemática presente no discurso legal e reproduzida no discurso docente remete à 

necessidade de se, repensar o campo da formação acadêmica, que nas análises de Omote 

(2003) é uma das tarefas da universidade que precisam considerar a necessidade de, 

 



 

Parte II |Pág. 3174  

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. 

 

(...) discutir também a formação dos professores de ensino comum na 

perspectiva inclusiva, uma vez que eles têm importante papel a desempenhar na 

construção da educação inclusiva; cabe a eles uma parcela expressiva de 

responsabilidade nesse empreendimento. (OMOTE, 2003, p.155)  

 

  

Baseado na análise do autor pode-se argumentar acerca da impossibilidade de 

discutir a formação docente no plano da dualidade haja vista a urgência em se 

ressignificar a formação oferecida na academia considerando-se que mais do que nunca, 

pois, em acordo com os apontamentos de Omote (1999) busca-se a ruptura com o 

discurso que justifica a exclusão de alunos com deficiência presente no ensino regular e, 

como proposição visualiza-se a necessidade de assumir a educação especial enquanto 

uma área de conhecimentos necessária a todos os educadores.   

 
(...) os professores do ensino comum precisam receber, na sua formação, alguns 

conhecimentos básicos sobre alunos com necessidades especiais e recursos 

especiais, bem como alguma experiência pedagógica com tais alunos (OMOTE, 

1995a  p.51). 

  

O autor ressalta a importância da articulação teoria e prática uma vez que, na 

perspectiva da inclusão, a educação especial extrapola os limites da modalidade de ensino 

que, historicamente, vem ratificando o sistema dual, além de ter legitimado a necessidade da 

especialização em áreas das deficiências conforme ressaltado na seguinte fala: “seria 

necessário a presença de um profissional especializado em educação para cegos e outros para 

surdos. (...)” (ACADÊMICO 29, 2012). 

Retomando o breve histórico das reformas educacionais e o impacto dessas, nos 

processos formativos é possível evidenciar o quanto essas influências substanciam os discursos 

de resistência à inclusão escolar. Compreender a formação docente numa perspectiva global 

possibilita a apreensão dos significados que são atribuídos, pelo professor em formação em 

relação à temática inclusão, em outras palavras, trata-se de compreender como esses 

licenciandos se percebem na construção de um sistema de educação inclusivo, ou seja, um 

sistema que possibilite a aprendizagem a todos os alunos, e, dentre esse “todos”, os alunos 

com deficiência. 
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3.2 A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES PARA A PROMOÇÃO DA 

APRENDIZAGEM 

 

 Como já anunciado a temática inclusão exige um processo formativo pelo qual 

o professor saia minimamente subsidiado do ponto de vista teórico e prático, de modo 

que possa atender pedagogicamente a todos e a cada um dos alunos simultaneamente. 

Essa ideia pressupõe a condição de um professor protagonista das ações educativas que 

articula as políticas geradas na macro esfera transformando-as em ações que geram 

mudanças no espaço escolar. A relação dessa ideia à questão da inclusão implica que, a 

partir de um olhar crítico, não se trata de desmerecer as forças das estruturas, criadas 

antes da ação docente, mas, de ressaltar o papel exercido pelos agentes educadores e o 

valor de práticas bem desenvolvidas, Sacristán (1999).  

Conforme as diversas respostas dos acadêmicos pesquisados é fato que quando a 

questão tratou de inclusão sob uma perspectiva mais generalista os mesmos apostam na 

qualificação, sem, necessariamente, prender-se à ideia da especialização, uma vez que 

afirmam precisar de “uma qualificação melhor para todos os docentes, tanto na 

formação inicial quanto a continuada...” (ACADÊMICO, 31 2012). O que se pode 

apreender dessa fala é que apesar de haver, na academia, um discurso direcionado à 

formação de especialista, à preparação para trabalhar com a deficiência, há, também o 

anseio por parte dos acadêmicos de se tornarem partícipes do processo de construção de 

uma sociedade inclusiva o que, para eles, perpassa pelo acesso ao conhecimento sobre a 

diferença como constituidora dos diversos espaços educativos.  

Essa questão também foi evidenciada quando questionados sobre a possibilidade 

de haver inclusão na escola. Todos os entrevistados são enfáticos em afirmar que é 

possível a inclusão, porém, ressaltam a questão da formação, conforme pode-se 

constatar nas falas subsequentes, 

 

É Possível se condições fossem criadas para isso. Não adianta de muita 

coisa a inclusão ser garantida por lei, sendo que a grande maioria das 

escolas, tanto públicas quanto particulares não tem a menor condição e 

preparo profissional para atender essas crianças. O problema já começa 

na formação dos professores... (ACADÊMICO 13, 2012). Sim, mas são 

necessários  profissionais bem capacitados, espaços que permitam o 
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acesso de todos e programas que preparem a comunidade para esse 

processo (ACADÊMICO 16, 2012).  

