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Educação Especial e Inclusão
Pesquisas do Centro Oeste Brasileiro

Ao longo dos 500 anos de história do nosso país observamos grande assimetria entre re‐
giões em termos políticos, econômicos e científicos. Assim, no campo da atividade cientí‐
fica, a incorporação da dimensão geográfica torna-se importante, visto que a distribuição é
bastante desigual, tanto entre como intra-países.

A Região Centro-Oeste, por exemplo, concentra o menor número de programas de pós-gra‐
duação, mas nem por isso deixa de reunir condições de pesquisa, de produzir seus estu‐
dos, de divulgar e socializar o conhecimento que vem sendo produzido. A presente obra é
uma amostra disso, pois apresenta a produção científica dos programas de pós-graduação
da área de Educação, enfocando o campo de conhecimento da Educação Especial. Ao
mesmo tempo em que promove e dá visibilidade aos estudos e pesquisas vinculados aos
Programas de Pós-Graduação em Educação da Região Centro-Oeste, impulsiona a produ‐
ção de conhecimento na área da Educação Especial nessa região e no país.

Neste livro, encontram-se 14 capítulos resultantes de pesquisas em programas de pós-gra‐
duação que, em seu conjunto, apresentam análises críticas e propositivas para a pesquisa
educacional no campo da Educação Especial, com variadas temáticas, abordagens teóri‐
cas e metodologias. No cerne de todos os estudos está a preocupação em contribuir para
garantir o direito à educação aos estudantes do público-alvo da Educação Especial e, nes‐
se sentido, a perspectiva de escolarização nas classes comuns das escolas regulares,
conquistada recentemente na história da Educação Especial Brasileira, parece mobilizar o
esforço e empenho dos pesquisadores da Região Centro-Oeste, em sintonia com o que se
passa no mundo acadêmico nacional.

A obra se destaca ainda pelo pertencimento dos autores a região, o que imprime seus tra‐
ços culturais significativos, de modo que se possa compreender um pouco mais os con‐
textos, as instituições de ensino, os sujeitos e as práticas educativas, quando esses são
tomados como objetos de pesquisa. Ao mesmo tempo em os estudos mostram que pro‐
cessos histórico-sociais vividos e partilhados na região, no campo da Educação Especial,
são de grande riqueza e expressividade, eles permitem compreender não apenas as singu‐
laridades, mas também as semelhanças, nos desafios promessas que se observa em ou‐
tras regiões. Além disso, contribui para se compreender o contexto da Educação Especial
nesse imenso e desigual país.

Prefácio
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A obra inicia com um capítulo que mapeia as dissertações e teses defendidas nos Progra‐
mas de Pós-Graduação em Educação (PPGE) do Centro-Oeste (CO) brasileiro, no período
de 1983, ano da primeira defesa de conclusão de curso identificada, até o ano de 2016.
Além de identificar padrões de configuração espacial da atividade científica produzidas
pelos 15 programas de pós-graduação em Educação da região, que apresentam disserta‐
ções e/ou teses defendidas sobre a temática da educação especial, inclusão escolar ou
educação inclusiva, o estudo permite identificar ainda quem são os formadores de pesqui‐
sadores na região Centro-Oeste (CO). Nesse sentido, destaca-se o fato de que se observa
uma juventude promissora no campo da pesquisa em Educação Especial na Região Centro-
Oeste.

Prosseguindo a leitura da obra o leitor vai se deparar com olhares mais segmentados, diri‐
gidos para a situação de escolarização de parcelas específicas do público-alvo da Educa‐
ção Especial, tais como os indivíduos com autismo, para os quais se apresentam propos‐
tas de projetos na universidade para garantir o acesso à educação para essa parcela da
população; a questão da educação de surdos, trazendo reflexões sobre e a especificidade
da Língua Brasileira de Sinais (Libras), e ainda oferecendo um olhar mais acurado sobre o
que acontece com as interações sociais em sala de aula quando alunos com deficiência
intelectual estão nela inseridos, com o intuito de aprofundar uma análise sobre processos
pedagógicos verdadeiramente inclusivos

Estudos sobre política de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva tam‐
bém têm mobilizado os pesquisadores da Região Centro-Oeste, e essa obra apresenta três
capítulos que versam sobre a organização do atendimento educacional especializado de
um dos Estados, e em dos municípios da região, contribuindo para se compreender o im‐
pacto das políticas nacionais em contextos locais. Entre os estudos sobre política, desta‐
ca-se ainda uma análise interessante sobre o plano nacional de educação e o processo de
construção política do plano estadual de educação do Distrito Federal, mostrando os em‐
bates dos grupos de interesse, e ilustrando como sempre há uma interpretação local para
as políticas advindas do cenário nacional e internacional.

Outro foco de intenso interesse dos pesquisadores da Região Centro-Oeste tem sido a for‐
mação de professores, tema alvo de cinco capítulos do livro. Esses estudos investigaram
temas, tais como as contribuições da consultoria colaborativa para professores que atuam
com alunos com deficiências, a formação visando à alfabetização de estudantes do públi‐
co-alvo da Educação Especial, a percepção dos professores sobre a própria formação, a
formação de professores para favorecer a participação de estudantes com deficiências
em aulas de Educação Física, e analisaram ainda a mediação do professor no processo de
organização e ensino do trabalho pedagógico com alunos do público-alvo da Educação
Especial.

Finalmente, outro tópico de interesse nos estudos dos pesquisadores da Região Centro-
Oeste apresentado nessa obra são as reflexões sobre as aplicações das tecnologias assis‐

Página 2



tivas na inclusão escolar, a viabilidade da atribuição de implementação de tecnologias aos
professores do atendimento educacional especializado e a importância desse tipo de re‐
curso para favorecer a participação e aprendizagem de estudantes com deficiências no
ensino superior.

Enfim, os jovens e promissores pesquisadores da Região Centro-Oeste que se dedicam a
linhas de pesquisa relacionadas com o campo da Educação Especial, mostram que estão
antenados com as questões atuais das políticas de escolarização dos estudantes com de‐
ficiências em escolas comuns, têm desenvolvido estudos social e cientificamente relevan‐
tes e buscam dar respostas para as soluções de problemas sociais emergentes. A presen‐
te obra é um reflexo disso, pois oferece ao leitor uma amostra da produção científica da
Região Centro-Oeste e dá visibilidade a essas pesquisas.

Enicéia Gonçalves Mendes 
São Carlos, julho de 2018

Apresentação

O presente livro traz ao público interessado pelas questões relacionadas à Educação Espe‐
cial e Inclusão 14 capítulos oriundos de pesquisas desenvolvidas nos programas de pós-
graduação stricto-sensu da Região Centro-Oeste do Brasil.

ssim, em que pese todas as assimetrias da pesquisa e pós-graduação no Brasil, em parti‐
cular na área de Educação e subárea de Educação Especial, essa publicação é um de‐
monstrativo da capacidade dos pesquisadores e instituições de pesquisa da região em
reunir, articular e desenvolver pesquisas e publicações que visam compreender e superar
os processos de exclusão que marcam a escolarização do público-alvo da Educação Espe‐
cial na Região Centro-Oeste do Brasil.

No tocante às instituições, é importante destacar que esse livro é resultante de uma das
ações da Política de Acessibilidade e Inclusão da Universidade Federal de Goiás (UFG),
mais precisamente da meta de incentivo a articulação entre grupos de pesquisas em Edu‐
cação Inclusiva e Acessibilidade, que faz parte do Eixo 6 da referida Política que trata do
tema do Ensino, Pesquisa e Inovação em Acessibilidade.

Nesse sentido, essa meta também foi responsável pelas ações que possibilitaram a reali‐
zação do I ENCONTRO DE PESQUISADORES EM EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO DA UNI‐
VERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, realizado em dezembro de 2017 nas dependências do Sis‐
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tema Integrado de Núcleos de Acessibilidade (SINAce) da UFG, e a partir do qual foram es‐
tabelecidas as ações para publicar os textos apresentados no evento, bem como os enca‐
minhamentos necessários para viabilizar uma publicação que expressasse a rica, produti‐
va e promissora pesquisa em Educação Especial e Inclusão na Região Centro-Oeste do
Brasil.

Com a publicação desse livro esperamos contribuir com os esforços de compreensão e su‐
peração dos desafios de escolarização do público-alvo da Educação Especial, e também
com a possibilidade de maior aproximação dos pesquisadores e instituições de pesquisa
da região que tem pesquisado sobre Educação Especial e Inclusão no Centro-Oeste
brasileiro.

Régis Henrique dos Reis Silva  
(Professor da Unicamp e ex-diretor do SINAce/UFG) 
Michele Silva Sacardo  
(Professora da UFG) 
Vanessa Helena Santana Dalla Déa  
(Professora da UFG e atual diretora do SINAce/UFG)

Goiânia, julho de 2018



Educação Especial e Inclusão
Pesquisas do Centro Oeste Brasileiro

Autores:
Kiara Karizy Guimarães de Melo, Régis Henrique dos Reis Silva

A pesquisa em questão foi desenvolvida no Mestrado em Educação, do Programa de Pós-
Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal de Goiás (UFG), na Linha Cultura
e Processos Educacionais, e teve como objeto a produção do conhecimento sobre a edu‐
cação das pessoas com deficiência e/ou necessidades educacionais especiais (NEE).
Nesse sentido, analisamos as dissertações e teses defendidas nos PPGE do Centro-Oeste
(CO) brasileiro, no período de 1983 a 2016, que trataram dessa temática. Apesar de o pri‐
meiro PPGE da Região CO apresentar defesas desde 1976, somente em 1983 foi realizada
uma defesa em Educação Especial (EE), por isso, definimos que nossas análises partiriam
desta data até alcançar os dados mais recentes que haviam sido disponibilizados pela Co‐
ordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) na Plataforma Sucu‐
pira, os dados de 2016.

Nossa opção por pesquisar o tema através das produções discentes dos PPGE, se deve à
importância desta no cenário educacional, pois, de acordo com Silva (2013), a produção
discente dos PPGE tem se tornado fontes prioritárias da produção do conhecimento em
Educação; Outro ponto importante está relacionado com a necessidade de estudos que in‐
vestiguem as pesquisas, para que seja possível compreender de que maneira o conheci‐
mento tem sido desenvolvido (SÁNCHEZ GAMBOA, 2014).

É pertinente observar que foi na década de 1970 que nasceu o primeiro PPGE da região CO
do Brasil, o PPGE da Universidade de Brasília (UnB). Segundo dados disponibilizados pela
CAPES na Plataforma Sucupira, atualmente a Região CO possui 16 PPGE’s que oferecem:
14 mestrados acadêmicos, 8 doutorados acadêmicos e 2 mestrados profissionais, confor‐
me ilustra o quadro abaixo:

Quadro 01. Instituições, programa e ano de início. 
Fonte: Melo, 2017, p.18-19.

A produção do conhecimento em educação especial e
inclusão no centro-oeste brasileiro
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Instituição de Ensino Superior (IES)
Pro‐
grama

Ano de início

Mestra‐
do
Acadê‐
mico

Doutora‐
do
Acadê‐
mico

Mestra‐
do
Profissi‐
onal

Instituição de Ensino Superior (IES)
Pro‐
grama

Ano de início

Mestra‐
do
Acadê‐
mico

Doutora‐
do
Acadê‐
mico

Mestra‐
do
Profissi‐
onal

Universidade de Brasília (UnB)
Educa‐
ção

1974 2005 2010

Universidade Federal de Goiás (UFG) -
Goiânia

Educa‐
ção

1986 2001 -

Fundação Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul (UFMS) - Campo Grande

Educa‐
ção

1988 2004 -

Universidade Federal de Mato Grosso
(UFMT) - Cuiabá

Educa‐
ção

1988 2009 -

(UFMT) - Cuiabá
Educa‐
ção

1988 2009 -

Universidade Católica de Brasília (UCB)
Educa‐
ção

1994 2009 -

Universidade Católica Dom Bosco
(UCDB)

Educa‐
ção

1994 2010 -

Pontifícia Universidade Católica de Goiás
(PUC-GOIÁS)

Educa‐
ção

1999 2007 -

Universidade Federal da Grande Doura‐
dos (UFGD)

Educa‐
ção

2008 2014 -

Fundação Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul (UFMS) - Corumbá

Educa‐
ção

2009 - -

Universidade Federal de Mato Grosso - - - -

(UFMT) - Rondonópolis
Educa‐
ção

2010 - -

Universidade do Estado de Mato Grosso
(UNEMAT)

Educa‐
ção

2010 - -



Instituição de Ensino Superior (IES)
Pro‐
grama

Ano de início

Mestra‐
do
Acadê‐
mico

Doutora‐
do
Acadê‐
mico

Mestra‐
do
Profissi‐
onal

Universidade Estadual de Mato Grosso
do Sul (UEMS) - Paranaíba/Campo
Grande

Educa‐
ção

2011 - 2012

Universidade Federal de Goiás (UFG) -
Catalão

Educa‐
ção

2011 - -

Universidade Federal de Goiás (UFG) -
Jataí

Educa‐
ção

2013 - -

Desde a criação do primeiro PPGE da Região CO já se passaram mais de 40 anos, e ao lon‐
go dos anos a produção de dissertações e teses teve um aumento expressivo.

Nesse sentido, nossa pesquisa teve como problemática a compreensão do conhecimento
produzido sobre as pessoas com deficiência e/ou NEE na Região CO sob a forma de dis‐
sertações e teses nos PPGE. E nosso objetivo nesse texto é apresentar sucintamente os
dados dessa produção.

As primeiras iniciativas relacionadas à produção teórica sobre as pessoas com deficiência
no Brasil foram desenvolvidas por médicos e datam de 1900. No entanto, é a partir da dé‐
cada de 1970, com a institucionalização da Pós-Graduação e da EE, com a criação do Cen‐
tro Nacional de Educação Especial - CENESP, que a área inicia a constituição de um campo
específico de ensino e pesquisa dentro da universidade brasileira.

Silva (2014), embasado em autores de referência da educação e EE, e em dados da CAPES
e dos sítios dos PPGE brasileiros, identificou três períodos da pesquisa em EE e EI, a sa‐
ber: Pioneirismo (1971-1984), Expansão (1985-1998) e Consolidação (1999-2009).

Em 1971, tem início o período que corresponde ao Pioneirismo, com a defesa da primeira
dissertação em EE no Brasil, intitulada “A educação do excepcional no Rio Grande do Sul –
novas perspectivas para a educação do deficiente da audição e da fala”, de autoria de Ma‐
rilene Machado Toaldo, no curso de mestrado do PPGE da Universidade Federal de Santa
Maria (UFSM), também é nessa década que os primeiros cursos de mestrado em educa‐
ção, que se ocupavam com a pesquisa em EE, foram inaugurados. Destacamos o PPGEEs
da UFSCar, criado em 1978, e o Mestrado em Educação da UERJ, criado em 1979, que inici‐
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aram suas atividades já com áreas de concentração ou linhas de pesquisa em EE. No pe‐
ríodo, considerado como Pioneirismo, foram defendidas 51 dissertações na área da EE, em
14 cursos de mestrados em educação (SILVA, 2014).

Em 1985, iniciamos o período que corresponde à Expansão, com a defesa da primeira tese
em EE, intitulada “História da educação do “Deficiente Mental” no Brasil: 1876 a 1935”, de
autoria de Gilberta Jannuzzi, no curso de doutorado do PPGE da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp). No período de Expansão, foram defendidas 337 dissertações e 29 te‐
ses em EE e EI, totalizando 336 trabalhos em 33 PPGE (SILVA, 2014).

Já o período de Consolidação tem início com a criação do primeiro curso de doutorado,
em 1999, com atuação específica na área da EE, no PPGEEs da UFSCar. De acordo com Sa‐
viani (2007), os pesquisadores são formados nos cursos de doutorado, nesse aspecto, a
criação desses cursos representa a consolidação dessa formação, indicando o amadureci‐
mento científico de determinada área. Essa maturidade da área de EE pode ser vista pela
produção sistemática e contínua iniciada em 1999.

De 1999 a 2009, foram defendidas 976 dissertações e 289 teses em EE e EI, totalizando
1.265 trabalhos, em 77 PPGE.

Vejamos como o desenvolvimento dessa produção ocorreu nos PPGE da região CO.

A primeira dissertação em EE da Região CO foi defendida em 1983, na UnB, por Lúcia Wil‐
ladino Braga, intitulada: Desenvolvimento cognitivo na paralisia cerebral: Um estudo explo‐
ratório. Orientada pela Prof.ª Dra. Thereza Pontual de Lemos Mettel (1927 – 2015), no en‐
tanto, é a partir dos anos 1999 que as defesas em EE passam a ser anuais na região.

Já a primeira defesa de tese em EE e EI foi realizada na UFG – Goiânia, em 2008, por Rita
Francis Gonzalez Y Rodrigues Branco, intitulada: Capacitação de professores de classe
hospitalar em relação professor-aluno/paciente na perspectiva balintiana. Orientada pela
Prof.ª Dra. Maria Hermínia Marques da Silva Domingues. E desde esse período, as defesas
na Região CO são anuais.

Se observarmos no gráfico 01, veremos um aumento expressivo de defesas a partir de
2005, dados esses que refletem as políticas de inclusão implementadas de forma mais in‐
cisivas no início da década de 2000. Outro dado relevante se refere ao aumento expressivo
de defesas no ano de 2008, acreditamos que este aumento ainda seja reflexo da inclusão
das pessoas com deficiência ou NEE na rede comum de ensino.



Legenda: Gráfico 01. Dissertações e teses em EE e EI dos PPGE da Região CO ao longo dos anos.
Fonte: Elaboração dos autores, 2018.

Dentre as ações da política de inclusão, destacamos a instituição das Diretrizes Nacionais
para a Educação Especial na Educação Básica, dadas pela Resolução CNE/CEB 2/2001.

Essas diretrizes acabaram por conduzindo os alunos com deficiência e NEE, que em sua
maioria até aquele momento eram atendidos pelas escolas especiais, às escolas comuns.
Diante dessa nova demanda, professores, coordenadores, diretores e outros agentes en‐
volvidos no processo de inclusão se lançaram nos PPG em busca de respostas para as no‐
vas questões trazidas por esse público.

Já o aumento no número de defesas a partir do ano de 2012 se deve à abertura de novos
PPGE na Região CO a partir do ano de 2010. Até o ano de 2009, a região possuía 9 progra‐
mas, na atualidade, a região possui 16. Esse aumento no número de programas, no caso
das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), reflete as políticas de ampliação do
acesso e permanência na educação superior, implementadas via Programa de Apoio a Pla‐
nos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni). Vale ressaltar a im‐
portância dessas políticas, pois no período de 34 anos (1974 a 2009) foram abertos 9
PPGE na Região CO, e em apenas 2 anos (2010 a 2012) foram abertos 5 novos PPGE.

Vejamos como essa produção se desenvolveu ao longo dos anos, por Estado da região CO.

Dividimos os dados referentes a essa produção em dois gráficos (02 e 03) para facilitar a
visualização.
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Legenda: Gráfico 02. Dissertações em EE e EI dos PPGE, por Estado da Região CO de 1983 a
2008. Fonte: Melo, 2017, p. 97.

Legenda: Gráfico 03. Dissertações em EE e EI dos PPGE, por Estado da Região CO de 2009 a
2016. Fonte: Melo, 2017, p. 97.

No gráfico 02, verificamos que a primeira defesa em EE da Região CO foi realizada em
1983, no Distrito Federal. Oito anos mais tarde, é realizada a primeira defesa em EE do Es‐
tado do Mato Grosso do Sul, em 1991, no ano seguinte, 1992, a primeira defesa em EE é re‐
alizada no Estado de Goiás e, 17 anos após a primeira defesa da região, no ano 2000, é re‐
alizada a primeira defesa em EE no Estado do Mato Grosso.

Observamos no gráfico 03 que o Estado do Mato Grosso do Sul, a partir de 2011, é o que
mais apresenta defesas em EE e EI. Destacamos que na Região CO esse Estado é o que
apresenta o maior número de PPGE, na atualidade são 5, seguido pelo Estado de Goiás,
com 4, pelo Estado do Mato Grosso, com 3, e pelo Distrito Federal, com 2.

Apesar de o Distrito Federal apresentar apenas dois PPGE, o número de dissertações de‐
fendidas de 1999 a 2015, sempre esteve mais alto ou igual ao número de defesas realiza‐
das pelos quatro PPGE do Estado de Goiás, e pelos três PPGE do Estado do Mato Grosso.

Vejamos no gráfico a seguir, a importância da produção de dissertações de cada Estado
da região.



Legenda: Gráfico 04. Percentual de dissertações em EE e EI dos PPGE, por Estado da Região CO.
Fonte: Melo, 2017, p. 98.

Os dados apresentados no gráfico 04 nos mostram quão importantes são os cinco PPGE
do Estado do Mato Grosso do Sul para a produção em EE e EI, na Região CO. Pois os mes‐
mos foram responsáveis por 42% das dissertações em EE e EI defendidas entre os anos de
1983 a 2016 na região. Reforçamos também a importância dos dois PPGE do Distrito Fe‐
deral, que foram responsáveis por 33% das dissertações em EE e EI defendidas na Região
CO. Já os quatro PPGE do Estado de Goiás foram responsáveis por 20% das defesas em EE
e EI no período analisado. E o Estado do Mato Grosso, mesmo com três PPGE, foi respon‐
sável apenas por 5% das dissertações em EE e EI defendidas na Região CO.

Vejamos agora, no gráfico 05, a distribuição anual das teses, por Estado da Região CO.

Legenda: Gráfico 05. Teses defendidas em EE e EI dos PPGE por Estado da Região CO. Fonte:
Melo, 2017, p. 99.

De acordo com o gráfico 05, as defesas de teses em EE e EI na Região CO são anuais, des‐
de a primeira defesa, realizada em 2008, no Estado de Goiás. Porém, essas defesas não
são anuais em todos os Estados. O Distrito Federal é o que apresenta uma produção mais
constante desde a sua primeira defesa, realizada em 2011.

Vejamos no gráfico a seguir a importância da produção de teses de cada Estado da região.
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Legenda: Gráfico 06. Percentual de teses em EE e EI dos PPGE, por Estado da Região CO. Fonte:
Melo, 2017, p. 99.

Como observamos no gráfico 06, o Estado do Mato Grosso do Sul também se destaca no
que se refere à produção de teses em EE e EI. Suas defesas totalizam 48% da produção em
EE e EI da Região CO, seguidas pelo Distrito Federal, com 38%, e por Goiás, com 14%. No
Estado do Mato Grosso não houve defesa de nenhuma tese em EE e EI no período
investigado.

Fica evidente, nos dados do gráfico 05 e 06 que, mesmo sendo constante a produção de
teses em EE e EI nos PPGE da Região CO, a mesma ainda é baixa. Essa inexpressiva produ‐
ção nos faz inferir que, diferente do cenário nacional de consolidação da área, apresenta‐
do por Silva (2014), a produção em EE e EI na Região CO encontra-se ainda em fase de
expansão.

Vejamos agora essa produção por Instituição de Ensino Superior (IES) em que foram
defendidas.

No período de 1983 a 2016, tivemos 225 dissertações e 21 teses em EE e EI defendidas
nos PPGE da Região CO, conforme apresentamos nas tabelas abaixo.

Tabela 01. Quantitativo das dissertações e teses em EE e EI defendidas nos PPGE da Região CO. 
Fonte: Melo, 2017, p. 100.

IES Ano de início Mod. Diss. Diss.
em
EE e
EI

% de Diss.
em EE e EI
em relação
ao total de
disserta‐
ções

Te‐
ses

Te‐
ses
em
EE e
EI

%
de
Te‐
ses
em
EE e
EI
em
re‐
la‐
ção
ao



to‐
tal
de
te‐
ses

M D

UnB 1974 2005 Acad. 1080 53 4,9 164 5 3,0

UFG -
Goiâ‐
nia

1986 2001 Acad. 508 13 2,6 133 3 2,3

UFMS -
Campo
Grande

1988 2004 Acad. 388 31 8,0 100 7 7,0

UFMT -
Cuiabá

1988 2009 Acad. 1025 11 1,1 48 0 -

UCB 1994 2009 Acad. 487 21 4,3 34 1 2,9

UCDB 1994 2010 Acad. 340 13 3,8 25 3 12,0

PUC
GOIÁS

1999 2007 Acad. 341 18 5,3 85 2 2,4

UFGD 2008 - Acad. 125 20 16,0 - - -

UFMS -
Co‐
rumbá

2009 - Acad. 59 10 16,9 - - -

UFMT-
Rondo‐
nópo‐
lis

2010 - Acad. 83 1 1,2 - - -

UEMS -
Para‐
naíba

2011 - Acad. 77 12 15,6 - - -

UFG -
Cata‐
lão

2011 - Acad. 48 12 25,0 - - -



UEMS -
Campo
Grande

2012 -
Pro‐
fiss.

45 9 20,0 - - -

UFG-
Jataí

2013 - Acad. 24 1 4,2 - - -

Total 4630 225 - 589 21 -

Dentre os programas da Região CO, o PPGE da UnB é o que tem o maior número de defe‐
sas em EE e EI, é também o mais antigo da região, com 43 anos de existência. Além disso,
dentre os programas investigados é o que apresenta o número mais expressivo de defesas
na área da educação.

Contrapondo-se ao PPGE da UnB, o PPGE da UFMT - Cuiabá, que possui 29 anos de exis‐
tência, mesmo apresentando expressivo número de defesas na área da educação, não se
destaca na produção em EE e EI, apresentando o percentual mais baixo 1,1%, quando com‐
paramos o total de defesas do programa com o número de defesas em EE e EI. Salienta‐
mos que, nas cinco linhas de pesquisa existentes no programa, não há uma que faça men‐
ção ao desenvolvimento de pesquisas em EE e EI.

Já os PPGE que mais se destacam quando comparamos a produção total do programa
com a produção específica em EE e EI são: O PPGE da UFG - Catalão, com 6 anos de exis‐
tência, e 25% de toda a sua produção em EE e EI, o PPGE da UEMS - Campo Grande, tam‐
bém com 6 anos de existência, e 20% de toda a sua produção em EE e EI e o PPGE da
UFMS - Corumbá, com 8 anos de existência, e 16,9% de toda a sua produção em EE e EI.
Vale destacar que esses três programas possuem linhas de pesquisa que explicitam o de‐
senvolvimento de trabalhos em EE e EI.

Vejamos a seguir quem são os responsáveis por formar os mestres e doutores em EE e EI
na Região CO. Para tanto, discutiremos os dados sobre a quantidade de orientações por
orientador, por grupo de orientadores e pelo sexo dos orientadores dos trabalhos
analisadas.

Conforme consta na tabela 02, de um total de 101 orientadores, 58, orientaram apenas um
trabalho (dissertação/tese) em EE e EI, ou seja, 58 trabalhos. Enquanto 43 orientadores fo‐
ram responsáveis por orientar os outros 188 trabalhos.

Também é possível verificar que o maior índice na coluna “Total de orientações” é para o
número de um orientador, 23,58%. Esse dado se assemelha aos dados encontrados por Sil‐
va (2016) e Bueno (2010).
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Tabela 02. Quantidade de orientações efetuadas por orientador. 
Fonte: Melo, 2017, p. 108.

Quantidade de orientações N. deorientadores
Total de orientações

N. %

Quatorze 1 14 5,69

Onze 3 33 13,41

Dez 2 20 8,13

UnB 1974 2005 Acad.

Sete 3 21 8,54

Seis 3 18 7,32

Cinco 3 15 6,10

Quatro 3 12 4,88

Três 5 15 6,10

Duas 20 40 16,26

Uma 58 58 23,58

Total 101 246 100,00

Na organização dos dados definimos que os(as) professores(as) que tivessem orientado
acima de quatro trabalhos pertenceriam ao grupo denominados por nós de grupo A, e
os(as) professores(as) que tivessem orientado até três trabalhos pertenceriam ao grupo
denominados por nós de grupo B.

Vejamos nas tabelas a seguir o detalhamento desses dados.

Os dados da tabela 03 revelam que 50% da produção (123 trabalhos) foi orientada por um
total de 18 orientadores (grupo A), enquanto os outros 50% da produção (123 trabalhos),
foram orientados por 83 orientadores (grupo B).

Tabela 03. Quantidade de orientações efetuadas por grupo de orientadores. 



Fonte: Melo, 2017, p. 109.

Quantidade de orientado‐
res/N.de orientações

Quantidade detraba‐
lhos orientados

Percentual detrabalhos por
grupos de orientadores

1 X 14 14

18 orientadores,Grupo A,(123
trabalhos),50%

3 X 11 33

2 X 10 20

3 X 7 21

3 X 6 18

3 X 5 15

3 X 4 12

5 X 3 15

83 orientadores,Grupo B,(123
trabalhos),50%

20 X 2 40

58 X 1 58

Total 246 100%

Os dezoito orientadores do Grupo A que foram responsáveis por formar 50% dos mestres e
doutores da Região CO, são elas e ele: Dra. Mônica Carvalho Magalhães Kassar (14 orien‐
tações) do PPGE da UFMS - Campo Grande/Corumbá; Dra. Alexandra Ayach Anache (11 ori‐
entações) do PPGE da UFMS - Campo Grande; Dra. Celi Correa Neres (11 orientações) do
PPGE da UEMS – Campo Grande/Paranaíba; Dra. Marilda Moraes Garcia Bruno (11 orienta‐
ções) do PPGE da UFGD; Dra. Amaralina Miranda de Souza (10 orientações) do PPGE da
UnB; Dra. Dulce Barros de Almeida (in memoriam) - (10 orientações) do PPGE da UFG –
Goiânia; Dr. Antônio Carlos do Nascimento Osório (7 orientações) do PPGE da UFMS Cam‐
po – Grande; Dra. Celeste Azulay Kelman (sete orientações) do PPGE da UnB; Dra. Eliza‐
beth Tunes (sete orientações) do PPGE da UnB; Dra. Dulcéria Tartuci (6 orientações) do
PPGE da UFG – Catalão; Dra. Eunice M. L. Soriano de Alencar (6 orientações) do PPGE da
UCB; Dra. Morgana De Fátima Agostini Martins (6 orientações) do PPGE da UFGD; Dra. Do‐
racina Aparecida de Castro Araújo (5 orientações) do PPGE da UEMS – Paranaíba; Dra. Eli‐
anda Figueiredo Arantes Tiballi (5 orientações) do PPGE da PUC – Goiás; Dra. Maria Marta
Lopes Flores (5 orientações) do PPGE da UFG – Catalão; Dra. Albertina Mitjáns Martínez (4
orientações) do PPGE da UnB; Dra. Teresa Cristina Siqueira Cerqueira (4 orientações) o
PPGE da UnB; e Dra. Vanessa Terezinha Alves Tentes (4 orientações) do PPGE da UCB.



Desse total de orientadores temos sete vinculados aos PPGE do Estado do Mato Grosso
do Sul, sete vinculados aos PPGE do Distrito Federal e quatro vinculados aos PPGE do Es‐
tado de Goiás (o docente pode não estar mais vinculado aos PPGE desses Estados, no en‐
tanto, o quantitativo apresentado se refere a esses docentes quando vinculados a esses
programas). O Estado do Mato Grosso não possui nenhum orientador no grupo A.

Esses dados são importantes para sabermos quem são os responsáveis por formar os
mestres e doutores da Região CO, para com isso identificarmos os grupos de pesquisado‐
res com certa tradição na área de EE e EI, para entendermos as linhas de investigação e as
bases teóricas desses grupos, bem como para reconhecermos a formação de novos gru‐
pos de pesquisadores.

No que se refere ao sexo dos(as) orientadores(as), 77% são do sexo feminino e 23% do
sexo masculino. De acordo com Melo e Oliveira (2006), o sexo feminino acaba por esco‐
lher as áreas da educação, saúde, e assistência social em decorrência do estereótipo de
cuidados vinculados a essas áreas.

Diante do exposto chegamos as seguintes considerações:

O número de dissertações em EE e EI defendidas nos PPGE da Região CO aumentou de for‐
ma expressiva ao longo dos anos, entendemos que esse aumento na produção fora influ‐
enciado pelos seguintes fatores: pelas políticas de expansão da pós-graduação no País,
que possibilitaram a abertura de novos PPGE na região; por alterações significativas na
política educacional brasileira, que tem estimulado, principalmente a partir da década de
2000, a matrícula em massa dos alunos público-alvo da EE nas escolas comuns; além do
amadurecimento da área.

Outro aspecto que identificamos e entendemos ser relevante se refere à importância de os
PPGE possuírem linhas de pesquisa que explicitem o aceite de trabalhos em EE e EI, che‐
gamos a esse entendimento quando nas análises percebemos que, dentre os quinze PPGE
da Região CO, os cinco, UFG – Catalão, UEMS - Campo Grande, UFMS – Corumbá, UFGD,
UEMS – Paranaíba, que mais se destacavam na produção, possuíam linhas de pesquisa
que contemplavam as pessoas com deficiência e/ou NEE. Já os três programas que apre‐
sentavam os índices mais baixos, PPGE UFMT – Cuiabá, PPGE UFMT – Rondonópolis, e
PPGE UFG – Goiânia, não faziam menção ao aceite de pesquisas em EE e EI.

Ainda refletindo sobre essa relação linhas de pesquisa/produção em EE e EI, fazemos a
seguinte indagação: as políticas públicas de inclusão implementadas de maneira mais in‐
cisiva a partir da década de 2000 e que movimentaram a escola pública, de tal modo a re‐
fletir na produção em EE e EI, entre 2001 e 2005, em cinco PPGE (UnB, UFMS - Campo
Grande, UCB, UCDB, PUC - Goiás) dos sete PPGE em funcionamento da Região CO, não foi
percebido pelos educadores dos Estados do Mato Grosso e Goiás, onde se localizam res‐
pectivamente o PPGE da UFMT – Cuiabá e o PPGE da UFG – Goiânia? Realizamos esse
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questionamento porque no PPGE da UFMT nesse período não foi realizada nenhuma defe‐
sa em EE e EI, e no PPGE da UFG – Goiânia foi realizada apenas uma defesa, enquanto que
nos demais PPGE foram realizadas 29 defesas.

A reflexão que pretendemos provocar com esses dados é a seguinte: de que maneira as di‐
ficuldades, problemas e questionamentos enfrentados pelos envolvidos no processo de in‐
clusão foram apontados, problematizados, discutidos, publicizados nesses dois Estados?

Em Goiás, neste período foram defendidas quatro dissertações em EE e EI, sendo três no
PPGE da PUC – Goiás, e uma no PPGE – Goiânia. Ressaltamos que essas quatro disserta‐
ções tinham como principal temática a inclusão escolar. Ou seja, esse movimento foi per‐
cebido pelos educadores, e como o PPGE – Goiânia não era o único do Estado, essa temá‐
tica pode ser discutida/investigada de forma científica também no PPGE da PUC - Goiás.

No entanto, no Estado do Mato Grosso, o PPGE da UFMT – Cuiabá era o único existente.
Diante disso, inferimos que nesse período foi negado, por esse PPGE, aos educadores des‐
se Estado, que também foi submetido às leis impostas pela política de inclusão, o direito
de discutir/investigar/problematizar/publicizar de forma científica as questões relaciona‐
das ao processo de inclusão escolar. Ou seja, foi negada às próprias pessoas com defici‐
ência a possibilidade de inclusão no sentido amplo da palavra. Pois acreditamos que quan‐
do os PPGE não dão garantias (linhas de pesquisa que explicitem o aceite de trabalhos em
EE e EI, com docentes da área credenciados às mesmas) do desenvolvimento da pesquisa
em EE e EI, logo, não produzem conhecimento científico que contribua para superação ou
encaminhamento de possíveis soluções dos problemas educacionais ou ainda sociais, en‐
frentados pelas pessoas com deficiência, esses PPGE, em certa medida, estão contribuin‐
do para o processo de exclusão.

Enfatizamos que, de 2009 a 2016, o PPGE da UFMT- Cuiabá tem apresentado defesas em
EE e EI praticamente todos os anos. O número de trabalhos ainda é pequeno, porém enten‐
demos que, em linhas gerais, a problemática da EE e EI tem encontrado espaço de discus‐
são nesse PPGE.

Ainda sobre a relevância das linhas de pesquisa para a produção em EE e EI, verificamos
em nossas análises que, desde a criação do PPGE da UFG – Goiânia, não houve uma linha
de pesquisa neste programa que contemplasse de forma explícita a EE e EI, além disso, de
2006 a 2011, período em que se tem uma produção em EE e EI mais expressiva e constan‐
te, as orientações estavam restritas a uma única docente da linha de pesquisa Formação e
Profissionalização Docente, ou seja, o vínculo das pesquisas não era com a linha, mas
com a docente. Diante disso, logo que essa docente se afastou do programa, as produções
em EE e EI nesta linha de pesquisa cessaram, e as defesas em EE e EI no programa prati‐
camente deixaram de existir. No entanto, destacamos que o programa tem buscado cre‐
denciar professores que desenvolvem pesquisas em EE e EI, como ocorrera em 2013 e em
2015.
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Ressaltamos que dos 16 PPGE da Região CO, apenas um não apresenta defesa em EE e EI,
no entanto, não podemos deixar de mencionar que a produção de teses na região é peque‐
na, e que essa produção ainda não se encontra consolidada, porém diante das análises
aqui apresentadas, acreditamos que a produção em EE e EI na Região CO se encontra em
expansão.
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Educação Especial e Inclusão
Pesquisas do Centro Oeste Brasileiro

Autoras:
Gabriela Machado, Morgana de Fátima Agostini Martins, Priscila de Carvalho Acosta

O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) consiste em uma perturbação neurodesenvol‐
vimental que compromete as competências de comunicação e socialização do indivíduo. O
termo TEA foi adotado como categoria diagnóstica pela quinta edição do Manual Diagnós‐
tico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V/APA, 2014) para se referir ao quadro clí‐
nico caracterizado por déficits persistentes na comunicação e interação social, com pre‐
sença de padrões restritivos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades,
sendo que os sintomas nessas áreas, quando tomados conjuntamente, devem limitar ou
dificultar o funcionamento diário do indivíduo (APA, 2014). O TEA atinge a maioria das áre‐
as do desenvolvimento típico do indivíduo, considerado um quadro crônico que exige
acompanhamento ao longo da vida. Apesar de o prognóstico ser bastante variável, a maio‐
ria dos sujeitos mantém algum tipo de necessidade nas áreas da autonomia e relações so‐
ciais (LIMA, 2012).

Segundo a American Academy of Pediatric – AAP, em 2007, a prevalência do TEA na Europa
e nos Estados Unidos apontava para 6:1000, com uma incidência maior em meninos do
que em meninas (LIMA, 2012). Em estudos mais recentes essa estimativa passou para 1
caso a cada 88 nascimentos, e com essa estimativa passou-se a considerar fatores ambi‐
entais como responsáveis por esse aumento de casos. Dados sobre a prevalência de crian‐
ças diagnosticadas com TEA descritos por Camargo e Rispoli (2013) estimam que 1 em
cada 50 crianças em idade escolar (6-12 anos) são diagnosticadas com TEA nos Estados
Unidos. No Brasil, estima-se que o Transtorno do Espectro do Autismo tenha sua incidên‐
cia em 2 milhões de pessoas (SOUZA; ALVES, 2014).

O Transtorno do Espectro do Autismo está associado a várias patologias que agravam o
quadro existente. As mais comuns são: Déficit Cognitivo (deficiência intelectual caracteri‐
zada por um funcionamento intelectual global inferior à média); Síndrome do X-Frágil (o
quadro clínico caracteriza-se por alterações físicas, perturbações comportamentais e neu‐
rodesenvolvimentais); Hiperatividade e Déficit de Atenção; Perturbações do Sono e Trans‐
tornos Alimentares (LIMA, 2012).

Transtorno do espectro do autismo: investigações em
Dourados-MS
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O diagnóstico do quadro é eminentemente clínico e deve ser conduzido por uma equipe
multiprofissional (médico neurologista, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional,
fisioterapeuta, entre outros) que possa estar com a pessoa ou a criança em situações dis‐
tintas: atendimentos individuais, atendimentos à família, atividades livres e espaços gru‐
pais (BRASIL, 2015). Para a construção de um processo diagnóstico preciso é importante
que haja parceria entre a equipe e a família.

Atualmente, existem instrumentos para avaliação e identificação de sinais de risco para o
TEA, entre os mais utilizados e conhecidos no Brasil estão o Modified Checklist for Autism
in Toddlers (M-Chat), instrumento utilizado para o rastreamento precoce de autismo, que
visa identificar indícios desse transtorno em crianças entre 18 e 24 meses. A Childhood
Autism Rating Scale (CARS) escala que possibilita identificar um conjunto de característi‐
cas e sinais do TEA, sendo eficaz na distinção de autismo leve, moderado e grave, bem
como na distinção entre autismo e déficit intelectual. E o Autism Behavior Checklist (ABC)
que consiste em uma lista contendo 57 comportamentos atípicos. No Brasil, a lista foi tra‐
duzida, adaptada e pré-validada com o nome de Inventário de Comportamentos Autísticos
(ICA) (MARTELETO; PEDROMÔNICO, 2005). O objetivo do ABC/ICA é ajudar no diagnóstico
diferencial das crianças suspeitas de ter Transtorno Global do Desenvolvimento e encami‐
nhá-las a tratamentos interventivos adequados. O ABC/ICA lista 57 comportamentos atípi‐
cos que são sintomáticos do autismo, organizados em cinco áreas: sensoriais, relacionais,
imagem corporal, linguagem, interação social e autocuidado. Há um protocolo para a mar‐
cação do comportamento da criança. Vale destacar que o uso isolado dos instrumentos
não é suficiente para fechar o diagnóstico do TEA, sendo necessária uma avaliação mais
ampla do contexto do indivíduo que apresenta sinais do quadro, envolvendo a participação
da família e da escola, conduzindo o processo de modo interdisciplinar.

Em relação às intervenções ressalta-se a importância de planejamentos individualizados
que busquem atender às necessidades, demandas e aos interesses de cada indivíduo e,
consequentemente, familiares. Esse planejamento deve envolver estratégias e técnicas
adequadas para conduzir o tratamento do indivíduo diagnosticado com TEA. Entre as abor‐
dagens mais utilizadas para o tratamento desse indivíduo destacam-se: A Análise Compor‐
tamental Aplicada, conhecida como ABA. Essa abordagem tem sido utilizada para o plane‐
jamento de intervenções de tratamento e educação. A abordagem prioriza a criação de
programas para o desenvolvimento de habilidades sociais e motoras nas áreas de comuni‐
cação e autocuidado. A técnica atua também na redução de comportamentos não adapta‐
tivos, particularmente ao substituí-los por novos comportamentos socialmente mais acei‐
táveis (BRASIL, 2015). Programas fundamentados no Currículo Funcional Natural que es‐
tão baseados no ensino de habilidades em sequências naturais e que se desenvolvem de
forma espontânea com reforçadores naturais. Essas situações disponibilizam uma cons‐
tante variação de ambiente e dos materiais que as compõem para favorecer a generaliza‐
ção de comportamentos (WALTER, 2017). Esta proposta tem apresentado resultados posi‐
tivos no tratamento de pessoas com TEA. No entanto, o que tem sido consenso na literatu‐
ra (BOSA, 2006; CHOTO, 2007; SCHWARTZMAN; ARAÚJO, 2011), é que a identificação e in‐
tervenção precoce do TEA, aliada ao trabalho em equipe multiprofissional em parceria com
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a família, e a utilização de técnicas e abordagens adequadas à realidade brasileira, são as
que alcançam resultados mais favoráveis no desenvolvimento desses indivíduos.

Considerando a complexidade das características que envolvem o Transtorno do Espectro
do Autismo, o aumento da incidência de diagnósticos e compreendendo que esses indiví‐
duos estão matriculados em escolas regulares e há muitas dificuldades em se pensar em
estratégias funcionais, esse trabalho apresenta pesquisas realizadas no município de Dou‐
rados-MS, no Programa de Pós Graduação em Educação da UFGD, junto ao GEPES – Grupo
de Estudos e Pesquisas em Educação Especial.

A cidade de Dourados tem sido considerada polo de discussões dessa temática a partir da
consolidação de dois grupos muito conhecidos na região: o Grupo de Estudo e Apoio a
Profissionais e Pais de Autistas (GEAPPA), projeto de extensão da Universidade Federal da
Grande Dourados, e a Associação de Pais e Amigos dos Autistas da Grande Dourados
(AAGD) grupo que surgiu a partir de reuniões do GEAPPA no ano de 2009. Além disso, des‐
taca-se ainda a recente criação de um serviço exclusivo para o atendimento de indivíduos
com TEA, o Serviço Especializado de Atenção Multiprofissional ao Autista (SEAMA) a par‐
tir da parceria público-privado entre a Universidade Federal da Grande Dourados e a coope‐
rativa médica UNIMED/Dourados, que atende, além de beneficiários da cooperativa, outros
indivíduos por meio de um projeto de demanda social.

Serão apresentadas as pesquisas sobre TEA realizadas na Linha de Educação e Diversida‐
de, sob orientação da primeira autora neste capítulo. Atualmente, existem três pesquisas
concluídas (CAETANO, 2012; FONTANA, 2013; SCHMITZ, 2015). Uma em fase de conclusão
(GARCIA, 2018) 1  que teve como objetivo analisar a interação e o intercâmbio de conhe‐
cimento entre as áreas de Educação e Saúde, com vistas a informação e instrumentaliza‐
ção de profissionais para a identificação precoce de crianças com TEA. E outras três de
doutoramento já iniciadas (NUNES, 2016; BOUFLEUR, 2017; MACHADO, 2018), tais pesqui‐
sas estão em diferentes fases de coleta de dados e análise de resultados, contudo, todas
elas abordam a formação de profissionais para o atendimento de crianças com Transtorno
do Espectro do Autismo em salas regulares e serviços multiprofissionais.

O município de Dourados está situado no Sudoeste de Mato Grosso do Sul, distante 235
quilômetros da capital do Estado e faz fronteira seca com Pedro Juan Caballero no Para‐
guai. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, em sua
última estimativa realizada em 2017, a população de Dourados-MS é de 218.069 pessoas.

Acosta (2017), em pesquisa realizada para conhecer e avaliar o uso da Tecnologia Assisti‐
va por professores responsáveis pelo Atendimento Educacional Especializado (AEE) nas
escolas de Dourados, em levantamento junto a Secretaria Municipal de Educação, apontou
que atualmente existem na rede 157 escolas municipais juntamente com Centros de Edu‐
cação Infantil (CEIM) e pré-escolas e mais 39 Salas de Recursos Multifuncionais (SRM). As
escolas municipais oferecem Educação Infantil e Ensino Fundamental até o 5° ano.
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Segundo dados do Núcleo de Supervisão Técnica e Estatística da Secretaria Municipal de
Educação do município (SEMED), até julho de 2016, Dourados contava com 38 Centros de
Educação Infantil Municipal (CEIM), com o total de 2.434 crianças matriculadas (MACHA‐
DO, 2017). No Ensino Fundamental, na rede municipal constatou-se a matrícula de 19.889
alunos. Desses, 14.293 nos anos iniciais e 4.919 nos anos finais do Ensino Fundamental
(ACOSTA, 2017).

Em relação à Rede Estadual de Ensino na cidade, de acordo com Acosta (2017), dados do
INEP de 2015 apontam que:

No que se refere a Instituições de Ensino Superior (IES), existem duas universidades públi‐
cas e duas faculdades privadas. A seguir, serão apresentadas as principais contribuições
já concluídas dessas pesquisas para a comunidade e para a construção do conhecimento
científico da área.

Caetano (2012) conduziu uma pesquisa com o objetivo de desenvolver e avaliar um progra‐
ma de formação em serviço para professoras do 1° ano do ensino fundamental, visando o
desenvolvimento de habilidades básicas para o atendimento de crianças com Transtorno
Global do Desenvolvimento. A autora fundamenta seu trabalho ao expor políticas inclusi‐
vas e sua implementação no contexto nacional, destacando ações promovidas para forma‐
ção de professores para a educação inclusiva, fomentando discussões sobre a escolariza‐
ção de alunos com autismo na rede regular de ensino.

Para alcançar os objetivos traçados, a autora realizou uma pesquisa participativa na mo‐
dalidade estudo de caso que envolveu procedimentos de coleta e análise de dados de or‐
dem qualitativa. O estudo compreendeu três etapas: 1) Avaliação inicial; 2) Programa de
Formação e; 3) Avaliação de validade social. Participaram do estudo duas professoras (re‐
gente e apoio de uma aluna com autismo) e a coordenadora da escola envolvida, a escolha
por esse locus se deu pelo fato da mesma ter uma aluna com autismo e graves comprome‐
timentos comportamentais. Para a coleta de dados, a pesquisadora utilizou-se de entrevis‐
tas, observações em sala de aula e 15 encontros com a finalidade de formação, que propu‐
nham leituras, discussões e propostas interventivas ao trabalho pedagógico. Na fase final
do estudo, a pesquisadora realizou uma entrevista com as participantes das etapas anteri‐
ores, visando conhecer e descrever as impressões e a opinião de toda a equipe escolar
frente ao trabalho realizado na escola.

foram encontrados o total de 17.934 matrículas de alunos. Dessas, 9.535 matrículas fo‐
ram no Ensino Fundamental, sendo 2.958 dos anos iniciais e 6.577 dos anos finais. No
Ensino Médio constatou-se a matrícula de 5.825 alunos e a Educação para Jovens e
Adultos (EJA) totalizou 2.574 matriculados, 898 de Ensino Fundamental e 1.676 de En‐
sino Médio. (ACOSTA, 2017, p.34).
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Entre os principais resultados apontados por Caetano (2012), destaca-se o fato de que as
políticas de inclusão preveem a escolarização de todos os alunos, independente de suas
especificidades, no entanto as práticas escolares continuam homogeneizadoras e o êxito
escolar parece ser mérito da parcela de alunos que conseguem se adequar a essas práti‐
cas. Apesar dos professores se mostrarem favoráveis ao processo de inclusão escolar, ad‐
mite não terem formação, espaço e materiais adequados para atender as necessidades do
aluno com TEA. Além disso, durante as observações e entrevistas a pesquisadora levantou
que a aluna com autismo, dentro do espaço escolar, ficava apenas sob responsabilidade
da professora de apoio, eximindo os outros profissionais do processo educacional da alu‐
na, durante relatos a professora de apoio revelou se sentir apenas uma cuidadora da
menina.

Em relação à avaliação do programa de formação oferecido, os profissionais envolvidos
relataram ter ajudado no que se refere à práticas pedagógicas com a aluna, ao conheci‐
mento de materiais e discussões da área, inclusive da política de inclusão. A pesquisa, de
modo geral, pontua a necessidade de um serviço de orientação que possa atender com
mais frequência às dificuldades encontradas pela escola e a importância de formações
continuadas, já que a formação inicial na qual passaram os professores não atendem as
demandas atuais da escola.

Com objetivo de conhecer a percepção dos professores sobre o TEA e levantar o número
de crianças que apresentam sinais do transtorno inseridas na Rede Municipal de Educa‐
ção, a partir da percepção de seus professores, e ainda caracterizar as crianças identifica‐
das pelos professores com sinais do Transtorno do Espectro do Autismo por meio da es‐
cala CARS, Fontana (2013) realizou um estudo no município. O delineamento da pesquisa
envolveu o levantamento inicial do número de escolas municipais e CEIMs de Dourados-
MS, com o intuito de mapeá-las e obter-se o número de instituições que fariam parte da
pesquisa. Das 45 escolas e 37 CEIMs existentes na Rede Municipal de Educação, 42 esco‐
las e 28 CEIMs aceitaram participar do estudo.