 

 

É possível afirmar ainda que, a docência é permeada por concepções de caráter social 

e cultural que ocorrem por meio do envolvimento desde o planejamento até ao 

desenvolvimento das práticas, que interferem nas estruturas postas e desenvolvem ações de 

acordo com os seus conhecimentos e saberes advindos da formação e das experiências. 

Charlot (2000, p. 72) define esses saberes tomando como referência a “história do sujeito, às 

suas expectativas, às suas referências, à sua concepção de vida, às suas relações com os 

outros, à imagem que tem de si e à que quer dar de si aos outros”. Portanto, a formação inicial 

e o significado que se atribuem, nesse contexto de formação à inclusão, se não determinam 

tem alto potencial definidor das  práticas dos futuros docentes.  

 

(...) os profissionais da educação devem receber capacitação para 

aprender trabalhar com a inclusão e a infraestrutura para o professor 

desenvolver seu trabalho com qualidade (ACADÊMICO 21, 2012). (...) 

também é preciso que haja um grande investimento dos governantes 

nessa área, tanto com recursos materiais quanto à formação dos 

profissionais para atuar nessa área (ACADÊMICO 9, 2012) 

 

 

A necessidade de formação expressa nessas falas evidencia que os acadêmicos 

têm a preocupação de que não basta o aluno com deficiência, apenas, estar inserido na 

escola faz-se necessário um processo educativo de qualidade que assuma cada um dos 

alunos como sujeitos de direitos e com possibilidades de aprender, ressaltando a 

relevância da sua formação integral, conforme assinalou (SACRISTÁN, 1999).  

A relevância da formação integral preconizada por Sacristán (1999) diz respeito, 

também, ao professor em formação que irá atuar em contextos inclusivos, pois como já 

assinalado a formação docente esteve, por longo período histórico, direcionada a uma 

suposta demanda homogênea. Essa relevância aprece explicitamente na fala seguinte 
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quando afirma que, “apesar de saber que na prática as coisas são bem mais difíceis, 

seria importante rever os conceitos de inclusão com os professores (refere-se aos 

professores da academia), e tentar agir com maior profissionalismo possível para não 

haver exclusões”, (ACADÊMICO 22, 2012), além disso, evidencia nessa fala certo grau 

de consciência sobre as diferenças presente na escola.  

O anseio de uma formação mais globalizada direcionada para a heterogeneidade 

expressa nas falas dos sujeitos indica que formação continuada no interior da escola, 

bem como a formação inicial se caracteriza como um espaço privilegiado de acesso às 

discussões, reflexões, problematizações e trocas de experiências que interferem de 

forma direta nas práticas desenvolvidas pelo professor, no aperfeiçoamento das mesmas 

e por consequência na aprendizagem dos alunos, inclusive daqueles que apresentam 

deficiência, uma vez que,   

 

A escola deve contribuir para o desenvolvimento das capacidades dos alunos, o 

professor deve sempre trabalhar de acordo com a realidade do aluno, entender 

suas limitações e se possível atender as individualidades dos mesmos, (...) cabe 

ao professor se superar todos os dias buscando novos conhecimentos e buscando 

a aprendizagem dos alunos (ACADÊMICO 6, 2012). 

 

Há, nessa fala, a expectativa de que a escola, gestores e os professores 

propiciem práticas para além dos discursos inclusivos visando o pleno atendimento às 

especificidades dos alunos o que está muito além de apenas adequar atividades, mas sim 

de compreender a necessidade e possibilidade de promover a aprendizagem. Isso 

implica na urgência em se diminuir o espaço existente entre o discurso e a prática, entre 

concepção e ação, conforme a observa o acadêmico, 

 

(...) é necessário que haja condições e políticas públicas desenvolvidas 

para este fim. Para que aconteça de maneira efetiva, acredito, que deva 

haver uma formação adequada aos profissionais da educação, além do 

que uma formação prática, onde estaremos contato com a realidade 

profissional e suas adversidades. Acredito que há certo receio por parte 

de nós educadores, exatamente por não termos contato direto com o 

que acontece nas escolas  (ACADÊMICO  26, 2012) 
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O desafio de construir, no ambiente escolar e universitário, uma pedagogia 

que consiga ser comum ou válida para todos os alunos da classe escolar e seja capaz 

também de atender os alunos cujas situações pessoais e características de aprendizagem 

requeiram uma pedagogia diferenciada, sem demarcações, preconceito ou atitudes 

nutridoras dos indesejados estigmas, perpassa pela mudança nas práticas formativas 

iniciais, como o próprio acadêmico sugere é necessário ter um contato mais direto com 

o que ocorre na escola. Contudo, as sociedades modernas apontam para uma constante 

contradição. Se de um lado busca-se a igualdade e a inclusão, a sociedade capitalista 

exclui e fortalece a exclusão. Sobre esta questão, com propriedade  aponta Santos (1995, 

p. 3) 

As sociedades modernas passaram a viver da contradição entre os princípios 

da emancipação que continuaram a apontar para a igualdade e a integração 

social e os princípios da regulação, que passaram a gerir os processos de 

desigualdade e exclusão produzidos pelo próprio desenvolvimento capitalista. 