Para a coleta de dados, a autora realizou duas etapas: a primeira buscou levantar o núme‐
ro de crianças com sinais do Transtorno do Espectro do Autismo, com ou sem laudo médi‐
co, inseridas na rede municipal de ensino, a partir da percepção de seus professores. Esse
dado foi levantado por meio da aplicação de um questionário denominado “Formulário de
levantamento de crianças com sinais do Transtorno do Espectro do Autismo” elaborado
pelo estudo. Esse questionário foi preenchido pelos professores da Rede Municipal de En‐
sino Infantil. Nesse momento, participaram 70 coordenadoras e 326 professores da Educa‐
ção Infantil. A segunda etapa procurou caracterizar os alunos com sinais do TEA identifi‐
cados por seus professores. Isso foi realizado a partir da aplicação da escala CARS com
professores que indicaram, anteriormente, a existência de crianças com sinais do Trans‐
torno do Espectro do Autismo em suas salas de aula. Essa etapa totalizou 54 professores
que apontaram a quantidade total de 94 crianças. Antes da aplicação desse instrumento,
os professores que indicaram ter alunos com sinais de TEA tiveram uma formação especí‐
fica realizada pela orientadora da pesquisa. Nesse momento, 23 professores decidiram
não preencher a CARS por terem percebido, após essa palestra de formação, que seus alu‐



nos não preenchiam aos critérios para se enquadrarem no Transtorno do Espectro do Au‐
tismo. Assim, 31 professores responderam à escala e o resultado final revelou o total de
25 crianças com sinais do TEA, a partir dos resultados da CARS, das 94 inicialmente indi‐
cadas. A partir desse dado, a escala CARS foi aplicada com os professores para cada cri‐
ança com a ajuda de estagiários de psicologia treinados para esse fim.

Os professores que confirmaram ter alunos com TEA, a partir da avaliação da escala
CARS, foram encaminhados ao GEAPPA (Grupo de Apoio a Pais e Profissionais de Autis‐
tas), onde receberam apoio e contribuições para o trabalho com estas crianças, bem como
orientações de como abordar este tema com os pais de seus alunos para que intervenções
pudessem ser iniciadas, além de conhecerem os serviços existentes no município para os
quais essas crianças poderiam/deveriam ser encaminhadas, como neurologistas, pedia‐
tras, fonoaudiólogas, etc.

Esse estudo, de forma geral, tentou contribuir com a busca por instrumentos que ajudem
na identificação precoce de indivíduos que apresentam sinais do TEA e no estabelecimen‐
to de estratégias e intervenções, com o intuito de orientar aos professores desses alunos
e encaminhá-los para grupos, como o GEAPPA que possui a proposta de formação
continuada.

Em 2015, Schmitz elaborou sua pesquisa tendo como base os resultados apresentados
por Fontana (2013), com o objetivo “reelaborar os descritores da Childhood Autism Rating
Scale - versão em português (CARS-BR) sob um enfoque pedagógico que pudessem ser
utilizados como suporte na escolha de estratégias pedagógicas para sala de aula” (SCH‐
MITZ, 2015, p.13).

A autora utilizou a teoria Bioecológica do Desenvolvimento Humano BRONFENBRENNER
(2011) como referencial teórico, e os conceitos do Currículo Funcional Natural (LE BLANC,
1992; CUCCOVIA, 2003) e Análise Comportamental Aplicada - ABA (LOVAAS, 2002) para o
atendimento de pessoas com TEA, como suportes nas discussões sobre a inclusão esco‐
lar desses alunos.

A metodologia utilizada seguiu as premissas da pesquisa-ação e os resultados analisados
de forma qualitativa. Uma das principais características da pesquisa-ação é o fato do pes‐
quisador estar inserido no campo propondo intervenções que busquem auxiliar nas dificul‐
dades dos participantes. Schmitz (2015) realizou sua coleta de dados no Geappa (Grupo
de Estudos e Apoio a Profissionais e Pais de Autistas).

O grupo, que teve seu início em 2008, e em 2009 foi oficializado como um projeto de ex‐
tensão da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), é de suma importância para a
comunidade escolar do município. Schmitz (2015) realizou as atividades no grupo durante
o período de março de 2013 a junho de 2014, totalizando 30 encontros. Em cada encontro,
o número de participantes variou entre 15 e 25 pessoas. Nesses encontros foram aborda‐
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dos os temas: características do TEA e seu diagnóstico; a CARS-BR e seus componentes
sob o enfoque pedagógico de seus descritores; diagnóstico e sua representação social
para a escola, professores e pais; comunicação no TEA; aprendizagem e desenvolvimento
no TEA; Bioecologia do Desenvolvimento Humano e a inclusão escolar de crianças com
TEA; Currículo Funcional Natural e a inclusão escolar de crianças com TEA na escola regu‐
lar; Aspectos da Análise do Comportamento Aplicada. (SCHMITZ, 2015, p.42).

Os temas, como aponta a autora, foram discutidos a partir de textos científicos, filmes e
vídeos, indicados previamente pela pesquisadora em um cronograma. Foram apresentadas
propostas de intervenção definidas com as participantes do grupo, sendo que os relatos
de experiências dos participantes do grupo auxiliaram para enriquecer esta discussão.

O Quadro 01 apresenta os 14 descritores da CARS-BR reelaborados pelo grupo GEAPPA
sob a supervisão da pesquisadora e que serviram como base para a definição dos temas
das discussões do grupo durante a realização da pesquisa de Schmitz (2015).

Quadro 01. Descritores da CARS-BR reelaborados no Grupo GEAPPA. 
Fonte: Schmitz, 2015, p.54.

Nome
do
descri‐
tor

Descrição

I – Re‐
lações
pesso‐
ais

Descreve os comportamentos que a criança apresenta quando interage com
outras pessoas, como o contato visual, timidez, nervosismo, atenção, inicia‐
tiva para o contato, indiferença, preferência de contato com os pais.

II –
Imita‐
ção

Descreve a capacidade de imitação de sons, palavras e movimentos que a
criança apresenta. Considera o quanto de assistência e estímulo que a crian‐
ça necessita para imitar. A capacidade de imitação está relacionada à habili‐
dade de planejar e executar ações.

III -
Res‐
posta
emoci‐
onal

Descreve os comportamentos que a criança apresenta diante da emoção es‐
perada para determinada situação. Estão geralmente associados à mudança
na expressão facial, postura e conduta.
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Nome
do
descri‐
tor

Descrição

IV –
Uso
corpo‐
ral

Descreve a postura corporal e movimentos corporais e manuais da criança.
Envolve a agilidade e a coordenação motora grossa e fina. Os comportamen‐
tos estereotipados e movimentos repetitivos podem ser apresentados pela
criança.

V –
Uso de
objetos

Descreve a maneira com que a criança usa e brinca com brinquedos e outros
objetos. O grau de interesse e o tempo que a criança dispensa ao objeto
também são considerados.

VI –
Res‐
posta a
mudan‐
ças

Descreve o grau de dificuldade que a criança tem para lidar com as mudan‐
ças, seja de rotina ou de ambiente. O foco é descrever os comportamentos
que ela apresenta quando as mudanças acontecem. O ideal é possibilitar
previsibilidade ao ambiente da criança.

VII –
Res‐
posta
visual

Descreve como a criança faz uso da resposta visual. O uso da resposta visu‐
al está associado à exploração de objetos e ambiente, contato visual durante
a comunicação, fixação do olhar em objeto ou olhar perdido. A resposta vi‐
sual é utilizada junto com outros sentidos.

VIII –
Res‐
posta
auditi‐
va

Descreve como a criança reage na presença de sons. A resposta pode ser de
hipersensibilidade e/ou hipossensibilidade ao som. Sons externos pode ge‐
rar distração, e algumas vezes os sons podem necessitar de repetição para
conseguir a atenção da criança. O tempo de resposta ao som deve ser consi‐
derado na descrição.

IX –
Res‐
posta e
uso do
pala‐
dar, ol‐
fato e
tato.

Descreve como a criança usa o paladar, o olfato e o tato para explorar e co‐
nhecer o ambiente e os objetos. Esses sentidos podem ser usados de manei‐
ra não esperada para a situação, como a persistência em lamber objetos ao
invés de apenas tocá-los. A resposta à dor pode ser exagerada para situa‐
ções de apenas desconforto e/ ou reações mínimas para situações de extre‐
mo desconforto.



Nome
do
descri‐
tor

Descrição

X –
Medo
ou
nervo‐
sismo

Descreve as reações e as situações em que a criança apresenta comporta‐
mentos de medo e/ou nervosismo. A criança pode reagir com medo mesmo
diante de objetos e/ou situações inofensivos, ou menosprezar situações em
que deveria apresentar receio e/ou medo.

XI –
Comu‐
nica‐
ção
verbal

Descreve qualitativamente a capacidade de comunicação verbal da criança.
Características a serem consideradas são: a presença ou ausência da fala, o
discurso apresenta significado ou é desconexo, grau de ecolalia, inversão
pronominal, presença de sons semelhantes à fala, gritos. A maneira como a
criança usa a comunicação verbal para interação deve ser caracterizada na
descrição.

XII –
Comu‐
nica‐
ção
não
verbal

Descreve como a criança faz uso de gestos, do apontar e expressões faciais
para transmitir necessidades e desejos. A capacidade de compreensão da
comunicação não verbal do outro pela criança também é descrita.

XIII –
Nível
de
ativida‐
de

Descreve em que grau a criança se mostra ativa ou letárgica para realização
de atividades e para o repouso. A rapidez e a facilidade que a criança tem
em passar de um extremo ao outro deve ser considerada na descrição.

XIV –
Nível e
consis‐
tência
da res‐
posta
intelec‐
tual

Descrever as dificuldades que a criança tem em assimilar e aprender os con‐
teúdos escolares. Definir os conceitos, atividades e áreas, bem como o grau
de dificuldade e facilidade em todas elas.

Analisando as 14 áreas propostas pela CARS-BR, Schmitz (2015) afirma que, tendo como
pressuposto a análise funcional do comportamento, o professor poderá estruturar um per‐
fil de comportamentos da criança para elaborar um plano de atendimento educacional in‐
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dividualizado com base nas necessidades de cada um, sendo assim, mais eficaz e pontu‐
almente ajustável. Uma avaliação funcional, como descreve Lear (2006, p.53), é planejada
de forma que seja possível identificar “onde e quando o comportamento ocorre; com quem
ocorre; com que frequência; e os antecedentes e consequentes do comportamento”. Com
base nesses dados e com a descrição de cada item que a CARS-BR avalia, parece possível
elaborar uma intervenção melhor sucedida para cada necessidade.

A autora conclui que a formação continuada e práticas em serviço são essenciais para que
a escolarização da criança com TEA seja realizada com sucesso e que a visão que os pro‐
fessores têm sobre o diagnóstico e seus prognósticos influencia diretamente a prática pe‐
dagógica em sala de aula e a relação entre criança e profissional.

Pesquisas já em andamento e propostas futuras do grupo (GEPES) buscarão contribuir
com instrumentos de avaliação e rastreamento que sejam capazes de identificar sinais do
espectro com maior precisão e que permitam ainda a derivação de currículos e estratégias
de atendimento que favoreçam cada vez mais a autonomia e a independência dessas pes‐
soas e suas famílias.
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Introdução

No decurso da história da humanidade, nota-se que todos aqueles que não se enquadra‐
ram ao padrão hegemônico de desenvolvimento por possuírem uma peculiaridade biológi‐
ca sofreram os efeitos perversos da exclusão das vivências sociais e o cerceamento do
acesso pleno aos bens culturais (JANNUZZI, 2012; LOBO, 2008; SOLOMON, 2013). Nessa
dinâmica, de forma mais específica, as pessoas com deficiência foram exiladas do exercí‐
cio da cidadania, recebendo de forma marginal o acesso às políticas engendradas pelo Es‐
tado, como a educação, por exemplo.

Porém, no século XX, novos olhares, acadêmicos e sociais, começaram a ser lançados em
torno das pessoas que possuíam alguma peculiaridade no desenvolvimento neuropsico‐
motor, buscando assegurar seus direitos fundamentais e tentando romper com o passado
marcado pela exclusão.

Nesse contexto, a perspectiva histórico-cultural tem defendido, desde o início do século
passado, uma interpretação progressista e humanizada sobre as questões relacionadas à
deficiência (BARROCO, 2007, 2012; BEATÓN, 2001, 2012; GARCÍA & BEATÓN, 2004; GÓES,
2013; KASSAR, 2013). Os estudos nessa abordagem têm argumentado a favor de uma vi‐
são positiva da deficiência, afinal uma pessoa com desenvolvimento peculiar não é menos
desenvolvido, mas desenvolve-se de outro modo, por outras vias. (VIGOTSKI, 1997).

Nessa linha, o desafio dos pesquisadores da Pedagogia e da Psicologia tem sido de identi‐
ficar e compreender os meios criados pelas crianças com deficiência (trajetórias não he‐
gemônicas de desenvolvimento) para responder demandas culturais e pedagógicas impos‐
tas pelo meio social. De fato, a forma como essas crianças revelam o que pensam, o que

Desenvolvimento, linguagem e surdez: contribuições
teóricas à luz dos estudos de L. S. Vigotski
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sentem e como agem é qualitativamente diferenciada do desenvolvimento considerado tí‐
pico, quando comparadas.

O grupo de pesquisa “(Dia)logos em Psicologia” desenvolveu investigações sobre os as‐
pectos relacionados à inclusão educacional e social, buscando aprofundar os conceitos
teóricos da perspectiva histórico-cultural no que tange aos estudos sobre desenvolvimen‐
to, cultura e deficiência (MENDONÇA, 2013; RIBEIRO, 2014; SILVA, 2014; MONTEIRO, 2014;
ABREU, 2015). Neste capítulo, vamos apresentar as diretrizes teóricas das nossas investi‐
gações, especificamente as considerações teóricas sobre a surdez.

A educação especial do novo homem soviético: os estudos
defectológicos por lev. Seminovich vigotski

As teorizações sobre o curso do desenvolvimento humano interpelado pela deficiência
marcam a trajetória intelectual de L. S. Vigotski (1896-1934). Ao analisarmos cronologica‐
mente o escopo de sua obra, notamos que tal temática se fez presente desde o início da
sua produção teórica, com a publicação do artigo “Principios educativos de los niños anor‐
males”, em 1924, e perdura até o ano da sua morte, quando redigiu o texto “El problema
del retraso mental”, datado de 1934.

As reflexões apresentadas ao longo das explanações do autor sobre o desenvolvimento
atípico, compilados principalmente no Tomo V das Obras escogidas — fundamentos de de‐
fectologia 1  (VIGOTSKI, 1995, 1997), são um convite para reflexões e reformulações das
práticas pedagógicas e sociais dispensadas às pessoas com deficiência. Elas endossam
as teses sobre a dimensão semiótica do desenvolvimento humano, a plasticidade do funci‐
onamento psíquico e o papel fundante das interações sociais na constituição do sujeito.

A produção de Vigotski nessa área encontra-se intimamente ligada ao seu compromisso
político-teórico com as transformações sociais que estavam acontecendo à época na
União Soviética. O período pós-Revolução de 1917 e o novo contexto ideológico marcado
pelo enfrentamento dos problemas sociais colocaram em evidência a situação de vulnera‐
bilidade à qual as crianças com deficiência estavam submetidas. Isso levou Vigotski a se
envolver na formulação de propostas educacionais alinhadas ao nascente cenário socio‐
político (BARROCO, 2007; NUENBERG, 2008).

Inserido na conjuntura revolucionária de composição de uma nova ordem social, o psicólo‐
go russo defendia que, se as condições organizacionais de um país forem reestruturadas
de tal forma que “gracias a condiciones especiales, los ninõs deficientes constituyeran un
valor expecional” (VIGOTSKI, 1997, p. 93), eles, então, encontrarão lugar na vida, e a com‐
posição biológica diferenciada não significará necessariamente insuficiência ou defeito. 
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2  Essa utopia comunista não se tratava de um paradoxo, “sino una idea transparente y
clara hasta la medula” (VIGOTSKI, 1997, P. 94).

Para atingir esse objetivo de (re)formulação de uma educação especial para o novo ho‐
mem soviético, era necessário estabelecer uma outra ordem societária, livre da lógica neo‐
liberal burguesa, do capitalismo e de suas amarras de exploração do homem pelo homem.
Assim, uma revolução social de base comunista só faria sentido com a superação dessas
concepções e com o estabelecimento de um conceito de pessoa com deficiência afastado
da referência de normalidade que ainda se baseava na biologia higienista e quantitativa do
século XIX.

Vigotski, nesse contexto, argumentou em defesa de uma visão mais auspiciosa e positiva
sobre o desenvolvimento atípico; além disso, atribuiu papel essencial às relações sociais
na emergência e consolidação de capacidades potenciais das crianças deficientes, rom‐
pendo com uma visão quantitativa que visava mensurar, em graus e níveis, a deficiência
(GOÉS, 2013; PADILHA, 2004). O autor criticava a avaliação diagnóstica e o planejamento
educacional que se centravam no que faltava ao indivíduo, e não nas suas potencialidades.

Para os autores da perspectiva histórico-cultural, a defesa principal da defectologia pauta-
se em enxergar a criança em potencialidades ilimitadas de desenvolvimento, e não com
base no conceito geral e mal definido de sua insuficiência orgânica. Este se ancora em
prescrições generalizadas sobre o diagnóstico, que relega ao sujeito uma experiência soci‐
al menor, fundamentada na ideia de déficit e enfermidade, que tende a engessa práticas
pedagógicas e coletivas (PADILHA,2004, 2007, 2013).

Assim, existe uma força tendenciosa em enxergar no sujeito apenas aquilo que lhe falta, a
deficiência per se, e não as infinitas capacidades que podem ser aproveitadas e explora‐
das para o desenvolvimento da criança. Essas ideias influenciaram fortemente a pedago‐
gia terapêutica e a escola especial, que basearam nos estudos clínicos a noção sobre a
natureza da deficiência para construírem práticas segregadoras, focando o trabalho em
aspectos considerados negativos do sujeito. Nessa mesma lógica, insere-se a noção da
escola burguesa, que estabelece barreiras à escolarização daqueles considerados incapa‐
zes de viver amplamente em sociedade. A tais sujeitos, considerados improdutivos se
comparados às noções hegemônicas que regem as bases econômicas capitalistas, resta
desenvolver-se em um espaço social pouco favorável e atento às suas peculiaridades e
necessidades.

Em suma, em bases defectológicas, entende-se que a deficiência não torna a criança al‐
guém que tem possibilidades de desenvolvimento aniquiladas, mas diferenciadas. A defici‐
ência não é concebida, portanto, como uma falta ou fraqueza, mas como outra forma de
desenvolvimento, com base em recursos distintos daqueles acessíveis tipicamente na cul‐
tura (GÓES, 2002A, 2002B). Nessa linha, Vigotski (1997) estabelece: “el niño cuyo desarrol‐
lo está complicado por el defecto no es simplemente un niño menos desarrollado que sus
coetáneos, sino desarrollado de otro modo” (p. 12).



Essa premissa implica uma recusa à concepção de um curso linear e evolutivo do desen‐
volvimento. Ao contrário, defendem-se os princípios de um processo dialético complexo,
atravessado por rupturas e conflitos, marcado por revoluções, evoluções, crises, transfor‐
mações qualitativas de capacidades etc. (GÓES, 2002B, 2013; PADILHA; 2013; VIGOTSKI,
1997, 2011). Em síntese, nessa perspectiva teórica, o desenvolvimento é entendido como
“un camino dialéctico, complejo e irregular, con variaciones cuantitativas y metamorfosis
cualitativas, que implicaría la sustitución sistemática de unas funciones por otras y la in‐
corporación de mediaciones externas, para convertirlas en internas” (RIVIÉRI, 1985, P. 64).

Apesar dessas considerações, sabemos que a pessoa cuja trajetória encontra-se marcada
pela deficiência vivencia, em maior ou menor grau, uma paupérrima experiência social que
tende a colocá-la em local de invisibilidade e asilamento assistencial, ocasionando uma
luxação social (VIGOTSKI, 1997, p. 73) ou, ainda, um deslocamento social (VIGOTSKI, 1997,
p. 80). Dessa forma, não é o déficit em si que guia o traçado do desenvolvimento da crian‐
ça, mas o modo como a deficiência é socialmente significada — pelas experiências que
são propiciadas ao indivíduo no seio da cultura e na qualidade das suas relações. Assim, a
deficiência é um conceito social e se caracteriza por ser “un signo de la diferencia entre su
conducta [dos deficientes] y la conducta de los otros (VIGOTSKI, 1997, p. 82).

Defendendo a centralidade do sujeito, em suas peculiaridades e subjetividades, e a com‐
plexidade individual perante a deficiência, Vigotski (1997) argumenta que o defeito, traço
constitutivo que acaba por cercear a prática social, deveria ser ressignificado no âmago
das relações:

Partindo da tese fundamental de que existem leis gerais, únicas em sua essência e princí‐
pios, que regem o desenvolvimento de todos os seres humanos, acometidos ou não de de‐
sarranjos orgânicos, Vigotski esboça sua proposição teórica com o intuito de entender o
curso do desenvolvimento humano a partir de leis comuns. Em suas investigações, o autor
estabelece que, nas crianças deficientes, os elementos mediadores que estruturam as fun‐
ções psicológicas superiores seguem rotas diferenciadas se comparadas às daquelas com
desenvolvimento típico. Essa problemática está intimamente ligada à inserção cultural, e
não, a priori, a uma explicação biológica por insuficiência orgânica. Nas palavras do autor,
“el desarrollo incompleto de las funciones superiores está ligado al desarrollo cultural in‐
completo del niño mentalmente retrasado, a su exclusión del ambiente cultural, de la ‘nutri‐
ción’ ambiental” (VIGOTSKI, 1997, P. 144).

Vigotski argumenta que o defeito não cria obstáculos diretamente nem impossibilita a
emergência das funções. O motivo do desenvolvimento incompleto do indivíduo é uma su‐
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cualquier insuficiencia corporal — sea la ceguera, la sordera o la debilidad mental con‐
génita — no solo modifica la relación del hombre con el mundo, sino, ante todo, se ma‐
nifiesta en las relaciones con la gente. El defecto orgánico se realiza como anormalidad
de la conducta. (p. 73)



perestrutura secundária, de ordem social, que age sobre ele. Para o autor, existe uma dife‐
rença essencial entre deficiência primária e deficiência secundária. Aquela se refere ao
problema orgânico, biologicamente dado; já esta se desenvolve a partir das consequências
construídas no campo psicossocial, decorrendo da maneira como o meio circundante se
estrutura e reage perante o defeito primário. Dessa forma, “absolutamente todas las pecu‐
liaridades psicológicas del niño deficiente tienen en su base un núcleo no biológico, sino
social (VIGOTSKI, 1997, P. 80-81).

A defesa da perspectiva histórico-cultural nessa área estabelece que o foco prioritário de
atenção ao sujeito com deficiência se paute no campo das funções psicológicas superio‐
res, por entender que “las mayores posibilidades de desarrollo del niño anormal se encuen‐
tran más bien en el campo de las funciones superiores, que en el área de las inferiores (VI‐
GOTSKI, 1997, P. 221). Com base nessa premissa, Vigotski postula que é pelo desenvolvi‐
mento cultural que a deficiência pode ser compensada, pois “onde não é possível avançar
no desenvolvimento orgânico, abre-se um caminho sem limites para o desenvolvimento
cultural” (2011, p. 869).

Porém, conforme sinalizado por Góes (2002b) e Nuernberg (2008), a vida social está mili‐
metricamente organizada para as condições de desenvolvimento típico e construída em
função de um padrão de normalidade. As práticas relacionais, os instrumentos, as técni‐
cas, os signos e a composição dos ambientes sociais se projetam para um tipo biológico
estável de homem, com órgãos intactos e funções cerebrais preservadas. Nesse contexto,
o desenvolvimento atípico, devido a esses impeditivos, não favorece no sujeito o enraiza‐
mento da cultura pela via direta.

É nessa dinâmica, marcada pela vivência da menos-valia, que surge no deficiente uma for‐
ça motriz capaz de transpor essas barreiras por caminhos indiretos. Na experiência social,
o sujeito é impelido a tensionar suas forças para compensar as dificuldades que surgem
em razão do defeito. Esse movimento baseia-se na superação das limitações pela utiliza‐
ção de instrumentos artificiais (BATISTA, 2011; DAINEZ, 2008, 2014). Assim, “el defecto no
es solo una debilidad, sino también una fuerza. En esta verdad psicológica reside el alfa y
el omega de la educación social de los niños con deficiencias” (Vigotski, 1997, p. 48).

Por essa razão, diante da condição de deficiência, é necessário criar formas culturais sin‐
gulares que permitam mobilizar as forças compensatórias e explorar rotas alternativas de
desenvolvimento, que impliquem no uso de “recursos especiais” (GÓES, 2002B, P. 99). É
por meio da compensação que técnicas e habilidades culturais passam a existir, dissimu‐
lando e compensando o defeito (DAINEZ, 2008, 2014). Elas tornam possível enfrentar uma
tarefa inviável pelo uso de caminhos novos e diferentes (VIGOTSKY & LURIA, 1996).

Ao longo de sua obra, além dos princípios teóricos gerais, Vigotski analisa os processos
psicossociais, principalmente no curso da infância, de sujeitos com deficiência mental, ce‐
gueira, deficiência múltipla, transtornos emocionais e surdez. Esta última marcada pela di‐

Página 23



ficuldade de apropriação da palavra falada por vias diretas, gera obstáculos à inserção do
sujeito no mundo cultural.

Conforme já argumentamos, é por meio da experiência simbólica que ocorrem as transfor‐
mações do funcionamento psicológico superior (memória, emoção, imaginação etc.) e a
constituição das formas complexas de pensamento. Portanto, é na linguagem e na experi‐
ência com a palavra, por meio das relações sociais, que o sujeito vai se constituindo. Des‐
sa problemática, e defendendo a centralidade da palavra como instrumento psicológico
para a emergência das funções superiores, resulta o interesse da perspectiva histórico-cul‐
tural em investigar como os surdos, operando com a palavra por uma modalidade não con‐
vencional, organizam seu funcionamento mental.

Surdez: um olhar pela perspectiva histórico-cultural

A surdez e seus impactos no desenvolvimento psicológico foi um tema bastante problema‐
tizado por Vigotski ao longo de suas teorizações defectológicas. Porém, é necessário ana‐
lisar esse assunto na cronologia de sua produção e trazer à lembrança que seus textos
são datados do início do século XX. Sem essa marcação a priori, podem parecer contradi‐
tórias suas posições sobre essa temática. Contudo, no campo da surdez, notamos de for‐
ma explícita deslocamentos epistemológicos do autor no decurso de sua produção e com‐
posição teóricas, marcadas por reestruturações de pensamentos, alinhamentos político-
filosóficos e mudanças de paradigma.

Em 1924, com a publicação do texto “Acerca de la psicología y la pedagogía de la defecti‐
vidad infantil” (VIGOTSKI, 1997), encontramos as primeiras problematizações diretas de
Vigotski sobre a surdez. O autor argumenta que a surdo-mudez, 3  termo utilizado na épo‐
ca, tratava-se de um infortúnio muito maior que a cegueira, pois apartava o indivíduo da
comunicação com seus pares. Para minimizar esses efeitos, a metodologia pedagógica
utilizada para a instrução dos surdos deveria ter como base o ensino da fala oral, pois,
além de possibilitar a comunicação, permitiria “desarrollar en la conciencia, el pensamien‐
to, la autoconciencia. Es restituirlo a la condición humana” (VIGOTSKI, 1997, p. 88-89).

A mímica, termo utilizado pelo autor à época para se referir à língua gestual, apesar de ser
considerada uma forma de linguagem, deveria ser banida para dar espaço ao método oral
puro, que seria a via capaz de restituir a humanidade ao surdo. Ainda restrito às ideias do
texto de 1924, Vigotski defende que “a linguagem mímica representa o grau mais baixo e a
forma mais estreita de desenvolvimento da linguagem e da consciência” e “traz vestígios
do pensamento rústico primitivo e por isso não está apta a tornar-se instrumento de ex‐
pressão e conhecimento” (2010, p. 387).
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Mais adiante, em 1925, no texto “Principios de la educación social de los ninõs sordomu‐
dos” (VIGOTSKI, 1997), ainda notamos o autor preso às ideias da filosofia oralista. Sua
tese central baseava-se na criação de uma prática pedagógica de educação social para o
surdo segundo um sistema científico ordenado e coerente, com a finalidade de agregar as
experiências fragmentadas com foco prioritário no ensino da língua oral. Ele desaprovava
a língua de sinais e a colocava como forma comunicativa primitiva, que condenava o surdo
a “permanecer em um estágio de extremo atraso e retardamento intelectual” (VIGOTSKI,
2010, P. 388); a língua de sinais, segundo ele, não permitia a construção de conceitos e de
imagens abstratas. O autor defendia: “es preciso organizar la vida del niño de tal manera
que el lenguaje le resulte necesario e interesante, en cambio, que la mímica no sea para él
ni interesante ni necesaria (VIGOTSKI, 1997, p. 125).

Contudo, nesse texto, aparecem também fortes críticas aos métodos utilizados na oraliza‐
ção, que são caracterizados como mecânicos, artificiais e penosos para as crianças. Ain‐
da assim, tais posições não afastam a ideia de tornar a oralização a melhor metodologia
para a educação dos surdos, entendida como a via capaz de fazer “[...] o surdo ingressar
no mundo das pessoas normais que ouvem e falam” (VYGOTSKY & LURIA, 1993, P. 224).

Já com a publicação do texto “El colectivo como factor para el desarrollo del niño con de‐
fecto” (VIGOTSKI, 1997), de 1931, percebem-se os primeiros indícios de um deslocamento
epistemológico do pensamento de Vigotski sobre os surdos e a língua de sinais. Tal mu‐
dança se deu provavelmente em função de seu maior contato com os sujeitos surdos, do
visível insucesso das práticas oralistas e da consolidação e amadurecimento da sua teoria
sobre a linguagem. Nessa fase, marcada pelo forte apelo de inserção do deficiente na es‐
fera social, ficou explícita a defesa de Vigotski para a substituição do método oral em de‐
trimento da língua de sinais, conceituada agora como uma linguagem autêntica, conforme
pode ser visto no fragmento abaixo:

Percebe-se, conforme assinalado por Góes (2002a), que há mudanças nas convicções do
autor sobre as diretrizes educacionais das crianças surdas. Por exemplo, os sinais passam
de intromissores à aliados para o desencadeamento do processo de conquista da fala,
sendo então considerados uma instância de linguagem sob a forma não vocal. Nesse con‐
texto, Vigotski (1997) estabelece que o caminho mais apropriado e fecundo para o desen‐
volvimento da criança surda deveria pautar-se no poliglotismo, entendido como o domínio
de diferentes formas de linguagem, em função da aquisição da “mímica y el lenguaje escri‐
to” (p. 232). Nessa proposição, devem-se utilizar todas as possibilidades de atividade lin‐
guística da criança surda, de modo que a mímica não ocupa mais, como outrora, um lugar
menor ou primitivo.
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pese a todas las buenas intenciones de los pedagogos, la lucha del lenguaje oral contra
la mímica, por regla general, siempre termina con la victoria de la mímica, no porque
ésta sea, desde el punto de vista psicológico, el verdadero lenguaje del sordomudo. Ni
porque sea más fácil — como dicen muchos pedagogos —, sino porque constituye un
auténtico lenguaje en toda la riqueza de su significado funcional. (p. 231)



A publicação “A defectologia e o estudo do desenvolvimento e da educação da criança
anormal” (VIGOTSKI, 1997, 2011), apesar de não datada, nos leva a crer que foi redigida
posteriormente a “El colectivo como factor para el desarrollo del niño con defecto” (VI‐
GOTSKI, 1997), devido ao desencadeamento de ideias, que se completam e avançam a par‐
tir deste para aquele.

Marcado pela defesa de que o desenvolvimento cultural é o principal mecanismo para
compensar a deficiência, Vigotski (1997, 2010, 2011) estabelece que é por meio da educa‐
ção social que se criam caminhos alternativos e/ou indiretos de desenvolvimento. Esses
sistemas símbolos alternativos, adaptados às peculiaridades da organização psicofisioló‐
gica da criança com deficiência, caracterizam-se pela necessidade desta de ingressar no
mundo da cultura. Para explicar tal princípio, o autor se vale da escrita no ar: “no caso dos
surdos-mudos, a dactilologia (ou alfabeto manual) permite substituir por signos visuais,
por diversas posições das mãos, os signos sonoros do nosso alfabeto e compor no ar uma
escrita especial, que a criança surda-muda lê com os olhos” (VIGOTSKI, 2011, p. 867).

Outro ponto importante a destacar é o conceito de fala trazido em Vigotski (2011). O autor
enfatiza que a fala não se trata de uma ação ligada exclusivamente ao aparelho fonador,
mas “pode ser realizada em outro sistema de signos” (p. 868) — tal como a escrita, que
pode ser transferida do visual para o tátil, como no sistema Braille. Dessa forma, no surdo,
a fala humana é garantida por um aparato psicofisiológico completamente diferente do he‐
gemônico e usual. Em vez de se expressar pela via oral, manifesta-se nas mãos.

Concordamos com Goldfeld (1997) e Góes (2002a) quando afirmam que Vigotski tem o
mérito de ser o primeiro autor a considerar, em essência e filosofia, a língua de sinais
como uma língua de fato (apesar de se referir a ela como mímica). Além disso, é possível
enxergar em sua obra um protótipo de uma proposta de educação bilíngue para surdos,
mesmo que entremeada pela comunicação total.

Segundo Góes (2002a), para a perspectiva histórico-cultural, o desenvolvimento da criança
surda passa a ser compreendido como um processo social, e suas experiências de e na
linguagem são entendidas como instâncias de significação e de mediação nas suas rela‐
ções com a cultura e nas interações sociais.
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Nós nos acostumamos com a idéia de que o homem lê com os olhos e fala com a boca,
e somente o grande experimento cultural que mostrou ser possível ler com os dedos e
falar com as mãos revela-nos toda a convencionalidade e a mobilidade das formas cul‐
turais de comportamento. (VIGOTSKI, 2011, P. 868)

As crianças-surdas mudas, por si mesmas, desenvolvem uma língua mímica complexa,
uma fala singular. É criada uma forma particular de fala, não para os surdos mudos,
mas construída pelos próprios surdos-mudos. É criada uma língua original, que se dis‐
tingue de todas as línguas humanas. (VIGOTSKI, 2010, p. 868, grifos nossos).



A síntese dos estudos defectológicos de Vigotski acerca da surdez desvela uma mudança
dos paradigmas educacionais e sociais, sugerindo a urgência em se compreender a centra‐
lidade da língua de sinais para o desenvolvimento do surdo. Decorre daí, a necessidade de
também evidenciar que a condição social do surdo está marcada por uma vivência bilín‐
gue; um trânsito permanente entre dois mundos: os pares ouvintes e os pares surdos. Pes‐
quisar a qualidade e a especificidade dessas trajetórias é um desafio permanente dos pes‐
quisadores no campo da Psicologia e da Educação.
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Nota de rodapé 1
Os termos defeito, defectologia (ciência que estuda as pessoas com defeito) e anormali‐
dade, comuns aos pesquisadores da época, são recorrentes nas traduções que utilizamos
(espanhola, cubana e brasileira) neste trabalho. Porém, ao analisar a completude da obra
de Vigotski, podemos afirmar que essas expressões não têm caráter pejorativo ou depreci‐
ativo, mas traduzem as concepções gerais do início do século XX sobre o estatuto social e
ideológico da deficiência. Recorrentes na sua proposta teórica, verificamos lampejos de
ruptura e avanços, principalmente quando o autor utiliza os vocábulos desenvolvimento
atípico e desenvolvimento peculiar.

Nota de rodapé 2
Este conceito se endossa ainda mais com os exemplos trazidos por Sacks (2010) e Ferrei‐
ra (2010). Aquele relata que, na ilha de Martha’s Vineyard, em Massachusetts, devido a
uma mutação genética, uma forma de surdez vingou por 250 anos na localidade. De acor‐
do com os registros, no século XIX, quase não havia famílias sem incidência de surdez. Em
resposta a essa situação, toda a comunidade aprendeu língua de sinais para que fosse
possível a livre comunicação entre ouvintes e surdos. Estes, então, “[...] quase nunca eram
vistos como surdos, e certamente não eram considerados deficientes (Sacks, 2010, p. 39).
Caso semelhante foi identificado no Brasil com os estudos de Ferreira (2010), que obser‐
vou entre os índios Urubu Kaapor uma incidência elevada de casos de surdez (cerca de um
a cada setenta e cinco habitantes); devido à necessidade de comunicação, esse povo de‐
senvolveu uma língua de sinais, a Língua de Sinais Kaapor Brasileira (LSKB), que é utiliza‐
da por todos. Nessa configuração social, não existe exclusão do surdo pelo seu déficit de
acuidade auditiva; estes são considerados apenas monolíngues, ao passo que os ouvintes,
bilíngues, transitam pela língua oral e sinalizada.

Nota de rodapé 3
Vigotski (2010) explica que, na “surdo-mudez”, a insuficiência orgânica refere-se à surdez
em si, e a mudez aparece como manifestação secundária. Isso ocorre mesmo com o apa‐
relho fonador intacto, pois o surdo encontra-se impossibilitado de ouvir a fala alheia e a
própria. Mesmo entendendo essa dimensão, o autor utiliza o termo surdo-mudez em seus
textos.
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A década de 1990 apresentou um panorama que vem direcionando os caminhos posterio‐
res da política educacional brasileira, marcado por ações do governo federal para o cum‐
primento do compromisso de universalização da Educação Básica para as crianças e ado‐
lescentes em idade escolar (BRASIL, 1993). O movimento de universalização ocorreu junta‐
mente a um processo de municipalização do atendimento ao Ensino Fundamental, que, por
sua vez, foi impulsionado pela aprovação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), em 1997 (FERMINO; ELTER‐
MANN; BOLLMANN, 2010).

Outro marco importante nesse contexto foi o fortalecimento do movimento de inclusão es‐
colar, que incentivou as matrículas de crianças que historicamente foram foco da educa‐
ção especial em escolas comuns de Educação Básica. Esse movimento tornou-se mais
evidente a partir de 2003, com a implantação do programa do governo federal “Educação
inclusiva: direito à diversidade”. Esse programa propôs a disseminação da política de edu‐
cação inclusiva em todo território nacional, com formação por multiplicadores, e fortale‐
ceu-se posteriormente, com o desenvolvimento de várias ações como a abertura do edital
do Programa de Salas de Recursos Multifuncionais (BRASIL, 2007).

Com foco no panorama acima descrito, este artigo tem o objetivo de apresentar e analisar
alterações do atendimento educacional para alunos da educação especial no Estado de
Mato Grosso do Sul (MS), nos últimos 40 anos 1 . Para tanto, tomou-se como referência
os documentos oficiais e sinopses estatísticas, além dos estudos desenvolvidos na área.

Política inicial de educação especial em Mato Grosso do
Sul

Organização do atendimento educacional para alunos
da educação especial em Mato Grosso do Sul
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Quando o Estado de Mato Grosso do Sul foi formado alguns de seus municípios já pos‐
suíam instituições especializadas filantrópicas, classes especiais e oficinas pedagógicas
em escolas estaduais (KASSAR, 2000). No novo Estado, a educação especial passou a fa‐
zer parte da estrutura da Secretaria de Estado de Educação, por meio da criação da Direto‐
ria de Educação Especial, em 1981, que orientou as ações de educação especial nas insti‐
tuições privadas já existentes, ampliou e criou atendimentos especializados na rede públi‐
ca de ensino, como: o Centro Regional de Assistência Médico-Psicopedagógica e Social
(Cramps), para realização de avaliações e acompanhamento psicopedagógico de alunos e
o Centro de Atendimento ao Deficiente da Audiocomunicação (Ceada), para atendimento
da população com deficiência auditiva e surdez.

A diretoria estabeleceu suas diretrizes de atuação com base nos princípios adotados naci‐
onalmente pelo então Centro Nacional de Educação Especial (CENESP) e posteriormente
pela Secretaria de Educação Especial (SESPE): participação, integração, normalização, in‐
teriorização e simplificação (MATO GROSSO DO SUL, 1990), que pretendiam a participação
das pessoas com deficiências dentro das instituições sociais regulares/comuns, sempre
que possível (PIRES, 1974).

Indicadores educacionais do início do novo Estado registram a classe especial como for‐
ma predominante de atendimento especializado aos alunos da educação especial na rede
regular de ensino. Tais salas estavam instaladas em escolas públicas da rede estadual.

Tabela 1. Ensino regular - Estabelecimentos públicos com Educação Especial - Número de estabe‐
lecimentos por modalidade de atendimento educativo, por dependência administrativa e localiza‐
ção - Mato Grosso do Sul e Brasil (1981). 
Fonte: Elaboração própria com base em Brasil (1985). Um mesmo estabelecimento pode conter
mais de uma modalidade de atendimento.

Total de
estabeleci‐
mentos

Classe
Especial

Sala de
Recursos

Atendimento
Itinerante

Oficina
Pedagógi‐
ca

Ou‐
tros

Fede‐
ral

- - - - - -

Esta‐
dual

19 19 - - 2 -

Muni‐
cipal

- - - - - -

Total
MS

19 19 - - 2 -
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Total de
estabeleci‐
mentos

Classe
Especial

Sala de
Recursos

Atendimento
Itinerante

Oficina
Pedagógi‐
ca

Ou‐
tros

Brasil 2665 2475 167 163 21 331

Mendes (2010, p. 104), ao analisar a organização do atendimento da educação especial
nesse período, afirma que “a grande maioria dos estados mantinha as classes especiais
ou classes de recursos nas escolas públicas estaduais”, sendo que os municípios pareci‐
am “não ter papel muito definido, podendo ser mero espectador, ator, coadjuvante ou pa‐
trocinador-financiador da filantropia” (p. 104).

O primeiro governo eleito no Estado assume o cargo em 1983 2 . Desse período ao final
da década, as matrículas de alunos da educação especial na rede estadual de ensino sal‐
tam de 111, em 1984 a 1297, em 1988 (MATO GROSSO DO SUL, 1996), de modo que em
1988 havia mais matrículas sob a administração pública (rede estadual + redes municipais
com 1317 matrículas) que em instituições privadas (1284 matrículas) (tabela 2).

Tabela 2. Alunado da Educação especial - Ensino Regular + Escolas Especiais - Matrícula inicial
de excepcionais 3  por dependência administrativa - Mato Grosso do Sul (1988) 
Fonte: Elaboração própria com base em Brasil (1991). Legenda: E.R: Ensino Regular; E.E: Escolas
especiais.

Federal Estadual Municipal Privada Total

E.R. - 1160 20 24 1204

E.E. - 137 - 1260 1397

Total - 1297 20 1284 2601

Durante toda a década de 1980, houve expansão das matrículas gerais no Estado devido
ao aumento populacional, decorrente do processo crescente de urbanização (SENNA,
2000). Ocorreu, também, o aumento do número de classes especiais em escolas públicas
(96 em 1988), sendo a modalidade de atendimento especializado numericamente mais ex‐
pressiva tanto em Mato Grosso do Sul, quanto no País (tabela 3). No final da década, no
Brasil já se evidenciava o surgimento de outras formas de apoio especializado, indicando
mudanças no perfil de atendimento em face ao crescimento populacional.

Como registrado na tabela 2, o número de matrículas de alunos da educação especial nas
redes municipais ainda era bastante tímido no final da década de 1980. No caso de Campo
Grande, sua capital, as escolas da rede estadual ofereciam suporte ao atendimento em sa‐



las de recursos e em classes especiais aos alunos matriculados na Rede Municipal de En‐
sino, devido ao fato de aquela instância ainda não ter definida uma política para a oferta
de atendimentos a essa população (CORRÊA, 2005).

Tabela 3. Ensino Regular – Estabelecimentos com Educação especial - Número de estabelecimen‐
tos, por modalidade de atendimento - Mato Grosso do Sul (1988) 
Fonte: Elaboração própria com base em Brasil (1991).

Classe comum com servi‐
ço de apoio especializado

Classe
espe‐
cial

Sala de
recur‐
sos

Atendi‐
mento
itinerante

Oficina
pedagó‐
gica

Mato
Grosso
do Sul

9 96 - - 1

Brasil 480 3864 353 209 83

Administrativamente, a Secretaria de Estado de Educação mantinha instâncias representa‐
tivas distribuídas pelo interior, os Núcleos Educacionais e/ou as Agências Regionais de
Educação e muitas delas possuíam um núcleo de educação especial, responsável por
acompanhar as atividades das classes especiais e oficinas pedagógicas da rede estadual
nos diferentes municípios.

Educação especial em Mato Grosso do Sul pós 1988

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 houve o reconhecimento da esfera
municipal como instância responsável pela execução de políticas sociais (CURY, HORTA;
FÁVERO, 1996), como é o caso das políticas educacionais direcionadas à educação especi‐
al (CORRÊA, 2005). A Constituição Federal de 1988 elevou os municípios ao status de en‐
tes federados, com responsabilidades específicas no campo educacional. A partir de en‐
tão, com a relativa autonomia dada aos municípios e às escolas para captar recursos, os
municípios tornaram-se responsáveis diretos pelo oferecimento do Ensino Fundamental,
como explícito nos Referenciais para Construção de Sistemas Educacionais Inclusivos pro‐
postos pela Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação – SEESP/MEC
(OLIVEIRA; CORRÊA; KASSAR, 2004). Mendes (2010) ressalta que a Constituição Federal
“aparentemente dotaria os municípios de uma maior autonomia para equacionar os proble‐
mas locais, e uma nova perspectiva parecia se vislumbrar quanto à política da educação
especial” (p. 104).
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Em 1989 é promulgada a Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul (MATO GROSSO
DO SUL, 1989), durante o mandato do segundo governador eleito 4 . Seguindo recomenda‐
ções da Constituição Federal de 1988, o documento estadual reservou à pessoa com defi‐
ciência o direito à educação, prevenção, integração social e ao trabalho. Apesar desse re‐
conhecimento e do discurso de integração presentes em diferentes documentos da déca‐
da de 1980, verifica-se, na tabela 2, que a maioria do atendimento era realizada em institui‐
ções especiais (1397 matrículas de 2601), sejam públicas ou privadas. Nesse momento, a
Secretaria de Estado de Educação promove alterações na organização dos atendimentos
da educação especial, com encerramento do Cramps e criação do Centro Sul-mato-gros‐
sense de Educação Especial (Cedesp) e de Núcleos de Atendimento às diferentes deficiên‐
cias e inicia um processo de avaliação psicodiagnóstica para possível identificação de de‐
ficiência mental nos alunos matriculados em classes especiais. Esse processo teve como
decorrência a diminuição significativa de matrículas de alunos naquelas salas e posterior
encerramento das atividades desses espaços em todo território estadual (KASSAR, 2000).

Com mudança no governo do Estado, em 1991 5 , houve o lançamento do Programa “Nova
Proposta de Educação para Mato Grosso do Sul”, tendo como eixo central na área da edu‐
cação especial a criação das Unidades Interdisciplinares de Apoio Psicopedagógico (Uiap)
(MATO GROSSO DO SUL, 1992), unidades vinculadas administrativamente e pedagogica‐
mente aos Núcleos Educacionais e/ou Agências Regionais de Educação, e a extinção da
Diretoria de Educação Especial. Como responsável pela coordenação das ações da educa‐
ção especial, foi criada a Coordenadoria de Apoio ao Ensino do Portador de Necessidades
Especiais (CAPNE), cujos objetivos foram a continuidade da promoção, sempre que possí‐
vel, da integração do aluno no ensino comum e a reestruturação das modalidades de aten‐
dimento até então existentes. No final da década de 1990, o Estado contava com 50 unida‐
des distribuídas em 47 municípios (MATO GROSSO DO SUL, 1997).

Em 1995, com nova mudança no governo do Estado 6 , houve outra alteração na coorde‐
nação do setor da educação especial. A equipe que assumiu a educação especial instalou
novamente a Diretoria de Educação Especial e propôs a criação do Centro Integrado de
Educação Especial em Campo Grande (CIEESP) (NERES, 2010). As Uiap passaram a fazer
parte da Coordenadoria desse Centro, na capital, com a proposta de se multiplicarem no
interior do Estado.

Até esse momento, as matrículas sob a administração pública continuam a superar as que
estão sob a administração privada, tanto no Estado (2.763 matrículas públicas e 2.379 pri‐
vadas) quanto no País (119.642 matrículas públicas e 77.881 privadas). No entanto, elas
ainda estão concentradas na rede estadual (tabela 4).

Tabela 4. Educação especial - Matrícula na educação pré-escolar, fundamental e ensino médio
(escola regular + escola especial), por dependência administrativa - Mato Grosso do Sul (1996) 
Fonte: Elaboração própria com base em Brasil (1997).
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Total Federal Estadual Municipal PrivadaTotal Federal Estadual Municipal Privada

Mato Grosso do Sul 5142 - 2648 115 2379

Brasil 197523 871 89722 29049 77881

Com nova mudança no governo do Estado 7 , em 1999, os serviços de educação especial
sofreram novamente alterações: a Diretoria de Educação Especial passou a ser denomina‐
da Diretoria de Apoio ao Ensino do Portador de Necessidades Especiais, as Uiap e o Centro
Integrado de Educação Especial (CIEESP) foram extintos e no lugar criadas as “Unidades
de Apoio à Inclusão do Portador de Necessidades Especiais”, como núcleos descentraliza‐
dos (NERES, 2010).

Desde 1995, a estrutura do governo federal passa a ser organizada sob a perspectiva de
retirada do Estado como provedor de ações diretas em áreas sociais, com a transferência
de responsabilidade de alguns setores para a sociedade civil, com colaboração do Terceiro
Setor, cabendo ao Estado o papel de promotor e regulador das políticas públicas (CORRÊA,
2005), seguindo o Plano Diretor de Reforma do Estado (BRASIL, 1995). De certa forma, o
Estado de Mato Grosso do Sul segue as indicações do governo federal, de modo que as
políticas implantadas tiveram os mesmos pressupostos que as ações da esfera central
(BRITO, 2007). Senna et al. (2007) afirmam que os governos da década de 1990 no Estado
implementaram políticas com ênfase na modernização, combinando ações sociais, susten‐
tadas no apelo à solidariedade, com o envolvimento de parcerias.

Ao observarmos o número de estabelecimentos de educação especial no Estado entre o
início da década de 1980 e o início de 2000 (tabela 5), verificamos alterações de predomí‐
nio das instâncias administrativas.

Tabela 5. Educação especial - Número de estabelecimentos, por dependência administrativa -
Mato Grosso do Sul (1981 - 1988 - 1996 - 2002) 
Fonte: Elaboração própria com base em Brasil (1985), Brasil (1991), Brasil (1997), Brasil (2002).
Notas: 1) O mesmo estabelecimento pode oferecer mais de um nível/modalidade de ensino. 2)
Não estão incluídos os alunos de Classes Comuns (Integração).

Ano
Total
Geral

Fede‐
ral

Estadu‐
al

Munici‐
pal

Total
Pública

Privada/particu‐
lar

1981 28 - 19 - 19 9

1988 131 - 107 1 108 23

1996 225 - 164 12 176 49



Ano
Total
Geral

Fede‐
ral

Estadu‐
al

Munici‐
pal

Total
Pública

Privada/particu‐
lar

2002 339 - 220 52 272 67

Os dados de 1981 registram o número de instituições com educação especial logo após a
formação do Estado de Mato Grosso do Sul. Nesse ano, havia 19 estabelecimentos públi‐
cos estaduais, onde estavam instaladas 39 classes especiais (BRASIL, 1985). Desse ano
até 2002, há um crescimento contínuo de estabelecimentos com Educação Especial em to‐
dos os segmentos, inclusive sob a administração privada, mesmo com o número crescente
de estabelecimentos públicos. Cabe registrar que em toda sua história, Mato Grosso do
Sul registra crescimento contínuo de instituições privadas, que mantêm convênios com os
governos do Estado e dos diferentes municípios. Neres (2010), em tese que analisa a situ‐
ação das escolas especializadas no Estado, discrimina, ano a ano, a data de criação das
entidades. Seus dados reafirmam o crescimento desse setor na década de 1990 em con‐
tradição com o movimento de inclusão escolar emergente.

Legenda: Gráfico 1. Instituições de educação especial em Mato Grosso do Sul e ano de criação.
Fonte: Neres (2010).

Bueno e Kassar (2005), ao estudarem a presença do Terceiro Setor na educação especial
de 1996 a 2002 no Estado, verificaram que do total de instituições filantrópicas, 40% ti‐
nham como mantenedoras Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae)/Socie‐
dades Pestalozzi, sendo a educação especial a área de maior atuação, dentre as institui‐
ções filantrópicas, com quase 84% das matrículas de alunos em atendimento especializa‐
do no ano de 2002. A grande presença das instituições privado-filantrópicas coaduna com
as propostas da reforma na administração pública, que enfatiza a articulação com o Ter‐
ceiro Setor para o provimento de determinados atendimentos, como é o caso da educação
especial (CORRÊA; ROMERO, 2008).

Educação especial em MS após os anos 2000
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No ano de 2003 os municípios brasileiros, atendendo ao programa “Educação Inclusiva: Di‐
reito à Diversidade”, proposto

pelo Ministério da Educação/Secretaria de Educação Especial, iniciaram a implantação de
um conjunto de capacitações para gestores e professores do ensino comum. Naquele ano,
foram entregues aos municípios os Referenciais para a Construção de Sistemas Educacio‐
nais Inclusivos, organizados nos volumes A Fundamentação Filosófica, O Município, A Es‐
cola e A Família. A identificação dos municípios como responsáveis por esse processo
pode ser sentida na ausência de material direcionado às redes estaduais de ensino. No ca‐
derno “O Município”, as responsabilidades são apresentadas e, com base no artigo 3° da
Resolução CNE/CEB n° 2/2001, explicita-se a necessidade de que estas instâncias admi‐
nistrativas possuam um dirigente da educação especial e que elaborem um Plano Munici‐
pal de Educação, com sua política educacional norteada pelas políticas estaduais e nacio‐
nais (BRASIL, 2004). Nesse programa, são responsabilidades das Secretarias de Estado de
Educação a coordenação das capacitações de professores de sua própria rede e as ações
compartilhadas com outros segmentos (BRASIL, 2006).

Em 2002, situação anterior à implantação das ações de 2003, o Estado de MS possuía
5.468 matrículas em Educação Especial de alunos que recebiam atendimento especializa‐
do em escolas especializadas ou em classes especiais de escola regular. Dessas, 4.608
em instituições privadas e apenas 752 em instituições estaduais e 108 em municipais.
Sabe-se, também, que nesse ano o Estado possuía estabelecimentos com matrículas des‐
ses alunos, com e sem atendimento especializado (Tabela 6), sendo que o número de esta‐
belecimentos com alunos da Educação Especial sem salas de recursos era maior do que o
número das instituições escolares que as possuíam.

Na implantação do Programa “Educação Inclusiva: direito à diversidade”, Mato Grosso do
Sul ficou com cinco municípios polo (Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados e Para‐
naíba) para atender o restante do Estado. Conjuntamente ao programa de capacitação em
educação inclusiva, o Programa de Implantação de Sala de Recursos Multifuncionais pas‐
sou a ser implementado nas redes municipais e estadual, desde 2005 8 . Nesse período,
em final da gestão estadual concluída em 2006, as Unidades de Inclusão sofreram novas
alterações, com mudanças na organização do atendimento, na nomenclatura e nas fun‐
ções. Os novos setores passaram a se denominar Núcleos de Educação Especial (Nuesp)
(MATO GROSSO DO SUL, 2006a), que atendiam a capital e os municípios do interior, de for‐
ma direta ou indireta (MATO GROSSO DO SUL, 2006b).

Tabela 6. Educação especial - Número de estabelecimentos com matrículas de alunos da EE, por
dependência administrativa - Mato Grosso do Sul (2002) 
Fonte: Elaboração própria com base em MEC/INEP/SEEC.

Estabelecimentos com sala de recursos Estabelecimentos sem sala de recursos



To‐
tal

Fede‐
ral

Esta‐
dual

Munici‐
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Priva‐
da

To‐
tal

Fede‐
ral
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da

Estabelecimentos com sala de recursos Estabelecimentos sem sala de recursos

To‐
tal
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Esta‐
dual

Munici‐
pal

Priva‐
da
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178 - 137 38 03 291 - 119 142 30

Na nova gestão 9  foi criado o Centro Estadual de Atendimento à Diversidade (Cead) de
modo que os Nuesp passaram a articular-se a esse Centro (MATO GROSSO DO SUL, 2007).
As atribuições do Nuesp eram orientadas basicamente para o desenvolvimento do atendi‐
mento especializado, de forma suplementar e complementar às ações do ensino comum,
compatível com a proposta nacional para a educação especial. Considerando-se o tama‐
nho do território do Estado e de sua rede estadual (315 escolas urbanas e 53 rurais), o tra‐
balho dos técnicos do Nuesp se constituiu constante desafio frente às necessidades im‐
postas pela variedade de serviços e formas de atendimento.

A divulgação da Política de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (BRA‐
SIL, 2008) fortaleceu a perspectiva da garantia de matrícula de todos os alunos em salas
comuns e o oferecimento de atendimento educacional especializado no contraturno esco‐
lar. Em Mato Grosso do Sul, ainda na gestão 2007 – 2014, ocorre mais uma mudança na
forma de atendimento à educação especial, mas sem alteração das características das
ações: há a criação do Centro Estadual de Educação Especial e Inclusiva (CEESPI) e dos
Núcleos de Educação Especial nos Municípios em 2009 (MATO GROSSO DO SUL, 2009). O
Nuesp, na capital, passou a se constituir um núcleo incorporado ao CEESPI. Os demais Nu‐
esp, instalados no interior, continuaram ligados à Coordenadoria de Educação Especial da
Secretaria de Estado de Educação. Posteriormente, a Secretaria de Estado de Educação
publicou duas resoluções, que reestruturaram as atividades do CEESPI e dos Nuesp, pre‐
vendo articulações para o desenvolvimento de práticas educacionais inclusivas, junto às
unidades escolares da Rede Estadual de Ensino (MATO GROSSO DO SUL, 2011a; 2011b).

Com a mudança de governo em 2015 10 , a coordenação da educação especial reestrutu‐
rou-se mais uma vez e passou a ser denominada “Coordenadoria de Políticas para Educa‐
ção Especial”, ligada à Superintendência de Políticas de Educação (Suped), com o objetivo
de “coordenar a política de educação especial na rede pública de ensino, pautando suas
ações no fortalecimento do Sistema Educacional Inclusivo” (MATO GROSSO DO SUL,
2017). Segundo dados atuais, dos 79 municípios, 60 contam com o funcionamento do Nú‐
cleo de Educação Especial (Nuesp). Nos outros 19 municípios, em que há apenas uma es‐
cola da rede estadual de ensino, o acompanhamento aos alunos é realizado pelo professor
do atendimento educacional especializado que atua na sala de recursos multifuncionais
(MATO GROSSO DO SUL, 2017).
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Educação Especial em MS: uma possibilidade de análise

A leitura dos documentos da Secretaria de Estado de Educação sinaliza grande capilarida‐
de do atendimento dirigido por esse setor, tendo em vista a presença de núcleos de atendi‐
mento na capital e nos municípios. Essa capilaridade faz-se necessária em um Estado em
que há um constante crescimento do número de matrículas da educação especial, em to‐
dos os segmentos do setor público. Se em 1996 havia o registro de 115 matrículas de alu‐
nos da educação especial em escolas municipais, 11 anos depois, são 1.691 e, em 2012,
este passa a ser o segmento que mais concentra matrículas desses alunos em sua rede.

Tabela 7. Matrículas de alunos da educação especial na educação básica, por dependência admi‐
nistrativa no período 2007 a 2016 - Mato Grosso do Sul 
Fonte: Elaboração própria com base nas Sinopses Estatísticas da Educação Básica 2007-2016.
Notas: 1) Não inclui matrículas em turmas de atendimento complementar. 2) O mesmo aluno
pode ter mais de uma matrícula. 3) Inclui matrículas de alunos com algum tipo de deficiência,
transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação em classes comuns do
ensino regular e/ou EJA. 4) Inclui matrículas em turmas de classes exclusivas (Escolas exclusiva‐
mente especializadas e/ou classes especiais de ensino regular e/ou educação de jovens e adul‐
tos) que possuem alunos com algum tipo de deficiência, transtorno global do desenvolvimento
ou altas habilidades/superdotação.

Ano
Total de
matrículas

Fede‐
ral

Estadu‐
al

Munici‐
pal

Total
Pública

Priva‐
da

2007 10.404 - 3.191 1.691 4.882 5.522

2008 11.190 - 3.452 2.513 5.965 5.225

2009 11.129 - 3.490 2.835 6.325 4.804

2010 12.883 - 4.329 3.862 8.191 4.692

2011 14.398 3 4.987 4.676 9.666 4.732

2012 14.945 6 5.046 5.186 10.238 4.707

2013 15.869 12 5.259 5.705 10.976 4.893

2014 17.120 17 5.740 6.382 12.139 4.981

2015 18.852 18 5.798 6.511 13.732 5.120

2016 19.570 22 6.694 7.509 14.225 5.345



A considerar os dados disponíveis a partir de 2007, quando passa a ser disseminada a im‐
plantação das salas de recursos multifuncionais, a soma das matrículas da educação es‐
pecial na esfera pública no Estado (considerando classes comuns, classes e escolas espe‐
ciais) foi inferior à soma na esfera privada até 2008, quando os valores na esfera pública
(5.965 matrículas) superam os da esfera privada (5.225). No entanto, nota-se que em MS,
o crescimento do número de matrículas sob a administração pública não tem significado
decréscimo das matrículas em instituições privadas, o que indica a manutenção do lugar
das instituições privado-filantrópicas na política educacional na região.

Cabe acrescentar que a Secretaria de Estado de Educação também se articulou ao gover‐
no federal para a implantação das salas de recursos multifuncionais em suas escolas e
esta passou a ser a forma hegemônica de atendimento especializado no Estado. Na tabela
8 é possível verificar o crescimento do Programa Sala de Recursos Multifuncionais e sua
presença nas diferentes redes, inclusive com salas implantadas em instituições especiali‐
zadas da rede privada.

Tabela 8. Estabelecimentos de educação com salas de recursos multifuncionais em uso, por de‐
pendência administrativa, no período de 2009 a 2015 - Mato Grosso do Sul 
Fonte: Elaboração própria com base em MEC/INEP/DEED/Censo Escolar/Preparação: Todos Pela
Educação - Observatório do Plano Nacional de Educação. * No período, não foram registradas sa‐
las em uso em escolas da rede federal.

Ano Total de redes Rede estadual Redes municipais Rede Privada

2009 272 177 75 20

2010 312 177 111 24

2011 365 190 152 23

2012 395 188 181 26

2013 418 194 199 25

2014 438 191 236 11

2015 453 191 253 9

Pela movimentação de implantação das salas de recursos, é possível verificar o fortaleci‐
mento das redes municipais no atendimento educacional especializado para o público-alvo
da educação especial, quadro bastante distinto do encontrado na organização inicial da
política educacional do Estado de Mato Grosso do Sul, na década de 1980.
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Considerações finais

Tomar o Estado de Mato Grosso do Sul como foco para estudar o atendimento educacio‐
nal dispensado aos alunos com deficiências é uma oportunidade de considerar uma reali‐
dade desde sua origem, já que o Estado se constituiu no final da década de 1970. No Esta‐
do recém-criado, a Secretaria de Estado de Educação assumiu papel de protagonista na
política para atendimento dos alunos da educação especial, implantando núcleos de
acompanhamento e diagnóstico das crianças em todo o Estado, de modo que em 1996 o
setor público estadual chegou a ser o responsável pela maioria das matrículas de educa‐
ção especial no Estado e dos estabelecimentos com atendimento especializado. Esse pro‐
tagonismo vai saindo de cena, após os anos de 2000, com a escolha dos municípios como
polos do Programa “Educação Inclusiva: Direito à Diversidade”. Há a aderência da rede es‐
tadual à proposição do governo central de política de educação inclusiva, com o recebi‐
mento de salas de recursos multifuncionais, colaborando para o atendimento especializa‐
do principalmente em municípios onde ainda não há implantação de salas de recursos.

No período analisado, ressaltamos a presença marcante das instituições privado-filantró‐
picas e levantamos duas hipóteses explicativas para esse fenômeno em Mato Grosso do
Sul: uma é a de que as constantes alterações de ações e formas de organização propostas
pela Secretaria de Estado de Educação, a cada nova gestão política, causaram desconti‐
nuidades no atendimento, fragilizando o acolhimento da população; a outra, baseada em
trabalhos do campo da educação especial (SOUZA, 2013; LAPLANE, CAIADO; KASSAR,
2016, entre outros), refere-se a não, necessariamente, uma questão do campo da educa‐
ção, mas ao campo da saúde. Essas instituições, ao oferecerem atendimentos de habilita‐
ção/reabilitação em suas unidades, colaborariam para não pressionar as políticas de saú‐
de nos municípios. Essa hipótese se fortalece quando nos debruçamos sobre a capital do
Estado. Nessa localidade, a quase totalidade dos atendimentos complementares no cam‐
po da saúde para os alunos da educação especial ocorre por parcerias com o setor priva‐
do, especialmente com o Terceiro Setor (CORRÊA, 2005).

Hoje os municípios são, em grande medida, os executores da política de educação especi‐
al, no entanto, dependem dos programas e recursos financeiros do governo federal. Ques‐
tões e embates nacionais, como o direcionamento dos valores referentes às matrículas de
alunos, também afetam as redes de ensino locais e a forma com que a política se concreti‐
za. Cabe ao fim, ressaltar o atual protagonismo do governo federal na proposição das polí‐
ticas encampadas pelos governos municipais e estaduais na educação especial.
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Introdução

A luta por uma educação pública, democrática e de qualidade socialmente referenciada
tem permeado o debate público brasileiro desde a década de 30, apontando para a neces‐
sidade de construção de um projeto de educação para o País que pudesse romper com a
realidade educacional constituída “sem unidade de plano e sem espírito de continuidade”,
enfim “tudo fragmentário e desarticulado” (MANIFESTO, 1932)

Essa trajetória, marcada por disputas políticas, interesses hegemônicos e pelos contornos
de projeto nacional propostos em diferentes períodos da história brasileira, perpassa o Ma‐
nifesto dos Pioneiros da educação, a Constituição de 1988, o Plano Nacional de Educação
(PNE) 2001 e alcança o debate do PNE 2014 (BRASIL, 2014).

Concebido a partir do princípio do Federalismo cooperativo, segundo o qual “a decisão co‐
mum, tomada em escala federal é adaptada e executada autonomamente por cada ente fe‐
derado, adaptando-a as suas peculiaridades e necessidades” (BERCOVICCI, 2004, p.56) de‐
terminou que no decorrer de seu primeiro ano, se procederia à elaboração ou adequação
dos planos dos entes federados, em consonância com as diretrizes propostas no texto
nacional.

O Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014) foi organizado em 20 metas e suas respec‐
tivas estratégias, que “revelam os principais desafios para as políticas públicas brasileiras
e oferecem direções para as quais as ações dos entes federativos devem convergir, com a
finalidade de consolidar um sistema educacional de qualidade” (DOURADO, 2016, p.7).

A educação especial e inclusiva no PNE e no PDE-DF:
Análise de implementação da meta 4 no âmbito do
sistema público de ensino do Distrito Federal
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Dentre as metas que dizem respeito à redução das desigualdades e à valorização da diver‐
sidade se destaca a Meta 4, que estabelece o dever de garantir a universalização do aten‐
dimento escolar aos estudantes entre 4 e 17 anos com Deficiência, TGD e Altas Habilida‐
des/Superdotação, de preferência em turmas comuns, com garantia de atendimento edu‐
cacional especializado, classes, escolas ou serviços especializados.

Seguindo a determinação expressa no PNE, o Distrito Federal, ao formular o Plano Distrital
de Educação do DF (PDE-DF), buscou contemplar as diretrizes contidas na Meta 4 do PNE,
com a preocupação de adequá-las às peculiaridades locais. Dessa forma, a Meta 4 do
PDE-DF propõe universalizar o acesso à educação para os estudantes com deficiência,
TGD, Altas Habilidades/superdotação, com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperativi‐
dade – TDAH, ou qualquer outro transtorno de aprendizagem, independentemente da ida‐
de, garantindo a inclusão na rede regular de ensino ou conveniada e o atendimento com‐
plementar ou exclusivo, quando necessário.

A análise do processo de implementação da Meta 4 do PNE e da Meta 4 do PDE-DF foi rea‐
lizada por meio de consultas a documentos e entrevistas com os sujeitos envolvidos, com
vistas a recuperar o processo de formulação do texto da Meta 4 do PNE e da Meta 4 do
PDE-DF. Inicialmente, buscou centrar-se no processo de implementação focando na com‐
preensão que os agentes de implementação têm em relação à política analisada e nos
contextos políticos, econômicos e sociais, para posteriormente analisar os resultados al‐
cançados pelo Sistema Público de Ensino do DF no período que compreende o 1º Ciclo de
Monitoramento das Metas do PNE e do PDE-DF.

Método e procedimentos de pesquisa

Esta pesquisa, pautada pela abordagem qualitativa, definida por Creswell (2010, p. 26)
como “um meio para explorar e entender o significado que os indivíduos ou os grupos atri‐
buem a um problema social ou humano”, optou pelo Estudo de Caso que, de acordo com
Yin (2005), tem sido de grande valia em pesquisas de cunho qualitativo nas quais o impor‐
tante “não é saber o que e o quanto, mas o como e o porquê” (p. 19).

Para compreender o processo de implementação da Meta 4 do PNE e da Meta 4 do PDE-DF
foram selecionados como campo de estudo setores da Administração Pública Federal e do
Distrito Federal cujos sujeitos envolvidos de alguma forma têm relação com o processo de
implementação, seja em questões de financiamento, de gestão de pessoas, de planeja‐
mento ou de avaliação. Para compreensão do leitor, as referências aos sujeitos que atua‐
vam na Câmara Federal estarão identificados com as letras A e B, os que atuavam no Mi‐
nistério da Educação, com as letras C, D e I, já os sujeitos que atuavam na Secretaria de
Educação do DF estarão identificados com as letras E, F, G, H, J e K.
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Foram utilizadas como estratégias de coleta dos dados a Análise documental, as Entrevis‐
tas Semiestruturadas com sujeitos envolvidos na formulação e na implementação da polí‐
tica analisada e a Roda de Conversa com professores atuantes em Salas de Recursos Mul‐
tifuncionais - SRM da Rede Pública de ENSINO do DF. Os dados foram categorizados e ana‐
lisados utilizando as orientações da teoria de Análise de Conteúdo de Bardin (BARDIN,
2010).

Análise e discussão dos dados

Esta fase da pesquisa consistiu em analisar e interpretar as informações obtidas com
base na teoria da Análise de Conteúdo (AC) de Bardin (2006), segundo a qual trata de um
conjunto de técnicas de análise das comunicações que se utiliza de procedimentos siste‐
matizados para a descrição do conteúdo das mensagens produzidas para assim possibili‐
tar sua interpretação. Segundo a autora, a AC está organizada em três etapas distintas:
pré-análise, que se constitui na seleção do material e sistematização das ideias iniciais;
Exploração do material, que pode ser definida como a etapa em que os materiais são ex‐
plorados com a definição de categorias, fazendo nesse momento a descrição analítica do
material; e por fim a fase de tratamento dos dados, inferências e interpretações dos
resultados.

Para se chegar às categorias identificadas, inicialmente foi necessário compreender o sen‐
tido das falas dos sujeitos pesquisados no decorrer da pesquisa e considerar as porções
textuais que mais colaboraram para elucidar os objetivos do estudo.

Para a interpretação dos resultados, buscou-se o diálogo entre os dados obtidos, o refe‐
rencial teórico e o objetivo de estudo pretendido, levando em consideração as porções tex‐
tuais que colaboraram para responder as questões levantadas. Para fins desse artigo, se‐
rão discutidas quatro das nove categorias identificadas no estudo realizado 1 , que estão
mencionadas a seguir: 1- A formulação da Meta 4 do PNE e da Meta 4 do PDE-DF; 2-Com‐
preensão dos agentes de implementação; 3-Contexto de implementação; 4-Resultados al‐
cançados pelo Sistema Público de Ensino do DF.

3.1 A formulação da meta 4 do PNE e da meta 4 do PDE-DF

Embora o foco do presente estudo tenha sido analisar a implementação da Meta 4 do PNE
(BRASIL, 2014) e da Meta 4 do PDE-DF (DISTRITO FEDERAL, 2015) no âmbito do Sistema
Público de Ensino do Distrito Federal, evidenciou-se, a partir das falas dos sujeitos envolvi‐
dos, a necessidade de abordar seu processo de formulação.
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Ao retomar ao estudo do processo de formulação, partiu-se do pressuposto de que é ne‐
cessário compreender o ciclo de políticas públicas como “processos contínuos, e muitas
vezes sobrepostos metodologicamente” (LOTTA, 2010, p. 24), que embora possa ser dividi‐
do em estágios distintos: agenda, formulação, implementação e avaliação, acabam por en‐
trelaçar-se (LIPSKY, 2010), fazendo com que a implementação seja percebida como um
processo que não é independente da formulação (HILL E HUPE, 2002).

Nesse sentido, houve a necessidade de considerar a expressão das disputas evidenciadas
dos polos antagônicos de poder e dos atores que influenciaram a construção do texto, ten‐
do em vista que, segundo Frei, (2000), “as disputas políticas e as relações das forças de
poder sempre deixarão suas marcas nos programas e projetos formulados e implementa‐
dos” (p. 213).

Ao analisar a proposta do texto do PNE enviada à Câmara, identificou-se que o texto inicial
da Meta 4 do PNE propunha “universalizar, para a população de 4 a 17 anos, o atendimento
escolar aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e Altas
Habilidades/Superdotação na rede regular de ensino”.

Identificou-se que o processo legislativo foi marcado por intensa polarização entre os que
entendiam que a inclusão do termo preferencialmente em sua redação feria a Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que garante “um sistema educacional in‐
clusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida” (ONU, 2006),
e aqueles que defendiam a manutenção das escolas e classes especiais, baseando-se na
Resolução CEB/CNE 02/2001 (BRASIL, 2001).

Esta Resolução prevê que estudantes que necessitem de “recursos, ajudas e apoios inten‐
sos e contínuos, bem como adaptações curriculares tão significativas que a escola co‐
mum não consiga prover, podem ser atendidos, em caráter extraordinário, em escolas
especiais”.

Tais disputas foram evidenciadas na fala do Sujeito A, que participou ativamente do pro‐
cesso de formulação do texto da Meta 4, ao relembrar as propostas distintas que domina‐
ram o processo de formulação:

Você tinha uma proposta de reproduzir um pouco a redação da LDB, que era prioritaria‐
mente na Rede Pública. Você atender essa clientela prioritariamente na Rede Pública,
em classes comuns, deixando uma brecha para que ela fosse atendida também pelas
instituições com atuação exclusiva na educação especial, no caso as APAES. Houve ne‐
gociação para você no caso, por exemplo, no FUNDEB, ter uma contagem dupla. Então
você tinha essa brecha para de uma maneira criar uma coexistência entre a matrícula
na Rede Pública e o contra turno na instituição privada e era uma acomodação que eu
pessoalmente encarava positiva, já que embora tenha uma diretriz, um norte, que seria
a inclusão, não fica assim tão engessado. E uma segunda proposta mais dogmática,
dos que marcavam posição em favor de uma política digamos inclusivista radical (Su‐
jeito A – Câmara Federal).



A partir do resgate do processo de formulação da Meta 4 do PNE, foi possível apontar os
principais grupos divergentes e suas concepções em relação à Meta 4 que está mostrado
na Figura 1 a seguir, em forma de balança, que representa a correlação de forças a favor e
contra das concepções no momento de formulação:

Legenda: Figura 1. Principais grupos divergentes e suas concepções no momento de formulação
da Meta 4 do Plano Nacional de Educação

Como resultado das disputas evidenciadas no processo legislativo, Sena (2014) aponta
que no embate entre aqueles que defendiam a educação inclusiva na rede pública e os que
“reivindicavam um atendimento educacional especializado complementar, foram bem su‐
cedidas as APAES que, ao apoiarem o último grupo, conseguiu que fosse mantida a ex‐
pressão preferencialmente”(p.22), fazendo com que no texto final aprovado e sancionado
constasse a seguinte redação:

Já o processo de formulação da Meta 4 do PDE-DF, construída a partir das definições
constantes no PNE, também se mostrou acirrado e alvo de disputas entre forças dicotômi‐
cas. Contudo, diferentemente das disputas envolvendo a formulação da Meta 4 do PNE, as
disputas evidenciadas no decorrer da tramitação do PDE aconteceram em relação ao pú‐
blico-alvo a ser contemplado pela Meta 4, estabelecendo forte embate entre os setores
que buscavam ampliar o escopo de estudantes contemplados com o texto da Meta 4 e os
setores contrários, chegando à seguinte redação:
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“Universalizar, para a população de quatro a dezessete anos com deficiência, Transtor‐
nos Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades ou Superdotação, o acesso à edu‐
cação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede
regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recur‐
sos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou convenia‐
dos” (BRASIL, 2014).

Universalizar o atendimento educacional aos estudantes com deficiência, transtorno
global do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, com transtorno do défi‐



Assim, no PDE-DF, mantém-se a possibilidade de coexistência entre a inclusão e o atendi‐
mento exclusivo, e optou-se por ampliar o escopo de estudantes atendidos, conforme pu‐
demos constatar no texto da Meta 4.

A compreensão dos agentes de implementação da meta 4

A literatura aponta que ao se analisar a implementação de uma política é necessário ter
um olhar acurado a respeito da compreensão que os atores envolvidos nesse processo
têm em relação ao seu real propósito, tendo em vista que esse é o momento de tradução
das políticas que emergiram do intrincado processo de formulação (HILL, 2006), o que
acaba por possibilitar que os agentes de implementação ressignifiquem a política formula‐
da (LOTTA, 2010).

Medeiros e Ferreira (2015), ao refletirem sobre a possibilidade de que a compreensão dos
agentes de implementação sobre a política acabe por afetar sua implementação e seus re‐
sultados, apontam também que uma das ações primordiais dos analistas de políticas pú‐
blicas “tem sido compreender o porquê das diferenças entre a política formulada e a políti‐
ca realizada” (p. 784).

Cientes dessa questão buscou-se analisar a compreensão que os agentes de implementa‐
ção têm em relação ao proposto na Meta 4 do PNE e na Meta 4 do PDE-DF.

Em relação à compreensão das questões filosóficas envolvendo a Meta 4 do PNE, uma
questão recorrente na fala dos sujeitos esteve relacionada à influência que o termo “prefe‐
rencialmente”, presente no corpo da Meta 4 do PNE (BRASIL, 2014), traria à Educação Es‐
pecial e Inclusiva.

Parte significativa dos sujeitos entrevistados percebe que o termo “preferencialmente na
rede regular de ensino” (BRASIL, 2014) se constituiu como um reconhecimento da realida‐
de existente nas escolas brasileiras, além de resultado da pressão de grupos atuantes no
Estado e na Sociedade. Tal percepção pode ser ilustrada pela fala do Sujeito C:

cit de atenção e hiperatividade – TDAH, ou qualquer outro transtorno de aprendizagem,
independentemente da idade, garantindo a inclusão na rede regular de ensino ou conve‐
niada e o atendimento complementar ou exclusivo, quando necessário, nas unidades de
ensino especializadas (DISTRITO FEDERAL, 2015).
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O que eu entendo é que essa outra opção que é avistada, ela não foi criada pelo termo
preferencialmente. Aliás, esse termo reconhece uma realidade que já existe no Brasil.
Não é porque ele foi colocado em texto que ele enfraquece o movimento de inclusão,
pelo contrário. Qualquer movimento de inclusão que não dialoga com essa realidade re‐



Similarmente ao que ocorreu em relação à Meta 4 do Plano Nacional de Educação, os su‐
jeitos de pesquisa também evidenciaram questões conceituais relacionadas à Meta 4 do
Plano Distrital de Educação do DF, buscando relacioná-las às políticas locais e nacionais
de Educação Especial/Inclusiva.

Em relação à manutenção dos Centros de Ensino Especial vinculados à SEDF, definidos
como “instituição especializada de atendimento educacional e de desenvolvimento huma‐
no de estudantes com deficiência, dispondo de programas e de procedimentos metodoló‐
gicos específicos, bem como equipamentos e materiais didáticos adequados” (DISTRITO
FEDERAL, 2010), os respondentes se posicionaram a favor da existência desses centros de
ensino. Para ilustrar essa posição, tomemos a fala do Sujeito E:

Já em relação aos distanciamentos entre a Meta 4 do PNE e a Meta 4 do PDE, a ampliação
do escopo de atendimento figurou entre a questão mais lembrada pelos sujeitos, ao apon‐
tarem que ao estabelecer um público diverso, o DF terá que ampliar suas ações para alcan‐
çar a sua consecução:

Entre os motivos que levaram o DF a ampliar o escopo de atendimento da Meta 4 foram
apontadas pelos entrevistados, a Lei Distrital 5.310/14 (DISTRITO FEDERAL, 2014), que
versa sobre a obrigatoriedade de oferta educacional durante toda a vida aos estudantes da
Educação Especial e as demandas sociais para garantir a universalização da oferta de va‐
gas e de AEE para os estudantes com transtornos funcionais.

Partindo da compreensão dos agentes de implementação, foi possível estabelecer (figura
2) os principais distanciamentos entre o que se estabeleceu no PNE e no PDE-DF que de‐
mandarão maior atenção no momento de implementação:

sistente no Brasil é um movimento que é fadado a esconder debaixo do tapete uma rea‐
lidade que não vai acabar, vai continuar existindo, vai continuar se movimentando e
continuar procurando espaços de existência. (SUJEITO C - MEC).

A gente defende a necessidade do Centro Especial e das Classes sim, por que nós te‐
mos alunos que por um momento, ou neste momento, ou para toda vida não terão essa
condição de estar na inclusão. A gente tem muitas experiências, mas a manutenção
dos Centros é necessária para essa clientela que necessita de um trabalho mais espe‐
cífico (SUJEITO E – SUBEB).

A Meta 4 tem distanciamento, porque a gente colocou sem idade, e você sabe que no
PNE tem uma idade e a nossa não. A gente colocou sem restrição, então é de todo
mundo. Nós colocamos muito mais transtornos, então todas nossas metas praticamen‐
te a gente avançou um pouquinho mais em cada uma. E isso vai complicar a implemen‐
tação (SUJEITO H – SEDF).



Legenda: Figura 2. Distanciamento entre a meta 4 do PNE e do PDE-DF na visão dos sujeitos.
Fonte: Entrevistas semiestruturadas e roda de conversa. Elaboração própria.

A totalidade dos agentes de implementação apresentou a compreensão de que tais distan‐
ciamentos acabam por impactar na implementação no contexto do DF, tendo em vista que
em suas falas foi recorrente o debate de que tais distanciamentos, em especial na amplia‐
ção de direitos realizados no PDE-DF, não estão contemplados no PNE e devem ser garan‐
tidos pelo Governo do Distrito Federal.

Por fim, as falas evidenciaram pontos de divergência na compreensão dos agentes de im‐
plementação envolvidos no estudo, em especial no que se refere à obrigatoriedade de ofer‐
ta de Salas de Recursos Multifuncionais, conforme falas apresentadas no quadro 1 a
seguir:

Quadro 1. Divergências na compreensão dos agentes de implementação

Fonte: Entrevistas semiestruturadas realizadas com agentes de implementação.

Sujei‐
to C
(MEC)

A meta é a inclusão dos alunos nas escolas e no Atendimento Educacional Es‐
pecializado, que não é igual à Sala de Recursos, então o que deve ser garanti‐
do é o AEE, não Sala de Recursos. Sala de Recurso é o espaço físico, Atendi‐
mento Educacional Especializado é o processo que contém o espaço, os re‐
cursos, o professor especializado a escola como um todo. Um planejamento
para o aluno, um trabalho pedagógico desenvolvido na sala de aula. Então, o
chamado AEE é muito mais que o recurso e o próprio espaço físico.

Sujei‐
to G
Pro‐
fes‐
sor
SRM

Eu acho inconcebível qualquer desvinculação entre a garantia de AEE e a ga‐
rantia da Sala de Recursos, a Sala de Recursos é um espaço físico, no qual
acontece o trabalho com o aluno e a articulação entre o professor do AEE e o
da Classe Comum. Na minha concepção não existe a possibilidade de univer‐
salizar o AEE sem universalizar as Salas de Recurso.
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Tais divergências indicam a necessidade de se ampliar o debate acerca das reais inten‐
ções dos formuladores da política analisada, tendo em vista que a multiplicidade de inter‐
pretações do real sentido proposto na formulação pode acabar por levar a resultados dia‐
metralmente opostos aos esperados no momento de formulação.

Contextos de implementação

A literatura acerca do processo de implementação de políticas públicas tem apontado para
a importância de se levar em conta a influência que o contexto tem sobre a política e seus
resultados. D’Ascenzi e Lima (2013) chamam a atenção para três contextos importantes: o
contexto político, que “diz respeito, fundamentalmente às mudanças de governo e ao
apoio das elites”, o contexto social, “comumente relacionado ao apoio público à política” e
o contexto econômico, que “influencia a disponibilidade de recursos, essencial para o su‐
cesso da implementação” (p.103).

Nesse sentido, destaca-se que os contextos políticos, sociais e econômicos envolvidos na
implementação do PNE, e, consequentemente, do PDE-DF se mostram complexos e diver‐
sos daqueles estabelecidos na formulação, em virtude das abruptas mudanças nos cenári‐
os políticos e econômicos estabelecidos nos últimos anos.

Em relação ao contexto político, em especial no nível nacional, os sujeitos pesquisados
apontaram preocupação com o quadro de instabilidade política pelo qual o país atravessa:

Essa e outras falas registradas na pesquisa evidenciaram a preocupação com a mudança
de panorama político, com as dificuldades econômicas e com a instabilidade política que
alcançou seu ápice no afastamento da presidente eleita.

Em relação ao contexto econômico, que segundo D’Ascenzi e Lima, (2013, p.103), “influen‐
cia a disponibilidade de recursos, essencial para o sucesso da implementação”, o quadro
se mostra bastante desafiador na visão dos sujeitos, já que tem se configurado um cená‐
rio marcado pela a restrição do gasto público, em especial com aprovação da PEC
241/2016 (BRASIL, 2016), que suprime o artigo 212 da CF e limita aplicação de recursos
ao valor gasto no ano anterior corrigido pelo IPCA.

A gente não tem como negar que o momento que o país vive, embora não seja nossa
função aqui fazer julgamentos a respeito de tais situações, o momento econômico, po‐
lítico, social e institucional que o país vive certamente dificulta também isso, veja que é
um momento complexo, com grandes incertezas. (SUJEITO I - FNDE).
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Se o contexto econômico na União parecia bastante desafiador, o contexto do Distrito Fe‐
deral também tem sido uma constante preocupação para os agentes de implementação,
tendo em vista a crise fiscal vivenciada pelo DF.

A partir das falas dos sujeitos responsáveis pela implementação em nível distrital, ficou
evidenciada a preocupação de que o contexto econômico, marcado pela redução dos gas‐
tos em Educação, acabasse por influenciar negativamente a consecução das Metas esta‐
belecidas, em especial a Meta 4, tendo em vista que no caso do DF, ela teve seu escopo
ampliado, cabendo ao governo local arcar com o investimento das ações não previstas no
PNE. Essa preocupação foi externada, entre outros, pelo Sujeito H:

As falas dos sujeitos apontaram também que embora a situação financeira gerasse preo‐
cupação por parte dos agentes de implementação e os dados disponíveis apontassem a
redução dos investimentos em educação tanto na União quanto no DF, houve demonstra‐
ção de otimismo por parte de alguns sujeitos ao afirmarem que um contexto complexo
pode acabar sendo uma oportunidade para melhorar a gestão pública. Essa visão está ex‐
pressa na fala do Sujeito I, que atua no FNDE:

Por fim, em relação ao contexto social, que está diretamente ligado ao apoio da sociedade
à política (LIMA e D’ASCENZI, 2013), por se tratar de um tema sensível à população, que
em geral apoia a ampliação do acesso educacional, e pela força das coalizões de interes‐
se (TEIXEIRA, 2002) como as APAES, os entrevistados apontaram que não percebem mu‐
danças em relação ao contexto social.

Resultados alcançados no processo de implementação

Nessa seção serão analisados os resultados alcançados pelo Sistema Público de Ensino
do DF no processo de implementação da Meta 4 do PNE e da Meta 4 do PDE-DF após os
três anos de promulgação do PNE e 2 anos de promulgação do PDE-DF.

Então acho que há uma percepção, de mais ou menos de um todo, que o que mais pe‐
gou foi o momento complicado no qual temos que implementar a Meta 4 do PDE-DF, e
sabendo que ela traz responsabilidades ao Distrito Federal que não foram previstos no
PNE, foi a área financeira que realmente nesse governo ficou bem aquém do que deve‐
ria pela falta de orçamento. Há um grande contingenciamento de recursos (SUJEITO H-
SEDF)

Mas como sou muito otimista, tenho muita fé no futuro, tento ver isso não apenas
como problema, mas também como oportunidade de novas iniciativas, novas medidas,
é hora de inovar, de ter cuidado para não haver desperdício desnecessário de recursos,
de melhor qualificar o gasto público para isso e mais ainda, de melhora na governança.



Essa análise foi realizada a partir da consulta a documentos tais como: Relatório do 1º Ci‐
clo de Monitoramento das Metas do PNE: Biênio 2014-2016 (BRASIL, 2016), Estudos reali‐
zados pela Câmara Legislativa do DF e pela Subsecretaria de Planejamento e Avaliação da
SEDF, Análises da Gerência de Monitoramento do PDE-DF e Acompanhamento do Sistema
Integrado de Gestão Governamental (SIGGO-DF).

Assim, os resultados obtidos têm como base os seguintes dados: a. Quantitativo de estu‐
dantes com deficiência com acesso à escola; b. Atendimento em Turmas Comuns de estu‐
dantes com Deficiência, TGD e Altas Habilidades/Superdotação; c. Quantitativo de Salas
de Recursos Multifuncionais e percentual de estudantes atendidos no AEE; d. Quantitativo
de estudantes com transtornos atendidos nas Salas de Apoio a Transtornos; e. Quantitati‐
vo de Escolas com vias, banheiro e acesso adequado.

O percentual de estudantes com Deficiência, TGD e Altas Habilidades com idade entre 4 e
17 anos, que frequenta a escola no Distrito Federal foi de 91,1%, segundo o Relatório do 1º
Ciclo de Monitoramento das Metas do PNE: Biênio 2014-2016 (BRASIL, 2016). Cabe apon‐
tar que o DF ampliou o escopo de atendimento para qualquer idade e incluiu os estudantes
com transtornos, não sendo possível o monitoramento tendo em vista a inexistência de
pesquisas censitárias com esse recorte.

Já em relação ao percentual de estudantes com deficiência, TGD e Altas Habilidades ma‐
triculados em classes comuns, os dados levantados apontam que a taxa de inclusão sal‐
tou de 74,3% para de 76,7%, havendo, dessa forma, uma variação positiva de 2,4% no perío‐
do posterior à aprovação do PNE e do PDE-DF.

Quanto aos percentuais de escolas com SRM e de alunos atendidos no AEE, temos: o nú‐
mero de escolas com SRM, segundo dados do Censo Escolar (BRASIL, 2017) de 74,3%, em
2013, passou para 78,10%, em 2016, uma variação de 3,8% no período. Já o percentual de
estudantes atendidos no AEE saltou de 46,7%, em 2014, para 53,1%, em 2016.

Em relação às ações voltadas para garantir acessibilidade, os dados mostram que o per‐
centual de escolas com banheiros adequados saltou de 76,2%, em 2014, para 78,9%, em
2016. Já o percentual de escolas com dependências e vias adequadas subiu de 61,6%, em
2014, para 68,4%, em 2016, dados demonstrados no Gráfico 1 a seguir:

Com a inclusão dos estudantes com Transtornos no texto da Meta 4 do PDE-DF, houve a
obrigatoriedade de oferta dos serviços de apoio à aprendizagem, em especial a oferta de
Salas de Apoio a Estudantes com Transtornos. Embora não seja possível apontar o percen‐
tual populacional que apresente algum tipo de transtorno, por falta de pesquisas censitári‐
as, existe a recomendação importante de se estabelecer algum tipo de monitoramento.
Dessa forma, trazemos o quantitativo de estudantes atendidos em Salas de Apoio, levanta‐
do pela pesquisa:
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Legenda: Gráfico 1. Resultados Alcançados no DF ao final do 1º Ciclo de Monitoramento. Fonte:
Censo Escolar INEP 2016.

Legenda: Gráfico 2. Alunos com transtornos atendidos em Sala de Apoio. Fonte: Censo
Escolar/SUPLAV/SEDF.

Conforme apontam os dados mostrados, podemos constatar que entre os anos de 2014 e
2016, o acesso dos estudantes com transtornos funcionais às Salas de Apoio saltou de
1.652 estudantes para 2.141 estudantes, apresentando uma ampliação de 36,4%.

Considerações finais

Os resultados desse estudo proporcionaram, a partir da visão dos sujeitos de pesquisa, re‐
flexões acerca do processo de implementação da Meta 4 do PNE e da Meta 4 do PDE-DF
no âmbito do Sistema Público de Ensino do DF, que merecem atenção da de todos os
agentes envolvidos no processo de implementação.

Dentre as principais questões desveladas no estudo tem destaque o processo de formula‐
ção da política, no qual ficou evidenciado o embate entre os que defendiam a inclusão to‐
tal e aqueles que defendiam a coexistência entre a inclusão e o atendimento exclusivo, no
qual o segundo grupo, capitaneados pelas APAES, se sagrou vitorioso.

Em relação à compreensão dos agentes envolvidos na implementação, foram evidenciados
pontos de divergência na compreensão dos agentes de implementação envolvidos no estu‐
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do, indicando a necessidade de se ampliar o debate acerca das reais intenções dos formu‐
ladores da política analisada, tendo em vista que a multiplicidade de interpretações do real
sentido proposto na formulação pode acabar por levar a resultados diametralmente opos‐
tos aos esperados no momento de formulação.

Outra questão a ser levada em consideração no processo de implementação são os con‐
textos social, político e econômico, que foram compreendidos como diversos do contexto
da formulação, e que podem acabar por interferir na consecução da política analisada. O
estudo, ao se debruçar sobre dados estatísticos relacionados à Educação Especial e Inclu‐
siva no DF, apontou a existência de avanços no que se refere às questões de oferta educa‐
cional, inclusão e acessibilidade, ainda que em ritmo abaixo do ideal para a consecução da
Meta 4 no prazo previsto.

Por fim, ao se debater a compreensão que os agentes de implementação envolvidos têm
em relação à Meta 4 do PNE e do PDE-DF, uma discussão bastante significativa veio à
tona: a coexistência entre as escolas inclusivas e as escolas especiais, já que nas falas
dos sujeitos da pesquisa foi recorrente a concordância com a necessidade de manutenção
das escolas especiais, tendo em vista, segundo a fala dos entrevistados, a existência de
inúmeras realidades vivenciadas nas escolas brasileiras. Compreende-se a necessidade
apontada de que essa visão por parte dos agentes de implementação deve ser analisada
mais profundamente, em outros estudos dessa natureza, tendo em vista que ela pode in‐
fluenciar, não só as políticas Especial e Inclusiva vigentes, mas, sobretudo, as que efetiva‐
mente forem construídas no desenrolar do processo de implementação das referidas
Metas.
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Educação Especial e Inclusão
Pesquisas do Centro Oeste Brasileiro
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Introdução

A inclusão tem sido desafiadora para a educação (CUNHA, 2010); a inserção do alunado
com deficiência provocou debates sobre a preparação do ambiente escolar e dos educado‐
res para receber e elaborar alternativas pedagógicas para atender esse público, que pode
apresentar particularidades diversas. Este trabalho tem o objetivo central de apresentar
parte dos resultados de uma pesquisa que buscou responder à seguinte questão: Como e
em que medida as políticas públicas de inclusão escolar voltadas para as pessoas com
deficiência têm se manifestado no planejamento das escolas públicas de ensino comum
do município de Jataí-GO, especificamente em seus Projetos Político-Pedagógicos? Para
tanto, partiu-se da análise dos planejamentos escolares, tendo em vista compreender o
que mudou e o que não mudou frente às políticas de Educação Especial na perspectiva da
Educação Inclusiva, para as pessoas com deficiência, nas escolas públicas de ensino co‐
mum do município de Jataí–GO.

Nessa direção, acreditamos que a educação tem por fim precípuo produzir em cada indiví‐
duo singular sua humanidade, e aqui frisamos o termo: cada indivíduo singular, por termos
a certeza de que todos os seres humanos, com deficiência ou não, têm direito a uma edu‐
cação transformadora e humanizadora.

As pessoas com deficiência, ao longo da história, enfrentam desafios na busca de uma
educação que suplante a cotidianidade e que lhes ofereça a oportunidade de se apropria‐
rem dos conhecimentos elaborados ao longo dos anos pela humanidade. Claro que os pro‐
blemas cotidianos têm sua importância, mas a escola não pode se limitar a isso. Não po‐
demos negar a ninguém o acesso ao que de mais elevado o ser humano produziu e produz
nas áreas das ciências, artes e filosofia; mas, infelizmente, esta ainda é uma luta em
andamento.

Políticas públicas e inclusão escolar no município de
Jataí/GO: o que tem sido proposto?
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Assim, na tentativa de seguir uma dinâmica de organização e apresentação de parte dos
principais resultados da pesquisa, trataremos, primeiramente, das políticas públicas que
permearam o debate sobre inclusão no Brasil; em seguida, apresentaremos as fases meto‐
dológicas desenvolvidas para a realização da pesquisa; por fim, apresentamos parte dos
principais resultados advindos das análises dos Projetos Político-Pedagógicos (PPP),
como também as reflexões acerca das mudanças que os PPP das escolas municipais de
Jataí apontaram para os alunos com deficiência.

Políticas públicas de inclusão educacional no Brasil

Para melhor compreendermos as propostas das políticas públicas de inclusão educacional
vigentes em nosso país, uma das intenções da presente pesquisa é caracterizar esta políti‐
ca voltada para inclusão de pessoas com deficiência e identificar as bases teóricas des‐
sas políticas em nível nacional, procurando contextualizar e entender esse processo den‐
tro do sistema brasileiro de política educacional, especificamente no contexto da educa‐
ção especial. Diante disso, preocupa-nos, por exemplo, se as políticas de Educação Especi‐
al têm favorecido a efetiva inclusão dessas pessoas nas escolas comuns, ou se o acesso
tem sido apenas alargado, ou, ainda, se essas políticas buscam acabar ou apenas minimi‐
zar as desigualdades sociais.

Tendo como pano de fundo importantes declarações, quais sejam, Declaração Mundial de
Educação para Todos, de Jomtien (1990), Declaração de Salamanca, de Salamanca/Espa‐
nha (1994), e a Convenção de Nova Iorque sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
(2006), o Brasil instituiu, em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB/96), Lei nº
9.384. Este não foi o primeiro documento a tratar sobre a educação para todos, mas, sem
dúvida, é um dos mais importantes, assim como a Resolução CNE/CEB nº2/2001, Docu‐
mento da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva
(BRASIL, 2008) e o Plano Nacional de Educação 2014/2024.

Pela primeira vez, a Educação Especial tem um capítulo específico dentro da LDB, o que
significa, obviamente, avanço na conquista de direitos, mas, o texto traz consigo algumas
contradições que merecem ser analisadas, dentre as quais destaca-se o entendimento de
Educação Especial, como: “(...) a modalidade de educação escolar, oferecida preferencial‐
mente na rede regular de ensino, para educandos 1  de necessidades especiais” (art. 58,
grifo nosso). Este texto deixa claro que a Educação Especial não se trata de um nível de
ensino, mas, sim, de uma modalidade, não podendo, portanto, substituir nenhum nível de
ensino, o que, neste aspecto, representa avanço; entretanto, abre brecha com a palavra
“preferencialmente”, como mostra Minto (2002): “Preferencialmente pode ser o termo cha‐
ve para o não cumprimento do artigo, pois quem ‘dá primazia a’ já tem exceção arbitrada
legalmente” (MINTO, 2002, p. 20, grifos do autor).
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Nesse mesmo sentido, o mesmo artigo, em seu parágrafo segundo, também apresenta
contradição quando diz: “O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou ser‐
viços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não
for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular” (art. 58, § 2º). Pode-
se perceber o foco centrado nas dificuldades da pessoa, nas suas condições pessoais, em
sua deficiência. A educação não pode ser diferenciada baseada apenas neste aspecto; a
Educação Especial é um complemento, não pode se tornar substitutiva 2 .

Mais recentemente, as políticas de inclusão educacional no Brasil sofreram a influência da
Convenção de Nova Iorque sobre os Direitos das pessoas com Deficiência (CDPD) (2006)
3 , que, através do Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, entrou em vigor no nosso

país. De acordo com Lopes (2014), a principal contribuição dessa Convenção foi:

De acordo com a Convenção, no seu art. 1º:

Observamos que essa Convenção traz em seu arcabouço a concepção social da deficiên‐
cia, em que a sociedade, por meio de suas barreiras arquitetônicas, atitudinais, comunica‐
cionais, são determinantes no agravamento de restrições sofridas por pessoas com defici‐
ências. A deficiência não se encontra apenas no ser humano, mas em uma sociedade que
é altamente incapacitante e excludente.

No tocante à educação, a Convenção de Nova Iorque coloca a transversalidade da E.E., da
educação infantil até o ensino superior, aborda a formação de professores para o AEE, fala
de adaptações razoáveis e faz uma articulação intersetorial na implementação de políticas
públicas, entre outros pontos, permitindo-nos questionar a questão da qualidade quando
se coloca “adaptações razoáveis” e a relação custo/benefício. E, de acordo com Santos
(2014):

Em seu contexto, uma das questões mais importantes trazidas à lume foi a consolida‐
ção de um novo paradigma sobre pessoas com deficiência: construído com participa‐
ção social e negociação intensa entre os governos, a Convenção faz a transposição do
olhar da exigência de normalidade dos padrões das ciências biomédicas para a celebra‐
ção da diversidade humana. Pessoas com deficiência são seres humanos, sujeitos titu‐
lares de dignidade e, como tais, devem ser respeitados, independentemente de sua limi‐
tação funcional (LOPES, 2014, p. 26).

Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de nature‐
za física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barrei‐
ras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de
condições com as demais pessoas (BRASIL, 2014, p. 26).
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Assim, o documento da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educa‐
ção Inclusiva (BRASIL, 2008), desenvolvido sob forte influência da Convenção de Nova Ior‐
que, traz, logo na sua introdução, sua concepção de educação inclusiva:

Essa Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEE
– PEI) traz a educação especial não mais com a possibilidade de ser substitutiva do ensi‐
no comum, mas, sim, apenas como complementar e suplementar ao mesmo, sendo esta
uma inovação ainda não apresentada nos documentos e leis anteriores.

A PNEE-PEI, juntamente com o Decreto nº 6.571 de 2008, que na época orientava sobre o
AEE, e a Resolução nº 4/2009, que instituía as diretrizes operacionais do AEE na educação
básica, modalidade educação especial, começam a dar novo modelo de funcionamento às
escolas especializadas, que passam, nesse contexto, a oferecer apenas o AEE em parceria
com as escolas da rede comum, não mais de forma única e segregadora. Essa nova políti‐
ca educacional transforma as escolas especiais sem, contudo, desconsiderar sua impor‐
tância histórica no atendimento às pessoas com deficiência (ALVES, 2014).

Desenvolvimento da pesquisa

Foi realizada uma pesquisa de cunho documental e bibliográfico, em conformidade com os
postulados de Marconi e Lakatos (2010), já que a literatura referente a pessoas com defici‐
ência, assim como a legislação nacional e os documentos em que se fundamentam as di‐
retrizes da educação municipal de Jataí – GO, concernentes a E.I., foram objetos de
análise.

Dessa forma, investigamos o objeto de pesquisa por meio do uso de fontes bibliográficas
e documentais (legislação, diretrizes e normas), com destaque ao período de 1990 a 2014,
consubstanciando-nos em autores que se dedicam à discussão e à análise das políticas
educacionais inclusivas neste mesmo período histórico.

Segundo Garcia (2015):

al, na perspectiva da educação inclusiva, objetivando a transformação dos sistemas
educacionais em sistemas inclusivos (SANTOS, 2014, p. 160).

O movimento mundial pela educação inclusiva é uma ação política, cultural, social e pe‐
dagógica, 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 rela‐
ção à ideia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produ‐
ção da exclusão dentro e fora da escola (BRASIL, 2008, p. 01).



No levantamento bibliográfico, analisamos livros já publicados, dissertações de mestrado,
teses de doutorado e artigos disponíveis nos bancos de dados nacionais, como o Portal de
Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes, e
também das principais universidades públicas e privadas, utilizando os unitermos: educa‐
ção inclusiva, alunos com deficiência, educação especial.

Na análise documental, foram objeto de estudo as legislações pertinentes à E.E. e E.I. em
âmbitos nacional, estadual e municipal, sendo realizado um aprofundamento na análise
municipal, em que buscamos refletir e compreender toda a estrutura que envolve a Secre‐
taria Municipal de Educação (SME), especificamente no que concerne à E.E. e E.I. na pri‐
meira fase do ensino fundamental e também as concepções existentes na legislação que
ampara essa modalidade de educação, documentos e diretrizes que direcionam os traba‐
lhos da Secretaria e das unidades escolares, nesse último caso, os Projetos Políticos Pe‐
dagógicos (PPP) das escolas. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB
9394/96, em seu Artigo 12, inciso I, prevê que os estabelecimentos de ensino terão a in‐
cumbência de: “elaborar e executar sua proposta pedagógica”. Segundo a LDB/96, cada es‐
cola deverá desenvolver o seu PPP de acordo com sua realidade e usá-lo como documento
norteador de suas ações. Esses documentos foram obtidos em sites oficiais, assim como
cedidos pela SME e pelas instituições de ensino.

Para realização desta investigação, foram consideradas 60% de escolas do município que
oferecem a primeira fase do ensino fundamental, sendo que esse nível de ensino público,
em nosso município, é oferecido apenas pelas escolas municipais. A escolha desse nível
de ensino deve-se ao fato de acreditarmos que a inclusão escolar precisa começar pela
base, pois, se ela aqui se constituir de maneira forte, será um grande passo na busca da
inclusão social. Às escolas municipais foi enviado um ofício (em anexo) requerendo a libe‐
ração para o acesso ao PPP de sua unidade, que disponibilizaram os mesmos para análise,
que foi fundamentada em categorias.

Projetos políticos pedagógicos das escolas municipais: o que eles
dizem

No presente estudo, foram objeto de análise 13 PPP das escolas municipais de Ensino
Fundamental de Jataí, sendo 10 urbanas e 03 da zona rural, representando mais de 50%

A análise documental tem sido uma forma facilitadora do acesso aos discursos políti‐
cos, os quais são veículos de sentidos e significados que contribuem na formação de
concepções e na disseminação e incorporação de práticas. (...) A percepção de uma
proposição de mudança social contida nos discursos políticos pode ser fundamental
para compreender com que significação um conceito está sendo utilizado no conjunto
de um discurso. Da mesma forma, a possibilidade de perceber que o sentido pode ser
outro, a partir das condições de produção de um discurso (GARCIA, 2015, p. 124)
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dos PPP das unidades escolares. De acordo com site da prefeitura, existem 27 escolas no
município; entretanto, apenas 25 encontram-se em funcionamento, sendo que uma escola -
Davi Ferreira - que atende alunos da segunda fase do ensino fundamental, está sob a res‐
ponsabilidade do Estado, e a outra escola, Ubaldina Ribeiro, encontra-se fechada.

Os PPP analisados referem-se ao ano de 2015, uma vez que, no ato da coleta desses docu‐
mentos, em março de 2016, as escolas ainda não tinham os documentos do presente ano,
alegando que os mesmos estavam em processo de elaboração. A escolha por um percen‐
tual representativo de mais de 50% das escolas municipais parte da premissa de que esse
quantitativo representa bem a realidade educacional do município de Jataí como um todo.

As análises realizadas nos PPP partiram de algumas categorias; apresentamos para o mo‐
mento aquelas que se referem a questões estruturais e de funcionamento e o contexto pe‐
dagógico. A partir dessas categorias, observaremos como a E.E. tem ocupado seu espaço
dentro das unidades escolares na promoção de uma escola inclusiva, e como ela tem sido
instituída como direito dos alunos com deficiência.

Questões estruturais e de funcionamento

Para realizar a análise, a mesma será dividida em 4 subcategorias de investigação, quais
sejam: estrutura física adaptada; organização administrativa; serviço de apoio pedagógico
especializado ao aluno e ao professor; funcionamento da sala multifuncional.

Com relação à adaptação da estrutura física, que visa promover a acessibilidade de todos
ao ambiente escolar, apesar de estar prevista na legislação - Decreto nº 5.296/2004, que
regulamenta as Leis nº 10.048 e nº 10.098/2000, apenas 20% das instituições disse pos‐
suir instalações adequadas e adaptadas às pessoas com deficiência. Concluímos, assim,
que a maioria, pelo menos em nível documental, não atende à legislação no que concerne
à acessibilidade de prédios públicos.

Consideramos que as barreiras atitudinais inviabilizam o processo de inclusão escolar de
uma forma muito mais significativa do que as barreiras físicas; contudo, estas também se
fazem necessárias. Não obstante, por essa realidade apresentada, a maioria das escolas
conta com espaços educativos diversos (biblioteca, sala de leitura, quadra), espaços es‐
ses que podem servir para práticas educativas diferenciadas e diversificadas, favorecendo
um ensino voltado para a diversidade. Importante não esquecer que a acessibilidade física
promove autonomia às pessoas com deficiência, e, consequentemente, maior é a possibili‐
dade desse espaço se tornar para todos.

A organização administrativa de cada uma das instituições se diferencia devido à quanti‐
dade de alunos e de atendimentos oferecidos a esses estudantes. Um ponto positivo ob‐
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servado nesse contexto é que, em 100% das unidades escolares, os quadros de docentes
apresentam-se majoritariamente com formação em nível superior, atendendo o que precei‐
tua o PNE na sua meta 15 e o artigo 62 da LDB/96.

Nas escolas analisadas, nove (09) evidenciaram a presença do professor de apoio, o que
corrobora com a legislação vigente, que prevê o direito de um suporte especializado para
alunos e professores, disponibilizados pelos sistemas educacionais em todos os níveis,
municipal, estadual ou federal, conforme preceitua o Parecer nº 17/2001.

Apesar da presença do profissional de apoio na maioria das escolas representar um avan‐
ço, observamos que a formação desse profissional não contempla uma especialização na
área da E.E., como orienta a lei. Nenhuma delas possui formação inicial ou continuada que
indique movimento no sentido da educação especializada, o que indica que são duas pro‐
fessoras na sala de aula, a regente da sala e a de apoio, com os mesmos conhecimentos
no que se refere ao complexo contexto das deficiências.

A totalidade das escolas da zona urbana investigadas possui a sala multifuncional e ofere‐
ce o AEE, assim como preconiza a lei. Todavia, em cinco (05) PPP há apenas a citação da
existência da sala; três (03) apenas indicam que o atendimento ocorrerá no contraturno,
sem maiores explicações; em apenas dois (02) PPP podemos perceber um movimento que
vai ao encontro da efetiva proposta do AEE.

As duas escolas anteriormente citadas demonstram um maior entendimento da complexa
proposta da inclusão escolar e que a mesma precisa ser refletida por toda comunidade es‐
colar, não apenas pelas professoras de apoio e AEE, além de que o resultado dessa refle‐
xão deve constar do PPP da escola. Uma escola que se pretende inclusiva necessita traçar
os caminhos para que isso aconteça. Como acontecerá o AEE? E o currículo, como será
trabalhado? Haverá práticas metodológicas diversas para atingir a heterogeneidade de alu‐
nos da escola? Como será desenvolvido o processo de avaliação? Essas são algumas per‐
guntas, dentre outras, que deverão estar respondidas nos PPP das escolas.

Ação pedagógica

Sabemos da importância das adaptações físicas, da formação de professores, da previsão
legal para que a inclusão escolar se materialize no chão das escolas; contudo, é no deter‐
minar como fazer, para quem fazer e com quem, que realmente a inclusão vai se efetivar. É
no fazer pedagógico que se encontram as maiores oportunidades de acabar com precon‐
ceitos e superar barreiras impostas pelos mesmos, proporcionando a todos os alunos
acesso ao conhecimento científico historicamente construído pelo homem, formando cida‐
dãos críticos e participativos, por meio de uma educação de qualidade para todos.
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Assim, foram objeto de análise, dentro da categoria da ação pedagógica, as seguintes sub‐
categorias, que estarão agrupadas em um quadro (5) anexo: currículo adaptado, em que
buscaremos por alguma consideração com relação ao conteúdo curricular para alunos que
apresentem deficiências; estratégias metodológicas, em que será analisado se há propos‐
ta de metodologias diversificadas, principalmente no que concerne ao atendimento de alu‐
nos com deficiência; equipamento e/ou suportes, sendo considerados a utilização de ma‐
teriais diversos no amparo às atividades pedagógicas e o uso de suportes por alunos que
apresentam deficiências, como no caso de lupas para alunos com baixa visão, comunica‐
ção alternativa para alunos com dificuldades de comunicação, uso da máquina de braile
para alunos com deficiência visual, entre outros; e, por fim, será investigado como se dá o
processo de avaliação para os alunos com deficiência. Todas as análises foram realizadas
tendo como ponto de atenção os alunos com deficiência.

Com relação ao currículo, observamos que 100% das escolas (13) disseram utilizar os PCN
como documento orientador na elaboração de seus próprios currículos. Considerando a
previsão de adaptações, a maioria 11 (90%) dos PPP não prevê nenhum tipo de adaptação
curricular.

Para alunos com deficiência, essas adaptações podem significar o sucesso ou fracasso
escolar. Um currículo fechado, engessado, feito para uma maioria “padrão”, geralmente,
não é eficiente, nem mesmo para essa maioria; toda a turma ganha com um currículo flexí‐
vel, enriquecido e pensado para uma diversidade.

Concordamos com Mendes (2002) que, talvez, uma das maiores dificuldades das unidades
escolares, no sentido de efetivarem a inclusão, seja adaptar seus currículos às necessida‐
des de seus alunos com deficiências; entretanto, a literatura tem apontado alguns cami‐
nhos e os professores regentes das salas comuns, juntamente aos professores especiali‐
zados e contando com a colaboração da família, podem conseguir desenvolver um bom
trabalho no sentido de oferecer adaptações curriculares que promovam o sucesso educa‐
cional de todos os alunos.

A história de nossa educação escolar foi concebida por estratégias metodológicas pensa‐
das para uma maioria padronizada, sem diversificação, o que, com certeza, engessa o pro‐
cesso ensino-aprendizagem, uma vez que a diversidade de estratégias metodológicas fa‐
vorece a aprendizagem de todos os educandos. Em uma escola que se pretende inclusiva,
a previsão de diversas estratégias faz-se fundamental, de acordo com Souza (2009):

[...] para preencher a perspectiva de educar para a diversidade, a escola deve responder
às necessidades que podem ser de diferentes naturezas, como: linguística, sensorial,
cognitiva, física, emocional, socioeconômica ou outras. As estratégias metodológicas
precisam atender às necessidades de cada um dos alunos matriculados na unidade es‐
colar. Nesse contexto, não basta indicar uma série de estratégias, mas é imperioso es‐
colher aquelas que correspondam às especificidades dos alunos (SOUZA, 2009, p. 93).
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As análises realizadas nos PPP das escolas municipais de Jataí demonstram a evolução
desse contexto e uma movimentação dessas escolas no sentido de oferecer aos seus edu‐
candos uma diversidade maior de estratégias de ensino. Em sete (55%) PPP consta a pre‐
visão de aulas com estratégias diversificadas, dinâmicas, interdisciplinares e contextuali‐
zadas. Não há referência aos alunos com deficiência, mas aulas desenvolvidas nessa
perspectiva favorecem a todos os alunos. Em quatro (30%) dos documentos analisados,
nada consta com relação às estratégias utilizadas. Em um (10%), encontramos referências
no sentido de propor estratégias diferenciadas para alunos que apresentem alguma defici‐
ência, constando como atribuição do professor do AEE. Novamente, vemos a responsabili‐
dade de propor ações para alunos com deficiência colocada apenas para o professor do
AEE. Não corroboramos com essa ideia, uma vez que a responsabilidade de promover
ações e estratégias metodológicas para esses alunos é conjunta da professora da sala co‐
mum, professora de apoio, professora do AEE e coordenação pedagógica.

Com relação a equipamentos e recursos, nove (70%) dos PPP investigados não fazem refe‐
rência à criação ou disponibilização dos mesmos para alunos com deficiência, sendo que
os mesmos podem precisar de equipamentos ou recursos diferenciados dos utilizados pe‐
los outros educandos para maximizar sua aprendizagem (SOUZA, 2009).

Apenas uma (08%) das escolas traz em seu PPP a menção a equipamentos e recursos es‐
pecíficos para alunos com deficiência. Diz o mesmo: “O Atendimento Educacional Especia‐
lizado tem por objetivo identificar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade
que eliminem as barreiras para a participação dos alunos, considerando suas necessida‐
des específicas [...]” (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2015, ESCOLA nº 10). Reafirma‐
mos que a promoção de ações no sentido de se construir uma escola inclusiva compete
não somente ao profissional do AEE, tanto é que, no que se refere a equipamentos e recur‐
sos, Souza (2009, p. 93) diz-nos que: “Disponibilizar equipamentos e suportes de apoio pe‐
dagógico especializado é umas das atribuições das autoridades que administram e man‐
têm financeiramente cada uma das unidades escolares”.

Voltando nossos olhares para a avaliação proposta em cada PPP, deparamo-nos com o se‐
guinte resultado: a totalidade deles (13 - 100%) fala que adota uma avaliação contínua e
formativa; se cada unidade escolar trabalhar sua avaliação nessa vertente, de avaliação in‐
terpretativa e qualitativa, podemos dizer que, nas escolas investigadas do município de Ja‐
taí, as formas tradicionais de avaliação quantitativa e somativa não estão mais presentes
no dia a dia da escola, o que representa um avanço para instituição de uma escola inclusi‐
va. Porém, pesquisas revelam que essa avaliação pode constar apenas nos documentos e
não ser uma prática no cotidiano das escolas. Sobre isso, Caseiro e Gebran (2008)
refletem:

Ao observarmos a avaliação nos moldes em que se apresenta ainda hoje na grande
maioria das instituições de ensino, percebemos que ela ainda é realizada predominan‐
temente visando à exatidão de reprodução do conteúdo comunicado em sala de aula,
prática que, de acordo com Mizukami (1986), reflete uma abordagem tradicional do pro‐



Pesquisas como essa mostram-nos que a realidade encontrada nas salas de aulas ainda
volta-se mais para os tradicionais modelos de avaliação, baseados apenas na quantifica‐
ção de resultados, na mensuração da aprendizagem através de conceitos e notas.

Apesar da previsão legal de adaptação avaliativa, apenas uma (08%) das escolas analisa‐
das prevê este tipo de avaliação em seu PPP:

Essa avaliação se direciona no sentido da participação de toda comunidade escolar na
promoção de uma escola inclusiva, uma avaliação que procura interpretar o educando e
seus conhecimentos, tendo como base de comparação seu próprio desenvolvimento, res‐
peitando suas dificuldades e valorizando suas potencialidades.

Nessa análise realizada em treze (13) PPP de escolas municipais de Jataí, representando
60% da totalidade da pesquisa, podemos verificar que a educação inclusiva não se efetiva
ainda, nem em nível documental. Apesar de todas as escolas se dizerem inclusivas e de
oferecerem em seus espaços o AEE, de terem professores de apoio em seus quadros, per‐
cebemos que tudo isso é mais para o cumprimento de preceitos legais do que para efetiva‐
mente promover acesso, permanência e sucesso de todos dentro do contexto escolar. Fal‐
tam adaptações físicas, curriculares, metodológicas, de material; faltam professores espe‐
cializados, falta conhecimento e, possivelmente, falta também vontade de tornar concreta
uma escola para todos.

Considerações finais

Nas análises realizadas nos PPP, investigamos algumas questões estruturais e ações pe‐
dagógicas presentes nesses documentos que dizem como a inclusão de alunos com defi‐
ciência está acontecendo nesse espaço.

cesso de ensino-aprendizagem caracterizada pela simples transmissão de conhecimen‐
tos (CASEIRO e GEBRAN, 2008, p. 142).

Página 54

A avaliação dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e/ou
altas habilidades/superdotação deve ser elaborada através de parecer descritivo pelo
professor da classe comum e do professor do Atendimento Educacional Especializado,
considerando todos os aspectos do desenvolvimento da aprendizagem desses alunos.
A avaliação final deve conter a indicação de permanência ou avanço nos diversos ní‐
veis de ensino, estabelecendo consenso entre professores, a equipe diretiva e a família
dos alunos envolvidos (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 2015, ESCOLA nº 10, grifo
nosso).



O serviço de apoio especializado ao aluno com deficiência está presente na maioria das
escolas, contudo, são profissionais que não trazem em sua formação conhecimentos es‐
pecíficos na área da E.E., além do que são menos valorizados do que os professores re‐
gentes. Um sério problema a ser pensado e resolvido pelos que coordenam a E.E. do
município.

Na totalidade das escolas urbanas investigadas, existe a sala multifuncional e o AEE é ofe‐
recido; em sentido contrário, no total de escolas rurais investigadas, a sala multifuncional
não é uma realidade e, consequentemente, o AEE também não, o que representa um ponto
de atenção devido ao fato de que em todas as regiões podem ser encontradas pessoas
com deficiências. Esses educandos que se encontram na zona rural ficam desassistidos
em suas necessidades? Todavia, observamos que as escolas urbanas que contam com o
AEE em seus espaços ainda não entenderam sua importância, sendo que em seus PPP
consta apenas a existência de tal atendimento; mas como ele acontece, em quais perspec‐
tivas, com quais estruturas de atendimento, quais seus sistemas de avaliação, entre outras
considerações, não são preocupações, ainda, da comunidade escolar.

A avaliação adaptada, praticamente, ainda não é prevista por nossas escolas municipais, o
que se torna um importante ponto de reflexão, uma vez que alunos com deficiências, ago‐
ra, são uma realidade em praticamente todas as escolas, o que torna imperioso que as
mesmas revejam suas formas de avaliação tradicionais e excludentes.

As análises dos PPP reforçam a realidade de que a inclusão educacional em Jataí nem se‐
quer está prevista nos principais documentos que orientam as unidades escolares, o que
representa uma grande preocupação, porque precisa existir a previsibilidade de ações no
sentido de tornar a escola inclusiva, para que depois ela realmente se transforme; se nem
a previsão existe, consequentemente, a inclusão não se tornará uma realidade. No entanto,
é importante pontuarmos que essas instituições existem num contexto social no qual a in‐
clusão social também ainda não é real. Nesse sentido, as instituições educacionais ape‐
nas têm reproduzido o que se vê em sociedade, razão pela qual reforçamos a necessidade
da escola em buscar por caminhos que transformem suas práticas, hoje apenas reproduto‐
ras, em práticas emancipadoras.

Este estudo apresentou algumas limitações no que se refere à investigação da realidade
educacional atualmente vivida pelas pessoas com deficiências nas escolas municipais de
Jataí/GO, mas entendemos que o objetivo foi alcançado, não no sentido de ter esgotada a
discussão ou de inferirmos sobre o fato de os PPP das unidades escolares pouco compre‐
enderem a complexa proposta de uma educação inclusiva da qual todos se dispõem, sem,
contudo, conseguirem garanti-la nem mesmo em nível documental. Mas, sim, pelo fato de
compreendermos essa realidade dentro de um contexto maior, e, a partir daí, trazermos al‐
gumas sugestões para superação dessa atual realidade de exclusão ainda vigente no nos‐
so sistema educacional, com vistas a tornar a educação municipal de Jataí uma educação
democrática e voltada para a emancipação humana.
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Nota de rodapé 2
Possivelmente, há casos em que o atendimento precisa ser prestado em classes ou esco‐
las especializadas, mas admitir que a lei sugira isso é nocivo e discriminatório, uma vez
que o mesmo só poderá ser ofertado mediante aceitação da pessoa com deficiência ou
seu responsável, e não como imposição da lei. Existe a preocupação com o desconheci‐
mento de critérios convenientes para definir quem e por que é necessário o atendimento
em lugares especializados (MINTO, 2002; MANTOAN, 2004).

Nota de rodapé 3
Para Mara Gabrilli (2016), relatora do projeto que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão (LBI -
Lei 13.146/15), essa lei instrumentaliza a convenção da ONU sobre o direito das pessoas
com deficiência. De acordo com esta legislação, constitui dever do Estado, da família, da
comunidade escolar e de toda a sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa
com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discrimina‐
ção. Para tanto, a LBI trouxe uma série de novidades para a área, como a oferta de um au‐
xiliar de vida escolar na educação básica e a multa e reclusão ao gestor que recusar ou di‐
ficultar o acesso do educando com deficiência. Isso significa que nenhuma escola particu‐
lar poderá, por exemplo, cobrar taxas aditivas ou recusar sua matrícula.



Educação Especial e Inclusão
Pesquisas do Centro Oeste Brasileiro

Autoras:
Daniela Maria Ferreira Campos, Danúsia Cardoso Lago, Maria Marta Lopes Flores

Introdução

A formação continuada deve possibilitar aos professores reflexões sobre o comprometi‐
mento com a aprendizagem e o desenvolvimento de seus alunos, pois o despreparo e a fal‐
ta de conhecimentos estão diretamente relacionados com a formação ou capacitação re‐
cebida tanto durante a formação inicial quanto continuada. Essa capacitação é um dos
principais desafios da inclusão escolar, pois quando se trata de educação inclusiva, os as‐
pectos ligados à formação docente devem ser considerados, uma vez que o professor é o
mediador fundamental nesse processo e sua formação deve atender às necessidades e
aos desafios de escolarizar todos os alunos na escola comum (ALMEIDA, 2004; CAPELLI‐
NI, MENDES, 2007; PLETSCH, 2009; MENDES e VIRALONGA, 2014; LAGO, 2014).

Pesquisas recentes sobre formação continuada de professores destacaram que, de manei‐
ra geral, os profissionais da escola não estão preparados para atuarem com alunos Públi‐
co-Alvo da Educação Especial - PAEE, principalmente pela falta de cursos que contemplem
a demanda advinda da inclusão escolar. Esses estudos apontaram a necessidade de am‐
pliação de cursos para professores que sejam mais próximos das demandas advindas da
sua atuação no contexto da escola e da sala de aula por meio de uma parceria colaborati‐
va entre professores da educação especial e da escola comum, bem como entre as univer‐
sidades e as escolas (PLETSCH, 2009; LAGO, 2010; RODRIGUES e LIMA-RODRIGUES 2011;
DIAS, ROSA e ANDRADE, 2015; MENDONÇA e SILVA, (2015)).

Várias pesquisas de formação continuada no Brasil já foram desenvolvidas no contexto es‐
colar, com base na colaboração entre os profissionais, de forma exitosa: Silva (2014); Sou‐
za (2011); Braum (2012); Caramori (2014); Lago (2014); Vilaronga e Mendes, (2014). Essas
pesquisas versam sobre a formação continuada em serviço de professores para atuar em
contextos escolares inclusivos de forma colaborativa. Os resultados desses estudos des‐

Contribuições da consultoria colaborativa para pro-
fessores que atuam com alunos com deficiência
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tacaram a importância de se trabalhar as dificuldades reais dos profissionais da escola, de
forma a contribuir para o aprimoramento de suas práticas pedagógicas e de suas atuações
junto aos alunos com deficiência na escola comum.

A colaboração entre os diversos profissionais da escola, tanto por meio do ensino colabo‐
rativo quanto pela consultoria colaborativa, desenvolvida no âmbito escolar rompe com a
cultura do trabalho isolado, pois os saberes e responsabilidades passam a ser comparti‐
lhados entre todo o grupo. A estratégia da colaboração no contexto escolar tem favorecido
a escolarização dos alunos com e sem deficiência e promovido o desenvolvimento pessoal
e profissional dos docentes.

O presente artigo tem como objetivo analisar as contribuições de uma formação continua‐
da para professores, que atuam com alunos com deficiência, por meio de um curso basea‐
do na Consultoria Colaborativa. Este estudo faz parte de uma pesquisa de Mestrado em
Educação 1  e os resultados aqui apresentados é um recorte dos dados da Dissertação. A
subcategoria aqui analisada: “As contribuições de um Curso de Formação Continuada ba‐
seado na consultoria colaborativa”. Essa subcategoria faz parte de uma das categorias de
avaliação do referido curso.

O princípio da colaboração no contexto da educação
inclusiva

A prática da colaboração no contexto da educação inclusiva requer mudanças na organiza‐
ção da escola, bem como no trabalho dos seus educadores, de maneira a romper com a
cultura do trabalho isolado e desenvolver um trabalho em equipe, favorecendo uma nova
cultura em que os conhecimentos e os saberes são compartilhados entre os pares e, as‐
sim, oportunizar a aprendizagem de todos os alunos (CAPELLINI, MENDES, 2007).

Para uma efetiva atuação em colaboração no espaço escolar é importante que tanto os
professores da classe comum quanto do ensino especial assumam responsabilidades
compartilhadas: planejamento das atividades, das aulas, das avaliações e replanejamento
dessas, visando práticas educativas que atendam a diversidade de todos os alunos e tam‐
bém favoreçam aos docentes seu desenvolvimento pessoal e profissional (CAPELLINI,
MENDES, 2007; TARTUCI, 2011).

Os estudos de Tartuci (2011); Zanata e Capellini, (2013) e Lago (2014) destacaram a im‐
portância de todos os profissionais da escola desenvolver habilidades para o trabalho em
colaboração, modificando a cultura do trabalho isolado dentro da equipe escolar, possibili‐
tando uma moderna cultura em que prevaleçam os saberes compartilhados entre todo o
grupo; propiciando aos educadores desempenhar o seu papel de modo mais seguro.
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A proposta da escola inclusiva remete a uma escola de qualidade que consiga atender de
maneira mais eficiente e responsiva o fracasso escolar de parte do seu alunado, inclusive
àqueles que apresentam alguma deficiência. Para tanto, torna-se relevante que todos os
profissionais da escola - sejam eles professores, gestores e coordenadores - reflitam criti‐
camente as intencionalidades educativas que estão postas, a concepção que se tem de
deficiência e das práticas pedagógicas utilizadas para ensinar todos os alunos. A concreti‐
zação dos princípios da inclusão escolar só terá chance de se efetivar se houver investi‐
mentos em formação de professores do ensino comum e especial e um trabalho em cola‐
boração de ambos, somando-se ao apoio de outros profissionais especializados ((PLETS‐
CH, 2009; LAGO, 2010; RODRIGUES e LIMA-RODRIGUES 2011; VIRALONGA E MENDES,
2014; DIAS, ROSA e ANDRADE, 2015; MENDONÇA e SILVA, (2015).

O princípio da colaboração tem se revelado uma importante estratégia para melhorar o de‐
sempenho acadêmico dos alunos com e sem deficiência, pois nessa parceria os professo‐
res não trabalham sozinhos, pois necessitam compartilhar responsabilidades e desenvol‐
ver habilidades visando o objetivo comum que é escolarizar todos os alunos. Contudo, é
preciso entender que os envolvidos no trabalho colaborativo devem ser todos aqueles que
fazem parte da cultura escolar: professores, administradores, comunidade e o próprio sis‐
tema escolar (MENDES 2006; BRAUM, 2012; LAGO, 2014; CARAMORI, 2014; VIRALONGA e
MENDES, 2014).

Mendes, Vilaronga e Zerbato (2014, p. 11) destacaram estratégias importantes para se tra‐
balhar nos cursos de formação para que os profissionais da educação consigam minimi‐
zar as barreiras da aprendizagem e ofertar um ensino de qualidade para todos os alunos,
dentre elas: a) oferecer informações e quebrar mitos e preconceitos; b) garantir formação
permanente para todos os profissionais envolvidos no processo; c) valorizar o professor

Na perspectiva colaborativa essa estrutura une os professores e os encoraja a novas
interações legitimando o conhecimento prático dos professores quanto ao desenvolvi‐
mento profissional da equipe. Essa abordagem permite também que os professores tor‐
nem-se mais atentos à necessidade de melhoria quando se viabiliza para eles e com
eles a análise e a observação de seu próprio perfil e aprendem apoiados na delimitação
e solução de problemas por meio da reflexão sobre seus sucessos e fracassos (ZANA‐
TA, CAPELLINI, 2013).

A construção de uma rede de apoios, envolvendo a contratação de profissionais, treina‐
mento e articulação da prestação de seus serviços de forma coletiva e colaborativa na
escola. É importante considerar que o apoio desses serviços profissionais especializa‐
dos na escola ou em sala de aula pode não partir de um princípio de via de mão única,
em que pessoas experts tratam do assunto como se os profissionais que já se encon‐
tram na escola não tivessem nada a oferecer. Ao contrário, o trabalho em conjunto exi‐
ge um compartilhar coletivo, em que ninguém se encontrará em um lugar de simples
aprendiz de novas práticas e estratégias, mas sim de profissionais que se unem para
compartilhar conhecimentos e práticas em busca de um objetivo único, que é a escola‐
rização de todos os alunos (MENDES, VIRALONGA e ZERBATO, 2014, p. 43).
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por importantes tarefas da escola; d) estabelecer sistemas de colaboração e/ou coopera‐
ção, criando e/ou fortalecendo uma rede de apoio.

Os modelos de colaboração – Ensino Colaborativo e Consultoria Colaborativa – já são re‐
conhecidos pela academia como estratégias eficazes para favorecer a inclusão escolar e
podem ser propostos entre professores do ensino comum, do ensino especial e demais
profissionais da escola. A política de inclusão escolar brasileira continua ignorando essa
alternativa de suporte ao priorizar e estimular serviços de apoio baseados no atendimento
educacional especializado fora da sala de aula comum, ofertado em salas de recursos ou
em instituições especializadas. Para se efetivar a inclusão escolar e garantir minimamente
a escolarização de todos os alunos é necessário formar a equipe escolar para trabalhar de
forma colaborativa. Contudo, isso demanda tempo e investimento por parte do poder pú‐
blico, assim os profissionais da educação continuam trabalhando de maneira isolada
(MENDES, 2006).

Mendes, Vilaronga e Zerbato (2014) afirmam que o modelo de trabalho baseado no Coen‐
sino é pautado na abordagem social porque pressupõe que a escola deve ser modificada e
que é preciso qualificar o ensino ministrado na classe comum; pressupõe mudança na or‐
ganização escolar, como a contratação de professores de Educação Especial em número
suficiente para oferecer suporte na classe comum; a formação de equipes colaborativas; a
inserção dos recursos materiais necessários na classe comum e a melhoria do ensino
para todos os alunos.

Na Consultoria Colaborativa é possível um profissional especializado contribuir na resolu‐
ção de problemas ligados à aprendizagem dos alunos; nessa relação professor e consultor
podem se beneficiar aprendendo e ensinando ao mesmo tempo. De acordo com Mendes,
Vilaronga e Zerbato (2014, p. 17), o trabalho de colaboração entre profissionais da educa‐
ção comum e especial é eficaz para resolver os problemas administrativos, pedagógicos,
comportamentais - e também promover o desenvolvimento pessoal e profissional de todos
os envolvidos - pesquisadores, estudantes de graduação e pós-graduação, professores, di‐
retores, alunos com e sem deficiências - e das escolas inclusivas. Dessa forma, permite
que todos os participantes coloquem-se em situação de aprendizes, havendo, portanto,
uma relação de troca uns com os outros.

Segundo Souza (2011), a Consultoria Colaborativa traz em seu cerne a reflexão e a ação
no contexto investigado e mostra-se como uma possibilidade de instrumentalizar o profes‐
sor para compreender melhor os fenômenos educacionais, especificamente na promoção
da inclusão de alunos com deficiência e no desenvolvimento profissional do professor.
Ainda de acordo com a autora, a Consultoria é para o professor um processo de resolução
de problemas que ocupa um período de tempo e segue determinados estágios. Durante
todo esse processo, o consultor assiste o professor na sala de aula para maximizar o de‐
senvolvimento educacional dos estudantes. O intercâmbio é colaborativo, havendo ênfase
no papel igualitário entre professor e pesquisador, e o professor está livre todo o tempo
para aceitar ou rejeitar as soluções recomendadas durante a Consultoria.



Silva (2010) e Mendes, Vilaronga e Zerbato, (2014) elencaram benefícios diretos e indire‐
tos para todos os envolvidos no processo de Consultoria Colaborativa Escolar com desta‐
que para: o desenvolvimento de uma relação próxima com os envolvidos; a oportunidade
para os consultantes de receber assistência para lidar com dificuldades acadêmicas e
comportamentais dos alunos; a geração de ideias que acontece mais facilmente quando
duas ou mais pessoas estão envolvidas na resolução de um problema; a probabilidade de
que questões subjacentes (frequentemente sistêmicas) sejam levadas por meio da discus‐
são de problemas específicos relacionado com o aluno; sensação de segurança entre os
consultantes, que sabe que existe um profissional para ajudá-los na busca pela solução de
um problema; melhora nos serviços oferecidos para os alunos; potencial geração de ideias
para o desenvolvimento e implantação de programas educacionais.

Nesse contexto, o papel principal do consultor escolar é favorecer assistência para os con‐
sultantes em relação à aprendizagem, ao desenvolvimento acadêmico e a escolarização
de todos alunos, com ou sem deficiência; dessa forma, ele pode contribuir para melhorar a
forma de atender os alunos público-alvo da educação especial na escola comum, bem
como oportunizar um desenvolvimento profissional centrado no próprio ambiente escolar.

Percurso da pesquisa

O projeto foi submetido à aprovação da Subsecretaria Regional de Educação – SRE de Ca‐
talão – Goiás, por meio do Termo de Anuência e ao Comitê de Ética da Universidade Fede‐
ral de Goiás - aprovado por meio do Parecer nº 2.013.294. Após anuência desses órgãos
as professoras participantes receberam todas as informações necessárias acerca da sua
participação na pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido –
TCLE.

Os dados foram produzidos na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão durante
o curso de formação continuada: “Consultoria Colaborativa Educacional viabilizando a co‐
laboração entre profissionais da escola que atuam com alunos com deficiência intelectual
- na rede de ensino estadual de Catalão – Goiás 2 ”.

Participaram dessa pesquisa cinco professoras de duas escolas públicas estaduais da ci‐
dade de Catalão que cursaram a referida formação continuada. Entre essas participantes
estavam presentes profissionais que atuavam em diferentes funções no ambiente escolar:
gestora, coordenadora pedagógica, professora de apoio à inclusão escolar, professora do
AEE. Essas participantes foram identificadas por nomes fictícios visando à preservação da
identidade de cada uma delas, sendo respectivamente: Acácia, Íris, Jasmim, Margarida,
Liz.
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Em relação à formação inicial e continuada das cinco participantes verificou-se que todas
são pedagogas e possuem curso de pós-graduação em nível de especialização na área da
Educação, sendo que uma possui Mestrado. A faixa etária da maioria das professoras es‐
tava acima dos 40 anos de idade; o tempo de experiência docente, para três participantes
era em torno de 20 anos e para duas participantes era de dois anos.

Um dos instrumentos de coleta de dados foi um roteiro de entrevista semiestruturada, se‐
guida do diário de campo, com as observações da pesquisadora. As entrevistas foram gra‐
vadas em áudio, cada entrevista durou cerca de 40 minutos a 1 hora e 15 minutos, as infor‐
mações advindas desse processo foram transcritas de maneira a não revelar os vícios de
linguagem. Os trechos selecionados e transcritos nos resultados estão dispostos com re‐
cuo de texto de 4 (quatro) centímetros e letra em itálico para diferenciar das citações teó‐
ricas; esses critérios foram baseados nos estudos de Manzini (2012).

O procedimento de análise adotado nessa pesquisa possibilitou a identificação de elemen‐
tos pertinentes sobre o conteúdo investigado, ou seja, as entrevistas foram baseadas na
análise de conteúdo de Bardin, (2016) e Franco, (2003) e a análise interpretativa apoiou-se
nos indícios da perspectiva histórico cultural, bem como no referencial teórico que versa
sobre a temática.

As contribuições de um curso de formação continuada ba-
seado na consultoria colaborativa

As cinco participantes relataram que os conhecimentos adquiridos durante essa formação
auxiliaram na forma de escolarizar os alunos com deficiência. Apontaram que o trabalho
de Consultoria Colaborativa desenvolvido nas escolas foi realmente um diferencial, pois a
partir dessa parceria perceberam a importância da continuidade nos estudos sobre a te‐
mática ao analisarem os temas abordados durante o curso; ampliaram o conhecimento so‐
bre as atividades pedagógicas adaptadas e sobre como avaliar pedagogicamente os alu‐
nos com deficiência.

As participantes foram unânimes em relatar que a concepção acerca da deficiência e as
possibilidades de se trabalhar o desenvolvimento desses alunos foram sendo ressignifica‐
das a cada encontro dessa formação e que o fato de parte dessa formação ocorrer dentro
do ambiente escolar contribuiu para perceberem a importância da colaboração entre os
vários profissionais da escola como estratégia para a inclusão escolar.
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Excerto 1 – Depois que a gente estuda a importância da colaboração na educação es‐
pecial, a perspectiva da gente enquanto profissional muda. Eu achava que nem era pos‐
sível isso, nunca tinha pensado nessa perspectiva do que seria o ensino colaborativo e
a consultoria colaborativa porque a gente já vem com essa cultura do trabalho isolado



O estudo de Caramori (2014) também apontou que a formação deve ocorrer dentro do am‐
biente escolar, contando com a participação de todos os envolvidos no processo educativo
e destaca que o formato de trabalho na prática com a prática, por meio da colaboração, re‐
solvendo problemas reais enfrentados pelos professores, repercute positivamente no
aprendizado e na atuação profissional.

O relato da Professora Liz indica que a deficiência não pode ser utilizada como justificati‐
va para a não escolarização desses alunos. Todos os profissionais da escola, de acordo
com suas atribuições, deveriam se responsabilizar pela inclusão escolar dos alunos que
apresentam alguma deficiência; para isso, é indispensável pensar na formação de todos
esses profissionais que fazem parte do contexto educacional, de modo que possam en‐
frentar os desafios postos pela educação contemporânea dentro da real necessidade da
escola, onde os problemas são comuns a todos que dela fazem parte (PLETSCH, 2009,
LAGO; 2010; ALMEIDA, 2016).

Segundo Lago (2009, p. 2040), “na colaboração é preciso acreditar que a aula pode ser mo‐
dificada e organizada para que alunos com deficiência possam aprender ou diminuir as di‐
ficuldades com relação aos demais colegas”. Dessa forma, por meio da Consultoria Cola‐
borativa, é possível ampliar saberes e elaborar estratégias que favorecessem o desenvolvi‐
mento acadêmico dos alunos com deficiência, assim como contribuir para o desenvolvi‐
mento profissional da equipe escolar que trabalha em favor da diversidade, inclusive da
gestão escolar.

As pesquisas realizadas por Capellini (2012); Viralonga (2014) e Lago (2014) destacam
que o gestor deve ser o primeiro a se conscientizar do seu papel na organização da escola
de modo que se torne inclusiva. O gestor precisa ter conhecimentos para mobilizar práti‐

enquanto aluno e enquanto profissional. E essa perspectiva, eu acho que seria a solu‐
ção, com certeza, pra melhorar a educação porque a facilidade de um professor pode
ser a dificuldade do outro, e assim por diante; é uma troca. A primeira resistência e bar‐
reira foram comigo mesma, [...] mas a partir do momento que a gente foi tentando, mo‐
dificando e sendo mais otimista, é que fez a diferença. [...] (Professora Acácia)

Excerto 2 - “Nossa, eu achei excepcional! Porque é tão difícil o pesquisador fazer esse
trabalho dentro da escola, não é? [...] Eu acho que isso ajuda, acho que é contagiante;
esse trabalho feito diretamente na escola de avaliar o nível de desenvolvimento dos
alunos nos deu uma posição real, do que o aluno realmente é capaz de aprender, de de‐
senvolver [...]” (Professora Liz)
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O gestor da escola na perspectiva inclusiva deve desenvolver ações que priorizam a es‐
colarização de todos os alunos, incentivar o desenvolvimento profissional de todos os
membros da equipe escolar e favorecer as parcerias com instituições, nos diversos
segmentos sociais, para efetivar práticas inclusivas na escola comum (CAPELLINI,
2012, p. 51).



cas inclusivas entre sua equipe para que assim todos possam colaborar. O relato, a seguir,
de uma das participantes que era gestora corrobora com essa afirmativa:

A cinco participantes relataram que a orientação “in loco”, por meio da Consultoria Colabo‐
rativa, e o suporte durante todo o curso foram de grande valia para que conseguissem de‐
sempenhar melhor suas funções; sobretudo, algumas como a do professor de apoio e do
AEE, as quais ainda não tinham muita clareza do papel a ser desempenhado. Nesse senti‐
do, ressaltaram que a consultoria colaborativa atrelada à credibilidade e experiência da
professora formadora ajudou a trilhar outros caminhos e possibilidades no trabalho junto
aos alunos com deficiência.

O referido curso baseado na Consultoria Colaborativa teve como foco as questões educa‐
cionais relativas ao aluno com deficiência e não na deficiência em si; diferente do modelo
médico-pedagógico que ressalta as questões biológicas para definir as demandas pedagó‐
gicas. Conforme a teoria Vygotskyana, a deficiência deve ser considerada no sentido de
possibilitar ações específicas e formas diferenciadas para impulsionar a aprendizagem do
aluno. O trabalho colaborativo busca as possibilidades de aprendizagem dos alunos visan‐
do o seu desenvolvimento acadêmico e humano; de acordo com a teoria histórico-cultural,
o professor deve proporcionar a todos os alunos os conhecimentos sistematizados e
construídos historicamente pela humanidade (SILVA, 2013; LAGO, 2014; MENDES, VIRA‐
LONGA e ZERBATO, 2014).

Excerto 2 - [...] contribuiu muito, quando vou conversar com a minha equipe e com os
pais eu tenho mais argumento, eu tenho outro olhar sobre o trabalho delas em relação
ao aluno com deficiência [...] eu enquanto gestora tenho uma visão geral, observo o
comportamento dos alunos, converso com eles e também observo o professor e as ati‐
tudes deles em relação ao aluno com deficiência [...] eu preciso entender a deficiência
dele, as limitações, as possibilidades de aprendizagem e incentivá-los sempre. A gente
percebe quando o professor tem formação para trabalhar a favor desses alunos, o de‐
senvolvimento deles acontece de maneira mais abrangente [...]. (Professora Liz)

Excerto 3 - Eu acho que esse foi o diferencial do curso, ao mesmo passo que o profes‐
sor foi para a universidade adquirir os conhecimentos teóricos, a professora formadora
veio para nossa escola conhecer os nossos alunos e nos ajudar a direcionar o trabalho
com eles por meio da consultoria; [...] Eu cresci muito com esse acompanhamento por
meio da consultoria porque como eu não tinha experiência como professora de apoio, e
ela (refere-se à formadora) vai norteando, vai dando segurança, [...., [...]. E por meio da
consultoria, ela foi elencando vários pontos que ela observava de avanços e que eu, por
essa ansiedade de querer vê-lo responder como os demais responderiam, não conse‐
guia observar os avanços dele. (Professora Acácia)
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Excerto 4 – [...] a gente só consegue alcançar o objetivo final se tiver essa rede de cola‐
boração, e essa colaboração tem que ser entre todos os profissionais da escola; pro‐
fessor regente, de apoio, do AEE e coordenação. Enquanto a rede não estiver bem liga‐



A partir da análise dos relatos, verificou-se que as professoras participantes romperam
com o paradigma que sustenta a maneira excludente de ensinar e propôs recursos peda‐
gógicos que possibilitaram aos seus alunos o acesso aos conteúdos acadêmicos. Cabe à
equipe escolar elaborar propostas pedagógicas baseadas nas especificidades do aluno
com deficiência, organizar os conteúdos de acordo com os ritmos de aprendizagem dos
alunos, rever metodologias de ensino, de forma que essas auxiliem na motivação dos alu‐
nos; conceber a avaliação como um processo, visando ao progresso de todos os alunos

Os relatos dessas professoras enfatizam a importância do trabalho realizado em colabora‐
ção com as escolas e nas escolas. Segundo Mendes, Vilaronga e Zerbato (2014) e Lago
(2014), a prática atual em Educação Especial mais promissora é a prática da colaboração
entre os profissionais da escola e da educação especial, tanto por meio do ensino colabo‐
rativo quanto pela consultoria colaborativa.

Nesse sentido, embora a formação dessas profissionais tenha sido voltada para o trabalho
em ambientes homogêneos, essa formação continuada conseguiu mostrar outro viés, ou
seja, o trabalho voltado para diversidade e pautado nos princípios da inclusão escolar, con‐
templando aspectos da Educação Especial associada ao cotidiano de suas realidades
escolares.

Os resultados, de maneira geral, apontaram a formação docente como um processo de de‐
senvolvimento profissional emancipatório, como evolução, como continuidade de experi‐
ências. As participantes ressaltaram a importância da formação em serviço, pois nesse
curso conseguiram atrelar teoria e prática articulando diferentes saberes ao buscarem
atender às demandas da escolarização desses alunos nas escolas onde atuam.

Considerações finais

De maneira geral, as cursistas relataram que a parceria Universidade/Escola estabelecida
por meio da consultoria colaborativa é fundamental na ampliação do conhecimento
das(os) professoras(es) da Educação Básica. De acordo com os relatos foi um curso que

da e realmente colaborativa não irá funcionar bem, irá comprometer o funcionamento.
[...]. (Professora Margarida)

Excerto 5 – “Esse curso ajudou a trabalhar não só com os alunos com deficiência, mas
também os que não têm nenhuma deficiência, mas têm outras peculiaridades no com‐
portamento, na carência, no abandono emocional por parte das famílias; [...] meu olhar
ficou mais sensível às diferenças dos alunos. [...]. A consultoria me ajudou muito no
trabalho com o aluno com DI que acompanho [...] a consultoria e a experiência da pro‐
fessora formadora com a deficiência intelectual me auxiliou muito nesse trabalho. Hoje
não faço mais aquelas tarefas infantilizadas, repetitivas e sem novidades.” (Professora
Íris)



trouxe a expertise da pesquisadora nessa área sem deixar de atrelar teoria e prática, pois
além da formação na universidade com relatos de experiências, parte teórica, planejamen‐
to, avaliações, adaptações curriculares, a pesquisadora prestou a consultoria colaborativa
nas escolas para conhecer a realidade dos profissionais envolvidos nessa formação, bem
como a realidade dos alunos com deficiência intelectual matriculados nessas escolas.

As participantes destacaram que os conhecimentos adquiridos acerca da deficiência, das
possibilidades de aprendizagem e do modo de escolarizar esses alunos foram de grande
valia tanto para as mudanças de suas concepções quanto das suas práticas pedagógicas
juntos aos alunos com deficiência. Essas mudanças refletiram na atuação profissional
dessas participantes e, também na equipe gestora, visto que passaram a acreditar na es‐
colarização desses alunos.

Os resultados analisados apontaram para a necessidade de ampliação de cursos de for‐
mação continuada que sejam mais próximos da realidade vivenciada pelos profissionais
da escola e por seus alunos com deficiência, bem como a colaboração entre os profissio‐
nais da Educação Especial e da escola comum como sendo uma perspectiva real de apoio
à inclusão escolar.

Apesar de destacar a importância da colaboração entre os profissionais para se efetivar
práticas inclusivas, as participantes admitem que essa ainda não acontece de maneira sa‐
tisfatória no ambiente escolar, principalmente entre o professor regente, de apoio e do
AEE. Uns dos caminhos apontados para essa efetivação seria por meio dos cursos de for‐
mação para todos os profissionais envolvidos no processo de inclusão escolar. Muitas ain‐
da não conheciam essa perspectiva da colaboração e tampouco tinham vivenciado nas
suas práticas.

A visão das cinco professoras em relação a essa formação foi muito positiva no que se re‐
fere aos conteúdos trabalhados sobre Educação Especial e alunos com deficiência, pois
ressaltaram que se apropriaram dos conhecimentos teóricos sobre a Educação Especial e
das especificidades da forma de escolarizar esses alunos de forma colaborativa.