 

           Sabe-se que a profissionalização docente que se faz, primeiramente, nos anos de 

formação inicial, na qual cristalizam práticas que muitas vezes acompanham os 

docentes em toda a sua atividade profissional, entretanto, é nesse momento, também, que se 

rompem várias práticas vivenciadas nos bancos escolares e ampliam-se os olhares, discursos, 

estudos e reflexões, estabelecendo uma identidade peculiar da ação docente. André (2010, 

p.126) retrata que é “nesse período de formação que muitos estudantes (re) constroem modelos, 

imagens, maneiras de ser, pensar e agir na profissão”. Os apontamentos de André direcionam 

para a necessária articulação teoria e prática no processo formativo inicial de modo que, a 

pesquisa se constitua a base da formação subsidiando o futuro professor para o reconhecimento 

da diferença.  

Do mesmo modo, André (2010) e Romanowski (2010) destacam a necessidade 

de estudos mais aprofundados sobre a formação docente, considerando-se a diferença 

que há entre os sujeitos o que requer formação qualificada em todos os âmbitos da 

licenciatura e ressalta a importância de se efetivar a comunicação entre os cursos 

formadores com a finalidade de ampliar os discursos, práticas e possibilidade de 

inclusão.  

Nesse sentido, ressaltam ainda a necessidade de se repensar uma formação 

inicial adequada e qualificada a fim de proporcionar práticas docentes eficazes para o 
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desenvolvimento de formas pedagógicas que contribuam para superar o fracasso 

escolar, a marginalização e a exclusão o que, somente, se efetivará na medida em 

que se tenha a qualidade na educação como prioridade, desde o processo de formação 

inicial do docente, considerando-se que em relação a inclusão,  a base deve ser sempre o 

diálogo, então é necessário que o professor converse com seus alunos e procure mostrar 

que as pessoas precisam uma das outras e que todas são diferentes, que cada uma possui 

uma rotina, uma característica.  

Nas palavras de Skliar (2003) é preciso reconhecer o outro e reconhecer-se 

nesse outro, afinal, o grande legado das discussões acerca da inclusão escolar sugere o 

reconhecimento do outro na sua condição de ser humano, portanto, na condição de seres 

diferentes um do outro com expectativas, anseios e demandas que são peculiares. 

Partindo desse pressuposto pode-se considerar que uma formação que leve em conta a 

diferença inerente a todo o ser humano e, que essa, se expressa também na escola alguns 

passos rumo a uma escola inclusiva será dado, caso contrário, enquanto as bases da 

formação docente e do discurso legal estiverem alicerçadas na dualidade 

normal/anormal, eficiente/deficiente, capazes e incapazes as condições de exclusão 

serão perpetuadas e academia pouco ou nada terá feito em prol de uma sociedade mais 

inclusiva.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O objetivo de refletir acerca da formação de professores no Ensino Superior e 

sua relação com os contextos inclusivos possibilitou a constatação que, de modo geral, 

os discursos explícitos nos dispositivos legais que tratam da formação sugerindo um 

professor especialista, com formação adequada para atender alunos com deficiência e 

outro professor que pode atender aos demais alunos são reproduzidos nas concepções 

dos acadêmicos do curso de pedagogia, com algumas exceções.  

Dos 36 acadêmicos que responderam ao questionário 20 se referem à 

necessidade do profissional especializado além de recursos físicos adequados para que a 

inclusão aconteça enquanto que os demais referem à necessidade de capacitação. 
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Podendo-se inferir que o discurso da dualidade na formação é reproduzido na 

academia, seja nas práticas dos docentes que formam os futuros professores ou 

mesmo na organização curricular das licenciaturas que, salvo a pedagogia não conta 

com temas relacionados à inclusão. Contudo, é possível perceber alguns avanços no que 

se refere ao fato de que parte dos entrevistados situa a necessidade de capacitação por 

entender que fazem parte do processo de constituição de uma escola mais inclusiva.  

De modo geral os acadêmicos estão cientes dos desafios enfrentados, hoje, pela 

escola, especialmente no que diz respeito à heterogeneidade do seu alunado. Indicam a 

necessidade de compreenderem a diversidade que se faz presente no cotidiano escolar a 

qual, no entendimento dos mesmos, pode ser melhor compreendida ao passo que têm a 

possibilidade de irem a campo “conviverem” com o alunado que apresenta deficiência. 