Sobre os(as) autores(as)

Daniela Maria Ferreira Campos é pedagoga, professora da rede estadual de Educação do
Estado de Goiás, mestre em Educação pela Universidade Federal de Goiás pelo Programa
de Pós-Graduação em Educação da Regional Catalão. Experiência em Tecnologias na Edu‐
cação, Formação de Professores e Educação Inclusiva e Pesquisa Colaborativa. Atualmen‐
te, atua como professora da Sala de Recurso Multifuncional da Escola Estadual João Neto
de Campos. Autora da dissertação de mestrado cujo título é: Formação Continuada de Pro‐

Página 64



fessores por Meio da Consultoria Colaborativa: Contribuições para Atuação Profissional no
Contexto da Inclusão Escolar

Danúsia Cardoso Lago possui graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual do Su‐
doeste da Bahia (UESB/2005), mestrado e doutorado em Educação do Indivíduo Especial
pela Universidade Federal de São Carlos - Conceito 6 (UFSCar/2010 e 2014). Atualmente é
professora adjunta da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) e pesquisadora pós-
doc na Universidade Federal de Goiás (UFG), Regional Catalão - Programa de Pós-Gradua‐
ção em Educação. Tem experiência na área de Educação com ênfase na formação de pro‐
fessores, atuando, principalmente, nos seguintes temas: educação especial, inclusão esco‐
lar, deficiência intelectual, ensino colaborativo, políticas públicas de inclusão escolar, está‐
gio supervisionado.

Maria Marta Lopes Flores possui graduação em Pedagogia pela Pontifícia Universidade Ca‐
tólica de Goiás (PUC/GO-1991), mestrado em Educação pela Universidade Federal de Uber‐
lândia (UFU/2000) e doutorado em Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba
(UNIMEP/2005) e pós-doutorado pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Atual‐
mente é professora titular da Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão (UFG).
Tem experiência na área de Educação com ênfase em Inclusão Escolar - políticas e Práti‐
cas, atuando nos seguintes temas: Educação Infantil, Formação de Professores, Financia‐
mento da Educação, Gestão Escolar. É professora do programa de Pós-Graduação em Edu‐
cação e coordena a linha de pesquisa deste programa denominada Práticas Educativas,
Formação de Professores e Inclusão. É vice-líder do grupo de Pesquisa Práticas Educati‐
vas e Inclusão-Neppein do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológi‐
co (CNPq). É vice-chefe da Unidade Acadêmica Especial de Educação (UAEE).

Referências

ALMEIDA, M. L. de. Formação continuada como processo crítico-reflexivo colaborativo:
possibilidades de construção de uma prática inclusiva. 2004. 263 f. Dissertação (Mestrado
em Educação)–Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal do Espíri‐
to Santo, Vitória, 2004.

BRAUM, P. Uma intervenção colaborativa sobre os processos de ensino e aprendizagem
do aluno com deficiência intelectual. Rio de Janeiro: Universidade do Estado do Rio de Ja‐
neiro (UERG), 2012.

CAPELLINI, V. L. M. F.; MENDES, E. G. O ensino colaborativo favorecendo o desenvolvimen‐
to profissional para a inclusão escolar. Educare et Educare. Revista de Educação. v. 2, n. 4,
jul/dez. 2007. P. 113-128.

Página 65



CARAMORI, P. M.. Estratégias pedagógicas e inclusão escolar: um estudo sobre a forma‐
ção continuada em serviço de professores a partir do trabalho colaborativo. 2014. 305 f.
Tese (Doutorado)–UNESP - Araraquara – SP.

DIAS, M. Á. de L.; ROSA, S. C.; ANDRADE, P. F. Os professores e a educação inclusiva: iden‐
tificação dos fatores necessários à sua implementação. Psicol. USP, dez, 2015, v. 26, n. 3,
p.453-463.

LAGO, D. C. Ensino e consultoria colaborativa no processo de inclusão escolar de alunos
com deficiência: análise de uma experiência. In: V CONGRESSO BRASILEIRO MULTIDISCI‐
PLINA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. 2009. Londrina – Paraná. Anais... Londrina.

______. Atendimento Educacional Especializado para alunos com deficiência intelectua ba‐
seado no coensino em dois municípios. 270 f. 2014. Tese (Doutorado em educação especi‐
al)–Universidade Federal de São Carlos, São Carlos – SP.

______. Reflexos da política nacional de inclusão escolar no município-pólo de Vitória da
Conquista/Bahia. 168 f. 2010. Dissertação (Mestrado em educação especial) Universidade
Federal de São Carlos. São Carlos – SP.

MENDES, E. G., Colaboração entre ensino regular e especial: o caminho do desenvolvimen‐
to pessoal para a inclusão escolar. In: MANZINI, E. J.Inclusão e acessibilidade. Marília:
ABPEE, 2006. p. 29-41.

MENDES, E. G.; VILARONGA, C. A. R.; ZERBATO, A. P. Ensino colaborativo como apoio à in‐
clusão escolar: unindo esforços entre educação comum e especial. São Carlos: UFSCar,
2014.

MENDONÇA, F. L. de R.; SILVA, D. N. H. A formação docente no contexto da inclusão: para
uma nova metodologia. Cad. Pesqui., set. 2015, v. 45, n. 157, p.508-526.

PLETSCH, M. D. A formação de professores para a educação inclusiva: legislação, diretri‐
zes políticas e resultados de pesquisas. Educ. rev., 2009, n. 33, p.143-156.

RODRIGUES, D.; LIMA-RODRIGUES, L. Formação de professores e inclusão: como se refor‐
mam os reformadores? Educ. rev., set. 2011, n. 41, p.41-60. ISSN 0104-4060.

SILVA, J. C. A apropriação da psicologia histórico-cultural na educação infantil brasileira:
análise de teses e documentos oficiais no período de 2000 a 2009. 279f. 2013. Tese (Dou‐
torado em Educação)-Universidade Federal de São Carlos – UFSCar, São Carlos-SP.

<



SILVA, J. C. A apropriação da psicologia histórico-cultural na educação infantil brasileira:
análise de teses e documentos oficiais no período de 2000 a 2009. 279f. 2013. Tese (Dou‐
torado em Educação)–Universidade Federal de São Carlos – UFSCar. São Carlos-SP.

SILVA, M. R. da. A formação dos professores de atendimento educacional especializado
de Goiás. 193f. Dissertação (Mestrado em educação). Universidade Federal de Goiás – Re‐
gional Catalão. Catalão-Goiás. 2014.

SOUZA, S. V. DE, Consultoria colaborativa: possibilidades e limites para a prática pedagó‐
gica do professor da sala regular com alunos surdos. 129f. 2011. Dissertação (Mestrado
em educação brasileira)–Universidade Federal de Alagoas. Maceió – AL.

TARTUCI, D.. Professor de Apoio, seu Papel e Sua Atuação na Escolarização de Estudantes
com Necessidades Educacionais Especiais em Goiás. In: VII ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE PESQUISADORES EM EDUCAÇÃO ESPECIAL. 2011, Londrina. Anais...
Londrina.

VILARONGA, C. A. R.; MENDES, E. G. Ensino Colaborativo para Apoio à Inclusão Escolar:
práticas colaborativas entre os professores. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos.
Brasília, v. 95, n. 239, p. 139 a 151. 2014.

ZANATA, E. M; CAPELLINI, V. L. M. F. A construção de uma escola inclusiva por meio da co‐
laboração. KONKIEWITZ, E. C. (Org.). Aprendizagem, comportamento e emoções na infân‐
cia e adolescência: uma visão transdisciplinar. Dourados: Editora UFGD, 2013.

Nota de rodapé 1
Formação Continuada na perspectiva colaborativa: contribuições para atuação profissional
no contexto da inclusão escolar, sob orientação das professoras Dra. Maria Marta Lopes
Flores e Dra. Danúsia Cardoso Lago.

Nota de rodapé 2
LAGO, D. L., TARTUCI, D. Consultoria Colaborativa Educacional viabilizando o Coensino en‐
tre professor regente e de apoio à inclusão escolar. Projeto de estágio pós-doutoral desen‐
volvido no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Goiás,
Regional Catalão, 2015 a 2018.



Educação Especial e Inclusão
Pesquisas do Centro Oeste Brasileiro

Autoras:
Aline Martins Neto, Ana Flavia Teodoro de Mendonça Oliveira, Maria de Fatima Teixeira, Tati-
ane Soares dos Santos, Vanessa Helena Santana Dalla Déa

Introdução

É notório que nos últimos anos avanços importantes em relação à formação de professo‐
res no Brasil vêm acontecendo com a implementação de leis no âmbito das políticas públi‐
cas educacionais, que asseguram aos educadores uma qualificação e valorização do tra‐
balho docente, como ressalta a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 9394/96 garantindo em seu
Art. 62º que:

Quando discutimos sobre formação docente, consideramos que isso se limita a fazer um
curso de graduação e assim nos tornarmos bons professores, qualificados para dar aula.
Entretanto, ser professor requer mais do que isso, é fundamental que o professor esteja
em um constante processo de formação.

Em 1990, o Ministério da Educação e Cultura (MEC), associado com os sistemas de ensino
estaduais e municipais, elaborou novos programas de formação continuada para os profis‐
sionais da educação básica, em especial para os professores dos anos iniciais do Ensino
Fundamental. A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 9394/96 garante em seu Art. 67 inciso II,
“aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remune‐
rado para esse fim” (BRASIL, 1996). Ainda sobre o assunto, esclarece Nóvoa:

Contribuições do curso de formação continuada Cul-
tura Digidown na autonomia de professores para o
ensino inclusivo de alunos com síndrome de down
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A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em
curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do ma‐
gistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a ofe‐
recida em nível médio, na modalidade normal (BRASIL, 1996).

file:///Users/ciarufg/Desktop/CIAR_ebooks/colecao-inclusao/livros/2/index.html


Para Mantoan (2003), escolas de qualidade são ambientes educativos que constroem per‐
sonalidades humanas, autônomas e críticas, onde crianças e jovens aprendem a ser pes‐
soas. Segundo a autora, esses espaços educativos deveriam ensinar a valorização à dife‐
rença pela convivência com seus pares, sem competições, mas com espírito solidário e
participativo. É de suma importância adotar medidas que proporcionem o processo de es‐
colarização, dando significado à presença do aluno com deficiência na sala comum.

Nesse contexto, a inclusão consiste em uma luta travada por sujeitos sociais dentro de um
contexto histórico-social. Em boa verdade, trata-se de uma prática cultural, complexa e pa‐
radoxal, com sentido de luta, de embate, que convive necessariamente com o seu contrário
– a exclusão –, mas que se estabelece na direção de questionar e superar práticas sociais
baseadas na desigualdade (MANTON, 2003).

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 53, garante que toda criança e ado‐
lescente têm o direito à educação, tendo em vista o pleno desenvolvimento da pessoa,
quanto ao seu preparo para a cidadania e qualificação para o trabalho, garantindo-lhes:
igualdade de acesso à escola pública gratuita e perto de sua residência e permanência na
mesma (BRASIL 1990). A inclusão educacional requer professores preparados para atuar
na diversidade, compreendendo as diferenças e valorizando as potencialidades de cada
estudante de modo que o ensino favoreça a aprendizagem de todos.

Pimentel (2012) ressalta que a inexistência desta formação gera o fenômeno da pseudoin‐
clusão, ou seja, apenas da figuração do estudante com deficiência na escola regular, sem
que o mesmo esteja devidamente incluído no processo de aprender. Estar matriculado e
obter frequência satisfatória em classe do ensino regular não significa estar envolvido no
processo de aprendizagem daquele grupo.

Segundo Mittler apud Mantoan (2003, p 14), “a maioria dos professores do ensino regular
se considera incapaz para receber alunos com deficiência dizendo não saber lidar com as
diferenças e os desafios que elas acarretariam”. Com isso encontram-se despreparados
tanto no quesito teórico, estando esse relacionado com o saber sobre a deficiência e
aprendizagem desse aluno, quanto na práxis pedagógica, sem saber quais atitudes meto‐
dológicas podem estimular o aprendizado desses alunos.

Para Dalla Déa (2009), a inclusão de crianças com síndrome de Down no sistema de ensi‐
no regular representa um maior desafio para os educadores pela falta de informações re‐
ais sobre a síndrome. Nesse contexto, a deficiência intelectual ganha um destaque, pois
essa é uma característica que todas as pessoas com a síndrome possuem, e que muitos

A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de técni‐
cas), 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 estatuto ao saber da experiência (NÓVOA, 1995, p.25).
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docentes criam vários estereótipos ao seu respeito, principalmente o de que o aluno com
deficiência intelectual não pode aprender, o que segundo Dalla Déa (2009), não é verdade.

A síndrome de Down é uma anomalia causada por fatores genéticos, e é constante no
mundo, independe de raça, cor ou sexo. A pessoa com a síndrome de Down tem limitações
em seu desenvolvimento físico e intelectual, porém com os estímulos oferecidos pela fa‐
mília desde ao nascer essa criança pode sim ter acesso a escola regular como qualquer
outra (DALLA DÉA 2009). Para Vygotsky (1998), a deficiência intelectual não é fator deter‐
minante na aprendizagem do aluno com essa deficiência, e sim a interação com seu meio,
e a mediação que é feita por meio do trabalho docente. Ainda segundo o autor, esse aluno,
por meio da mediação pedagógica, pode ser levado de uma ZDR (zona de desenvolvimento
real), que é o que esse aluno pode aprender sozinho, a uma ZDP (zona de desenvolvimento
proximal), que é o que o aluno pode aprender através da mediação. A partir desses aponta‐
mentos de Vygotsky, podemos perceber como o professor exerce um importante papel, na
aprendizagem do aluno com DI 1 , e ainda por essa vertente podemos perceber como a
formação docente pode ser indispensável nesse processo de qualificação desse professor
mediador, para lhe proporcionar autonomia, para que ele possa lidar com o processo de
aprendizagem do aluno com síndrome de Down de forma significativa e mediadora.

Os estereótipos e as barreiras atitudinais, muitas vezes já construídos antes mesmo de um
contato prévio com o aluno Down, já criam uma distância entre professor e aluno, no en‐
tanto podem ser diminuídas e até mesmo eliminadas por meio do conhecimento empírico
sobre o assunto e de vivências com essas pessoas. No período escolar a fase de adapta‐
ção para a criança com síndrome de Down é fundamental como para qualquer outra crian‐
ça. Elas são capazes de aprender muitas coisas: ler, escrever, tocar instrumentos, andar a
cavalo, dançar, nadar, e desenvolver qualquer outra capacidade que uma criança sem a de‐
ficiência possui, isso se tiver estímulos e mediação apropriados (DALLA DÉA 2009). Entre‐
tanto, de acordo com a autora Dalla Déa, sobre o aprendizado dessas crianças, vale ressal‐
tar que:

A falta de autonomia docente provocada pela má qualificação profissional para desenvol‐
ver um bom trabalho pedagógico junto a esses alunos, reflete o modelo de educação que
se constituiu no Brasil, e que reproduz o discurso da cultura dominante, aquela que não
respeitando a individualidade e a história de cada um, deixa de lado as considerações e ex‐
periências vividas pelo aluno. Todo esse contexto acaba por refletir significativamente na
autonomia desse docente.
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[...] muitas vezes, precisam de um tempo maior que outra criança precisaria para pro‐
cessar as informações e aprender. Com paciência e persistência, esses indivíduos sur‐
preendem as famílias e os profissionais. A criança Down pode apresentar dificuldade
de aprender quando lhe for exigido grande tempo em estado de atenção. Para que a cri‐
ança, independentemente de ter síndrome de Down, desenvolva todo seu potencial
mental, é necessário que se acredite que ela é capaz. (2009, p.34)



Freire (1996, 1999, 2005) aborda como conceito de autonomia algumas definições simila‐
res como: a possibilidade de agir por si, de poder escolher e expor ideias, agir com respon‐
sabilidade, ou seja, ele entendia que o conceito de autonomia podia ser compreendido
como um processo resultante do desenvolvimento do sujeito, que se relaciona ao fato dele
tornar-se capaz de resolver questões por si mesmo, de tomar decisões sempre de maneira
consciente e pronto para assumir uma maior responsabilidade e arcar com as consequên‐
cias de seus atos.

Devido a esses fatores apontados por Freire, a formação continuada se faz tão importante
para a constituição da autonomia desse profissional, pois permite que o mesmo se desen‐
volva enquanto profissional, assumindo assim sua responsabilidade para com o ensino
desses alunos. A formação contribui proporcionando assim uma base teórica e prática
para que esse docente possa desenvolver um processo de ensino de forma autônoma e
confiante, em uma perspectiva mediadora, permite aos professores propiciarem a esses
alunos com deficiência intelectual, não somente o acesso à escola, mas, principalmente,
ao aprendizado, constituindo assim de fato, a inclusão desse aluno.

Pensando na inclusão do aluno com síndrome de Down, é de suma importância que o pro‐
fessor detenha de certa autonomia para mediar o processo de ensino e aprendizagem do
aluno com a deficiência intelectual. Essa autonomia se constitui a partir da formação, que
ao promover saberes teóricos e práticos sobre as necessidades desses alunos e como se
dá o processo de ensino e aprendizagem, quebram estereótipos e rompem barreiras atitu‐
dinais, que impedem a educação inclusiva para com esses alunos.

Caminhos metodológicos

Com base nesses pressupostos da formação docente para a educação inclusiva de alunos
com Síndrome de Down é que o Laboratório de tecnologia e Inclusão da Faculdade de Edu‐
cação da UFG, em parceria com o Núcleo de Acessibilidade (UFG), promoveu a segunda
versão do curso de formação continuada “Cultura Digidown”, realizado entre os meses de
março a junho de 2017, todas as quintas-feiras, das 14 às 17h30. O curso teve como obje‐
tivo a construção de saberes relativos à educação inclusiva de alunos com Síndrome de
Down, bem como analisar as compreensões dos professores e o desenvolvimento dos alu‐
nos a partir do uso do software educativo Alfabetização Fônica Computadorizada como
ferramenta no processo de alfabetização e letramento de alunos com Síndrome de Down.
Os sujeitos participantes do curso de formação continuada foram 40 professores da rede
regular de ensino de Goiânia e 15 estudantes com Síndrome de Down.

Sendo assim, essa pesquisa teve por finalidade investigar as contribuições desse curso de
formação continuada na autonomia de professores da rede regular de ensino de Goiânia
em relação ao ensino inclusivo de alunos com Síndrome de Down. Para isso, verificamos
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quais foram os saberes adquiridos durante o curso por parte dos professores, e quais des‐
ses foram considerados importantes para a constituição da autonomia desses docentes,
não somente com aplicação durante o curso, mas, principalmente, no contexto escolar ao
qual estão inseridos.

A fim de propor uma intervenção que contribua significativamente com a formação desses
e de outros futuros docentes do curso, fizemos também uma investigação sobre quais sa‐
beres esses professores consideram que teriam que ser mais abordados e vivenciados du‐
rante uma futura versão do curso. Nessa pesquisa interventiva, abordaremos temas que os
professores sentiram falta e que consideram importantes para o desenvolvimento de sua
autonomia como professores inclusivos. Os resultados obtidos com nossa intervenção se‐
rão encaminhados à coordenação do curso e aplicados na nova versão do curso, com a fi‐
nalidade de melhorar a qualidade do ensino ofertado.

O curso de formação Cultura Digidown foi realizado em três momentos. O primeiro mo‐
mento contou somente com a participação dos professores, onde eles puderam ampliar
seus conhecimentos por meio de bases teóricas sobre os temas: inclusão, alfabetização e
letramento, Síndrome de Down e a deficiência intelectual, assim quebrar estereótipos, e
barreiras atitudinais, principalmente em relação à de aprendizagem desses alunos. No se‐
gundo momento, os professores conheceram o funcionamento e as bases teóricas do soft‐
ware Alfabetização Fônica Computadorizada, que o curso utilizou como principal recurso
para trabalhar a alfabetização e o letramento.

No terceiro momento, os professores tiveram vivências com os alunos com SD 2 , por
meio de oficinas práticas, onde eles executavam aulas (que eram planejadas antecipada‐
mente) com os alunos, pautadas no software que desenvolve a alfabetização a partir do
método fônico (CAPOVILLA A.; CAPOVILLA F., 2005). Essa foi a fase dos professores apli‐
carem os conhecimentos adquiridos no primeiro e segundo momento, obter uma vivência
com alunos com Síndrome de Down dentro do contexto do ensino e aprendizagem, traba‐
lhando a alfabetização e letramento desses alunos com deficiência intelectual.

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho foi a pesquisa de campo que
correspondeu a observação, coleta de dados, que ocorreram dentro do espaço observado,
sendo assim informações recolhidas diretamente da realidade do objeto de estudo e o gru‐
po focal, definido por Morgan (1997) como uma técnica de pesquisa qualitativa, ou seja,
resultado de entrevistas em grupo e coleta de informações por meio de comunicações e
interações.

A escolha da metodologia de grupo focal foi importante para essa pesquisa, pois propiciou
um debate aberto e acessível em torno de um tema de interesse comum aos participantes
e reuniu conhecimentos, e assim proporcionou compreensões de percepções, crenças e
atitudes de diferentes pontos de vista sobre um mesmo tema. Os sujeitos da respectiva
pesquisa foram 40 professores da rede regular de ensino (municipais e estaduais) e de
Goiânia, matriculados no curso de formação Cultura Digidown.



A pesquisa se deu a partir de uma abordagem qualitativa, para coleta de dados foram utili‐
zados os métodos de vídeo gravação, e questionários online. Com os dados coletados em
campo, partimos para o tratamento e análise de dados, que foram feitos por meio da análi‐
se de conteúdo proposta por Bardin. Seguindo as etapas básicas propostas pelo autor, a
saber: a pré-análise dos dados, a codificação dos dados através de recorte das falas (esse
recorte é realizado buscando-se apreender aquilo que era significativo nas falas dos sujei‐
tos para responder aos nossos objetivos de pesquisa), a “categorização”, onde emprega‐
mos o processo de uma categorização a priori sugerida pelo referencial teórico e com ca‐
tegorias a posteriori elaboradas após a análise do material e, por fim, a interpretação dos
dados (BARDIN, 1977).

Contribuições do curso Cultura Digidown para o ensino
inclusivo de alunos com Síndrome de Down

Durante a interpretação dos dados, foram verificados que os saberes constituídos durante
o curso de formação cultura Digidown foram considerados muito importantes para a cons‐
tituição da autonomia dos professores, sujeitos da pesquisa, não somente durante o curso,
mas se estende ao seu contexto escolar, refletindo em sua prática docente inclusiva, para
com os alunos com Síndrome de Down. Segundo relatos do participante P.32: 3  “O curso é
muito esclarecedor e possibilitou a quebra de várias barreiras, às vezes os alunos não são
inclusos por falta de conhecimento por parte do professor, dificultando em sua prática pe‐
dagógica”. Ainda segundo as contribuições do curso temos:

Conforme a tabela a seguir, os resultados da pesquisa apontam que dentre os saberes ad‐
quiridos os mais relevantes para a constituição da autonomia dos 40 professores foram,
respectivamente:

Tabela 1. Saberes considerados importantes para a constituição da autonomia. 
Fonte: Tabela elaborada pelas autoras.
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Quando entrei no curso não sabia de nada sobre pessoas com Síndrome de Down, a
partir da primeira aula já aprendi muitas coisas. E uma delas é de que não basta só in‐
cluir esse aluno na escola com pessoas sem deficiência é preciso fazer atividades vol‐
tadas para eles porque como eles tem uma deficiência intelectual eles vão ter dificulda‐
de para aprender, é preciso ter repetição dos conteúdos, entre outras coisas. Eles se
desenvolvem igual as pessoas sem deficiência, mas acontece em um processo mais
lento (P.24).



Saberes
Pro‐
fesso‐
res

% ContribuiçõesSaberes
Pro‐
fesso‐
res

% Contribuições

Estereótipos relaci‐
onados à pessoa
com SD.

11 27,5%
Ajudaram a quebrar estereótipos que os pro‐
fessores tinham sobre as pessoas com SD.

O aprendizado das
pessoas com SD.

11 27,5%
Os professores puderam perceber que os alu‐
nos com SD também podem aprender.

O contato com alu‐
nos com a SD.

7 17,5%
As vivências com os alunos com SD, poder
efetuar na prática o ensino inclusivo com es‐
ses alunos.

Barreiras
atitudinais.

6 15%

Os professores puderam conhecer e romper
com barreiras atitudinais que impediam sua
autonomia no processo de ensino desses
alunos.

Profissionais capa‐
citados para falar
sobre as temáticas
do curso.

5 12,5%

Os professores puderam ter um embasamen‐
to teórico muitosignificativo por parte dos
professores do curso, que segundo eles en‐
tendiam muito dos assuntos abordados.

Com os resultados da pesquisa, podemos perceber que vários estereótipos e barreiras ati‐
tudinais puderam ser rompidas por meio do conhecimento teórico e através do contato
propiciado pelas vivências práticas com alunos com SD, os quais foram considerados de
muita importância para a formação desses docentes. Toda essa formação promovida pelo
Digidown contribuiu para que esses profissionais possam ter mais autonomia quanto ao
ensino de alunos com deficiência intelectual, tornando o desafio da educação inclusiva
desses alunos uma realidade mais próxima por meio de uma mediação docente mais
eficaz.

Proposta de Intervenção

Pensando em uma proposta interventiva que contribuísse para ampliar a autonomia, duran‐
te a formação de professores no curso Cultura Digidown investigamos quais os saberes ou
temáticas que os professores consideraram que deveriam ser mais abordados e trabalha‐
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dos durante uma próxima edição do curso. Esses saberes poderiam ser os mesmos, ou po‐
deriam ser também temáticas ou vivências que não foram abordadas ainda durante o cur‐
so, mas que os professores consideram que contribuíram na autonomia de docente com
uma perspectiva inclusiva no ensino de alunos com SD. Conforme podemos verificar na ta‐
bela 2, os saberes e temáticas apontados na pesquisa foram:

Tabela 2. Temáticas consideradas importantes por parte dos docentes. 
Fonte: Tabela elaborada pelas autoras.

Temáticas
Quantidade de professores
em %

Conteúdos e métodos sobre alfabetização. 45%

Processo de ensino e aprendizado de alunos com Sín‐
drome de Down

18%

Barreiras atitudinais e sexualidade 18%

Aulas teóricas deveriam ser estendidas 9,9%

Currículo a avaliação da aprendizagem. 4,5%

Ter nas vivências práticas alunos com e sem deficiência. 4,5%

Apesar de terem sido trabalhados conteúdos sobre alfabetização durante o curso, os da‐
dos apontam que os professores consideram que essa temática deveria ser mais aborda‐
da, principalmente no que diz respeito à consciência fonológica, já que o método fônico é
o método utilizado pelo software como método de alfabetização, conforme nos relata o
participante P30:

A partir dos dados coletados nessa pesquisa, como proposta interventiva, encaminhare‐
mos a pesquisa e os resultados para a coordenação e direção do curso de formação Cultu‐
ra Digidown, para que tomem conhecimento das contribuições que o curso trouxe à forma‐
ção e autonomia desses docentes participantes do curso quanto ao processo de ensino a
alunos com Síndrome de Down. De igual modo, através da proposta interventiva, tomem
conhecimento também das sugestões de temas considerados por eles muito significativos
para sua formação e autonomia quanto professores inclusivos desses alunos, para que os
mesmos possam ser trabalhados em uma próxima versão do curso.

Penso que poderia haver mais tempo para instrumentalizar os cursistas sobre a consci‐
ência fonológica e o processo de alfabetização, visto que o programa 4  é um instru‐
mento do processo de alfabetização e letramento que será direcionado pelos docentes
envolvidos. (P.30)



Considerações finais

A inclusão, especialmente as de alunos com deficiência intelectual, como no caso os alu‐
nos com a Síndrome de Down, é um grande desafio educacional, mas, que por meio da for‐
mação e qualificação docente se torna possível. A formação docente relacionada à educa‐
ção inclusiva desses alunos permite que a autonomia dos professores se constitua no seu
contexto escolar, pois ela propicia a esses docentes mais confiança, e conhecimento em‐
pírico e prático sobre o aprendizado desses alunos, e suas especificidades que precisam
ser levadas em consideração no processo de ensino e aprendizagem deles. Outro fator im‐
portante a ser observado é que a preparação desses profissionais para lidar com as dife‐
renças existentes, na sala de aula, não trazem benefícios somente as pessoas com a Sín‐
drome de Down, mas, de forma geral, melhoram a qualidade do ensino ofertado a todos os
alunos, pois o professor que está bem preparado para exercer sua autonomia no aprendi‐
zado de alunos com necessidades educacionais especiais, com certeza também está pre‐
parado para educar na diversidade.

Sabendo da importância dessa formação na educação inclusiva, é que o curso de forma‐
ção Cultura Digidown entra em cena, ajudando professores a quebrar estereótipos, romper
barreiras atitudinais e conhecer como se dá um pouco da vida, e, principalmente, a apren‐
dizagem de alunos com Síndrome de Down, por meio de conhecimentos teóricos e vivênci‐
as práticas.

Contribuindo assim para que esses professores se sintam preparados e autônomos para
promoverem de fato uma educação inclusiva, que abranja os alunos com deficiência inte‐
lectual na aprendizagem, o que significa não somente o direito de estarem na escola, mas
sim, o direito a aprender como os demais.
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Notas introdutórias

No novo milênio, que ora se inicia, pensar a escola é pensar nas múltiplas possibilidades
que esta tende a oferecer aos educandos com deficiência, transtornos globais do desen‐
volvimento, altas habilidades e superdotação. Para tanto, é papel da escola valorizar as di‐
ferenças, a singularidade, enfim, abraçar a diversidade na pluralidade e respeitar princípi‐
os, conforme destaca Barroso (2006, p. 290): “A educação, a instrução, a formação, a ani‐
mação, a guarda, a alimentação, o lazer, o apoio social, o convívio intra e intergeracional, a
ação comunitária”. Os princípios observados por Barroso nos levam a pensar que em plena
era da educação especial inclusiva é possível acolher na escola todas as pessoas, inde‐
pendente se essas são ou não acometida por alguma deficiência.

Historicamente, a escola se caracterizou pela visão da educação que delimita a escolariza‐
ção como privilégio de um grupo, uma exclusão que foi legitimada nas políticas e práticas
educacionais reprodutoras da ordem social. A partir do processo de democratização da
educação se evidencia o paradoxo inclusão/exclusão. Neste sentido, intencionamos neste
ensaio de pesquisa identificar como a formação docente vem ocorrendo no sistema edu‐
cacional, no qual se pretende garantir a inclusão dos estudantes com deficiência matricu‐
lados na escola comum.

É da maior importância ressaltar que no paradigma educacional, durante décadas, a escola
foi considerada um espaço no qual uma de suas funções precípuas era difundir o conheci‐
mento científico, o saber elaborado e a promoção de ações educativas sistematizadas. Es‐
ses princípios fizeram com que a escola fosse suleada por dois caminhos. Frente ao ex‐
posto, Nóvoa (1997) ressalta que a escola sempre foi considerada um lugar de cultura. An‐
tes, numa concepção idealizada, ela era vista como o lugar de aquisição de conhecimen‐
tos e de normas “universais”. Depois, numa perspectiva crítica, como lugar de inculcação

Formação docente: reflexões sobre a escolarização
dos estudantes com deficiência na escola comum
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ideológica e de reprodução social. O fato é que a escola está sempre vinculada à forma‐
ção de pessoas, à produção de indivíduos e subjetividades.

Ao reportarmos ao Brasil, é relevante assinalar que foi somente com a publicação da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei n° 9394/96 – (BRASIL, 1996) que
tivemos efetivamente um maior enfoque acerca da inclusão escolar das pessoas com defi‐
ciência, preferencialmente, matriculadas na escola comum.

O presente estudo é resultado da pesquisa que estamos realizando nas escolas públicas
de um município do sudoeste goiano, iniciada no segundo semestre de 2017. Procuramos
identificar como vem se dando a formação dos docentes que atuam na escola comum mi‐
nistrando aulas para estudantes com deficiência matriculados na rede básica de ensino.

Nossa intenção é identificar as causas pelas quais, nas últimas décadas, presenciamos
um conjunto de mudanças educacionais, no que se referem aos parâmetros curriculares,
modificações nas leis de acessibilidade, na universalização da escola, na obrigatoriedade
do ensino, enfim, adequação a um modelo de escola que sempre foi excludente, seletista e
conservadora, para uma transformação da escola que tem como meta a inclusão de todos,
no acesso e no sucesso.

Neste sentido, nossa questão de pesquisa nesse estudo foi: como vem ocorrendo a forma‐
ção inicial dos professores para atuarem nas escolas de educação básica, quando nessas
há matrículas de estudantes com deficiência?

Nossos objetivos neste estudo foram: avaliar até que ponto a formação inicial nas licenci‐
aturas vem dando conta de forma os novos docente para atuarem na sala de aula, quando
nessas registra-se a presença dos estudantes com deficiência. Deste modo, procuramos
compreender como vem ocorrendo o processo de inclusão nas escolas de rede básica de
ensino na perspectiva dos docentes que ministram aulas para estudantes com deficiência
nos diversos níveis de aprendizagem. Assim, intencionamos identificar as opiniões dos
professores sobre os estudantes com deficiência matriculados na escola comum.

Nossa opção neste trabalho foi pela pesquisa qualitativa (LUDKE; ANDRÉ, 1986). Utiliza‐
mos neste ensaio de pesquisa a observação participante (SPINK, 2007). Nesse sentido,
convivemos, observamos e entrevistamos os docentes que ministram aulas na escola
comum.

A observação dos docentes, que atuam no ensino fundamental e médio, iniciou-se no se‐
gundo semestre de 2017 e irá continuar no decorrer do ano de 2018 nas escolas da rede
básica. Nossa intenção inicial é entrevistar até dez docentes, cuja meta é identificar como
vem se dando a formação inicial e continuada desses, no processo de escolarização dos
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estudantes com deficiência na escola comum. Neste sentido, os instrumentos de coleta
dos dados se consubstanciaram em diários de campo (BOGDAM e BIKLEN, 1994).

Ao ingressar nas escolas observadas, lócus da nossa investigação, sentamos em geral no
fundo da sala, de posse de um notebook, em que iremos observar e registrar em diário/no‐
tas de campo as atividades pedagógicas aplicadas na sala de aula da escola comum, cuja
intenção é identificar se os professores demonstram alguma formação prática para atuar
e, por conseguinte, ministrar uma aula inclusiva, de modo que possa promover a inclusão
de todos os estudantes com e sem deficiência.

No decorrer da pesquisa, nossa intenção é fazer entrevistas com os docentes, procurando
ouvir o que os mesmos pensam sobre sua formação inicial e continuada, bem como suas
expectativas sobre a escolarização dos estudantes com deficiência na escola comum.

Impressões preliminares sobre a formação docente

Nesse estudo, os resultados preliminares mostraram que em se tratando do Brasil, é profí‐
cuo assinalar que é premente a falta de curso de formação inicial e continuada que prepa‐
re docentes para atuarem na Educação Básica, em especial, quando nessa registra-se ma‐
trículas de estudantes com deficiência.

Nos diversos níveis de ensino, temos percebido que há uma lacuna nos cursos de forma‐
ção de docentes sobre a temática da Inclusão Escolar. Isso se torna evidente na observa‐
ção de Vitalino (2007, p. 400) ao afirmar que “A inclusão dos estudantes com necessida‐
des educacionais especiais (NEE), nos diversos níveis de ensino, depende de inúmeros fa‐
tores, especialmente, da capacidade de seus professores de promover sua aprendizagem e
participação”. E aí surge o questionamento: Os professores estão preparados para assumir
tal responsabilidade?

A problemática recorrente identificada neste estudo diz respeito a questão da formação
docente, devido à escassez de conteúdos e disciplinas voltadas à formação inicial e conti‐
nuada desses que estão atuando na escola comum, ministrando aulas para estudantes
com deficiência.

Um dos resultados preliminares que muito nos impressionou foi o diálogo que tivemos
com uma das docentes observadas: “Olha, minha formação inicial já aconteceu alguns
anos. Como eu já lhe falei. Nós não tínhamos contemplado na grade curricular disciplina
de educação especial”. O depoimento desta docente confirma nossa hipótese de que nas
universidades, em especial, nos cursos de formação inicial ainda não há grande preocupa‐
ção em colocar nas licenciaturas, disciplinas que abordem o processo de inclusão das
pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e
superdotação.



O dilema no processo de inclusão dos estudantes com deficiência esbarra na falta de for‐
mação inicial e continuada. Por esta razão, afirmamos que em uma escola que celebra a
diversidade na pluralidade, que respeita as diferenças nas individualidades, a ação peda‐
gógica, necessariamente, pode e deve adaptar o currículo aos aprendizes. Isso não signifi‐
ca reduzir ou limitar os objetivos educacionais. Esse pressuposto configura-se na luta para
que as desigualdades possam ser atenuadas, e que o nível do ensino possa se elevar. Isso
pode ser evidenciado nos escritos de Perrenoud (2001) citado por Denari (2006, p. 6) ao
acentuar que “a postura docente em selecionar e adaptar o currículo às pessoas, não re‐
duz sua capacidade, ao contrário, permite que o mesmo também aprenda diante das dife‐
renças”. Neste sentido, a autora acentua:

O problema crucial que estamos presenciando na escola é a insistência em fazer com que
nessas seja um lugar de “normais”, “perfeitos”, “bem constituídos”. Partindo dessa premis‐
sa, Santos e Paulino (2008, p. 12-13) observam:

Deste modo recomenda-se que devemos levar em conta estas diferenças. Para que isso
ocorra, dois “tabus” da escola precisam ser revistos: o currículo e a avaliação.

Nessas reflexões, identificamos em observações bem como nos diálogos que tivemos
com os docentes a necessidade de formação continuada em serviço desses, por fim,
adaptação dos currículos escolares a essa nova realidade. Conforme ressalta González
(2007, p. 29):

É necessário assinalar nesta análise que hoje a escola encontra-se aberta ao diferente,
claro, as leis exigem que assim ela seja. O problema é que nessa mesma escola há uma
comunidade despreparada, sem qualificação e sem habilitação para receber o diferente na
escola. Nossa análise acerca dos resultados, dizem respeito à necessidade de formação
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Acrescentemos de imediato que adaptar a ação pedagógica ao aprendiz não é, no en‐
tanto, nem renunciar a instruí-lo, nem abdicar dos objetivos essenciais. Diferenciar é,
pois, lutar para que as desigualdades diante da escola atenuem-se e, simultaneamente,
para que o nível do ensino se eleve.

Igualdade, um dos fundamentos da Educação Inclusiva, não é, de forma alguma, tornar
igual. Incluir não é nivelar nem uniformizar o discurso e a prática, mas exatamente o
contrário: as diferenças, em vez de inibidas, são valorizadas. Portanto o “aluno-padrão”
não existe: cada integrante deste cenário deve ser valorizado como é, todo o processo
de ensino-aprendizagem [...].

Adaptar o ensino às crianças, atendendo as diferenças individuais (suas necessidades
e peculiaridades), é um tema que sempre preocupou os profissionais da educação. É
provável que essa preocupação tenha se tornado menor nos últimos anos. A questão é
adaptar a educação ao indivíduo, e não o indivíduo à educação, submetendo-o a um ca‐
minho de segregação, fracasso ou marginalização.



inicial e continuada dos docentes para atuar na escola comum com estudantes com defici‐
ência. Neste sentido, um dos nossos docentes observados é enfático em afirmar:

Nos parece um tanto quanto radical a postura do docente, ao afirmar que a formação inici‐
al não serviu para nada, nem a universidade não prepara ninguém, quando se refere ao pro‐
cesso de escolarização dos estudantes com deficiência.

A precarização da formação inicial nas licenciaturas pode ser identificada no diálogo que
tivemos com uma das docentes observadas: “Nossa! na escola e na minha formação nun‐
ca vi isso. Não, na minha formação não, isso vim conhecer depois, porque eu tenho um
aluno deficiente, só por isso, só depois da minha formação”. A problemática recorrente, a
nosso ver, é que se na formação inicial os docentes não tiveram a oportunidade de se pre‐
parar para mediar o ensino em uma perspectiva inclusiva. É preciso que este processo de
qualificação e habilitação se concretize no decorrer de sua formação continuada.

Pensamos ser relevante assinalar neste estudo que para que a inclusão possa ocorrer é
imprescindível que os docentes se preparem para que na escola a inclusão dos estudantes
com e sem deficiência não se constitua em obstáculos ao processo de ensino
aprendizagem.

No que se refere à formação continuada, identificamos uma grande lacuna conforme res‐
salta um dos nossos docentes observados:

Na nossa concepção, pensamos que a preparação, habilitação e qualificação dos docentes
não podem ocorrer apenas quando vivenciam as experiências na prática, afinal, investir na
formação inicial e continuada, talvez seja um dos maiores desafios do poder público que
preconiza a inclusão dos estudantes com deficiência na escola comum.

No contexto da formação docente para atuar nas escolas, em especial, quando nessas re‐
gistra-se matrículas de estudantes com deficiência, muitas barreiras ainda precisam ser
eliminadas. Partindo desta premissa, Carvalho (2006, p. 158) alerta que “Precisamos colo‐
car os pingos nos “is” e entender que a inclusão envolve a reestruturação das culturas, po‐
líticas e práticas de nossas escolas que, como sistemas abertos precisam rever suas
ações, até então, predominantemente elitistas e excludentes”. O que a autora quer nos di‐

A universidade não prepara ninguém. A universidade, infelizmente, ela teoriza muito,
idealiza muito, muita ideologia, muito utopismo, e a hora que a pessoa cai na real que é
o ensino, ele vê que o que aquilo que ele aprendeu não serviu pra nada.
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Olha eu nunca participei de uma capacitação nesse nível. E a pouca experiência que eu
adquiri foi diretamente com o aluno e eu confesso que eu aprendi mais com ele e pode
se dizer que o pouco que eu assimilei, as experiências que eu vivenciei, foram na práti‐
ca e foram bastante significativas.



zer é que se no sistema educacional em todos os níveis as barreiras físicas, sistêmicas,
pedagógicas e atitudinais não forem removidas, seguramente, teremos muitas dificulda‐
des para efetivar nas escolas a inclusão de todas as pessoas.

Notas conclusivas

Neste novo século, que ora se inicia, estamos vivenciando uma dinâmica social capaz de
nos impressionar. Nunca vimos antes na história da humanidade tantas pessoas se deslo‐
cando de seus lugares e continentes. Culturas até então distantes, estão agora colocadas
face a face. Isto exige cada vez mais saber lidar com as diferenças.

Nossas considerações, diante desta análise, são as de que em todos os níveis deaprendi‐
zagem, consideramos ser de fundamental importância salientar que não é possível educar
na e para a diversidade, principalmente, se observar o que pensam Fogli, Silva Filho e Oli‐
veira (2008, p. 119) ao indagarem:

Notamos, nessas reflexões, que as dificuldades da inclusão podem estar além das condi‐
ções de trabalho docente (salas de aulas lotadas; recursos materiais limitados; baixo sta‐
tus profissional, valorização e remuneração).

Neste paradigma, cumpri-nos assinalar que, para avançar e consolidar a inclusão é funda‐
mental que as instâncias de poder, os sistemas de ensino, as escolas, os docentes e soci‐
edade de modo geral mobilizem-se, sensibilizem-se, despojem-se dos preconceitos e este‐
reótipos, assumindo a educação dos estudantes com deficiência, na pluralidade e na
diversidade.

Pensamos que no processo de inclusão, os docentes têm pela frente um grande desafio: o
respeito às identidades, às diferenças na e para a diversidade. Pois, numa escola inclusiva
que abraça a diversidade na pluralidade e que se propõe ouvir o outro, o estranho, enfim, o
diferente, é necessário ao educador dispor de engenho, paciência e energia. Diante do ex‐
posto, pensamos que, de acordo com Masini (2007, p. 30):
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1. Poderá o educador engajar-se numa proposta de inclusão atuando de forma

interdisciplinar sendo sua formação fragmentada?

2. Existem condições para o educador entender como o aluno aprende se não

lhe foi reservado espaço para perceber como ocorre sua própria aprendizagem?

3. Buscará a transformação social se ainda não iniciou o processo de transfor‐

mação pessoal?



Ao longo dessa análise, Costa (2012) acentua que nessas reflexões foi possível identificar
que as práticas sociais na escola se encontram ladeadas por dois discursos: de um lado, o
discurso da inclusão educacional, pautado no despreparo dos profissionais da educação;
de outro, o problema é o da integração, que a nosso ver, não serve, porque só integra aque‐
les que conseguem adaptar-se ao meio, se manter no sistema, sem que a sociedade se
modifique para recebê-lo.

Finalmente, mobilizar os docentes, bem como toda a comunidade escolar, e principalmen‐
te, a família, a nosso ver configura-se como um grande passo para que a educação inclusi‐
va possa se consolidar, não só nos cursos de formação docente, mas, também, na educa‐
ção básica, e, por fim, para toda a sociedade. Neste sentido, percebemos a necessidade de
formação docente, seja no ensino superior, seja no Estado, onde os profissionais da edu‐
cação precisam da formação continuada.

Numa escola inclusiva, a educação necessariamente deve primar por princípios como: o
diálogo enquanto fenômeno humano, cuja palavra constitui como um direito de todos e
não privilégio de alguns. É por esta e outras razões que Freire (1987) nos alerta que nin‐
guém pode pronunciar sozinho a palavra verdadeira, já que o diálogo é o encontro dos ho‐
mens mediatizados pelo mundo para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação
eu-tu.

Não é nossa intenção, neste estudo, condenar a escola pelo seu fracasso, ela é fruto de
um sistema que durante décadas esteve sempre a serviço da classe dominante, aliás, é
para isso que ela foi criada. Não queremos aqui também incutir a culpa aos docentes, eles
também estão despreparados para transformar a escola. Também não intencionamos atri‐
buir a responsabilidade aos educandos pelo seu fracasso, eles são os maiores prejudica‐
dos, vitimizados por um sistema que sempre privilegiou apenas os “bons, perfeitos, nor‐
mais, bem-constituídos”.

Nessa análise pensamos ser relevante tecer aqui nossa concepção acerca da inclusão. A
nosso ver, incluir não é depositar nas escolas ou em diferentes níveis de aprendizagem,
pessoas com deficiências. Incluir, em essência, implica também acolher a todos de todos
os grupos, tendo a clareza de que as pessoas são seres singulares diferentes dos outros,
com diferentes perspectivas e, portanto, oriundas dos mais diferentes contextos sociocul‐
turais, políticos, etc.

Carinho, vontade, disponibilidade, confiança, perseverança somados ao engenho e paci‐
ência, não são suficientes sem energia e firmeza para incentivar a criança a participar e
realizar por si, nas atividades do dia-a-dia, pois, às vezes parece mais fácil e mais rápi‐
do fazer as coisas por ela, em vezde esperar e insistir para que execute a tarefa por si.
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Educação Especial e Inclusão
Pesquisas do Centro Oeste Brasileiro

Autoras:
Lázara Thaisa Gonçalves de Oliveira, Renata Machado de Assis

Introdução

O presente estudo teve como objeto de investigação a inclusão nas aulas de dança, na dis‐
ciplina de Educação Física, enfocando a formação dos professores que trabalham com os
alunos que têm algum tipo de necessidade educativa especial e o desenvolvimento do
conteúdo específico de dança.

Autores como Assis, Silveira e Gonçalves (2008), Dellani e Moraes (2012), dentre outros,
têm se dedicado ao tema inclusão nas escolas. Nas publicações encontradas, percebe-se
que a Educação Física tem a possibilidade de interação e inclusão dos alunos “sem” com
os alunos “com” necessidades educativas especiais. Essa interação se torna um benefício
para a formação individual dos alunos, pois estes e até mesmo o professor passam a co‐
nhecer e a respeitar os que têm necessidades educativas especiais e suas limitações.
Para isso, o docente também deve rever se sua formação está adequada para trabalhar
com este público. De acordo com Assis, Silveira e Gonçalves (2008), é preciso verificar se
os professores se sentem preparados para lidar com a inclusão, por se tratar de uma nova
realidade educacional. As autoras afirmam que o professor precisa estar preparado para
receber esses alunos e tentar superar seus próprios preconceitos, e também, para adaptar
as aulas. Ele deve conhecer a necessidade educativa especial de todos os alunos, para en‐
tender as suas limitações e para que consiga planejar as aulas de forma que inclua os alu‐
nos com necessidades diferentes.

Para o exercício da prática pedagógica nas escolas é preciso que o professor de Educação
Física procure a formação continuada para se qualificar e aprender a lidar com alunos que
têm necessidades educativas especiais. A escola, juntamente com o docente, deve buscar
a superação do conhecimento pelo conhecimento, de modo a incentivar e estimular o alu‐

A inclusão de alunos com necessidades educativas
especiais nas aulas de dança na disciplina de Educa-
ção Física
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no a sistematizar as informações adquiridas. De acordo com Mileo e Kogut (2009), a for‐
mação continuada é um importante suporte para a prática profissional dos docentes, que
possibilita o exercício de sua função social.

Para além do conhecimento dos conteúdos em si, o professor também precisa lidar com
os obstáculos do dia a dia e com isso o docente não está presente apenas para ministrar
os conteúdos e sim para auxiliar na formação social desses alunos, incentivando para que
cada um respeite o próximo. A Educação Física é considerada uma disciplina que ajuda na
socialização e interação dos alunos entre si.

A pesquisa desenvolvida buscou compreender se os docentes que trabalham nas escolas
públicas estão buscando embasamento teórico para trabalhar tanto a dança com os alu‐
nos considerados normais, quanto com os alunos com necessidades educativas especiais,
ou seja, há interesse em investigar se os professores de Educação Física se sentem aptos,
ou se estão buscando rever seu embasamento teórico para trabalhar com este conteúdo
nas turmas inclusivas. Ao mesmo tempo, interessa saber como é a participação dos alu‐
nos com necessidades educativas especiais nas aulas de dança, ou seja, de que forma
esta inclusão ocorre, e se ocorre. Diante do exposto, o objetivo geral da pesquisa foi inves‐
tigar como ocorre a inclusão de alunos com necessidades educativas especiais nas aulas
de Educação Física, especificamente em aulas de dança, e verificar a formação dos pro‐
fessores desta área para lidar com turmas inclusivas, a partir dos seus relatos.

Torna-se necessário, portanto, discorrer sobre inclusão, dança e formação dos professores
para trabalharem com alunos com e sem necessidades educativas especiais.

A educação física e a inclusão: conhecendo a formação
dos professores

Pode-se depreender que a Educação Física vem sendo desenvolvida no Brasil de acordo
com as necessidades da sociedade, ou seja, levando em consideração as mudanças políti‐
co-sociais, e atualmente tem-se a consciência que a Educação Física é um elemento extre‐
mamente essencial para a formação do cidadão (SOARES, 2012).

Como a Educação Física adotou, no decorrer dos tempos, um caráter mais sociocultural e
voltado para a formação ampliada dos alunos durante as aulas, é possível afirmar que a
inclusão se torna um relevante tema a ser tratado no que se refere às aulas desta discipli‐
na e, especialmente, ao se trabalhar com a dança.

Inicialmente é preciso compreender o que é a inclusão. A inclusão de alunos com necessi‐
dades educativas especiais durante as aulas vem se mostrando como um novo caminho a
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ser trilhado pelos professores de Educação Física, pois a educação é direito do aluno, in‐
dependente de ele ter ou não necessidades educativas especiais. No entender de Dellani e
Moraes (2012), a inclusão inova no sentido de buscar os direitos e o lugar das pessoas
com deficiência na sociedade, garantindo o acesso igualitário.

Por meio de estudos como os de Dellani e Moraes (2012), pode-se afirmar o quanto são
importantes as aulas inclusivas, tanto para a interação dos alunos ao meio social quanto
para sua formação educacional.

Um dos problemas enfrentados pelos professores, na prática pedagógica, é a dificuldade
de lidar com determinados conteúdos. Anteriormente, apenas com a formação inicial o
professor já era considerado apto para trabalhar com os alunos, mas isso vem mudando
com o tempo, pois agora o docente precisa estar em constante busca de conhecimento,
visto que, de acordo com Antunes (2012), nos dias atuais o trabalho docente está em
constante transformação, é dinâmico, e se não houver contínua atualização o professor
corre o risco de ficar defasado, comprometendo até mesmo o exercício de sua profissão.
Por isso é relevante que haja a formação continuada.

No que se refere à formação dos professores de Educação Física na atuação inclusiva,
Nascimento et al (2007) afirmam que a Educação Física adaptada é uma área que vem
sendo mudada e que precisa de qualificação adequada dos professores que estão dispos‐
tos a trabalhar com este público. De acordo com estes autores, a universidade tem desem‐
penhado seu papel de apresentar as disciplinas para os acadêmicos, mas deve ser do seu
interesse procurar melhorias para sua própria formação com intuito de trabalhar em qual‐
quer área dentro do processo educacional. É preciso que o professor de Educação Física
busque aproveitar as oportunidades de formação, mas deve ir além dos conteúdos vivenci‐
ados na universidade. Além disso, de acordo com Araújo e Araújo (2000), não se pode
mais valorizar apenas a aptidão física, pois o professor precisa ter uma visão mais aberta
em relação ao aprendizado dos seus alunos, de modo a trabalhar mais as suas vivências
corporais, abrangendo todas as possibilidades de conteúdos que a Educação Física
apresenta.

É bastante comum a inclusão de alunos com necessidades educativas especiais nas aulas
de Educação Física, mas para ministrar estas aulas inclusivas o professor precisa estar
capacitado e conhecer as limitações de cada aluno e adaptar suas aulas considerando es‐
sas especificidades, para que não ocorram situações em que o discente não consiga exe‐
cutar as atividades propostas. É preciso adequar as aulas para os diferentes tipos de sujei‐
tos. De acordo com Rodrigues et al (2004), deve-se identificar as diferenças e o tempo de
cada um, bem como deixar de lado rótulos, pré-conceitos e classificações presentes no
coletivo social.

A dança, especificamente, por ser um dos conteúdos trabalhados na disciplina Educação
Física, contribui para essa interação entre participantes, independentemente de suas con‐
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dições individuais. No entender de Bregolato (2007), dança é considerada basicamente
movimentos que o corpo pode reproduzir. Todo movimento realizado pelo corpo, que tem
atos considerados repetitivos, ou que pareçam descoordenados perante aos olhos dos alu‐
nos ou de quem olha por fora, geralmente pode ser considerado dança. A dança tem uma
ação expressiva. Ao dançar atribui-se expressões e emoções aos movimentos corporais.

Mesmo a dança apresentando comprovada relevância para a formação dos alunos, este
conteúdo parece estar sendo menos utilizado pelos professores de Educação Física, como
afirma Lomakine (2007). No entender da autora, embora a Lei de Diretrizes e Bases (LDB)
de 1996 assegure um lugar para a dança na escola, isso não significa que ela esteja inseri‐
da em um contexto educacional. Pelo contrário, “a dança na escola costuma estar desvin‐
culada de um processo de ensino-aprendizagem que deveria contar com a participação
efetiva dos alunos levando-os, entre outras coisas, à compreensão do corpo como constru‐
ção cultural” (p. 39). No seu entender, embora a dança tenha seu lugar assegurado na es‐
cola, é preciso que ela efetivamente seja trabalhada e os professores precisam rever suas
metodologias de ensino, possibilitando que os alunos tenham contato com esse conteúdo
durante sua formação.

A inclusão nas aulas de educação física e na dança

O papel do educador em relação à inclusão leva em consideração as possibilidades de so‐
cialização entre os alunos, sendo que os alunos sem deficiência terão que ter consciência
que é necessário exercitar os sentimentos de solidariedade e acolhimento com o próximo,
especialmente com os alunos que têm necessidades educativas especiais.

A prática educacional inclusiva é importante não somente na formação educacional, mas
também na socialização, ou seja, esse trabalho de inclusão tem como objetivo também
preparar a interatividade tanto com as pessoas com necessidades educativas especiais
quanto com os que não têm deficiência, fazendo com que todos se conscientizem de que
são iguais, independente da cor, raça, classe social, e principalmente se possuem ou não
alguma deficiência visível ou não visível. No entender de Fonseca e Silva (2010, p. 2), “in‐
clusão envolve a reestruturação das culturas, políticas e práticas nas escolas de forma
que elas respondam à diversidade de alunos de sua localidade atendendo as suas diferen‐
ças e peculiaridades”.

Portanto, a contextualização da inclusão se dá a partir da visão da reconstrução da cultura
onde pessoas com necessidades educativas especiais vivem, levando em consideração
que nessa inclusão pode ou não haver o processo excludente, mas que os professores têm
que estar preparados com metodologias adequadas para resolver as situações que
surgirem.
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Aime, Sena e Awad (2014) constataram que, nos últimos anos, pode-se notar que há uma
grande mobilização da sociedade a favor das pessoas que antes eram consideradas inca‐
pazes, e também há um grande movimento contra o preconceito. No entender dos autores,
a inclusão dos alunos no ensino regular ocorre de forma vagarosa, mas isso está sendo
possível graças ao incentivo de alguns professores que estão buscando ajudar e incluir
alunos com deficiência.

A dança tem se mostrado uma excelente possibilidade de trabalhar o processo inclusivo
na escola. De acordo com Silva et al (2012), pode-se perceber que nos diferentes períodos
históricos a dança sempre foi relevante no cotidiano do ser humano.

Silva et al (2012) explicitam a importância desse conteúdo nas aulas de Educação Física e
expõem que a dança pode ser vista de vários ângulos, que tem inúmeros benefícios para a
formação do aluno, especialmente que pode auxiliar o aluno a ter um físico mais saudável
e a aprender a lidar com os aspectos emocionais, intelectuais e sociais.

No entender de Sousa, Hunger e Caramaschi (2014), o conteúdo de dança é trabalhado na
escola tanto pela área de Educação Física quanto pela de Artes, mas “a dança ainda passa
por um processo de valorização, já que nem sempre consegue o devido espaço comparan‐
do-se com os demais conteúdos escolares” (p. 505).

Para compreensão da importância da dança especialmente na formação desses alunos
com necessidades educativas especiais, recorre-se à publicação de Ramos (2010), que
transmite as contribuições de se trabalhar esses conteúdos artísticos com alunos que têm
algum tipo de deficiência, tais como o desenvolvimento mental e social, bem como a parte
física, de um modo geral. No entender da autora, a dança propõe um conhecimento de vári‐
as áreas do corpo e com isso proporciona um desenvolvimento global do indivíduo, fazen‐
do com que o aluno possa desenvolver outras habilidades que complementem as que eles
não possuem. Este conteúdo permite conhecer várias culturas e permite ao praticante a
descoberta do seu próprio corpo e o respeito que se deve ter com o corpo do próximo. Ou‐
tros fatores muito importantes são a socialização e processo cognitivo.

Este conteúdo é rico e favorável ao desenvolvimento dos alunos, especialmente daqueles
que têm necessidades educativas especiais. Por meio das aulas de dança, os alunos ficam
mais interessados em participar, em executar movimentos que não são comuns ao seu co‐
tidiano. E a disciplina de Educação Física pode lhes possibilitar essa vivência.

Percurso metodológico e resultados encontrados

Foi desenvolvida pesquisa qualitativa descritiva, por meio da pesquisa bibliográfica e de
campo. A investigação ocorreu nas escolas municipais e estaduais da cidade de Jataí-
Goiás. O critério inicial de seleção dessas escolas foi de ter alunos com necessidades



educativas especiais matriculados no ano letivo de 2016, os sujeitos foram os professores
de Educação Física de ambas as redes de ensino e o instrumento de pesquisa utilizado foi
a entrevista semiestruturada.

Foram feitas visitas à Subsecretaria Regional de Educação e à Secretaria Municipal de
Educação (SME) para obter as listas dos nomes dos professores de Educação Física que
trabalham nas escolas estaduais e municipais. Com as duas listas em mãos, foi feito o
contato com cada um dos professores de Educação Física por meio de telefonemas para
saber, inicialmente, se tinham alunos com necessidades educativas especiais em suas tur‐
mas e se trabalhavam com o conteúdo de dança.

Em Jataí, no ano de 2016, estavam em funcionamento 48 escolas municipais e estaduais
regulares, sendo 34 municipais, excluindo-se os Centros Municipais de Educação Infantil
(Cmei) e Centros de Educação Infantil (CEI), e 14 estaduais. Nessas redes de ensino traba‐
lhavam 39 professores de Educação Física, sendo 20 vinculados ao Estado e 19 ao municí‐
pio. Destes 39 professores, foram selecionados 16 que, conforme informações de seu ór‐
gão empregador, tinham alunos com necessidades educativas especiais em suas aulas e
trabalhavam com o conteúdo de dança nas aulas de Educação Física. Mas do total de 16
houve retorno positivo de apenas 9 sujeitos, sendo 5 do sexo masculino e 4 do sexo femi‐
nino. Destes, 5 trabalham nas escolas municipais, 3 nas escolas estaduais e 1 em escolas
de ambas as redes de ensino. Conforme exposto, esses sujeitos concordaram em contri‐
buir com a pesquisa, foram selecionados por trabalharem com o conteúdo de dança em
suas aulas de Educação Física escolar e por terem alunos com necessidades educativas
especiais necessidades educativas especiais em suas turmas. Para garantir o anonimato
das pessoas envolvidas na pesquisa, utilizou-se nomes fictícios, por meio de letras do al‐
fabeto, de A a I.

A análise dos dados se deu por meio da transcrição das entrevistas e da análise do con‐
teúdo das respostas dadas pelos sujeitos. Foi possível identificar, a partir da realidade in‐
vestigada, três categorias de análise, expostas a seguir.

Concepções de inclusão e o entendimento do professor de Educação
Física sobre o assunto

A primeira categoria que emergiu dos dados coletados aborda as concepções de inclusão
que o professor de Educação Física tem e seu entendimento sobre o assunto.

Foi possível perceber que os professores ainda se sentem muito despreparados para tra‐
balhar com alunos inclusivos. Os dados demonstraram que os 9 sujeitos entrevistados
compreendem o quanto é importante a inclusão no ensino regular, mas também expuse‐
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ram que isso vem sendo complicado de ser executado de forma adequada e que auxilie
efetivamente no ensino e aprendizagem dos alunos.

Os 9 professores entrevistados, ao abordar o conceito ou a concepção de inclusão, utiliza‐
ram-se de opiniões populares para responder à pergunta, e não se embasaram em autores
ou referenciais teóricos que fundamentassem suas respostas. No entanto, percebe-se que
mesmo com respostas do senso comum, os professores conseguiram seguir a linha de ra‐
ciocínio que a inclusão enfoca.

Os docentes vivenciam uma realidade diferente do que muitos pensam, pois os professo‐
res de Educação Física, assim como os das outras áreas, precisam de um suporte maior
durante suas aulas, mas isso parece não se concretizar.

Percebe-se nos relatos dos sujeitos que o auxílio poderia ser um pouco maior, mas que
não acontece de forma adequada, esse auxílio não consiste somente em ter o professor
de apoio junto, mas que esse profissional possa dar suporte para o professor de turma no
lidar com os alunos que têm necessidades educativas especiais e também tentar fazer
com que os outros alunos compreendam que o processo de aprendizado do seu colega é
diferente. Paulon, Freitas e Pinho (2005) destacam a importância de uma equipe interdisci‐
plinar que viabilize o trabalho educativo envolvendo vários campos do conhecimento, mas
afirmam que esta equipe de apoio pedagógico geralmente entra em ação apenas quando o
professor já tentou várias alternativas e não obteve sucesso. Pode-se depreender que este
tipo de apoio é utilizado como socorro, em caráter emergencial, e não como apoio contí‐
nuo durante a prática docente.

Ao serem questionados sobre a inclusão de alunos com necessidades educativas especi‐
ais no ensino regular, todos os professores entrevistados afirmaram que a inclusão nos
dias atuais é um programa muito interessante no papel, mas que na prática existem mui‐
tas dificuldades em desenvolver o ensino-aprendizagem, isso não somente dos alunos in‐
clusivos, pois mesmo que os outros alunos não tenham nenhuma necessidade educativa
especial eles possuem suas dificuldades de aprender alguns conteúdos e que os professo‐
res não conseguem atender e trabalhar individualmente com cada indivíduo e suas
limitações.

Vale destacar que em nenhum momento os professores colocaram que a inclusão não é
importante para os alunos e para seu conhecimento pessoal, apenas comentaram que há
uma grande dificuldade de se executar essa prática dentro da escola, pois a inclusão não
pode partir somente da perspectiva de inserir esses alunos dentro das escolas regulares,
mas sim receber um aluno inclusivo e ter o suporte necessário para ajudá-lo.

No entanto, os professores afirmaram que, na maior parte das vezes, a escola não tem
esse apoio adequado (sujeitos C, D e E). O sujeito C relatou que o auxílio da escola é so‐
mente “repassar algum curso que aparece para gente fazer alguma coisa, mas nada que
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seja diretamente. Às vezes eles passam alguma atividade, alguma coisa para fazer, mas
não mostram como fazer”. Já os sujeitos D e E expuseram que a presença do professor de
apoio está restrita à observação do aluno dentro de sala de aula, e na socialização neces‐
sária desse aluno com os demais colegas, mas que a qualificação tem que partir tanto do
professor que ministra a aula quanto do professor de apoio. “A escola pública não está
preparada para receber esses alunos com inclusão, porque é necessário que haja cursos
para os professores” (sujeito D). “Acho muito importante, porém considero um sistema fa‐
lho ainda. Pois como falei anteriormente, os alunos são inclusivos, eles aceitam os alunos,
mas não tem professor de apoio, então não tem o apoio que precisaria na escola” (sujeito
E). Sendo assim, na opinião desses professores, a formação teria que ser intensificada, ou
pelo menos ter uma capacitação mais adequada para que se possa chegar às melhores
metodologias de se trabalhar com os alunos inclusivos e que não acarretem a exclusão
dos demais alunos da turma.

Percebe-se, por meio da opinião dos professores, que a realidade vivenciada no seu cotidi‐
ano é bem diferente do que se vê na teoria, pois a inclusão pode ser interessante, desde
que ocorra de forma adequada, porque colocar o aluno no ensino regular simplesmente
para fazer parte deste contexto não contribui para a sua formação.

Os professores A e I também colocaram que a inclusão é adequada com alunos que não
tenham necessidades educativas especiais severas, pois os alunos que apresentam situa‐
ção mais grave precisam de mais atenção ainda, e não há como dar essa atenção com tur‐
mas grandes, geralmente de 25 a 30 alunos na mesma sala. Eles consideram mais difícil
trabalhar com alunos com deficiências motoras, por exemplo, e colocam que para os alu‐
nos que não têm deficiência motora é mais fácil de se planejar uma aula em que não ex‐
clua seus outros alunos. Um professor relatou um pouco de sua dificuldade em se traba‐
lhar com esses alunos com necessidades educativas especiais mais severas.

As respostas dadas pelos sujeitos entrevistados não diferem do que já vem sendo publica‐
do sobre a inclusão. De acordo com Fumegalli (2012), a escola tradicional não tem conse‐
guido atender às demandas de uma educação aberta às diferenças.

Esta afirmação coincide com as respostas dos sujeitos, e pode-se perceber, por meio dos
relatos, que a inclusão é proposta, mas não está sendo bem trabalhada, pois a seleção
dentro da escola ainda existe e a falta de condições físicas, materiais e de recursos huma‐
nos qualificados é grande.

Concepções sobre dança e a importância desse conteúdo na formação
dos alunos
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A segunda categoria contemplou as concepções que os professores de Educação Física
têm sobre a dança e a opinião deles sobre a importância desse conteúdo na formação dos
alunos.

Os professores B, C e D comentaram que acham importante de se trabalhar este conteúdo
com os alunos, e especialmente os sujeitos do sexo masculino (C e D) destacaram que
apesar de não terem afinidade com o conteúdo de dança eles continuam sabendo que este
conteúdo é ótimo no ensino-aprendizado dos alunos.

Cinco dos sujeitos (A, C, E, H, I) relataram que a dança ajuda na expressão corporal e na
socialização, mas também transmitiram suas dificuldades em se trabalhar com esse
conteúdo.

Foi possível identificar que os professores não trabalham a dança diretamente, às vezes
executam algumas atividades cantadas e que utilizem ritmos musicais, e às vezes passam
por conteúdos que tenham algum conhecimento básico. O estilo musical que o sujeito A
diz usar é o forró, e como essa modalidade tem um pouco mais de contato físico com o
próximo, ele diz usar esse estilo musical para que os alunos também compreendam o con‐
tato que eles precisam ter com o outro colega, e com isso os alunos vão tendo a consciên‐
cia de respeito pelo próximo e eles ficam mais humanos nas relações com as outras
pessoas.

Pedrosa e Tavares (2009) afirmam que a expressão corporal ajuda muito para que os alu‐
nos não fiquem retraídos e que consigam aprender e compreender melhor os movimentos
que seu corpo pode fazer.

Outro ponto que é bem destacado na maioria das entrevistas é quanto ao grau de necessi‐
dades educativas especiais desses alunos inclusivos, que interfere na sua participação
nas aulas de dança. Alguns professores (A, D, F, H) consideram um desafio muito grande
trabalhar esse conteúdo com alunos que têm necessidades educativas especiais, e coloca‐
ram que depende muito do grau de deficiência para que essa inclusão seja mais tranquila.

Foi bastante destacado que a dança é um componente muito importante para a aprendiza‐
gem dos alunos, mas que se esse aluno tem uma necessidade educativa especial severa é
mais complicado de ser trabalhada fisicamente.

Pode-se identificar, por meio da resposta do entrevistado D, que as dificuldades existem, e
que os professores não se consideram aptos para trabalhar este conteúdo específico de
dança, muito menos com alunos que têm necessidades educativas especiais, mas reco‐
nhecem o valor significativo que este conteúdo tem na vida do aluno que tem necessida‐
des educativas especiais, assim como para o aluno que não tem, mas que a dificuldade
ainda fala mais alto, especialmente no que se refere às metodologias adotadas, que mui‐
tas vezes são falhas.



A dança é um conteúdo considerado complexo e difícil perante os olhos de quase todos os
entrevistados, mas é considerado um conteúdo que auxilia na timidez dos alunos, em que‐
rer ajudar o próximo e também em fazer os alunos sem necessidades educativas especiais
entender qual a dificuldade que seu colega tem em apreender e compreender de acordo
com seu tempo de aprendizado. Portanto, por meio das respostas dos sujeitos, percebe-se
a dificuldade encontrada em utilizar metodologias para trabalhar o conteúdo de dança
com os alunos, principalmente quando se tem algum com deficiência na turma. De acordo
com Sousa, Hunger e Caramaschi (2010),

Independente de o professor ter afinidade ou dificuldade para trabalhar com a dança nas
aulas de Educação Física, seria interessante, a exemplo do relato do professor H, buscar
outras metodologias para trabalhar esse conteúdo, como por exemplo, apresentar vídeos
dos vários ritmos que a dança possui, trazer um profissional que compreenda melhor da
prática e que possa executar algumas coreografias e explicar como criar diferentes movi‐
mentos, ou mesmo conversar com os alunos para ver se algum deles tem afinidade com
algum ritmo que possa demostrar, e, se acaso tiver, fazer com que o aluno traga um pouco
da teoria do ritmo com o qual tem maior afinidade. Enfim, é importante que o olhar do pro‐
fessor seja mais amplo, buscando outras metodologias alternativas que superem suas difi‐
culdades e limitações.

Dificuldades encontradas para trabalhar com alunos inclusivos

A terceira categoria expõe as dificuldades encontradas pelos professores de Educação Fí‐
sica ao trabalhar com alunos inclusivos. Durante a coleta de dados questionamos os sujei‐
tos sobre sua formação, se tiveram disciplinas que deram subsídios teóricos para se traba‐
lhar com a inclusão. Os professores A, B, C e D disseram que já se formaram há um tempo,
e colocam que a grade curricular da faculdade sofreu algumas alterações benéficas, pois
no tempo em que cursaram Educação Física não tiveram a disciplina específica, que se
chama Educação Física Adaptada nos cursos ofertados pela Universidade Federal de
Goiás, Regional Jataí, local em que a maior parte dos professores se formou.
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ultimamente, discute-se muito o ensino da Dança na Escola. Entretanto, ainda não se vê
a inclusão e a aplicação eficaz da Dança no âmbito escolar, principalmente pelos pro‐
fessores de Educação Física, que poderiam explorar este conteúdo privilegiando todos
os aspectos do desenvolvimento humano. Observa-se uma falta de comprometimento
da maioria desses profissionais, relegando o trabalho com a Dança na Escola somente
a festas comemorativas e à mercê dos alunos que têm mais facilidade para copiar ou
montar coreografias, sem qualquer estudo mais aprofundando sobre o estilo de Dança
escolhido, prejudicando de maneira substancial o entendimento, a aplicação e a finali‐
dade da Dança na Escola (p. 1).



Fica evidente, no relato do sujeito D, que a falta dessa disciplina no tempo de graduação
de certo modo trouxe dificuldades para suas práticas, e os professores tiveram que procu‐
rar outras formas de qualificação para aprender a trabalhar com esses alunos e com o
conteúdo de dança.

Os professores E, F, G, H, e I se formaram depois que a grade curricular mudou, e coloca‐
ram que a disciplina é bastante importante e interessante para sua formação, mas que te‐
ria que ter maior duração, pois ela é trabalhada apenas em um semestre, assim como a
disciplina que trabalha com o conteúdo de dança.

Entende-se que essa disciplina durante a graduação contribuiu com a formação dos pro‐
fessores, mas é uma disciplina introdutória, e o professor tem que ter o interesse, tempo e
oportunidade para buscar uma formação continuada que auxilie no lidar com esses
alunos.

Foi perguntado aos professores entrevistados se durante as aulas de Educação Física eles
recebem algum apoio ou auxílio da escola para lidar com os alunos com necessidades
educativas especiais e a grande maioria destacou que o único auxílio recebido é do profes‐
sor de apoio, mas que isso não acontece de forma adequada, pois muitos professores de
apoio não gostam de estar presentes nas aulas de Educação Física, por terem que execu‐
tar os movimentos juntamente com o aluno.

Durante os relatos das experiências negativas e positivas de se trabalhar com o conteúdo
de dança, foi possível constatar uma resistência muito grande em relação a esse conteú‐
do, por parte dos professores, especialmente de C, D, E e F. Isso permite refletir sobre o
fato de que a dança ainda tem seus preconceitos e preceitos impostos, e que os professo‐
res preferem ficar no comodismo dos conteúdos populares da Educação Física do que ten‐
tar coisas novas.

Outro ponto importante a se destacar é que a maioria dos professores (A, B, C, D, H, I) não
buscou fazer nenhum tipo de qualificação na área de Educação Física adaptada depois de
suas graduações. Os sujeitos A e F relataram que não pensam em fazer porque não têm in‐
teresse em trabalhar com esses alunos. B e C colocaram que fazem apenas o curso de Lín‐
gua Brasileira de Sinais (Libras). Isso permite refletir sobre como eles estão executando
suas metodologias de aulas inclusivas. Os docentes E e I relataram que buscam conhecer
seu aluno com necessidades educativas especiais e entender suas limitações, isso é um
método interessante, mas essa ação deve estar aliada com estudos mais aprofundados
das diferentes necessidades educativas especiais.

Alguns entrevistados (A, B, D, E, H e I) citaram a insegurança e as dificuldades da estrutura
física das escolas que também não auxilia o trabalho com esses alunos com necessidades
educativas especiais, e mencionaram que a dificuldade começa durante sua formação
mesmo. Alguns relataram a falta de uma disciplina específica e outros disseram que quan‐
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do teve a disciplina foi um aprendizado muito superficial e que isso faz com que eles fi‐
quem estagnados com o aprendizado teoricamente adquirido durante a graduação. Foi ci‐
tada, ainda, a falta de interesse em buscar especializações especificadas para subsidiar o
trabalho com os alunos com necessidades educativas especiais.

É sabido que o período vivenciado dentro da universidade é restrito, limitado, e precisa
contemplar múltiplos conteúdos, o que requer o interesse e dedicação do graduando no
sentido de se especializar e buscar outros subsídios para conseguir se inserir no mundo
do trabalho. Dificuldades existem quando os professores se deparam com a prática. Essa
realidade encontrada na pesquisa de campo se aproxima da descrita por Silva (2011, p.
20): “sabe-se que existem muitos fatores necessários para que a inclusão aconteça na ín‐
tegra, para tanto é necessário que a escola repense a sua prática, reflita sobre o seu de‐
sempenho, reformule sua metodologia com constante reflexão sobre e na ação
pedagógica”.

De um modo geral, os sujeitos colocam o quanto a inclusão e o conteúdo de dança são im‐
portantes dentro da escola, mas não se sentem preparados para trabalharem com esse pú‐
blico. Então, o indicado seria buscar se qualificar para atender melhor a esses alunos. Fo‐
ram citadas a falta de cursos de qualificação na cidade (sujeitos D e G) e a falta de tempo
de saírem da cidade para realizar esse tipo de curso (sujeitos A, C, D e G).

Conclui-se que a inclusão não vem sendo trabalhada como deveria, e que a maior parte
dos entrevistados não investe em sua formação continuada para tentar melhor entender
as limitações de seus alunos. A dança ainda é um conteúdo considerado complicado, por
parte de alguns professores, para ser desenvolvida com os alunos das turmas inclusivas.
Por outro lado, embora seja minoria, há entrevistados que expõem que o conteúdo de dan‐
ça é de fácil aplicação, e que a inclusão é um desafio, mas que existem os meios de se tra‐
balhar com essas turmas heterogêneas.

Considerações Finais

A metodologia desenvolvida nesta pesquisa permitiu visualizar resultados semelhantes a
trabalhos anteriores e com isso analisa-se que as mudanças necessárias para um ensino-
aprendizado melhor para esses alunos ainda está somente na teoria. Durante a análise de
dados percebeu-se de forma recorrente essa opinião dos sujeitos entrevistados: a inclusão
não está sendo trabalhada adequadamente. Diante disso, os resultados da pesquisa de‐
monstram a importância da dança e da inclusão dentro das escolas, que embora seja ne‐
cessária, ainda está longe de ser a ideal, e que na maior parte das vezes ela não se torna
eficaz.

Página 89



Alguns professores descreveram que se formaram e se sentiram despreparados para tra‐
balhar o conteúdo da disciplina em turmas inclusivas e relataram que as disciplinas espe‐
cíficas vistas durante a graduação são trabalhadas rapidamente e superficialmente, por‐
tanto, deveriam ser mais estudadas. Os sujeitos mencionaram também que o tempo de
práticas durante a graduação teria que ser maior para que pudessem compreender melhor
como se trabalhar o conteúdo juntamente com os alunos.

Os professores que têm mais interesse ou curiosidade procuram outros tipos de informa‐
ção ou especializações para aprender a lidar diretamente com os alunos inclusivos, e com‐
preenderem um pouco melhor as metodologias que podem ser usadas com esses alunos
específicos, lembrando que não pode haver a exclusão dos demais alunos não inclusivos.

Espera-se que os resultados encontrados sirvam de alerta aos docentes que trabalham
com alunos inclusivos na rede regular de ensino, sobre o quanto é necessário ter um olhar
especial para esses alunos, e para que esse olhar seja desenvolvido da melhor forma pos‐
sível, o professor deve ter a consciência de que precisa buscar a educação continuada.
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Educação Especial e Inclusão
Pesquisas do Centro Oeste Brasileiro

Autoras:
Rosiney Vaz de Melo Almeida, Dulcéria Tartuci

Considerações iniciais

Este texto objetiva discutir a mediação, docência e a organização do trabalho pedagógico
na educação inclusiva caracterizada a partir da realidade de duas escolas públicas de en‐
sino regular que têm alunos com deficiência intelectual matriculados em suas turmas. No
Estado de Goiás, desde a década de 1990, as escolas que compõem a sua rede estadual
de ensino, desenvolvem práticas pedagógicas contemplando a educação especial em uma
perspectiva inclusiva.

O acesso e a permanência do aluno com deficiência intelectual são efetivados por meio da
matrícula em salas de aula comum e da oferta de serviços de apoio à inclusão escolar. Se‐
guindo a abordagem da dissertação em que se embasa este texto, as discussões foram
fundamentadas teórica e metodologicamente na epistemologia histórico-cultural de Vy‐
gotski, com ênfase na coletânea intitulada Fundamentos da Defectologia para compreen‐
der o processo de desenvolvimento da pessoa com deficiência e os aspectos relacionados
ao ato de ensinar e aprender a este público dentro de uma sala de aula heterogênea.

O universo pesquisado que deu origem às discussões postuladas neste texto foram duas
escolas estaduais, no município de Ipameri - Goiás. Participaram 14 alunos com deficiên‐
cia intelectual, matriculados em salas de aula comum, que frequentavam também a sala
de recursos multifuncional e 12 professores que atuavam com esses alunos nesses
espaços.

Os dados foram coletados por meio de observação participativa, entrevista com grupo fo‐
cal e análise documental. Interpretados a partir de unidades significativas de sentidos que
apontaram que as práticas vivenciadas no cotidiano dessas escolas são perpassadas pela
dicotomia entre a educação comum e a educação especial e por discursos que evidencia‐

Mediação, docência e a organização do trabalho pe-
dagógico na educação inclusiva
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ram: a segregação do aluno com deficiência intelectual; os aspectos de aprendizagem cen‐
trados em processos de socialização e uma indefinição sobre a quem cabe a responsabili‐
dade de ensinar os estudantes com deficiência intelectual. Estes temas constituem o arca‐
bouço discursivo deste texto.

Mediação e Organização do Trabalho Pedagógico: ensino
comum e educação especial

No Estado de Goiás, desde a década de 1990, a educação inclusiva tem feito parte da his‐
tória das escolas estaduais provocando e marcando uma época de mudanças em relação
ao atendimento dos alunos com deficiência, que estão sendo inseridos na sala de aula co‐
mum por meio da garantia ao seu direito de acesso à educação comum através da matrí‐
cula escolar no ensino regular.

A educação inclusiva parece ser um momento único, em que o ensino comum e a educa‐
ção especial buscam caminhos para a inclusão da criança com deficiência na sala comum
com igualdade de direito a uma criança sem deficiência. Na realidade atual, observa-se
que a política de inclusão está claramente desenhada nos documentos oficiais (BRASIL,
1989, 2013; GOIÁS, 1989, 2010, 2011). A permanência e o acesso dos alunos com deficiên‐
cia nas escolas pesquisadas estão sendo oportunizados, o que se evidencia por meio do
documento de enturmação no atendimento educacional especializado (AEE) destas esco‐
las, que apontam a existência de 14 crianças com deficiência na Escola São Pedro e de 16
alunos na Escola São Vicente. Em um total de 30 alunos atendidos, dos quais 14 têm diag‐
nóstico de deficiência intelectual e são participantes deste estudo.

Os serviços de educação especial oferecidos pelo Estado de Goiás, na figura do professor
de apoio à inclusão, que atua dentro da sala de aula prestando o serviço de apoio pedagó‐
gico especializado ao aluno com deficiência intelectual; do serviço de AEE, ofertado na
sala de recursos multifuncional (SRM) por meio do professor de AEE, constituem os servi‐
ços básicos que deveriam ser realizados em parceria com professor da sala de aula co‐
mum na rede estadual com o propósito de criar os mecanismos necessários para que o
aluno com deficiência seja incluído e possa participar de todo o processo de ensino tendo
as mesmas oportunidades de aprendizagem que alunos sem deficiência.

Considerando estes serviços, a educação inclusiva, por meio do professor de apoio à inclu‐
são, seria uma oportunidade de articular os conhecimentos que se acumularam acerca da
educação especial ao longo de sua história e as discussões que envolvem a educação co‐
mum, por meio do professor da classe comum, em uma proposta de eliminação da dicoto‐
mia existente entre essas duas modalidades de ensino.
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No início do século XX, Vygotsky (1997) dizia que era necessário eliminar os muros da es‐
cola de educação especial e deixar a vida real entrar neste espaço. Em “Fundamentos da
Defectología”, afirma a necessidade de se criar um sistema de ensino compartilhado entre
educação especial e educação comum dizendo que juntos têm um mesmo fim, seria uma
experiência de muito futuro, podendo vencer a antissociabilidade e subsidiar a formação
integral do aluno com deficiência intelectual, segregado nas escolas ou salas de aula es‐
peciais, representando uma oportunidade de escolarizá-lo e torná-lo um partícipe da vida
em sociedade, como qualquer outro ser humano.

A proposta de inclusão do aluno com deficiência intelectual está voltada para a garantia
de participação integral na rotina diária da sala de aula comum e de todo processo de es‐
colarização nela desenvolvido.

Neste aspecto, a observação participante realizada nas escolas São Pedro e São Vicente
evidenciou uma organização característica de localização espacial dos alunos com defici‐
ência intelectual dentro da sala de aula comum. Em ambas as escolas, eles estão senta‐
dos no fundo da sala, como no mapa da sala de aula comum, representado abaixo:

Este mapa, elaborado com base nas anotações do diário de campo, registradas a partir da
observação realizada em uma das turmas observadas, retratava a demarcação do espaço
físico ocupado pelos alunos com deficiência, o fundo da sala. É possível perceber que eles
estão estrategicamente localizados neste espaço, próximo ao professor de apoio à inclu‐
são que os atende.

Esta situação incomoda no aspecto da inclusão escolar, não pelo fato das crianças esta‐
rem sentadas no fundo da sala, pois em turmas de 25 a 30 alunos, sentados em filas, al‐
guns naturalmente terão que ocupar os lugares no final das filas. O que fica evidente e
chama a atenção neste caso é o fato de que em todas as salas observadas é possível per‐
ceber esta estratégia de organização espacial e social das crianças com deficiência.

É um critério que separa os alunos com e sem deficiência em espaços demarcados e é jus‐
tificado como metodologia para facilitar o atendimento pelo professor de apoio à inclusão
às crianças com deficiência, sem atrapalhar o restante da turma. Esse critério pode ser
evidenciado na fala de Elena ao argumentar sobre o porquê de se sentar no fundo da sala:
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Excerto 1 1  - Porque a Mery está dando aula, eu não posso falar alto, eu não posso le‐
var material diferenciado pra sala... Como que eu vou trabalhar com essa criança den‐
tro da sala de aula sem atrapalhar os outros alunos? ... E eu, enquanto apoio, não posso
desenvolver com ela um trabalho, atrapalhando o trabalho da Mery, então é um trabalho
muito difícil, né? (Elena PAI).



Legenda: Episódio 1. 25/08/14. Figura editada pela pesquisadora

Nestes dizeres o lugar que menos atrapalharia o desenvolvimento da aula é o fundo da
sala. Esta localização espacial dos alunos dentro da sala de aula, demarca o lugar da cri‐
ança com deficiência intelectual em seu ambiente de escolarização inclusivo marcado pe‐
los resquícios da segregação.

A fala da professora Elena ao dizer: Porque a Mery PSC está dando aula e atrapalhando o
trabalho dela explicita a divisão entre a educação comum e a educação especial, dessa
forma, para a existência dos dois trabalhos na mesma sala de aula os espaços físicos de‐
vem ser organizados para garantir a seguinte disposição: a professora regente na frente e
a professora de apoio à inclusão nos fundos da sala junto ao seu aluno.

É como se este aluno não pertencesse àquela sala, e só estivesse ali porque a escola é in‐
clusiva e tem que aceitá-lo, pois, apesar da precariedade e da falta de orientações direti‐
vas para a organização do trabalho pedagógico a ser efetivado, não recebê-lo seria desu‐
mano. Esta condição de não pertença é observada na fala da professora Mery quando ela
afirma, referindo-se a sua aluna Marina, que tem Síndrome de Down: ela fica comigo, ela
vai lá na frente, ao se referir à participação da aluna.

Este enunciado evidencia o fato de que a aluna Marina se senta no fundo da sala de aula e
também que a presença dela neste espaço é significado por sua professora como uma “vi‐
sita”, alguém que não pertence àquele lugar, e toda sua compreensão sobre as possibilida‐
des de trabalho a serem desenvolvidos pela aluna, ou seja, o processo de escolarização

Excerto 2 - Marina, que fica comigo lá na sala, ela vai lá pra frente e dá aula, sabe, do
jeitinho que eu faço, ela vai pra frente e faz do jeitinho que eu faço (Mery PSC).



para ela não existe, reforçando o fato de que o aluno com deficiência não está na sala de
aula para se escolarizar, apenas para se socializar.

Nesta visão, a sala de aula comum é significada como o espaço não adequado para a
aprendizagem do aluno com deficiência intelectual, mas se ele está na escola para apren‐
der a ler e escrever, fazer as quatro operações fundamentais como os demais alunos e não
apenas para “ficar” neste local de ensino, qual espaço, ou tempo seria destinado ao seu
ensino, então?

Ao responder a esta questão novamente aparece a segregação do aluno com deficiência
intelectual quando outro professor destaca que os alunos aprenderiam melhor se ficassem
algum tempo fora da sala de aula. Esta concepção é evidenciada quando ao concorda com
a colega Esmeralda PAI, afirma:

Nesta fala se clarifica o discurso a favor do ensino substitutivo, compreendido como a prá‐
tica de ensino em ambiente separado da sala de aula comum, caracterizado pelo discurso
em favor da retirada do aluno no momento de aula para ser ensinado em outro espaço.
Este enunciado se fortifica sob a égide que é melhor ensinar a criança com deficiência in‐
telectual em espaços separados. Seu lugar para aprender não é a sala de aula comum jun‐
to aos outros alunos.

Esta questão se evidencia em vários episódios presenciados ao longo da observação, e na
entrevista focal. Dentre eles, está uma situação de exposição oral dialógica do conteúdo
de uma aula de História pela professora regente da sala comum, durante a qual a profes‐
sora de apoio à inclusão permaneceu calada e sentada no fundo da sala. E, após o final da
mediação feita de forma homogênea e com possibilidades de participação dos alunos e de
orientação da atividade a ser desenvolvida em relação aos conceitos trabalhados, é que
houve o espaço para a mediação com os alunos com deficiência intelectual, conforme
registro:

Portanto, ao analisar estes enunciados, é observado o fato do agrupamento dos alunos
com deficiência no fundo da sala, e o tempo destinado ao seu ensino ser secundarizado
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Excerto 3 - Eu concordo com a Esmeralda, quando ela diz que se sair da sala, não digo
para isolar, tirar.... tirar (gesticula com a mão no movimento de levar) [...] ficar um tem‐
po fora rende mais do que ficar na sala” (Otávio PSC).

Episódio2 2  - A professora da classe comum retomou, oralmente, o conteúdo sobre o
modo de vida dos escravos. Todos os alunos sem deficiência contribuíram, participan‐
do da aula dialogando com ela sobre o que sabiam em relação aos aspectos que carac‐
terizavam a vida dos escravo no Brasil. Os alunos com deficiência e a professora de
apoio à inclusão (Valda) aguardaram o final da revisão e participaram da produção de
texto, com a orientação da professora de apoio à inclusão: (4º ano ESV- – 29/10/15).



ou mesmo separado dos alunos sem deficiência. Além disso, é indicado como uma condi‐
ção positiva que o ensino ocorra também em espaço distinto em momentos fora da sala
de aula comum. Estas escolhas didáticas evidenciam o sentido dado às práticas de ensino
na perspectiva da educação inclusiva e significam a participação do aluno com deficiência
intelectual no cotidiano da sala de aula comum como uma peça fora do jogo.

Ao determinar o espaço do aluno com deficiência intelectual no fundo da sala de aula e
secundarizar a sua aprendizagem, outras questões afloram e tornam evidente a influência
do antigo ensino especial construído histórica e culturalmente pelo discurso social do ho‐
mem sobre as possibilidades de desenvolvimento e aprendizagem da pessoa com defici‐
ência nas escolas pesquisadas. No encontro com o grupo focal foi proposto que os parti‐
cipantes falassem sobre o processo de inclusão em uma perspectiva do direito do aluno
com deficiência intelectual à escolarização.

No processo dialógico articulado entre os participantes do grupo focal surgiram questões
que, vinte anos após a Declaração de Salamanca, presumia-se superadas: a educação es‐
pecial como propósito de socialização e/ou ensino substitutivo. A descrença na capacida‐
de de aprender dos alunos com deficiência intelectual aparece mediante a questão motiva‐
dora na fala dos educadores ao destacarem que a inclusão dos alunos com deficiência in‐
telectual se limita a sua socialização e ao benefício que o convívio entre alunos com defi‐
ciência e sem deficiência produz para ambos. Este sentido atribuído à educação inclusiva
é apreendido no enunciado a seguir:

É inegável que o convívio com a diferença ofereça ganhos a todos os envolvidos, porém,
esta imagem ressalta um período da educação especial, que foi marcado pelo movimento
da integração, momento que previa a participação do aluno com deficiência em ambientes
desafiadores com o propósito de integrá-lo à sociedade, sendo, portanto, a socialização
para o convívio social um importante aprendizado, como ressalta a professora de apoio à
inclusão, Elena, ao falar sobre a aprendizagem da aluna Marina e do aluno Ruan:

A socialização também é apontada no relatório descritivo “Proposta de Avaliação para a
Diversidade”, utilizado para avaliar o desenvolvimento do aluno com deficiência intelectual
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Excerto 4 - É muito lindo ver os outros alunos se envolvendo com eles, nós temos o
Ruan, lá na escola, a Marina, né? A meninada, os colegas têm o maior amor, maior cari‐
nho, maior zelo por eles. E a gente vê o quanto eles melhoraram, o quanto eles cresce‐
ram. (Esmeralda PAI)

Excerto 5 - Então eu vejo no caso da minha aluna, o que eu vejo que ela desenvolveu, foi
na questão da sociabilidade dela, mas na questão da aprendizagem eu não vejo que ela
caminhou bem. [...] Ele (Ruan) está ali para sociabilizar, ele já passou pela sala do pri‐
meiro, do segundo, [...]. ele tá no terceiro ano. Então, ele não aprende”. (Elena PAI)



nas escolas observadas, como o único ponto positivo alcançado pelos alunos com defici‐
ência, como no caso do aluno Ruan, descrito pela professora de apoio à inclusão Silvana:

Socializar-se é um dos caminhos para a realização da compensação da deficiência intelec‐
tual, porém, no contexto escolar, é compreendida a partir da interação simples entre alu‐
nos e professores, perdendo a dimensão de espaço compensatório e, nesta perspectiva,
não promove os ganhos que levariam ao desenvolvimento das crianças e de suas funções
superiores, promovendo, por meio da significação dialógica, a síntese do desenvolvimento
biológico e cultural, conforme salienta Carvalho (2004).

Não mediada para um objetivo final, a socialização não se torna aprendizagem, conforme
é compreendida pelos educadores participantes desta pesquisa que buscam outros cami‐
nhos para promoverem práticas de ensino mais eficazes. Nesse sentido, nas discussões
do grupo focal, dos dez educadores que participaram do dialogismo, sete defenderam que
os alunos com deficiência intelectual aprenderiam mais se pudessem ser retirados da sala
de aula, em pequenos intervalos. Três professores salientaram que esta prática impede a
inclusão.

As discussões apontadas até o momento não adentraram no cerne da questão da inclu‐
são, o direito à escolarização de qualidade do aluno com deficiência intelectual. O precon‐
ceito arraigado na concepção das pessoas sobre a potencialidade educativa do aluno com
deficiência e que legitima práticas já superadas teoricamente de segregação, substituição,
de socialização em favor de práticas que partam de uma avaliação qualitativa e positiva
das pessoas com deficiência, superando o cuidar, a infantilização eterna destes estudan‐
tes, a aplicação de atividades pré-escolares a alunos em idade escolar, possibilitando uma
socialização propositiva direcionada à aprendizagem dos modos produtivos da escola, é
um caminho ainda em construção.

A concepção de incapaz poderá ser superada por meio de uma formação verticalizada dos
professores com vista a inclusão e de um atendimento individualizado, através do serviço
de apoio pedagógico especializado realizado na sala de aula comum e do AEE realizado
SRM que complemente o currículo escolar inclusivo.

Permeando estas discussões, outra questão emerge a partir do contexto analisado: a
quem de fato cabe a tarefa de planejar, mediar e organizar o ensino na perspectiva de edu‐
cação inclusiva? Pois, o contexto observado, as discussões analisadas evidencia uma de‐
legação de atribuições dicotômicas nas relações estabelecidas entre professores e alunos
com deficiência intelectual. Esta situação pode ser retratada na fala da professora Ilma ao
afirma:

Doc 1 3  - Sua socialização é boa. Tem bom convívio com todos. (PAD - 4º ano ESV)
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As expressões usadas pela professora regente Ilma: quando a Valda sai e vira aquela ba‐
gunça, salientam que a disciplina destes alunos está diretamente ligada à ação da profes‐
sora de apoio à inclusão Valda, em uma correlação com os sentidos atribuídos pelos alu‐
nos a sua função na sala de aula. Sua ausência causa transtornos para a professora regen‐
te, que sente dificuldade em lidar com alunos com deficiência intelectual. Este enunciado
evidencia que a disciplina destes alunos é de responsabilidade do professor de apoio à
inclusão.

Clarificando que estes alunos não estão integrados às regras sociais da sala de aula como
um todo. Na ausência deste profissional, sentem-se livres da autoridade que os cerca, pois
compreendem que são alunos desta professora, não estando, portanto, submetidos às re‐
gras de convivência da professora regente. É a inclusão que exclui por meio dos serviços
prestados. Diante de questões com esta, é oportuno indagar a quem cabe o ofício de arti‐
cular o processo de escolarização inclusiva dos alunos com deficiência na realidade das
escola goianas.

Ensino: tarefa de quem? In-definição dos papéis de profes-
sor da sala comum; professor de apoio à inclusão e profes-
sor de AEE

Ao analisar a presença do intérprete 4  e a bidocência 5  na sala de aula, Tartuci (2005)
faz uma analogia desta figura no contexto das práticas de ensino, que tradicionalmente é
assumida por um professor em um jogo de tabuleiro em que é inserida uma nova peça.
Esta inserção provoca mudanças na organização, nas regras e nos papéis já estabelecidos
e determina uma nova dinâmica no jogo. Fato semelhante ocorre com o professor de apoio
à inclusão presente na realidade da sala de aula atravessada pela regra da regência de um
único professor. Assim como o professor intérprete, a professora de apoio à inclusão re‐
presenta uma peça a mais no jogo de tabuleiro da educação inclusiva, requerendo toda
uma reestruturação das regras, uma ressignificação de papéis e desse jogo para atender a
esta nova fase do ensino regular, caracterizada pela regência de dois professores, ou seja,
não é uma simples inserção de peças, mas uma nova configuração da sala de aula e dos
papéis destes dois professores.

Na reconstrução das novas jogadas a contradição está presente, cada um pensa a função
do outro com clareza, mas não se encontra dentro desta organização de bidocência. Isto
em parte se deve à ausência de diretrizes que fundamentem a prática educacional a partir

Excerto 8 - O Heitor e o Eraldo são hiperativos. Qualquer coisa chama a atenção. Quan‐
do a Valda sai um pouquinho eles começam a brigar um com o outro, xingar um ao ou‐
tro e aí vira aquela bagunça na sala. (Ilma PSC)
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da presença de dois professores na sala comum. Acrescenta-se a esta condição a atuação
de outro professor, o professor de AEE em SRM.

A partir do exposto, com base nos dados coletados, e interpretados à luz da perspectiva
histórico-cultural, é perceptível um discurso entre os professores que torna evidente a se‐
paração entre os papéis a ser por eles interpretados. Esta questão pode ser problematiza‐
da a partir da fala da professora Mery:

Por meio deste enunciado a professora evidencia toda angústia aportada na dificuldade de
planejar as aulas, considerando os alunos sem deficiência e os alunos com deficiência in‐
telectual sob a perspectiva de qual é a função e a razão da presença do professor de apoio
à inclusão em sua sala. Ao indagar de quem é a responsabilidade pela adequação das ati‐
vidades a professora atribui um significado de que esta ação não é sua.

No diálogo estabelecido sobre esta questão, explanada pela professora Mery PSC, na en‐
trevista com o grupo focal, a professora de AEE, Lindalva, é clara ao elucidar que:

No próprio enunciado, evidencia-se a ausência de diálogo entre os educadores, porém, ao
mesmo tempo em que reconhece que cabe ao professor de apoio à inclusão a tarefa de
adequação das atividades, o aluno com deficiência intelectual pertence à turma do profes‐
sor regente da classe comum. Então, qual é o papel de cada um dentro desta relação pro‐
fessores regentes da classe comum/professores de apoio à inclusão em relação à apren‐
dizagem do aluno com deficiência intelectual?

Os significados atribuídos ao papel do professor de apoio à inclusão pela professora Es‐
meralda é o de dar apoio dentro da sala de aula (Excerto 11) e para a professora de apoio
à inclusão Valda é ser uma auxiliadora do aprendizado do aluno (Excerto 12). Observa-se,
no entanto, em relação à avaliação, que esse papel de auxiliadora e apoio é alterado, uma
vez que no momento de preencher o relatório descritivo avaliativo do aluno com deficiên‐
cia, este é feito pelo professor de apoio à inclusão, enquanto o lançamento quantitativo
das notas no diário eletrônico e a correção das provas avaliativas são feitos pelo profes‐
sor da classe comum. (Doc 3 - PAD/Ata – dez/14). Se o professor de apoio à inclusão ava‐
lia porque ele não registra notas no diário? De quem é, portanto, a responsabilidade de
avaliar o aluno com deficiência intelectual?

Excerto 9 - Mesmo que eu tenha o apoio dentro da sala de aula eu tenho que dar assis‐
tência, ajudar esse apoio, do jeito que elas querem, a gente tem que preparar, além das
tarefas que a gente prepara para os alunos, né? Ditos normais, a gente tem que prepa‐
rar para os alunos com.... especiais. Como? Como a gente vai dar conta? De quem é a
responsabilidade de adequar as atividades? (Mery PSC)

Excerto 10 - Adequação da atividade dos alunos com algum tipo de deficiência é do
apoio. Agora não podemos esquecer que o aluno é do professor regente. [...] Eles gos‐
tam muito de falar toma conta do seu aluno (toca a professora do lado para sinalizar
entrega) se vira com seu aluno. (Lindalva PSRM)



Durante o evento do grupo focal, os professores da rede de apoio à inclusão escolar foram
os que mais falaram sobre o desenvolvimento dos alunos com deficiência, deixando claro
quem tem voz e subsídios para discutir assuntos sobre a inclusão e a aprendizagem dos
alunos com deficiência intelectual. Esta ação não se constitui em uma estranheza aos pro‐
fessores da sala comum, ao contrário percebe-se ser esta uma prática natural entre eles. O
que, no entanto, não representa uma tomada de responsabilidade, por parte dos professo‐
res de apoio à inclusão, pela escolarização dos alunos com deficiência intelectual, mas,
em geral, uma prática sem reflexão constituída a partir das necessidades cotidianas das
escolas.

Evidenciando esta prática, dentre os dez professores que participaram das discussões no
grupo focal, somente a professora de apoio à inclusão, Valda, salientou que a fala da pro‐
fessora regente, sobre a aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos com deficiência,
representaria a compreensão das duas em relação ao processo ensino-aprendizagem na
perspectiva inclusiva.