Portanto, anseio pelo movimento teoria e prática para que possam contribuir para a 

efetivação de uma sociedade mais justa. 

Evidenciam a clareza que o ambiente escolar não está restrito aos “ditos alunos 

normais”, portanto, não é possível tratar de educação sem a compreensão de a mesma é 

para todos. Nesse sentido, somente se constituindo numa educação inclusiva que nega 

toda forma de exclusão e seletividade. A educação inclusiva caracteriza-se como um 

princípio, cuja base funda-se na heterogeneidade como situação provocadora de 

interações entre crianças com as mais diversas condições pessoais. 

Em nossa sociedade, historicamente, cativa de tradições culturais e de práticas 

sociais discriminatórias manter os conhecimentos da Educação Especial aos professores 

“chamados de especialistas” é alijar os professores de conhecimentos tão importantes 

quanto qualquer componente da grade curricular das licenciaturas. O fato é que a 

educação especial não tem se constituído, em geral, como parte do conteúdo curricular 

da formação básica comum do educador. Trata-se de um conhecimento comumente 

visto como uma formação especial reservada para aqueles que desejam trabalhar com 

alunos com deficiências. Em outras palavras, os conhecimentos sobre a inclusão ficam 

relegados ao desejo pessoal, portanto, contraditório ao que se pensa de uma escola 

inclusiva. 

O contexto histórico da educação especial articulado à área da medicina como 

marca de sua origem e posteriormente à psicologia tem, de igual modo, marcado o 
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distanciamento desse conhecimento da área pedagógica daí advém o “mito” de que 

somente os especialistas têm condições de atender aos alunos com deficiência. Essa 

ideia tem ratificado a distinção entre os  "normais" e “anormais” entre "deficientes" e 

“eficientes negando com isso que trata-se conhecimentos referentes a  seres humanos, 

sujeitos concretos de carne osso, que nas análises de Skliar (2003) convencionou-se 

excluir. 

Nesse sentido, a dualidade nos processos formativos diferenciando-os segundo a 

suposta especialização para lidar com a deficiência vem reforçar o modelo capitalista de 

produção baseado na eficiência, na seleção dos melhores e na exclusão social de muitos 

e funda uma visão "desfocada" da realidade, sob o risco de institucionalizar a 

discriminação já no ponto de partida da formação dos professores e negando, portanto, o 

princípio da "inclusão", não só da pessoa com deficiência na rede regular de ensino, 

como também do profissional da educação na realidade educacional existente - não só 

escolas, mas, também classes especiais, instituições especializadas etc., afinal a inclusão 

aqui é defendida como princípio e não apenas inserção física em determinados espaços. 

Não fosse isso não teríamos problematizado a suposta formação do especialista como o 

profissional apto a ensinar os alunos com deficiência. Inclusão é, para nós, a 

possibilidade de todos os futuros docentes terem o privilégio e o desafio de conviver 

com a diferença.  

O respeito à diversidade, preconizado nas políticas do MEC deve ser, no nosso 

entendimento, problematizada sob o risco de negarmos a especificidade de cada um dos 

alunos na busca de escolas inclusivas, ou seja, escolas que estejam dispostas a acolher 

todos os alunos,  sejam eles oriundos de minorias étnicas, situação de risco social ou 

com necessidades educacionais especiais, pois, esse grupo não é apenas a diversidade é, 

nas palavras de Skliar (2003) sujeitos concretos que requerem demandas específicas, 

por isso a necessidade de conhecimentos, também específicos, aos professores em 

formação.   

Ao constatar, por um lado, que ainda há uma visão reducionista no meio 

universitário quando atrela formação específica àqueles que desejam atuar com alunos 

com deficiência e, por outro lado, acadêmicos que se situam enquanto sujeitos 

históricos e capazes de contribuir para mudanças rumo a uma sociedade mais inclusiva 
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e solidária é mister uma união de esforços, entre a academia e a educação básica, 

para discutir ideias com o fim  de buscar alternativas que permitam perspectivas 

mais otimistas em relação às respostas educativas de nossas escolas, que tem como 

objetivo a educação para todos. Uma escola assim, permite flexibilizar o ensino às 

diferenças individuais, respeitando-se a singularidade de cada um e assegurando que a 

educação para todos, efetivamente, aconteça. Por fim, cumpre destacar que a educação 

direcionada ao atendimento das diferenças deve-se iniciar na academia desde os 

processos formativos às práticas efetivadas nas relações professor, aluno e comunidade 

em geral. A academia não pode ficar à margem de discussões tão complexas como a 

inclusão e, essas, perpassam, necessariamente pelo processo de formação inicial. 
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