Mas se o papel do professor de apoio à inclusão, conforme a fala da professora Valda, é
ajudar, auxiliar, dar apoio, sociabilizar, e o do professor regente da classe comum, segundo
a professora Sandra, é trabalhar junto com a professora de apoio, conforme sua voz no
grupo focal ao dizer:

É pertinente, portanto, indagar-se qual é o papel definidor de cada professor em relação à
escolarização da criança com deficiência? Na busca de uma resposta para esta questão
na definição de seu papel como regente, a professora Ilma, afirma:

Diante destes sentidos, construídos pelos professores regentes, a sua função não é ensi‐
nar o aluno com deficiência intelectual, mas trabalhar junto com o professor de apoio à in‐
clusão, trocar experiências positivas com os alunos, ou ainda não sabem o que fazer, con‐
forme evidenciado na voz das professoras regentes. Mery PSC, que menciona a dificulda‐
de em flexibilizar as atividades, e Nívea, que disse na conversa focal não ter experiência
com a inclusão e, portanto, não poderia contribuir muito com as discussões.

No que concerne ao papel do professor de AEE, a professora de AEE dá sentido à sua práti‐
ca como uma ação de mediadora dos processos de construção de conhecimento pelo alu‐
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Excerto 13 – Eu, como professor regente, acho que o meu papel de professora é o co‐
nhecimento do aluno. Trabalhar junto com o professor de apoio porque o objetivo das
duas, com certeza, é o aprendizado do aluno. (Sandra PSC)

Excerto 14 - Eu acho que meu papel é de passar, não só o conhecimento para eles, mas
também, (dúvida) como é que eu posso falar? Experiência de vida, também para eles.
(Ilma PSC)



no com deficiência intelectual. Tal sentido é apreendido quando fala sobre a definição de
seu papel:

Nessa conjuntura, de quem é a função de ensinar à criança com deficiência intelectual na
escola regular? Buscando uma síntese destes papéis, a professora Esmeralda diz que:

Perante esta discussão do grupo focal, e da observação participante, os papéis de cada
profissional nas práticas educativas, que envolvem os alunos com deficiência intelectual,
trazem muita contradição ao pensar este papel do ponto de vista do professor regente
para quem as atribuições da educação inclusiva são do professor de apoio à inclusão, e,
para este, o aluno pertence à sala de aula, portanto, ao professor regente e, para ambos, o
professor de AEE não representa uma diferença no processo de ensino porque seu papel é
trabalhar ludicamente, ou seja, brincar. Já para o professor de AEE sua função é de media‐
ção entre o que a criança não sabe e o que precisa saber para acompanhar as atividades
da sala de aula.

Infere-se, pelos discursos apresentados e pela evidência da separação na prática da ação
de cada educador e a desarticulação entre os papéis destes profissionais no interior das
duas escolas pesquisadas. Esta realidade é evidenciada nos enunciados por parte do pro‐
fessor regente ao afirmar: é difícil adaptar, trabalhar junto com o professor de apoio, não
tenho experiência, aprendo com eles, e reforça a ausência de um ensino que objetive a es‐
colarização do aluno com deficiência intelectual, não assumindo para si a tarefa de ensi‐
ná-lo ao passo que a falta de formação serve de álibi para a não articulação junto aos de‐
mais professores em busca de caminhos que realmente sejam eficazes para o ensino-
aprendizagem do aluno com deficiência.

No discurso do professor de apoio à inclusão os enunciados ajudar, auxiliar, dar apoio não
indicam uma ação de ensino, embora esta compreensão esteja presente nos eventos de
sala de aula, quando é este profissional que assume a função de ensiná-los. Porém, consi‐
derando que este ajudar seria mais efetivo por meio do ensino substitutivo realizado, por
algumas horas, fora da sala de aula comum, desconsidera que o aluno já tem um horário

Excerto 15 - trabalhar de uma forma que ele (aluno com deficiência intelectual) desen‐
volva o conhecimento é como se eu fosse prepará-lo para matéria lá de dentro que ele
vai aprender. Então, acho que o papel da gente é... mediar sempre, sabe? (Lindalva
PSRM)
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Excerto 16 - o papel do professor de AEE é esse: vai trabalhar com os jogos, com com‐
putador, coisas assim, pra estimular o aprendizado da criança, é aprendizado que está
em jogo. O professor regente é aquilo que a Mery PSC fala, ele vai integrar o aluno com
a deficiência junto com os outros, né? É esse papel diário que a gente faz e agora eu
vejo como o papel do professor de apoio dar apoio de forma efetiva fazendo com que
resultado apareça. (Esmeralda PAI).



para o AEE na SRM, que cabe a ela complementar o aprendizado da sala de aula. De acor‐
do com Bruan (2012), todos os envolvidos no processo educacional deveriam comparti‐
lham as decisões tomadas não havendo uma ideia de hierarquia ou sobreposição entre os
envolvidos, como evidencia os enunciados analisados.

Depreende destes discursos o que Vygotsky (1997) destacava como necessário: que hou‐
vesse um estudo objetivo em relação à educação especial. Ainda nos dias atuais, esta ne‐
cessidade se faz presente para possibilitar uma ressignificação da ação em conjunto dos
três professores em função da aprendizagem dos alunos com deficiência intelectual, signi‐
ficada no sentido de que o propósito final da ação pedagógica de todos é a construção de
conhecimento pelos alunos com deficiência e sem deficiência.

Considerações finais

Os resultados mostraram a necessidade de reflexão sobre: as práticas pedagógicas inclu‐
sivas baseadas na bidocência para a construção de caminhos reais que leve à escolariza‐
ção; uma ampliação nos programas de formação dos professores que possibilite a cons‐
trução de uma nova consciência sobre as possibilidades de aprendizagem do aluno com
deficiência intelectual em um diálogo entre educação especial e educação comum, volta‐
dos para professores da educação especial e professores da sala de aula comum.

Considera-se, também, pertinente discutir o papel da mediação na aprendizagem por meio
da relação professores-alunos, alunos-alunos, entendo que ao significar as relações com o
outro mais desenvolvido, cria-se para o aluno com deficiência oportunidades que podem
favorecer a construção de caminhos alternativos que possam adaptar a condição de defi‐
ciência intelectual para o exercício de uma vida plena de acordo com as exigências a soci‐
edade atual, centrada na leitura e na escrita.

É necessário que se estabeleça uma parceria em que todos os envolvidos tenham funções
claras e definidas, mas que se conjuguem em favor de um objetivo comum: a aprendiza‐
gem escolar de todos os seus alunos.

Desse modo, é necessária uma formação que provoque uma reflexão sobre a organização
das práticas pedagógicas significadas a partir do entrelaçamento dos saberes dos três
professores, colaborará para solidificação da educação inclusiva e para a construção de
novas regras que comportem à docência de mais de um professor trabalhando em favor de
práticas de ensino colaborativas, que possibilitem a construção de conhecimento e o letra‐
mento dos alunos com deficiência intelectual sob suas regências.
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Nota de rodapé 1
Durante as discussões realizadas nesta análise serão interpretados dados oriundos da en‐
trevista com grupo focal, dessa forma, as unidades de sentidos emergidas deste instru‐
mento serão identificadas, neste texto, pela palavra Excerto e os professores relacionados
ao enunciado serão identificados pelo nome fictício a eles atribuído pela pesquisadora se‐
guido de signos que identificam a sua função no contexto analisado. Desse modo, o signo
para identificar o professor de apoio à inclusão será: PAI; o professor de AEE será: PSRM;
e o professor da sala comum será: PSC.

Nota de rodapé 2
As discussões realizadas a partir das unidades de sentidos retiradas do diário de campo
da observação participativa serão identificadas pela palavra Episódio, bem como as tur‐
mas a que se referem serão mencionadas pela série da turma e o signo identificativo da
escola a que pertencem, desta forma: 1º ano ESP, 3º ano ESP, 4º ano ESP; 3º ano ESV, 4º
ano ESV e a sala de recurso multifuncional por SRM.

Nota de rodapé 3
As unidades de sentidos oriundas dos documentos analisados serão identificadas, neste
texto, por: Doc de documento e diferenciados ao final de cada unidade de sentido por: PAD
(Proposta de Avaliação para a diversidade), ATA (Ata de Resultados finais).

Nota de rodapé 4
No início da década de 2000 a função de intérprete tradutor de língua brasileira de sinais
em Goiás era exercida pelo professor intérprete, uma vez que ainda não havia sido reco‐
nhecida como profissão.

Nota de rodapé 5
Bidocência aqui compreendida, a partir de Viralonga e Mendes (2014) envolve uma prática
de trabalho docente entre, no mínimo dois professores na sala de aula comum, no caso da
educação inclusiva, um professor da sala comum e um especializado em educação
especial.



Educação Especial e Inclusão
Pesquisas do Centro Oeste Brasileiro

Autoras:
Aline Maira da Silva, Leticia Maria Capelari Tobias Venâncio, Mary Cristina Olimpio Pinheiro

Considerações iniciais

Ao ingressar na escola, toda criança amplia suas relações, tendo a partir deste momento
mais um lugar para aquisição de novas habilidades sociais que são base para o desenvol‐
vimento das habilidades acadêmicas. Em vista disso, é importante que a escola inclua en‐
tre seus objetivos ampliar a quantidade e melhorar a qualidade das relações interpessoais
entre os alunos.

A efetivação da inclusão escolar requer uma escola que paute suas práticas em um ambi‐
ente de boas relações interpessoais, com a aceitação de todos e respeito à diversidade.
Para as autoras Lima e Mendes (2011), apesar das mudanças ocorridas na escola a partir
das políticas públicas voltadas para a efetivação da inclusão escolar, os mecanismos de
exclusão das pessoas com deficiência não estão sendo desconstruídos e ainda permane‐
cem no ambiente escolar, principalmente quando o aluno apresenta um comprometimento
intelectual mais significativo. Segundo as autoras, no processo de inclusão de alunos com
deficiência ainda permanece a incerteza e pouca clareza das ações que devem ser imple‐
mentadas pela escola.

No que diz respeito especificamente à inclusão escolar dos alunos com deficiência inte‐
lectual, Freitas e Del Prette (2010) afirmam que, a partir da avaliação de crianças com defi‐
ciência intelectual, em comparação a seus colegas sem deficiência, as primeiras apresen‐
tam déficits de habilidades sociais e também alguns excessos comportamentais em seus
repertórios, que se configuram como problemas de comportamento. Para os autores, há
uma escassez de estudos voltados para caracterizar as habilidades sociais de crianças
com deficiência intelectual, o que dificulta a produção de conhecimentos sobre essa popu‐

A inclusão escolar do aluno com deficiência intelec-
tual: dados qualitativos sobre as relações interpesso-
ais em escolas de Dourados - MS 1
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lação. Tal escassez configura-se como obstáculo para a identificação de necessidades,
que poderia nortear outros estudos com foco em intervenções educacionais voltadas para
promoção de habilidades sociais junto ao aluno com deficiência intelectual.

Estudos sobre as relações interpessoais estabelecidas entre os alunos no ambiente esco‐
lar podem contribuir para o planejamento de intervenções bem-sucedidas com o foco na
promoção de habilidades sociais e acadêmicas, favorecendo consequentemente a inclu‐
são escolar. Para isso, é necessário que se conheça o ambiente escolar específico no qual
a criança com deficiência intelectual está incluída, suas necessidades físicas, acadêmicas
e sociais.

O desenvolvimento de habilidades sociais na infância contribui diretamente com um bom
funcionamento adaptativo, gerando a aquisição de um melhor rendimento acadêmico, mai‐
or responsabilidade, cooperação e independência diante dos enfrentamentos da vida (DEL
PRETTE; DEL PRETTE, 2005). Dessa forma, há necessidade de um maior investimento na
promoção de habilidades sociais de crianças com deficiência intelectual incluídas no ensi‐
no regular, a fim de que as mesmas possam atender, com maior proficiência, as demandas
próprias do ambiente escolar e do desenvolvimento geral (CAPELLINI, 2001; ROSIN-PINO‐
LA, 2006).

O estudo aqui apresentado constitui um recorte da pesquisa de mestrado intitulada Carac‐
terização das relações interpessoais entre alunos com deficiência intelectual e seus pares
em sala de aula regular, cujo objetivo geral foi descrever e analisar as relações interpesso‐
ais entre alunos com deficiência intelectual e seus colegas de sala de aula. No presente
capítulo serão abordados os dados qualitativos da referida pesquisa.

O estudo foi desenvolvido em três escolas regulares da rede municipal de ensino de Doura‐
dos, Mato Grosso do Sul, nas salas do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental nas
quais os alunos com deficiência intelectual estavam matriculados. Tais escolas foram
aqui denominadas como escolas A, B e C.

Participaram do estudo seis alunos com deficiência intelectual assim como seus colegas
em sala de aula. Os alunos participantes foram denominados como alunos alvo: A1; A2;
A3; A4; A5; A6.

Quadro 1. Caracterização dos alunos com deficiência intelectual.  
Fonte: Elaborado pelas autoras.

Identificação
do aluno

Ano
Es‐
cola

Sexo Idade Diagnóstico 2

A1 1° A M 7 Deficiência Intelectual
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Identificação
do aluno

Ano
Es‐
cola

Sexo Idade Diagnóstico 2

A2
2°

A M 8 Deficiência Intelectual

A3 C F 8 Deficiência Intelectual

A4

3°

B M 14
Deficiência Intelectual; 
Síndrome Alcoólica Fetal

A5 B M 11 Deficiência Intelectual

A6 C M 10

Deficiência Intelectual; 
Transtorno do Déficit de Atenção
com Hiperatividade (TDHA); 
Discalculia

Os dados qualitativos que serão apresentados foram colhidos a partir de quatro observa‐
ções sistemáticas para cada um dos alunos alvo, com duração de 40 minutos por sessão.
Cada sessão de observação sistemática foi composta pelas seguintes etapas: período fo‐
cal de 30 minutos, a partir do preenchimento de protocolo específico, seguido de um perío‐
do de anotações qualitativas (observação de campo) de dez minutos do que estava ocor‐
rendo em sala: interações entre demais colegas; interações entre apoio educacional e alu‐
nos; e interações entre professor e alunos que fossem importantes para o foco do estudo.
Para garantir maior variabilidade de comportamentos das amostragens do registro, as ob‐
servações sistemáticas foram realizadas em dias alternados e horários diferentes, em
cada uma das salas participantes.

Os cinco minutos iniciais das primeiras sessões realizadas com cada aluno alvo foram
desconsiderados, a fim de que os alunos se adaptassem com a presença das pesquisado‐
ras. Dessa forma, com as quatro sessões, cada aluno teve um total de 155 minutos obser‐
vados: 115 minutos de observações focais e 40 minutos de observações de campo. Consi‐
derando que os seis alunos alvo foram observados, realizou-se um total de 930 minutos de
observação sistemática.

Foram realizadas observações em sala de aula e também nas situações de brincadeira, du‐
rante o recreio. Para garantir a fidedignidade dos dados, aproximadamente 50% das ses‐
sões foram acompanhadas por uma juíza 3 , que realizou o mesmo processo de observa‐
ção sistematizada.

Ao longo das observações sistemáticas foi possível coletar dados qualitativos que serão
apresentados e discutidos em três eixos de análise: 1) a influência do apoio educacional e



das professoras regentes nas relações interpessoais em sala de aula; 2) relações interpes‐
soais e habilidades sociais; 3) inclusão escolar e relações interpessoais.

A influência do apoio educacional e das professoras re-
gentes nas relações interpessoais em sala de aula

De modo geral, os alunos A1 e A6 passaram a maior parte das observações distantes de
seus colegas, tendo poucas interações sociais com seus pares. Um dos fatores que contri‐
buiu para esse isolamento foi o fato dos alunos se posicionarem ao fundo da sala de aula,
entre a parede e o professor de apoio. A maioria das interações com os colegas ocorreu
quando os alunos alvo A1 e A6 se levantavam, em momentos nos quais interagiam com o
colega da fileira da frente, com a permissão do apoio educacional ou quando os colegas
iam até o local, para buscar orientações pedagógicas com o apoio educacional. A ação
dos alunos alvo de levantar de suas cadeiras também era controlada por seus apoios edu‐
cacionais, que ao longo das observações sempre faziam com que os mesmos permane‐
cessem sentados, mesmo que os demais alunos estivessem dispersos pela sala de aula.

Em relação ao comportamento, o aluno A6 era mais agitado que o aluno A1, e se movimen‐
tava frequentemente em direção à mesa da professora para mostrar a tarefa, mesmo que
seu apoio educacional tentasse impedi-lo. Em uma dessas idas à mesa da professora, a
mesma se incomodou porque A6 estava conversando antes de voltar para seu lugar, mes‐
mo tendo outros alunos dispersos pela sala. Na ocasião, a apoio educacional, observando
que a professora tinha se incomodado, mudou a cadeira de A6 para que ele se sentasse
encostado na parede do fundo, entre a outra parede e o apoio educacional, o fazendo per‐
manecer no local. Dessa forma, o contato de A6 com os colegas ficou ainda mais limitado,
já que na nova posição ele estava distante até da colega posicionada à sua frente.

O aluno A1, mesmo sendo quieto e obedecendo tudo que lhe pediam, também passou por
situações em que foi impedido por seu apoio educacional de se comunicar com seu cole‐
ga da frente. Em uma das ocasiões observada, a professora ainda não tinha iniciado a aula
e havia outros alunos conversando e brincando pela sala.

Em relação à função do apoio educacional em sala de aula, a Portaria Municipal de Doura‐
dos, por meio da Resolução nº 27/2015, especifica no artigo 4° as seguintes atribuições:

A despeito do que consta na resolução municipal, os resultados demonstraram que o
apoio educacional não desenvolvia um trabalho articulado e colaborativo com as professo‐
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ras regentes. Por exemplo, a professora regente do aluno A6 deixava para o apoio educaci‐
onal a função de orientar sobre o exercício, quando esse era diferente da atividade realiza‐
da pelo resto da sala, e demonstrava incômodo quando o aluno ia até sua mesa para sanar
dúvidas.

Cabe destacar ainda que a professora regente de A1 não se deslocava para acompanhar a
atividade que o aluno estava realizando, além disso, concordou em deixar o mesmo na
Sala de Recursos Multifuncionais quando o apoio educacional teve que sair antes do tér‐
mino da aula.

Em parágrafo único do artigo 13° da Resolução/SEMED nº 27/2015, ainda fica exposto que
não é responsabilidade do apoio educacional assumir tarefas da sala de aula comum e
nem se responsabilizar pelo ensino do aluno, assim como elaborar os instrumentos para
avaliação do mesmo.

Diferentemente do que determina a referida resolução, os dados indicaram que a atuação
dos apoios educacionais junto aos alunos A1 e A6 interferiram para que os mesmos se re‐
lacionassem menos com seus colegas de sala. Os resultados evidenciaram que tais profis‐
sionais limitavam as interações sociais entre os colegas de sala e até mesmo o contato
entre os alunos com deficiência intelectual e a professora regente.

Como aponta Gresham (2009), as relações interpessoais são meios para o desenvolvimen‐
to de habilidades sociais mais positivas, colaboram para melhor aceitação por colegas,
além de contribuir para o ajustamento acadêmico. Dessa forma, limitar as relações inter‐
pessoais desses alunos implica em limitar a aprendizagem de comportamentos mais habi‐
lidosos nas relações interpessoais com seus colegas.

Além disso, a própria organização dos alunos durante a realização das atividades acadê‐
micas deve ser repensada. Conforme Salvador et al. (2000), na organização de sala de
aula, grupos cooperativos têm maior impacto no desenvolvimento infantil em comparação
com a realização de tarefas individualmente, uma vez que em grupos cooperativos todos
os membros têm que se ajudar mutualmente para chegarem ao objetivo final da tarefa, di‐
ferentemente das tarefas individuais onde cada um é responsável pelo seu sucesso
acadêmico.

Apesar dos dados relacionados aos alunos A1 e A6 indicarem que o apoio educacional
está influenciando de maneira negativa as relações interpessoais estabelecidas, tal dado
não pode ser generalizado. Na observação do aluno alvo A2, evidenciou-se que o apoio
educacional contribuía para sua aprendizagem, assim como facilitava o contato do aluno
com seus colegas.
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Em quatro das observações, A2 estava sentando na primeira carteira, com colegas ao seu
lado e atrás dele e a mesa da professora situada logo mais à frente. Em duas outras ses‐
sões, um colega estava sentado exatamente ao lado de A2. A apoio educacional sentou-se
em todas as observações em uma cadeira posicionada à sua frente, virada para o aluno.

Na sala de A2, a apoio educacional e a professora regente mostraram trabalhar de forma
articulada. A professora frequentemente se deslocava em direção à mesa do aluno ou o re‐
cebia em sua mesa, ajudando-o com a tarefa. O aluno tinha incentivo das duas profissio‐
nais para realizar suas tarefas ao mesmo tempo em que era livre para caminhar pela sala,
assim como fazia seus colegas.

O fato de A2 ter tido um colega sentado ao seu lado ao longo de algumas sessões de ob‐
servação se deve ao fato da própria apoio educacional tê-los colocado juntos, os incenti‐
vando a se ajudarem na realização da tarefa. Isso aconteceu até mesmo quando as tarefas
não eram iguais, uma vez que A2 realizava tarefas adaptadas. Nesses momentos, os três
(apoio educacional e alunos) engajavam-se na realização das atividades.

Durante as observações no recreio, foi possível perceber que os alunos A1 e A6 também
sofreram interferências em suas relações interpessoais com os colegas. Principalmente
no caso do aluno A1, que foi observado todo o recreio sentado em um banco ao lado do
apoio educacional, apenas observando as outras crianças brincando.

Para Freitas e Mendes (2010, p. 46), principalmente no caso da criança com deficiência
matriculada na escola regular, o brincar é uma “ferramenta indispensável” para favorecer o
envolvimento desse aluno com seus colegas. Para as autoras, é a partir do desenvolvimen‐
to de brincadeiras que se inicia o sentimento de pertencimento ao grupo, o que é essencial
para o processo de inclusão escolar.

Ao contrário dos casos de A1 e A6, durante o recreio, a apoio educacional de A2 se dirigiu
a sala dos professores junto com a professora regente da sala. A2 ficava livre para brincar
com seus colegas sem nenhuma supervisão. Tal fato possivelmente contribuiu de forma
decisiva para o bom relacionamento observado entre A2 e seus colegas de sala.

Relações interpessoais e habilidades sociais

Nesse item serão abordadas as relações interpessoais que se destacaram de forma nega‐
tiva ou positiva ao longo do estudo.

A partir da observação de campo foi possível perceber que o aluno A5 sofria rejeição de
seus colegas em relação aos demais alunos alvo analisados. O aluno passou a maior parte
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das observações isolado e era ignorado quando emitia algum comportamento direcionado
aos colegas de sala (por exemplo, pedir material emprestado ou tentar iniciar uma conver‐
sa). Além disso, muitas interações envolvendo A5 eram caracterizadas por comportamen‐
tos disruptivos, por parte de seus colegas, que xingavam ou batiam no aluno em questão.

Para os autores Del Prette et al. (2009), comportamentos agressivos estão associados a
ações como falta de empatia, baixo autocontrole e alguns equívocos em relação a normas
sociais, ou seja, são comportamentos com déficits em competência social. Esses compor‐
tamentos em curto prazo podem gerar rejeição dos colegas e dos adultos, aumentando a
probabilidade de que em médio e longo prazo esse aluno tenha um fracasso escolar que
possa resultar até em evasão, assim como sua maior rejeição por parte de seus grupos
sociais.

Em uma das observações de campo, o aluno A5 apanhou de um dos seus colegas. Diante
da briga, a professora (que não observava o ocorrido) culpou o próprio aluno que havia
apanhado, afirmando que o mesmo não conseguia ficar quieto e incomodava a todos da
sala com seu jeito. Nesse momento, alguns colegas aproveitaram para reclamar de A5.

Matos e Mendes (2014) indicam que os professores carecem de informações de como in‐
tensificar as trocas sociais com a finalidade de melhorar a qualidade das relações entre os
alunos. Ainda segundo as autoras, os professores evitam lidar com o preconceito dos co‐
legas em relação aos alunos com deficiência.

Os alunos A2 e A6 também foram observados em situações em que seus colegas os ofen‐
deram. Esses comportamentos aconteciam quando A2 e A6 tinham comportamentos pou‐
co assertivos em relação aos seus colegas como, por exemplo, quando o aluno A6 cutuca‐
va os colegas ou passava batendo em suas cabeças, sem perceber que os colegas fica‐
vam irritados com tais atitudes. O aluno A2 tinha comportamentos semelhantes, como cu‐
tucar os colegas e sair rindo, também sem perceber o incômodo dos colegas.

O aluno A2 estava incluído em uma sala de aula bem dinâmica em que os alunos se relaci‐
onavam o tempo todo e o próprio aluno alvo tinha uma boa relação com um colega que se
sentava mais próximo a ele. Porém, muitas das vezes que A2 tentava iniciar interações
com seus colegas, ele emitia comportamentos como falar alto ou interromper os colegas
enquanto os mesmos estavam em atividade. Como consequência, muitas vezes os cole‐
gas ignoravam A2.

Del Prette e Del Prette (2005) explicam que as crianças com deficiência intelectual podem
ter maior dificuldade para a discriminação e processamento de habilidades sociais asserti‐
vas ao ambiente. Segundo os autores, para que a criança com deficiência tenha um melhor
desempenho social, é preciso que ela identifique as demandas do ambiente social e, a par‐
tir dessas informações, entenda como melhor elaborar seu comportamento.
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Para o desenvolvimento de habilidades sociais que se tornem comportamentos reproduzí‐
veis no cotidiano escolar do aluno é necessário que essas habilidades façam parte de seu
contexto ambiental. Para isso, as normas sociais do ambiente devem ser bem estabeleci‐
das e reforçadas no cotidiano escolar, para que a competência social seja coerente aos
seus sentimentos, pensamentos e ações (DEL PRETTE; DEL PRETTE 2005).

Em meio às relações interpessoais observadas, é necessário o planejamento e a imple‐
mentação de ações voltadas para ampliar o repertório de habilidades sociais dos alunos
com deficiência intelectual, assim como de todos os alunos da sala de aula.

A aluna A3 foi a que demonstrou ter melhores relações interpessoais estabelecidas com
seus colegas: em todas as observações ela estava agrupada e em atividade com algum
colega, também era sempre procurada e pouco ignorada em suas iniciativas interacionais.

O ambiente em que a A3 estava incluída era bem dinâmico, os colegas da sala da interagi‐
ram tanto com os colegas das cadeiras próximas, sem se levantar, mas também se levan‐
tavam o tempo todo e conversavam entre si. Durante as sessões de observação, todos os
alunos da sala interagiram ao menos uma vez com seus colegas. Essas interações ocorre‐
ram durante as atividades propostas pela professora, de forma que os alunos interagiam
uns com os outros para justamente tirar dúvidas, trocar materiais escolares ou fazer as
atividades compartilhadas.

Além disso, a posição de A3 em sala de aula favorecia a interação social com seus cole‐
gas. A aluna se sentava cercada por colegas e, em vários momentos da observação, A3 es‐
tava acompanhada de uma colega que lhe ajudava a fazer a tarefa, com o incentivo de sua
professora para essas atividades conjuntas.

Uma das colegas de A3 sempre terminava sua tarefa rápido e então solicitava à professora
permissão para ajudar a aluna alvo. A professora permitia e fornecia as orientações para
ambas. Também foi observado que, em uma das sessões de observação, a professora re‐
gente de A3 passou em sua carteira para verificar como ela e a colega estavam desenvol‐
vendo as atividades acadêmicas.

O ambiente da aluna A3 possibilitava maiores interações positivas com seus colegas, o
que possivelmente proporcionava que a aluna alvo desempenhasse um maior número de
comportamentos relacionados com habilidades sociais como cooperar, ser assertiva e fa‐
zer amizades.

Para o estabelecimento de relações interpessoais positivas, segundo Del Prette e Del Pret‐
te (2005), é esperado que haja um bom desenvolvimento em habilidades sociais. Para os
autores, para que tais relações sejam bem estabelecidas, é necessário um desenvolvimen‐
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to de habilidades relacionadas à comunicação, expressividade e desenvoltura que contri‐
buam para gerar amizades, respeito e um convívio harmônico mais positivo.

Na turma de A4 foi observado o menor número de interações dentre os alunos alvo. As in‐
terações ocorriam com baixa frequência e envolviam apenas os colegas que estavam sen‐
tados nas carteiras próximas ao aluno alvo. Era ocasional a troca de materiais escolares e
de conversas paralelas. Ao contrário das outras salas, os alunos não faziam as tarefas jun‐
tos, ocupando-se mais em copiar e responder suas tarefas de forma individual.

Durante as observações de campo, o aluno A4 foi o que mais esteve isolado de interações
com seus colegas de sala de aula. O mesmo interagia apenas com três colegas de sua tur‐
ma, respondendo quando chamado e oralizando muito pouco. Além disso, muitas vezes o
aluno era chamado por algum colega e não respondia à iniciativa de interação. Além disso,
em duas das observações, o aluno passou grande parte do período com a cabeça abaixada
em sua mesa por alguns minutos, só levantando quando a professora regente ou o apoio
educacional de seu colega vinha lhe ajudar com a tarefa escolar. O ambiente da sala de
aula de A4 era um dos mais restritivos para o estabelecimento de relações interpessoais,
devido aos comportamentos emitidos pela professora regente, que pedia silêncio aos alu‐
nos, o que pode ter influenciado para que o mesmo tenha permanecido isolado na maioria
das observações.

A partir das observações sistemáticas dos alunos A2, A3, A4, A5 e A6 foi possível notar
que muito dos manejos de sala de aula da aluna A3 poderiam também ser utilizados para
melhorar as relações interpessoais dos alunos A4, A5 e A6. Como por exemplo, o incentivo
a condução de atividades escolares conjuntas entre os alunos e o favorecimento de rela‐
ções interpessoais mais assertivas entre alunos alvo e colegas de sala.

Inclusão Escolar e Relações Interpessoais

Os resultados apresentados demonstraram certas proximidades e diferenças nas relações
interpessoais estabelecidas entre os alunos alvo e seus colegas, como por exemplo, o ma‐
nejo de sala de aula pelo professor regente, a disposição dos alunos em sala de aula, o au‐
xílio do apoio educacional e mesmo a forma como as atividades escolares são passadas
aos alunos com deficiência intelectual.

Pereira, Mariotti e Luna (2004, p.15) destacam que o trabalho pedagógico, muitas vezes,
faz com que os professores desconsiderem o estágio em que se encontra cada aluno e as
dificuldades específicas apresentadas por cada um deles. Isso devido à necessidade de o
professor organizar suas atividades para cumprir a elaboração do currículo e o processo
de avaliação, com base “em um padrão típico das camadas médias, sem flexibilizá-lo ou
levar em conta a diversidade das crianças”. Segundo os mesmos autores, estudos têm
apontado 4  que muitos professores tendem a atribuir o insucesso escolar dos alunos a



responsabilidade dos próprios alunos e suas famílias, independente dos fatores relaciona‐
dos a sua atuação ou mesmo da escola.

Ao longo das observações sistemáticas dos alunos A1, A6, A4 e A5 foi possível perceber
algumas situações indicativas de que os alunos com deficiência intelectual, matriculados
em sala de aula regular, eram responsabilizados por sua incapacidade de realizar as tare‐
fas e de se relacionar adequadamente com seus colegas. Além disso, os alunos menciona‐
dos ficavam a maior parte do tempo sob responsabilidade de seus respectivos apoios
educacionais.

Como exemplo, é possível citar o caso de A1. O aluno era incentivado por sua apoio educa‐
cional a se manter em sua carteira e, além disso, realizava tarefas que não eram adequa‐
das às suas necessidades: atividades de pintura e colagem enquanto os demais alunos es‐
tavam engajados em tarefas envolvendo operações matemáticas ou interpretação de
textos.

Para Gusmão, Martins e Luna (2011), somente a partir de um processo de mudança e
adaptação do modelo educacional como um todo será possível efetivar e perpetuar um
modelo de inclusão, gerando uma nova cultura em longo prazo na prática escolar.

A partir dos resultados desse trabalho foi possível perceber que as relações interpessoais
dos alunos estão, em sua maioria, sendo pouco desenvolvidas. O que não implica dizer
que a inclusão escolar não esteja ocorrendo, mas sim em apontar, com base no que foi ob‐
servado, que o ambiente da sala de aula como um todo precisa de modificações que bene‐
ficiem não só as relações interpessoais entre alunos com deficiência e seus colegas, mas
também as relações entre todos os alunos e também as relações entre os profissionais da
escola e os alunos.

Segundo Gusmão, Martins e Luna (2011), para demonstrar que a inclusão escolar pode ser
uma prática cultural acessível a todos, é necessário refletir sobre os efeitos dos comporta‐
mentos das pessoas ligadas à Educação (tanto das que se beneficiam do serviço quanto
das que trabalham na área) sobre o ambiente escolar.

A partir dos resultados apresentados, foi possível perceber a necessidade do desenvolvi‐
mento de mais estudos com foco nas relações interpessoais tanto entre os alunos com
deficiência e seus colegas, como também entre os profissionais da escola e os alunos.
Além disso, ficou clara a importância do desenvolvimento de treinos em habilidades soci‐
ais que contribuam para relações interpessoais mais harmoniosas, que possam promover
mudanças na sala de aula em prol da inclusão escolar e da aprendizagem.
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Conclusão

Dentre os resultados qualitativos encontrados, foi possível observar muitos fatores que in‐
fluenciam o estabelecimento das relações interpessoais em sala de aula: o manejo de sala
pelo professor regente e apoio educacional, a posição do aluno em sala de aula, as carac‐
terísticas do aluno com deficiência intelectual e também a competência social dos alunos
com deficiência intelectual, assim como a competência social de seus colegas de sala.

Observou-se o quanto os apoios educacionais têm influência direta para o estabelecimen‐
to e direcionamento das relações interpessoais entre os alunos com deficiência intelectu‐
al. Considera-se necessário o desenvolvimento de estudos sobre as relações interpessoais
estabelecidas entre: professores e alunos com deficiência intelectual; apoios educacionais
e alunos em sala de aula; e também apoios educacionais e professores.

Diante dos resultados, fica evidente a importância da promoção de habilidades sociais,
não só para os alunos com deficiência intelectual, mas para todos os alunos e professo‐
res, como forma de promoção das relações interpessoais em contextos escolares
inclusivos.
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Educação Especial e Inclusão
Pesquisas do Centro Oeste Brasileiro

Autoras:
Dulcéria Tartuci, Wanessa Ferreira Borges

Os serviços de tecnologia assistiva na educação

O processo de inclusão escolar dos alunos com deficiência nas escolas regulares deman‐
da o reconhecimento da diversidade e da subjetividade presentes no mesmo, problemati‐
zando as atividades a serem realizadas no ambiente escolar, de forma tal que todos os
alunos possam se beneficiar do processo de ensino-aprendizagem, uma vez que o profes‐
sor engajado nessa perspectiva de trabalho deve “[...] assegurar que todos possam expres‐
sar-se, ser ouvidos, e que a tarefa comum comporte a intervenção de cada um” (MEIRIEU,
2005, p. 125).

Assim, a educação inclusiva deve garantir que todos os alunos, independentemente de
quais necessidades educacionais especiais apresentem, participem do processo de ensi‐
no-aprendizagem em salas de aula comuns. Nesta direção, é importante que a escola de‐
senvolva estratégias e adaptações para garantir um aprendizado significativo a esses
alunos.

Deliberato e Manzini (2006) nos alertam que, no modelo inclusivo, é necessário identificar
e conhecer as habilidades e necessidades do aluno com deficiência para que as adapta‐
ções e estratégias consigam suprir as reais necessidades educacionais específicas apre‐
sentadas pelo mesmo, a fim de garantir sua participação em todas as atividades
pedagógicas.

Em pesquisa realizada com professores atuantes na educação especial, Silva (2005) iden‐
tificou a necessidade do uso de recursos e procedimentos para possibilitar a participação

Práticas de tecnologia assistiva e as atribuições dos
professores do atendimento educacional
especializado
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de maneira mais autônoma dos alunos com deficiência nas atividades pedagógicas, inclu‐
sive em casos que envolviam leitura de histórias.

Vários autores afirmam que a Tecnologia Assistiva (TA) tem se revelado como um impor‐
tante instrumento para proporcionar o auxílio, o aprimoramento e a ampliação das habili‐
dades dos alunos com deficiência, de modo que eles possam superar as limitações de
acesso ao conhecimento e, consequentemente, participar das atividades pedagógicas de
forma mais significativa e independente (MANZINI, 2005; MANZINI; DELIBERATO, 2007;
BRASIL, 2006a; PELOSI, 2009). No Brasil, TA é definida como:

Tais recomendações quanto ao uso da TA também podem ser encontradas nos documen‐
tos oficiais, como o Decreto 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e o Decreto 6.949, de 25
de agosto de 2009, e na política atual de educação especial, que preconizam e incentivam
a utilização da TA na escola (ASSIS; ALMEIDA, 2011).

O que tem acontecido atualmente quando um aluno com deficiência ingressa em uma es‐
cola regular são atitudes que reforçam uma postura de passividade perante sua realidade
e seu meio, ou seja, ele é “integrado” a um contexto educacional em que permanece como
objeto, não se assumindo como sujeito de seu próprio processo educativo. Dessa forma,
ao invés de educar esses alunos para torná-los independentes, autônomos e livres, a esco‐
la contribui para um contexto de dependência e submissão, em que estes são apenas es‐
pectadores e não atores de seus processos de aprendizagem (GALVÃO FILHO, 2009).

É necessário, no entanto, educar para o desenvolvimento da autonomia e da independên‐
cia, e, ao considerar as pessoas com deficiências, suas limitações podem ser minimizadas
pelo uso da TA.

Em face à relevância da utilização de tais recursos, equipamentos, ferramentas e serviços
que ampliam e aprimoram as habilidades dos alunos com deficiência, o governo federal,
por meio do Ministério da Educação, tem distribuído o kit Sala de Recurso Multifuncional
(SRM), conforme Edital n.º 01 de 26 de abril de 2007, em que podem ser encontradas algu‐
mas destas TA. Ademais, para a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da
Educação Inclusiva (BRASIL, 2008a), é no Atendimento Educacional Especializado (AEE)
oferecido nas SRM que a TA deve ser implementada.

A implementação da TA na mediação do acesso das pessoas com deficiência à informa‐
ção, à comunicação e à participação em atividades escolares no ensino regular está ga‐

área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba produtos, recur‐
sos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funciona‐
lidade, relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacida‐
des ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e
inclusão social (BRASIL, 2007b).
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rantida em parâmetros legais que dispõem sobre o AEE, que constitui-se em um dos servi‐
ços da educação especial. A íntima relação entre a função do AEE e o conceito de TA se
encontra concretizada na Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educa‐
ção Inclusiva (BRASIL, 2008a), que institui que a função do AEE implica na identificação,
elaboração e organização de recursos pedagógicos e de acessibilidade que suprimam ou
minimizem as barreiras para a total participação do aluno público alvo da educação espe‐
cial, considerando suas necessidades específicas.

Tendo em vista que a função da TA é promover a funcionalidade das pessoas com defici‐
ência e mobilidade reduzida por meio da oferta de condições para a participação em ativi‐
dades, visando ampliar a autonomia, a independência e melhorar a qualidade de vida, po‐
demos inferir que diretamente o professor do AEE presta serviço de TA, já que este tem
como papel encontrar meios e recursos que possibilitem a plena participação do aluno
com deficiência (BORGES, 2015).

Tal papel como provedor de serviços de TA se reforça quando são instituídas as diretrizes
operacionais para o AEE, por meio do Art. 13 da Resolução CNE/CEB n. 4/2009, que discor‐
re sobre as atribuições do professor especialista que atua neste serviço:

1. Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de
acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas dos alunos
público-alvo da Educação Especial;

2. Elaborar e executar plano de Atendimento Educacional Especializado, avaliando a
funcionalidade e aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade;

3. Organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na Sala de Recursos
Multifuncionais;

4. Acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de
acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros ambi‐
entes da escola;

5. Estabelecer parcerias intersetoriais na elaboração de estratégias e na disponibili‐
zação de recursos de acessibilidade;

6. Orientar professores e familiares sobre os recursos pedagógicos e de acessibili‐
dade utilizados pelo aluno;

7. Ensinar e usar a Tecnologia Assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais
dos alunos, promovendo autonomia e participação;

8. 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)
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Assim, as diretrizes operacionais direcionam o papel do professor do AEE em quase todos
os tópicos relativos às funções diretamente relacionadas à área de conhecimento da TA,
subtraindo-se desta perspectiva apenas a diretriz número III. Em síntese, os serviços de TA
no âmbito do AEE se caracterizam por identificar as necessidades específicas dos alunos
e elaborar recursos de acessibilidade (podem corresponder aos recursos de TA), avaliar a
funcionalidade e a aplicabilidade destes recursos de acessibilidade a fim de direcionar o
plano individualizado, acompanhar a funcionalidade do recurso de acessibilidade na sala
de aula comum e demais ambientes da escola, estabelecer parcerias com outros setores
para elaboração e disponibilização de recursos de acessibilidade, prestar assessoria cola‐
borativa por meio de orientação a outros professores e familiares quanto à utilização dos
recursos de acessibilidade, usar e ensinar a usar os recursos de TA, além de articular com
o professor regente meios e recursos que garantam a participação, de forma mais inde‐
pendente, do aluno acompanhado no AEE.

Com base nestas atribuições, neste capítulo, procuramos compreender a prática deste pro‐
fessor especializado que atua no AEE, mais especificamente o seu papel como provedor
de serviços de TA para o acesso dos alunos com deficiência às experiências de
letramento.

Percurso metodológico

A pesquisa foi realizada com professores de AEE, das salas de recursos multifuncionais
(SRMs) e Centro de AEE de instituições jurisdicionadas à Secretaria Regional de Educação
(SRE) de Catalão. A SRE de Catalão se localiza na microrregião do Sudeste Goiano, abran‐
gendo dez (10) municípios, que ocupam uma área geográfica de 15.150,200 km2, com po‐
pulação estimada em 141.987 (IBGE/2012).

Esta pesquisa contou com a participação regular de oito professores de AEE, dos quais
cinco atuavam em Salas de Recurso Multifuncional (SEM) presentes em escolas de ensino
regular, e três em um Centro de Atendimento Educacional Especializado (Caee). Estas ins‐
tituições de oferta de AEE se situam no interior do Estado de Goiás. Todas as participan‐
tes são do sexo feminino 1 , com a média de idade de 49 anos, com intervalo entre 44 e 62
anos. Em relação ao tempo de atuação no magistério, cinco apresentavam tempo de atua‐
ção docente superior a 20 anos, e as demais 12, 18 e 19 anos. Já quanto ao tempo como
professora de AEE, houve uma maior heterogeneidade, com uma professora que iniciou na
carreira há três meses e professoras com experiência de 12 anos na educação especial. A
formação inicial predominante é a graduação em Pedagogia, com exceção de uma profes‐
sora, que é graduada em Letras. Em relação à formação continuada, todas declararam ter
realizado cursos em área relacionada à educação especial. Para resguardar a identidade
das professoras, seus nomes verdadeiros foram substituídos por nomes fictícios.



Esta pesquisa se vincula ao Observatório Nacional de Educação Especial (Oneesp) e apre‐
senta como viés metodológico a pesquisa colaborativa, que busca aproximar conhecimen‐
tos acadêmicos e a prática docente, gerando coprodução científica, assim como formação
de professores (IBIAPINA, 2008; DESGAGNÉ, 1997). Ou, ainda, conforme destaca Desgagné
(1998), nesse tipo de pesquisa se articulam projetos de interesses práticos e dos pesqui‐
sadores e abrange uma tripla dimensão:

Em relação à estruturação da pesquisa colaborativa, Ibiapina (2008), com base em Freire
(2004) e Smyth (1992), sugere que a sistematização do processo reflexivo ocorra por meio
de quatro ações: descrição, informação, confronto e síntese. Ramos (2003), alicerçado em
Romero (1998), propõe que se procure compreender a prática docente como um texto que
é descrito e, em seguida, estudado quanto aos seus significados por meio da informação e
da confrontação, o que poderá resultar na reconstrução das ações. E, em conformidade
com tais proposições, a pesquisa de mestrado da qual o presente capítulo traz um recorte,
foi organizada em quatro eixos temáticos: Letramento; Tecnologia Assistiva; Letramento e
Tecnologia Assistiva; e Tecnologia Assistiva e Assessoria Colaborativa, sendo que estes
dois últimos temas foram abordados de forma integrada. A pesquisa também foi dividida
em três momentos. Na primeira etapa realizamos uma entrevista coletiva semiestruturada,
com o objetivo de conhecer as concepções e práticas das professoras de AEE de acordo
com cada eixo temático, fase denominada por Ibiapina como descrição. No segundo mo‐
mento, realizamos ciclos de estudo sobre a temática abordada em cada eixo temático,
fase conhecida como informação. E, por fim, destacamos trechos da descrição e os con‐
frontamos com a literatura e parâmetros legais da área, este momento foi definido como
confronto, e, por conseguinte, as professoras realizaram suas inferências e sistematiza‐
ções sobre o assunto abordado, o que foi denominado síntese. O confronto e a síntese fo‐
ram realizados de forma integrada em um único momento.

A coleta de dados ocorreu em 10 encontros, os quais foram distribuídos em conformidade
com as etapas da pesquisa colaborativa. O principal instrumento de coleta de dados foram
as entrevistas coletivas semiestruturadas, organizadas a partir dos quatro eixos
temáticos.

As entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas, e adotamos os seguintes si‐
nais usados em transcrições de informações orais: para pausas usamos (...); quando não
foi compreendida parte da fala e supomos ter ouvido usamos ( ); quando sílabas ou pala‐
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1. (...) supõe a construção de um objeto do conhecimento entre pesquisador e
práticos[...].

2. (...) associa ao mesmo tempo atividades de produção do conhecimento e de de‐
senvolvimento profissional[...].

3. (...) visa uma mediação entre comunidade de pesquisa e comunidade de
prática[...]. (1998, p. 7-8)



vras foram pronunciadas com maior ênfase adotamos MAIÚSCULA; e, para inferir alguma
colocação do pesquisador, utilizamos (( )).

O texto das transcrições foi organizado para o estabelecimento de categorias que foram
analisadas segundo um processo discursivo que consiste na pretensão de interrogar os
sentidos atribuídos pelas professoras em seus relatos. Esta concepção de análise foi ado‐
tada tendo-se em vista que, na análise do discurso, a linguagem vai além do texto, revelan‐
do dizeres pré-estabelecidos que são ecos da memória do dizer (CAREGNATO; MUTITI,
2006). Os resultados apresentados a seguir fazem parte de um recorte dos dados do Ob‐
servatório Goiano de Educação Especial - Ogeesp/2013 e de um recorte da pesquisa de
mestrado, cujo título é “Tecnologia Assistiva e Práticas de Letramento no Atendimento
Educacional Especializado” (BORGES, 2015). As discussões destacadas a seguir se refe‐
rem aos eixos temáticos: Letramento e Tecnologia Assistiva; e Tecnologia Assistiva e As‐
sessoria Colaborativa.

Práticas de Tecnologia Assistiva no Atendimento Educaci-
onal Especializado

As indicações quanto aos recursos e o ensino de TA nas diretrizes operacionais que regu‐
lamentam a função do professor de AEE apontam que estes profissionais devem elaborar
recursos pedagógicos e de acessibilidade. A este respeito, podemos inferir que as profes‐
soras pesquisadas apresentam significativas iniciativas quanto à confecção de material,
principalmente em detrimento ao Kit SRM enviado pelo MEC que é de “tamanho único”, não
atendendo à pluralidade de deficiências e especificidades e aos diferentes estágios de de‐
senvolvimento escolar. Para a confecção do recurso pedagógico ou de acessibilidade o
professor de AEE procura identificar a necessidade específica do aluno, ou o faz em decor‐
rência de uma demanda do professor regente da sala comum do ensino regular, os excer‐
tos a seguir ilustram exemplos de materiais elaborados pelas professoras:
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Excerto 01: eu fiz um alinhavo, eu trabalhei com o alinhavo no próprio planisfério, então
a professora quando vai trabalhar sobre as regiões, sobre os continentes, ou alguma
coisa assim, a gente leva o mapa bordado para aluna, para que ela tenha pelo menos a
imagem ali dos contornos né, para ela entender. (Professora Wanda – V
Encontro/2013).

Excerto 02: eu já confeccionei, quando eu tinha baixa visão, textura, textura com lixa
das formas geométricas, é:: contornos dos números, com o barbante (...) Por exemplo
recortar um molde vazado, eu pegar por exemplo, nós temos lá na escola que nós já
confeccionamos muito isso, é por exemplo o limite de uma forma geométrica que eu
quero que ele pinte ou de um recorte naquele negócio de raio X, para ele pintar dentro, é



Nas duas exemplificações as professoras procuraram eliminar as barreiras de acesso ao
conteúdo para o aluno com deficiência visual em situações que, sem as referidas adapta‐
ções e propostas, os alunos não teriam condições de acesso às informações, e, portanto,
ficariam fora dos processos de ensino-aprendizagem. Apesar de existir uma gama de re‐
cursos de TA comercializados que poderiam substituir os materiais confeccionados pelas
professoras, o MEC disponibiliza, por meio do Programa SRM, uma parcela mínima destes,
deixando a cargo do professor a elaboração dos demais materiais.

Dentre outras atribuições do professor de AEE estão aquelas relacionadas à orientação,
tanto aos demais professores quanto aos familiares, ao acompanhamento e à avaliação da
funcionalidade dos recursos indicados para promover a funcionalidade e a participação
dos alunos com deficiência nas atividades escolares. Quando buscamos compreender
quais eram as ações colaborativas prestadas aos professores regentes no que tange ao
planejamento e à disponibilização de recursos na sala de aula comum, percebemos em um
primeiro momento diferenças significativas na realidade do AEE ofertado nas SRM e nos
Caee. Além disso, foi explícito um distanciamento entre professores da educação regular e
professores da educação especial, sendo que os exemplos dados quanto a esta colabora‐
ção ocorrem de forma pontual, sem nenhuma sistematização do planejamento. Tais evi‐
dências se concretizam nos excertos a seguir:

uma/ eu estou buscando/ é uma tecnologia assistiva (Professora Miliane – VIII
Encontro/2013).
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Excerto 03: De 0 a 100? ((risada)) É o que deveria acontecer né, mas nem sempre. Vai
muito de professor para professor, porque alguns têm uma resistência muito grande em
estar utilizando este material. Justamente por achar que incomoda na sala, que atrapa‐
lha (...) Mas esse planejamento com o professor, eu posso dizer que não existe tão as‐
sim não. É complicado. O que eles fazem é me passar, às vezes por exemplo, a profes‐
sora de Geografia, ah eu to trabalhando sobre as regiões, mas a/ a aluna não consegue,
ela não tem ainda esse mapa mental das regiões, desta questão geográfica. Ai ela me
solicita o material, então há essa relação (...) No próprio planejamento, você diz como a
gente propõe, mas naquele planejamento que é passado para nós, lá já tem o local
onde você vai colocar qual a tecnologia assistiva que você vai utilizar para desenvolver
a atividade. Então você pensa a atividade depois você pensa qual tecnologia assistiva
vai ser necessária para utilizar. (Professora Wanda – V Encontro/2013).

Excerto 04: eu estou fazendo isso na minha escola trabalhando com professor também
no trabalho coletivo peço um momentinho e falo oh vou falar sobre o tema tal, o último
foi dislexia. Vamos falar sobre dislexia, porque nós temos um aluno aqui na nossa es‐
cola então já que nós temos este aluno na nossa escola, então vamos falar um pouco
sobre a teoria da dislexia. Ai eu fui falei um pouquinho, né sobre isso, me abriu um es‐
paço pequeno, mas já foi um avanço, já foi ótimo! (Professora Michele- VIII
Encontro/2013).



Notamos que os relatos das professoras Wanda e Michele a respeito da articulação entre
professores regentes e especialistas demonstram que tal colaboração se constitui como
um desafio, e que as práticas realizadas nesse sentido são pontuais e motivo do despertar
de um sentimento de conquista. Quanto ao planejamento colaborativo entre profissionais
do ensino regular e da educação especial, a professora Wanda afirma ser inexistente, no
entanto, existem iniciativas isoladas em relação à requisição de recursos de acessibilida‐
de pelos professores regentes, e explica que este fazer pedagógico por parte do professor
de AEE depende diretamente da demanda do professor da sala de aula comum. Em relação
às orientações e acompanhamento acerca do uso dos recursos de TA, a professora em
questão aponta as dificuldades de estender o seu uso à sala de aula comum, devido aos
transtornos e tumultos causados pela presença do recurso.

Ao contrário da professora Wanda, a professora Michele articulou uma maneira diferencia‐
da para orientar os professores regentes quanto às especificidades dos alunos público-
alvo da educação especial. Nos trabalhos coletivos foi disponibilizada a ela uma pequena
parcela do tempo, em que discorre sobre as especificidades dos alunos matriculados no
AEE da escola, visando informar aos professores regentes a respeito da teoria relacionada
a cada condição do aluno.

Em relação às professoras que atuam no Caee (excertos 05 e 06), é exposta a quase im‐
possibilidade de executar as atribuições relacionadas à assessoria colaborativa, primeira‐
mente, em virtude da extensa carga horária e do grande número de alunos matriculados, o
que faz com que todo o seu tempo de trabalho seja preenchido por atendimentos. Há, ain‐
da, o fato de que, em razão do atendimento não ser realizado no ambiente escolar em que
o aluno é matriculado, essa articulação se tornar mais difícil ainda, já que, além dos alu‐
nos matriculados no Caee pertencerem a diversas escolas do município, ainda existem
alunos oriundos de municípios circunvizinhos, sendo necessário para esta articulação e
acompanhamento o deslocamento das professoras de AEE.

Excerto 05: os nossos alunos não são da escola, eles vêm da rede para ser atendidos
no santa clara. Então geralmente a gente não tem muito essa conexão com a escola/
mas é assim a nossa escola com a professora que vem o aluno não. (Professora Carla
– V Encontro/ 2013).

Excerto 06: Vocês sabem por quê a gente acha difícil esse acompanhamento? (...)por‐
que quarenta mais vinte a gente fica o tempo todo na escola eu fico até a hora do almo‐
ço uma hora eu fico lá, almoço e fico por lá... então o que que acontece? (...)então qua‐
renta mais vinte é difícil, e outra coisa nós temos alunos lá de Campo Alegre, alunos de
Três Ranchos, Pires Belo, Ouvidor, Goiandira, Corumbaíba que o menino estava vindo.
Então pensa bem se a gente se deslocasse para ir nessas cidades chega lá os profes‐
sores ainda têm essas atividades mesmo se a gente agende antes, então assim... te‐
mos essa dificuldade, até com a família a gente tem dificuldade. (Professora Vanuza –
VIII Encontro/2013).
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A relação de parceria entre professores de educação especial e professor regente do ensi‐
no regular é primordial para a efetivação do processo de ensino e aprendizagem dos alu‐
nos público-alvo da educação especial. Essa relação, denominada ensino colaborativo,
consiste em uma estratégia de ensino que se faz extremamente promissora para um traba‐
lho efetivo dentro do ambiente escolar, proporcionando a possibilidade de uma reflexão,
de um planejamento e de uma atuação em grupo (MENDES, 2014).

Vale ressaltar que não existem medidas sistematizadas acerca da orientação ou de ações
colaborativas dos professores de AEE que atuam nas SRM, nem nos Caee, sendo pontuais
os exemplos aqui citados. Podemos inferir que esta inexistência de orientações, planeja‐
mento e disponibilização de recursos por parte do professor de AEE na SRE de Catalão
pode ser explicada pela atual política de modulação destes profissionais, que têm sua car‐
ga horária contabilizada de acordo com o número de alunos atendidos. E, nessa organiza‐
ção, esse número preenche todo o tempo de trabalho do professor devido aos atendimen‐
tos aos alunos público-alvo da educação especial, não sendo possível a execução das de‐
mais atribuições deste professor que são estabelecidas no âmbito de uma política nacio‐
nal e do Estado de Goiás.

Mirando (2016) buscou compreender esta relação entre professor de educação especial e
de sala comum, a partir da legislação e pesquisas desenvolvidas no âmbito do Observató‐
rio Nacional de Educação Especial (Oneesp), e identificou obstáculos que coincidem com
a realidade do sudeste goiano, tais como: a falta de compatibilidade de horário entre es‐
ses dois grupos de docentes, a grande quantidade de alunos para o AEE, a insuficiência de
formação para o estabelecimento eficaz da colaboração, dentre outros. Em razão destes
dados, a autora indica a necessidade de criar nas escolas condições para a prática de co‐
laboração entre professores do AEE e de sala comum, para que o trabalho pedagógico seja
desenvolvido como parte da gestão escolar e da relação com a família.

Conforme ressaltam Giroto, Poker e Omote (2012), a partir da caracterização da educação
especial como modalidade de ensino transversal e não mais substitutiva, a escolarização
dos alunos público-alvo da educação especial passa a compartilhar responsabilidades en‐
tre professores do ensino regular e professores especialistas, que deverão articular-se
para garantir condições que atendam às necessidades específicas destes alunos, possibi‐
litando a eliminação de barreiras de acesso, a fim de oportunizar a apropriação do currícu‐
lo. Segundo Gonzalez (2002, p. 184), “a proposta das tecnologias para a diversidade deve‐
rão ser contempladas como uma via de acesso à participação do sujeito na construção de
seu conhecimento e cultura para poderem escolher uma vida independente e autônoma.”

Nesse sentido, a organização e a sistematização das políticas estaduais e federais não de‐
vem se constituir como barreiras ao compartilhamento de responsabilidade entre ensino
regular e educação especial, já que é por meio desta colaboração que serão construídas
as possibilidades para garantia da permanência e sucesso dos alunos com deficiência.
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Em relação à orientação quanto aos recursos de acessibilidade aos familiares ou respon‐
sáveis, as professoras afirmam fazer sempre que possível, mas que esta interlocução com
a família muitas vezes é difícil, principalmente devido à falta de compreensão dos pais
quanto às possibilidades dos seus filhos, sendo mais fácil, muitas vezes, fazer a atividade
pelo filho do que propiciar condições para que ele dê continuidade a um processo de de‐
senvolvimento de atividades de forma mais independente, como apontado a seguir:

No entanto, as professoras afirmam que estas orientações não são medidas sistematiza‐
das, e, na maioria das vezes, ocorrem quando os responsáveis vão buscar os filhos na es‐
cola, ou em eventuais encontros entre professores e familiares em outros ambientes
sociais.

A sistematização de espaços para a relação entre professores de AEE e demais membros
da comunidade escolar com a família é essencial, já que inúmeras pesquisas apontam a
influência basilar da relação família-escola no processo de inclusão, uma vez que esta re‐
lação traz implicações para o desenvolvimento social e cognitivo do aluno e está direta‐
mente relacionada ao sucesso escolar (GLAT, 1996; MATURANA; CIA, 2016; DESSEN; PO‐
LONIA, 2005; 2007). Esta articulação se justifica, pois estes são os dois espaços essenci‐
ais no desenvolvimento e na aprendizagem do aluno público-alvo da educação especial e
devem se articular em prol da autonomia do mesmo, considerando neste caso o uso e o
ensino de recursos de TA.

No que se refere à proposta do uso da TA na sala de aula comum e demais ambientes da
escola, destacamos o relato da professora Wanda que evidencia as dificuldades geradas
por essa iniciativa, constituindo-se, muitas vezes, como barreiras atitudinais que impedem
a autonomia do aluno para além das paredes da SRM. Isto significa que, a despeito da
existência das atribuições presentes nas diretrizes legais, como a orientação aos profes‐
sores regentes das classes comuns e à família em relação à TA, não são criadas condi‐
ções para que a mesma de fato aconteça.

Excerto 07: Os familiares é::: não são todos que procuram, eles acham que é só na es‐
cola que vai precisar usar, por exemplo, o cadeirante a gente sabe que tem muita coisa
que o pai poderia estar utilizando em casa para estar facilitando a vida do cadeirante,
mas ele acha mais fácil fazer pra ele. Por exemplo, eu orientei ele que ele poderia estar
adquirindo aquele::: do punho, estar usando a colher melhor, está adquirindo a colher,
está adquirindo o prato, para ele facilitar em casa, estar escovando os dentes sozinho,
o adaptador, mas ele acha mais fácil fazer pro aluno, fazer para a criança(...)(Professo‐
ra Wanda- IX Encontro/2013).
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Excerto 08: no meu caso mais na sala de AEE, porque só eu mesma que estou traba‐
lhando lá, então eu já estou mais familiarizada, acho mais fácil. Mas também é solicita‐
do que trabalhe na sala. (...) Por exemplo minha aluna com baixa visão, é’ nós já tenta‐
mos trabalhar com ela com a lupa eletrônica na sala de aula, mas foi muito complica‐
do. Ela mesma não gostou, se sentiu constrangida, assim, chamou muita atenção dos



Desse modo, percebemos que a inserção de determinados recursos na sala de aula co‐
mum do ensino regular ainda se configura como um desafio em decorrência de barreiras
de infraestrutura, atitudinais e da geração de constrangimentos. Além disso, a utilização
do recurso de TA pode aumentar o estigma e a visibilidade da deficiência, levando os
usuários a se recusarem a utilizá-lo. Contudo, é válido lembrar que um dos objetivos da in‐
clusão escolar é preparar os futuros cidadãos para uma sociedade da diversidade, sendo a
compreensão e o respeito à utilização de determinado recurso por uma pessoa com defici‐
ência uma importante lição escolar.

Em relação às barreiras atitudinais, um apelo expresso por uma das professoras nos cha‐
mou muito a atenção, uma vez que o desabafo tratava justamente da luta contínua dos
profissionais da educação especial para provarem as potencialidades dos seus alunos a
toda comunidade escolar, além de justificar as medidas e práticas exercidas por elas vi‐

colegas. Então acaba que eles quase não levam a lupa eletrônica para ela trabalhar na
sala. Mesmo pela questão do uso, ela achou/ para usar ela no notebook, a tela do note‐
book pequena, ela faz ampliação, ela tem que ficar controlando a lupa, então ela não
gostou muito de usar ela na sala de aula, então fica mais restrita a sala de AEE. Mas, a
calculadora ela usa bem na sala, a régua (+) eu não sei o nome dela que vai ampliando,
ela até utiliza mais na sala (...) o caderno com as pautas ampliadas também é uma tec‐
nologia assistiva no caso dela, e esse ela utiliza na sala e ela já habituou, ela utiliza
sempre. Ah, os materiais utilizados com alunos com lesão, ele utiliza mais na sala de
aula mesmo, no dia a dia dele mesmo, que é uma necessidade maior deles, que são os
engrossadores, o negócio do punho, aí ele utiliza a tesoura, então esse ele utiliza mais
na sala de aula regular do que no AEE. (..) se eu chegar com um notebook, com uma
lupa eletrônica na sala, para minha aluna fazer uma atividade, realmente causa um
transtorno, não deixa de causar né. Chama a atenção de todos os alunos, a própria alu‐
na fica meio constrangida, às vezes a mesa não cabe o equipamento, então tem essas
coisas(...) Então nesse sentido quando o equipamento é solicitado pelo professor, aí
ele vai para sala de aula com os alunos. A mesa adaptada também essa fica na sala da
aluna, tanto da aluna com baixa visão quanto do aluno cadeirante, nós temos a mesa
adaptada para ele já (...) O áudio livro eu também utilizo mais na minha sala e quando
os alunos vão fazer leitura, vão fazer atividade de leitura no laboratório de informática,
ai a gente utiliza o áudio livro também com ela, é mais fácil para utilizar com ela, mas
utilizo na sala também. (Professora Wanda – V Encontro/2013).
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Excerto 09: mais não é tão fácil assim::: não funciona muito bem não. Essa questão da
funcionalidade é o que eu já comentei, minha aluna tem a cadeira adaptada, ótima! Pra
ela usar a lupa eletrônica na sala de aula é uma trabalheira porque a sala cheia, ela tem
que ter um espaço para ela, (...), porque ela precisa de tantos equipamentos para mesa
dela que uma mesa comum não está cabendo. (...) Nós compramos uma luminária para
a mesinha dela né::: aí é uma complicação achar um lugar com tomada para colocar a
luminária para ela né::: porque ela não pode ficar sentada nem muito lá nem muito cá
(...) aí você fica procurando um espaço para colocar a mesa dela que possa colocar a
luminária que os meninos não vão tropeçar o tempo inteiro no fio da luminária. (Profes‐
sora Wanda – VIII Encontro/2013).



sando sua valorização. E foi nesta direção que a professora Vanuza solicitou durante as
entrevistas à coordenadora do Oceesp que nas próximas reuniões a gestora escolar pudes‐
se participar, objetivando que ela se inteirasse da importância da temática. E esta solicita‐
ção teve como principal finalidade que toda a comunidade escolar se habilitasse a auxiliar
nos processos de ensino-aprendizagem de todos os alunos, inclusive dos alunos público-
alvo da educação especial, já que na pessoa do diretor a professora vislumbra a figura hie‐
rarquicamente mais decisiva nas atitudes de toda a comunidade escolar, como pode ser
evidenciado a seguir:

Por meio deste desabafo a professora expressa sua necessidade de um maior envolvimen‐
to e compreensão da gestão e demais integrantes da comunidade escolar no que se refere
à importância do uso e disponibilização dos recursos e serviços de TA para o desenvolvi‐
mento e aproveitamento dos alunos no que tange à participação nas atividades escolares.
E foi nesse sentido que procuramos entender como as professoras avaliavam o uso da TA
no desenvolvimento escolar dos seus alunos, principalmente em relação ao acesso às prá‐
ticas de letramento.

Nesta narrativa, a professora Vanuza aponta aspectos indispensáveis a respeito da impor‐
tância do uso da TA. O primeiro diz respeito à qualidade e ao sucesso, uma vez que não
basta o acesso desse aluno ao sistema educacional, é necessário garantir sua participa‐
ção e principalmente a sua escolarização, já que este é o fim a que a escola se propõe.
Nesta direção, ela avalia o uso da TA como essencial para que ocorra uma inclusão com
aproveitamento. O outro fator se refere justamente ao principal objetivo da TA, que é a pro‐
moção do acesso com vistas à funcionalidade e à participação. Nesse contexto, ela exem‐
plificou que um aluno com baixa visão não se interessava por atividades no computador,
reconhecendo que este desinteresse ocorreu em resposta às barreiras impostas pela defi‐
ciência e à ausência do uso da TA adequada.

Excerto 10: o meu maior interesse, é que essa compreensão que nós professores de
apoio, professores de AEE, que esta compreensão que este discernimento de TA che‐
gue também ao diretor, a gestão escolar. Por que nós aqui vamos ficar lutando, olha
aqui”! (...) Então isso aqui, eu gostaria de fechar esse observatório com a minha direto‐
ra aqui! (...) Eu penso, que o que está faltando aqui é o nosso diretor ouvir os meus an‐
seios, os meus anseios.(Professora Vanuza – V Encontro/2013).
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Excerto 11: Então olha lá de que maneira você avalia o uso das tecnologia assistiva na
promoção do letramento? Com aproveitamento mesmo? Com retorno é primordial e eu
uso a máquina computador tudo isso para que? Porque nós não temos o investimento
nos outros recursos (...) de que maneira eu avalio imprescindível (+) ter aquilo que auxi‐
lia na deficiência do aluno eu preciso de ter algo, se ele tem baixa visão eu preciso pelo
menos da lupa do próprio computador para aumentar a letra dessa forma, com a pró‐
pria lupa. No paint eu vou lá aumento o desenhinho e tento saber com ele vê, ele não
está mais lá ((no AEE))! E ele não tinha muito interesse, por quê? Porque ele não enxer‐
ga, aí o interesse dele não vem mesmo não. (Professora Vanuza – VIII Encontro/2013).



Diante disso, Laund e Mendes (2008) reafirmam a necessidade de serviços e recursos de
TA especializados para a promoção do acesso ao currículo e à oferta de condições para
os alunos público-alvo da educação especial, seja por uma parcela do tempo, seja durante
toda sua educação. Entretanto, as pesquisadoras alertam que: “Muitas vezes os serviços
de educação especial desconhecem ou subutilizam os recursos e equipamento de Tecno‐
logia Assistiva, o que pode ter um impacto significativo na possibilidade de inclusão, seja
escolar ou social, desses alunos”. (LAUND; MENDES, 2008, p. 131).

Logo, podemos inferir que a simples disponibilização de recursos não é suficiente para ga‐
rantir a participação independente do aluno com deficiência, já que muitas vezes o desco‐
nhecimento e a subutilização dos mesmos podem interferir diretamente no sucesso da re‐
alização da atividade, como exemplificado pela professora Vanuza (excerto 11) quanto ao
seu aluno com baixa visão que não se interessava em desenhar no computador. Desse
modo, saltou muitas vezes ao nosso olhar a ausência de uma formação sólida em relação
ao que propõe o AEE como política nacional.

Considerações Finais

Historicamente, o acesso à educação para pessoas com deficiência vem sendo construído
paulatinamente por meio de um processo de muitas lutas e duras práticas, tais como: o
extermínio, a exposição, o disciplinamento, a separação, a medicalização, a normalização
e a integração. Apesar da política atual se configurar como uma ideologia mais amena, ba‐
seada no modelo social de deficiência segundo o qual a sociedade deve modificar as suas
práticas a fim de atender às necessidades das pessoas com deficiência, no âmbito educa‐
cional temos percebido que este modelo camufla uma inclusão que de fato não acontece.

Essa questão vem se tornando mais evidente devido ao tempo recorrente desde a garantia
de acesso aos alunos com deficiência à educação. Estes alunos atualmente são excluídos
dentro da própria escola por não ser assegurado a eles a efetiva participação nas práticas
de escolarização.

Ao relacionarmos tal problemática à questão social da aquisição das práticas de leitura e
escrita, que consequentemente leva o indivíduo a fazer seu uso social – letramento -, per‐
cebemos que, ao possibilitarmos o acesso do aluno com deficiência a um ambiente esco‐
lar onde ele pemanece, na maioria das vezes, à margem dos processos de apropriação da
leitura e da escrita, podemos inferir que este indivíduo está vivenciando uma inclusão ex‐
cludente, uma vez que ele não vai se sentir inserido naquele contexto, por não ser possibi‐
litado a ele vivenciar e se apropriar de um direito social, que é a leitura e a escrita.
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E no tocante à importância de possibilitar aos alunos com deficiência desenvolver habili‐
dades de leitura e escrita é que procuramos compreender como o AEE, fundamentando-
nos nas suas diretrizes operacionais, tem se articulado para o ensino e a assessoria cola‐
borativa dos recursos de TA.

Os dados aqui apresentados demonstram que o AEE, na atual organização pedagógica re‐
gida por diretrizes estaduais, impossibilita a maior parte das atribuições deste profissional
previstas na política nacional. Além disso, a ausência de uma cultura de colaboração entre
profissionais da educação especial, professores de sala comum, família, gestão e demais
membros da comunidade escolar tem se constituído como barreira para a implementação
dos recursos de TA no acesso às práticas de leitura, e, consequentemente, para a inclusão
com aproveitamento escolar dos alunos público-alvo da educação especial.

Assim, faz-se necessário reorganizar o trabalho pedagógico do professor do AEE, de modo
que sejam garantidas carga horária para a realização de todas as atribuições previstas na
política nacional, além da formação em TA para estes professores, bem como práticas de
uma cultura colaborativa para todos os membros da comunidade escolar, de modo que to‐
dos se co-responsabilizem pela escolarização dos alunos público-alvo da educação
especial.
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Introdução

Na sociedade atual a Acessibilidade é um tema discutido por todas as frentes, os dados
mais recentes da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), feita pelo IBGE, em 2016, apontam
que o Brasil possui hoje mais de 207 milhões de habitantes, sendo que 6,2% dessa popula‐
ção, com idade acima de 18 anos, possuem algum tipo de deficiência, segundo pesquisas
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, de 2004
a 2014 as matrículas na educação superior aumentaram 518,66%. Entretanto, do total de
ingressantes com deficiência nas instituições de educação superior, elas representaram
só 0,42%, do total geral de acadêmicos ingressantes nesse nível de educação em todo o
país.

Sendo a educação um direito de todos e dever do Estado e da Família, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, como dispõe a Magna Carta, em seu artigo 205, seja na edu‐
cação oferecida pelo Estado de forma pública ou particular, seja no ensino médio, no fun‐
damental e na educação superior, e com a inclusão das pessoas com deficiência, se fará
uma análise do público-alvo atendido pela Divisão de Acessibilidade, em especial estudan‐
tes com deficiência, e a disponibilização de recursos da Tecnologia Assistiva que favore‐
çam a acessibilidade na Universidade.

Com a entrada de novas tecnologias de informação e comunicação vem a possibilidade de
introduzir e influenciar uma nova razão e diferentes valores na educação (YSHIKAWA,
2014), visando esse segmento, a utilização de Tecnologia Assistiva entra como instrumen‐
to mediador, para a igualdade de oportunidades e para a autonomia da pessoa com defici‐
ência, na sociedade contemporânea. (GALVÃO FILHO, 2009).

O uso de tecnologia assistiva para acessibilidade de
estudantes com deficiência na educação superior
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De acordo com o Ministério da Educação, o Brasil ratificou a Convenção sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência em 2006. Desde então, amplia os investimentos públicos
com a finalidade de criar condições de igualdade de oportunidades entre as pessoas com
e sem deficiência. (BRASIL, 2006).

Por este prisma, o estudo tem como objetivo analisar a disponibilização da Tecnologia As‐
sistiva para favorecer a acessibilidade de estudantes com deficiência nos cursos de gradu‐
ação da universidade. Para a realização dessa análise buscamos o público com essa iden‐
tificação nessa instituição, determinando em que unidades eles estão, e que materiais de
Tecnologia Assistiva a universidade dispõe para atender esse grupo.

Os estudantes público-alvo da educação especial atendidos pela Divisão de Acessibilidade
são pessoas com deficiência, altas habilidades e transtornos globais do desenvolvimento
como constam na Política Nacional de Educação especial na perspectiva da educação in‐
clusiva de 2008. Dentre esse público, elegemos as pessoas com deficiência para análise,
uma vez que este grupo compõe parte importante dos estudantes atendidos por esta
Divisão.

A estrutura do texto está organizada para apresentar a definição dos conceitos de acessi‐
bilidade e Tecnologia Assistiva, indicando este último como um recurso disponível para
uso efetivo na educação superior; na sequência analisamos algumas políticas públicas em
relação à acessibilidade e, por fim, como a Universidade está desenvolvendo ações para o
atendimento a esse grupo de estudantes por meio da Divisão de Acessibilidade.

Acessibilidade e Tecnologia Assistiva

O acesso consiste em um conceito que contém o sentido de acessibilidade, de ingresso,
de permanência e de conclusão; o conceito de acessibilidade apresenta definições mais
específicas, mas igualmente importantes.

A acessibilidade tem sido o grande foco dos discursos e preocupações dos tempos atuais,
sendo necessário um novo prisma por parte das instituições educacionais e das institui‐
ções sociais. Como afirma a Lei de Acessibilidade de 2004, no Artigo 8, em seu parágrafo
I:
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I - acessibilidade: condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assis‐
tida, 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, (BRASIL, 2004).



Acessibilidade, acesso e inclusão são conceitos complementares, mas distintos. Numa vi‐
são simplista, a acessibilidade se mostra como algo relacionado ao uso de espaços físi‐
cos, entretanto, de acordo com o Decreto nº. 5.296 de 2 de dezembro de 2004, numa visão
mais ampla, a acessibilidade é condição que pode transpor as barreiras e empecilhos e
efetivar a participação dos indivíduos nos mais variados cenários da vida social. A acessi‐
bilidade é condição determinante e indispensável para haja ação inclusiva por parte da so‐
ciedade e se apresenta em múltiplas dimensões, inclusive as de natureza atitudinal, física,
tecnológica, informacional, comunicacional, linguística e pedagógica, dentre outras.

A Tecnologia Assistiva consiste em parte dos recursos que possibilitam a busca por aces‐
sibilidade, ação que favorece o acesso e a inclusão de estudantes, inclusive na educação
superior. Ainda é um assunto pouco conhecido dentre os professores, mas vem sendo utili‐
zado para identificação de todo um conjunto de serviços e recursos que contribuem para
ampliar ou proporcionar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e como con‐
sequência promover uma vida independente, favorecendo o processo de inclusão. (BERS‐
CH & TONOLLI, 2006).

Os serviços e recursos de Tecnologia Assistiva são capazes de identificar produtos, siste‐
mas fabricados em série ou sob medida para melhorar ou manter as capacidades funcio‐
nais, sendo diretamente úteis no auxílio à pessoa com deficiência, contribuindo para que
possa selecionar, comprar ou usar os recursos acima definidos (BERSCH, 2008.).

No Brasil, o conceito de Tecnologia Assistiva do Comitê de Ajudas Técnicas - CAT, instituí‐
do pela Portaria N° 142, de 16 de novembro de 2006 tem a seguinte proposta:

Os serviços de Tecnologia Assistiva normalmente envolvem profissionais de várias áreas e
especialidades, contribuindo cada qual de uma forma que possibilite a promoção ou ampli‐
ação das habilidades funcionais das pessoas com deficiência e como consequência pos‐
sam promover uma vida com mais autonomia (BERSCH, 2013). O objetivo maior da Tecno‐
logia Assistiva é o de proporcionar à pessoa com deficiência uma vida com maior indepen‐
dência e acessibilidade por meio desses recursos.

A Tecnologia Assistiva é vista como sendo uma área do conhecimento, possuindo ca‐
racterísticas interdisciplinares, que incluem produtos, recursos, metodologias, estraté‐
gias, práticas e serviços com o intuito de promover qualidade funcional, atividades e
participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visan‐
do sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social (BRASIL, 2006).

A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma independente e partici‐
par plenamente de todos os aspectos da vida, os Estados partes, tomarão as medidas
apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de
oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e
comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem
como a outros serviços e instalações abertos ao público ou de uso público, tanto na
zona urbana como na rural (ONU, 2006).



Se todos têm direito ao acesso à informação, percebe-se que a Tecnologia Assistiva ,junta‐
mente com o atendimento especializado e espaços adaptados, podem melhorar e restau‐
rar o desenvolvimento humano do público com deficiência, dando-lhes condições de uma
vida independente e produtiva por meio desses recursos. Segundo Radabaugh (1993)
“Para as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para as pesso‐
as com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis”.

Deste modo, a Tecnologia Assistiva se mostra como uma área de características interdis‐
ciplinares de conhecimento, aliada a produtos, recursos, estratégias, metodologias, servi‐
ços e práticas, com o objetivo de proporcionar funcionalidade, atividades e participação de
pessoas com deficiências, com incapacidades ou mobilidade reduzida, visando indepen‐
dência, qualidade de vida, autonomia e inclusão social (BRASIL, 2006). Faz-se necessário
esclarecer que o estudante com deficiência na educação superior pode encontrar acessibi‐
lidade na vida acadêmica por meio das tecnologias disponíveis, desempenhando suas fun‐
ções com sucesso mediante o acesso à informação, pelos meios e recursos de comunica‐
ção a partir da Tecnologia Assistiva existente nesses espaços.

Políticas Públicas para Acessibilidade

De acordo com o texto da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com De‐
ficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007,
aprovados pelo Decreto Legislativo nº 186, de 2008, e promulgado pelo Decreto Federal nº
6.949, de 2009, os Estados deverão “possibilitar às pessoas com deficiência viver de for‐
ma independente e participar plenamente de todos os aspectos da vida”.

Isso implica na adoção de medidas que incluirão a identificação e a eliminação de obstá‐
culos e barreiras à acessibilidade, bem como incentivos fiscais para aquisição de equipa‐
mentos adaptados e de Tecnologia Assistiva.

Conforme o art. 19 do Decreto Federal nº 3.298, de 1999, a Política Nacional para a Inte‐
gração da Pessoa com Deficiência considera ajudas técnicas os elementos que permitem
compensar uma ou mais limitações funcionais motoras, sensoriais ou mentais da pessoa
com deficiência, com o objetivo de permitir-lhe superar as barreiras da comunicação, da
mobilidade e de possibilitar sua plena inclusão social.
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[...] tomarão as medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o
acesso, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, ao
transporte, à informação e comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da infor‐
mação e comunicação, bem como a outros serviços e instalações abertos ao público
ou de uso público, tanto na zona urbana como na rural. (BRASIL, 2009).



Vale ressaltar que, embora o Decreto Federal nº 3.298, de 1999, se aplique aos órgãos da
Administração Pública Federal, é utilizado aqui por dispor de maneira mais detalhada so‐
bre a Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência que a Lei Federal nº
7.853, de 1989, que determina sua formulação. Em nível estadual, a Lei nº 13.799, de 2000,
dispõe sobre a Política Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, mas também
com normas gerais. Falta, no entanto, um estatuto que consolide as diversas leis que tra‐
tam de assuntos referentes aos direitos das pessoas com deficiência.

As políticas públicas têm um significativo papel a desempenhar para o fortalecimento de
nossa nação e o exercício pleno da cidadania de todos os cidadãos, sem distinção, mas há
de se compreender que é preciso que a sociedade trave esforços ,em conjunto, para que
se chegue efetivamente a um quadro mais eficiente.

O programa Incluir – Programa de Acessibilidade na Educação Superior –, implantado em
26 de abril de 2007 é uma ação afirmativa desenvolvida pela Secretaria da Educação Supe‐
rior (SESU) e pela extinta Secretaria de Educação Especial (SEESP), criada pelo Ministério
da Educação (MEC), tendo como objetivo promover o cumprimento dos requisitos legais
de acessibilidade e seu eixo central é a garantia do acesso às Instituições Federais de
Educação Superior e a permanência em igualdade de oportunidades para estudantes com
deficiência (BRASIL, 2013).

A promulgação do Programa INCLUIR, lançado pelo governo federal, deu início à implanta‐
ção de um Laboratório de Educação Especial na Universidade, sendo efetivado de fato em
setembro de 2010. Os responsáveis pela implantação do Laboratório foram: o grupo da
Pró-Reitoria de Extensão da Cultura e Assuntos Estudantis, uma docente com produção
acadêmica na área responsável pelo Laboratório na época, contou com o apoio de um téc‐
nico administrativo (em memória) e alguns integrantes do Grupo de Atendimento Biopsi‐
cossocial. (SANTANA apud SILVA, 2016).

Foi a partir do edital nº 8 de 3 de junho de 2006 do Programa INCLUIR que a Universidade
foi atendida com recursos para aquisição e adaptação de materiais e mobiliários para es‐
tudantes com deficiência e formação profissional de professores e técnicos para atuação
em todas as atividades e ambientes acadêmicos da Instituição (SANTANA apud UNIVERSI‐
DADE, 2016).

O Laboratório promove o desenvolvimento de pesquisas em grupo, e seu maior contribuin‐
te de forma direta no processo de aprendizagem é o Grupo de Pesquisa em Desenvolvi‐
mento Humano e Educação Especial (UNIVERSIDADE/CNPq).

A Divisão de Acessibilidade e a Pró-Reitoria de Recursos Humanos e Assuntos Estudantis
da Universidade buscando garantir acessibilidade à comunidade universitária e especial‐
mente às pessoas com deficiência vêm concentrando esforços no sentido de garantir o
acesso à Educação Superior para o público com deficiência. Intensificaram-se as ações
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nos últimos anos, com os recursos provenientes do Programa Incluir, vinculado ao Viver
sem Limite do Governo Federal; possibilitando elaboração e implantação de ações que vi‐
sam assegurar atendimento de qualidade aos acadêmicos da Universidade.

A partir deste contexto, a análise utilizou dados quantitativos e institucionais sobre os es‐
tudantes com deficiência, sobre as unidades e cursos onde os mesmos estão inseridos.
Foram pesquisados dados do INEP e do IBGE para comparação da realidade local com o
contexto mais amplo. A pesquisa documental norteou a busca pelos documentos que pos‐
sibilitaram a identificação sobre os atendimentos, assim como a leitura de artigos e livros
sobre temas semelhantes balizou e embasou as análises teóricas. As informações sobre
as Tecnologias Assistivas foram coletadas na Divisão de Acessibilidade da Universidade,
por meio dos relatórios técnicos dessa divisão.Também nos valemos de informações em
documentos oficiais do Ministério da Educação (MEC), da Coordenadoria Nacional para In‐
tegração da Pessoa Portadora de Deficiência (CONADE), bem como em pesquisa propria‐
mente dita realizada na Universidade analisada, por meio do banco de dados da
Instituição.

Com base em análises, esse estudo foi feito no 1° semestre de 2017, a princípio houve
uma pesquisa constatando a quantidade de estudantes ingressantes que se declararam
com algum tipo de deficiência na Universidade, desde quando a Divisão de Acessibilidade
foi fundada em 2013/1 até 2016/2.

Quadro 1. Comparação de quantitativo de acadêmicos ingressantes por semestre e total geral de
ingressantes 2013/1 a 2016/2.  
B.V= Baixa Visão – D.I= Deficiência Intelectual – D.F= Deficiência Física – D.A= Deficiência Auditi‐
va – AH/SD = Altas Habilidades Super. Dotação - TEA= Transtorno do Espectro Autista. Fonte: Se‐
tor de acessibilidade da Universidade

Universidade Acadêmicos ingressantes 2013-2016

Tipo de Deficiência BV DI DF DA PC TEA AH/SD Total

2013/1 08 01 01 10

2013/2 02 01 03

2014/1 14 01 02 01 18

2014/2 18 02 20

2015/1 22 06 05 01 34

2015/2 03 03
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Universidade Acadêmicos ingressantes 2013-2016

Tipo de Deficiência BV DI DF DA PC TEA AH/SD Total

2016/1 35 01 04 40

2016/2 05 02 07

Total 130

O índice de estudantes com algum tipo de deficiência vem aumentando gradativamente e
cada vez mais a Universidade vem se adequando às demandas. Por meio do Ministério da
Saúde a Portaria N° 3.128 de 24 de dezembro de 2008 define-se Baixa Visão ou Visão Sub‐
normal o comprometimento funcional da acuidade de ambos os olhos, mas que ,ainda as‐
sim, o indivíduo consegue utilizar a visão para execução de tarefas com ou sem a utiliza‐
ção de recurso, no entanto, a grande maioria dos estudantes que se declararam com defi‐
ciência na Universidade foi com Baixa Visão, acredita-se que seja por falta de informação
sobre a deficiência, é perceptível que alguns estudantes se declararam por conta do uso
de óculos ou lentes de contato.

Em 2017/1, a Universidade analisada possuía 16 unidades de educação superior, num total
de 26.525 acadêmicos, deste total, 0,81% dos acadêmicos se declararam com algum tipo
de deficiência. Neste período de 2017/1, a Universidade recebeu acadêmicos com defici‐
ências variadas, em variadas áreas de formação.

Estando em vigor a Lei 13.409/2016, que inclui as pessoas público-alvo da educação espe‐
cial na política de cotas nas instituições de educação superior, a necessidade de amplia‐
ção dos atendimentos para esse público-alvo se evidencia cada vez mais, assim como a
ampliação dos recursos da Tecnologia Assistiva, disponíveis no mercado para melhor
atender esse público. Pensando nisso, a Universidade juntamente com a Divisão de Aces‐
sibilidade conta com materiais da Tecnologia Assistiva de variados tipos que descrevere‐
mos a seguir:

Quadro 2. Materiais da Tecnologia Assistiva para Deficientes Visuais disponíveis na Universidade
para atendimento de acadêmicos.

Fonte: Setor de acessibilidade da Universidade

Quadro 3. Materiais da Tecnologia Assistiva para Deficientes Auditivos disponíveis na Universida‐
de para atendimento de acadêmicos.

Fonte: Elaboração própria



Deficiência auditiva - SurdezDeficiência auditiva - Surdez

Numerais
e quantida‐
des em
libras

Material composto por 30 peças em EVA e/ou MDF, figuras, números e
sinais coloridos e plastificados distribuídos em números cardinais com
figuras correspondentes à quantidade e numeral.

Jogo da
memória
em libras

Jogo com percepção tátil.

Aparelho
de TV LCD
42’

Aparelho de televisão Smart com recursos de closed caption para defici‐
entes auditivos.

Quadro 4. Materiais da Tecnologia Assistiva para Deficientes Físicos disponíveis na Universidade
para atendimento de acadêmicos.

Fonte: Elaboração própria

Deficiência física

Mouse padrão de
formato ambides‐
tro e ergonômico

Possui grande botão scroll de rolamento que encaixa na mão e
permite rolar telas com movimentos precisos, é utilizado por
pessoas com movimentos reduzidos.

Teclado mais
colméia

Encaixa perfeitamente ao teclado auxiliando pessoas com coor‐
denação motora reduzida a utilizar o computador.

Cadeira de rodas
Facilita a locomoção de pessoas com deficiência física entre ou‐
tras necessidades especiais.

Carteira adaptada Carteira em tamanho adaptado para cadeirante.

Assento adaptado
para vaso sanitário

Adaptável em sanitários com apoio lateral e capacidade de até
150 kg, elevando a altura em 13 cm, facilitando o acesso a pes‐
soas com deficiência e obesidade.

Verificou-se que a Tecnologia Assistiva dispõe de recursos para pessoas surdas, com defi‐
ciência intelectual, visual, física, entre outros tipos de necessidades especiais, podendo
ser uma simples bengala ou até a um avançado sistema de computador.
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A Universidade, por meio da Pró-reitoria de Extensão e Assuntos estudantis e a Divisão de
Acessibilidade, vem desempenhando avanços em relação à concessão de materiais de
Tecnologia Assistiva para todo o público com deficiência, visando o atendimento e auxílio
das dificuldades encontradas por tal público. Os atendimentos são feitos na Divisão de
Acessibilidade, em sala de aula e onde haja necessidade, os materiais estão disponibiliza‐
dos na divisão para uso de estudantes, docentes e servidores. Todos os materiais adquiri‐
dos são separados conforme a necessidade de cada campus ou unidade, e também se en‐
contram disponíveis para visitação, pesquisa e aprendizado por parte de professores e es‐
tudantes na Divisão de Acessibilidade, mediante agendamento.

A Universidade proporciona apoio educacional especializado por meio da Divisão de Aces‐
sibilidade com adaptação de recursos pedagógicos para o público-alvo da educação espe‐
cial, disponibilizando Tecnologia Assistiva, orientando coordenadores, professores e funci‐
onários, subsidiando as mudanças curriculares necessárias para proporcionar condições
educacionais ao público-alvo da educação especial. Nas ações relacionadas às mudanças
arquitetônicas e mobiliárias, oferece condições de acesso nos diversos ambientes da Uni‐
versidade. A divisão tem a função também de assessorar os órgãos gestores sobre assun‐
tos pertinentes à educação do público-alvo da educação especial nos cursos, promovendo
eventos que orientem a comunidade universitária sobre as necessidades educacionais do
público-alvo da educação Especial, articulando ações de ensino, pesquisa e extensão na
perspectiva da educação inclusiva.

O Setor de Acessibilidade conta atualmente com uma psicóloga, três Técnicos em Assun‐
tos Estudantis (TAE) sendo um TAE especializado em Educação Especial, dois técnicos ad‐
ministrativo (TA) e duas estagiárias do Programa Vale Universidade, disponibiliza também
três técnicos Tradutores intérpretes de linguagens de sinais em Língua Brasileira de Sinais
- Libras, um deles está lotado na Faculdade de Educação e dois intérpretes estão lotados
diretamente neste setor.

O atendimento de tradução e interpretação Libras/Língua Portuguesa acontece para pro‐
mover a acessibilidade comunicacional. Em uma sala de aula, seja no atendimento ao Do‐
cente ou Discente, o processo comunicativo acontece com todos os participantes presen‐
tes no momento. Para dados quantitativos incluímos apenas a pessoa com surdez e não
todos os envolvidos no processo de interpretação da LIBRAS, cada intérprete faz uma mé‐
dia de 20 atendimentos mensais.

Em relação às ações desenvolvidas, registra-se a seguir os números de atendimentos reali‐
zados em 2017/1, para fundamentarmos as ações que estão sendo desenvolvidas na Uni‐
versidade no momento.

Quadro 5.Atendimentos Educacionais especializados para acadêmicos, realizados pela Divisão
de Acessibilidade 2017/1.

Outros= Atendimento Pedagógico e Psicológico. Fonte: Elaboração própria.Fonte: Elaboração



própria

Faculdade

Atendimento Educacional Especializado 
para estudantes 2017/1

Estudantes
Atendidos

Atendimento
Mensal

N° atendimentos 
Tradutores intérpre‐
tes/ Libras

Educação Gagueira 1 4 4 80 06

Matemática

Surdez 1 8 4 80

Altas
Habilidades

1

Comunicação Outros 2 8 0 0

Zootecnia Dislexia 1 4 0 0

Engenharia Outros 1

Direito
Deficiência
Física

1 4 0 0

Física Outros 1 4 0 0

Ciências/Farmácia Outros 2 8 0 0

Alimento/Nutrição Outros 2 8 0 0

Química
Deficiência
Física

1 4 0 0

Ciências Humanas
Altas
Habilidades

1 8 0 0

Administração/
Negócios

Outros 1

- 0 0 4 80

Total 16 64 12 240 06



No que se refere especificamente à infraestrutura para viabilizar a acessibilidade na edu‐
cação superior, o artigo 24 do decreto 5296/2004 (BRASIL, 2004), assegura que os estabe‐
lecimentos educacionais devem proporcionar condições básicas de acesso, onde os estu‐
dantes com deficiência possam utilizar o mesmo espaço que os demais, sem que isso pre‐
judique ou exclua ninguém, o artigo cita, por exemplo, a adequação correta de salas de au‐
las, auditórios, sanitários, quadras etc.

No sentido de se cumprir os critérios de acessibilidade, a Universidade vem se adaptando
com mudanças arquitetônicas para receber todos os tipos de deficiências.

Os números apresentados neste quadro representam as obras realizadas no ano de 2014
até o ano de 2017.

Quadro 6. Espaços que foram adaptados de forma acessível na Universidade até 2017/1.  
Fonte: CPO/PROADI/DIAAF/PROAES

Faculdade
Piso
tátil

Eleva‐
dor

Banheiro
adaptado

Rampas de
acesso

Ou‐
tros

Biologia/Saúde 10 5 68 26 4

Humanas/Soci‐
ais

6 2 24 8 0

Comunicação 1 1 6 1 0

Direito 1 0 1 0 0

Engenharia 0 2 14 5 0

Medicina 0 1 6 0 0

Zootecnia 0 0 1 15 0

Odontologia 2 0 10 5 0

Física 0 1 1 1 0

Matemática 1 1 0 0 0

Química 2 0 2 1 0
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Faculdade
Piso
tátil

Eleva‐
dor

Banheiro
adaptado

Rampas de
acesso

Ou‐
tros

Total 23 13 133 62 4

A educação, o acesso à informação e tecnologia é um direito fundamental para que haja
comunicação e aprendizado, e deve estar disponível para ser acessado por todos indepen‐
dente das especificidades de cada um. “O trabalho com as mídias tecnológicas insere di‐
versas formas de ensinar e aprender, e valoriza o processo de produção de conhecimen‐
tos” (BRASIL, 2008). A educação inclusiva na educação superior é direito fundamental da
pessoa humana, atendidos os requisitos de mérito e capacidade, e se dá mediante a im‐
plantação, por parte do Poder Público competente, de uma série de medidas quantitativas
e qualitativas na educação para evitar a exclusão de minorias, dentre as quais as pessoas
com deficiência.

Por este viés, a Universidade coloca em prática a Lei nº 13.409/2016, inserindo o público-
alvo da Educação Especial entre os beneficiários de cotas em seleções para universidades
federais e disponibiliza atendimento educacional especial conforme a procura, para esses
estudantes que ingressam na educação superior, destacados no quadro seguinte:

Quadro 7. Quantitativo de acadêmico público-alvo da Educação Especial Matriculado – 2017  
P.C = Paralisia Cerebral – CG = CEGUEIRA –A.I = Autismo infantil - B. V = Baixa Visão - SD = Sur‐
dez - D.A= Deficiência Auditiva - D.F= Deficiência Física - D. I. M = Deficiência Intelectual/Mental –
A.H = Altas Habilidades 
Fonte: NTI/UNIVERSIDADE

Faculdade
Tipo de deficiência

TO‐
TAL

P.C CG A.I B.V SD D.A D.F D.I.M A.H.

Educação 30 02 05 37

Matemática 01 01 01 03

Computação 31 01 07 01 01 41

Zootecnia 5 01 06

Engenharia 29 01 02 01 32

Artes/Letras/Co‐
municação

01 01 14 01 04 04 25



Faculdade
Tipo de deficiência

TO‐
TAL

P.C CG A.I B.V SD D.A D.F D.I.M A.H.

Física 02 02

Biologia 01 01 02

Ciências / Farma‐
cêuticas,
Alimentos/Nutri‐
ção

01 07 01 01 10

Química 02 01 01 04

Saúde 03 03

Ciências Humanas 11 01 01 02 15

Administração/Ne‐
gócios

01 01 30 01 04 03 01 01 42

Total 222

Nesse contexto, o atendimento educacional especializado e a formação adequada e quali‐
ficada do indivíduo podem ser inclusa em todas as áreas, visando melhoria no aspecto, fí‐
sico, emocional e intelectual, possibilitando a grupos específicos melhores condições de
trabalho e de vida.

O artigo 43 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB, Lei 9394/96 (BRASIL,
1996), prevê entre outros objetivos para a educação superior estimular a criação cultural,
científica e o pensamento reflexivo; formar diplomados nas diferentes áreas de conheci‐
mento, aptos a participarem no desenvolvimento da sociedade brasileira; incentivar o tra‐
balho de pesquisa e investigação científica, visando desenvolver o entendimento do ho‐
mem e do meio em que vive; promover a divulgação de conhecimentos culturais, científi‐
cos e técnicos que constituem o patrimônio da humanidade.

A ampliação de acesso à Educação Superior na sociedade brasileira, mesmo representan‐
do iniciativas importantes no campo da democratização da educação (PRESTES; JEZINE;
SCOCUGLIA, 2012), não é garantia de aprendizagem e não é solução única para erradicar
as diferenças sociais e econômicas geradas no contexto nacional. Essa democratização
de acesso prossegue sendo um desafio muito complexo para as metas preconizadas no
Plano Nacional de Educação – 2014/2024 - (BRASIL, 2014). Em um mundo globalizado as



mudanças necessárias precisam ser planejadas, é imprescindível que a sociedade e as
instituições se adaptem e construam conhecimentos para que se favoreça a aprendizagem
e o desempenho dos estudantes com deficiência na Educação Superior.

Há de se pensar em educação inclusiva na educação superior em todo o país, que propor‐
cione aos estudantes, com e sem deficiência, na mesma sala de aula, estrutura para o
atendimento seja ele físico, tecnológico, material e/ou humano para atendimento de ne‐
cessidades especiais e específicas, exercitando o desenvolvimento e possibilitando aos
estudantes o exercício da cidadania, também destacamos que a educação inclusiva preco‐
niza a todos e não apenas as pessoas com deficiência.

Considerações Finais

A Divisão de Acessibilidade da Universidade trabalha somente em função de ações inclusi‐
vas, dispondo de materiais de Tecnologia Assistiva, acompanhamentos e atendimentos es‐
pecializados com o objetivo de promover mais autonomia às pessoas com deficiência, me‐
lhorando a qualidade de vida por meio da acessibilidade. Os dados demonstram que a Divi‐
são desenvolve um trabalho fundamental para favorecer acessibilidade aos estudantes pú‐
blico-alvo da educação especial, inclusive pessoas com deficiência. Entretanto, os recur‐
sos de Tecnologia Assistiva precisam ser ampliados, assim como o acesso das pessoas
com deficiência à educação superior.

Os materiais de Tecnologia Assistiva ampliam a comunicação, facilitam a mobilidade do
indivíduo proporcionando mais controle em seu ambiente. Esses recursos aumentam as
possibilidades de aprendizado, ampliam as possibilidades no trabalho e resultam na inte‐
gração do indivíduo com a família, amigos e sociedade.

Verificamos que o público com deficiência está distribuído em todas as unidades da uni‐
versidade. As necessidades especiais atendidas na Universidade são diversas e se apre‐
sentam como: gagueira, surdez, altas habilidades, dislexia, deficiência física, cegueira, bai‐
xa visão, deficiência intelectual, Transtorno do Espectro Autista, Paralisia Cerebral.

A Universidade por meio da Divisão de Acessibilidade dispõe de variados materiais, desde
uma simples bengala até softwares de última geração e atende diferentes tipos de neces‐
sidades especiais nas mais variadas áreas, possui estrutura e profissionais para receber
acadêmicos com deficiência, disponibilizando atendimentos pedagógicos, psicológicos,
acompanhamentos por intérpretes de Libras, materiais de Tecnologia Assistiva, ações ar‐
quitetônicas, bem como, elaboração e aplicação de políticas de atendimento e inclusão.
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Com base nos dados, é possível afirmar que os estudantes com deficiência ainda não têm
uma representatividade expressiva nos cursos de graduação da universidade quando com‐
parado à presença dessas pessoas na sociedade, muito embora haja pessoal, material,
obras e disponibilidade de atendimento, ainda se está longe da garantia de acesso e per‐
manência desse público-alvo, sob as análises de que 0,81% da população acadêmica apre‐
sentam algum tipo de deficiência e desses 0,81% menos de 10% buscam auxílio de recur‐
sos e atendimentos para suas necessidades, é evidente a baixa procura pelos recursos
disponibilizados pela universidade por parte dos estudantes com algum tipo de deficiência
ou público-alvo da educação especial, bem como há de se investigar se estes recursos es‐
tão sendo devidamente divulgados.

Entendemos que por meio da pesquisa, aliada ao estudo, e que se colocando em prática a
integração desses recursos, futuramente serão identificados resultados satisfatórios no
que se refere ao acesso, permanência e conclusão de estudantes com deficiência. Desse
modo, concluímos que o processo da acessibilidade na educação superior na universida‐
de, principalmente contando com a Tecnologia Assistiva, consiste em ação importante e
que o financiamento, o acesso à informação e a meios e recursos de comunicação e ex‐
pressão complementam o ingresso, favorecendo a permanência e a conclusão desses es‐
tudantes na educação superior.
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