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RESUMO 

O presente estudo constitui-se uma análise sobre a Política de Inclusão do Aluno 

com Necessidade Educacional Especial (NEE) numa escola da rede regular de 
ensino. O objetivo central foi compreender os princípios e as propostas que definem 

a política nacional de educação especial, focando a inclusão dos portadores de 

necessidades educacionais especiais na rede regular de ensino procurando verificar 
quais dimensões de inclusão estão presentes no discurso tanto na documentação 

quanto na prática sobre inclusão. Inicialmente, a pesquisa procurou levantar, relatar 
e analisar os materiais bibliográficos publicados sobre as questões relativas à 

inclusão do aluno com NEE no sistema regular de ensino, principalmente a partir de 
1988 � período em que a Constituição Federal elege como um dos seus princípios a 

�igualdade de condições de acesso e permanência na escola� até 2006, quando 

dados publicados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
(INEP) comprovam que houve um aumento significativo das matrículas destes 

alunos nas escolas regulares. Entrevistas, depoimentos, documentos federais e 
municipais e dados censitários foram utilizados na análise. Através de algumas 

categorias de análise tiradas dos depoimentos foi possível identificar a socialização 

do indivíduo por meio da garantia do direito e integração à concepção de inclusão 

mais predominante. A necessidade de atendimento especializado ao aluno e aos 
que venham trabalhar com ele e preocupação com a falta de orientação no trabalho 

foi apontado como maior dificuldade. Entretanto, mesmo apresentando alguns 
problemas, evidencia-se uma posição favorável à inclusão dos alunos com NEE na 

educação regular na unidade pesquisada destacando a aceitação e as providências 

que a escola vem tomando quanto às adaptações realizadas para garantir educação 

de qualidade e acessibilidade. O desafio que se coloca às unidades de educação 

regular com a matrícula dos alunos com NEE é que estas possam contribuir para a 

efetivação deste direito por meio de uma educação que contribua para uma 
sociedade menos excludente.  

Palavras-chave: Inclusão � Especial � Regular. 



 

  

ABSTRACT 

The present study is to be a policy analysis on the Inclusion of Student with Special 
Educational Need (SEN) in the regular system of education. The central objective 
was to understand the principles and proposals that define the national policy for 
special education, focusing on the inclusion of individuals with special education 
needs in the regular system of education looking to see which dimensions are 
included in the discourse in both the documentation and in practice on inclusion. 
Initially, the research sought to raise, report and analyze the bibliographic materials 
published on issues relating to the inclusion of pupils with SEN in regular system of 
education, mainly from 1988 - when the Federal Constitution and elect one of its 
principles to "equal conditions of access and permanence in school "until 2006, when 
data published by the National Institute of Educational Studies and Research (INEP) 
show that there was a significant increase in enrollment of students in regular 
schools. Interviews, statements, documents and municipal and federal census data 
were used in the analysis. By some categories of analysis drawn from evidence, it 
was possible to identify the socialization of individuals through ensuring the right 
integration and the design to include more predominant. The need for specialized 
care and that the student will work with him and concern about the lack of guidance 
in the study was described as more difficult. However, even presenting some 
problems, it is a position in favor of the inclusion of pupils with SEN in regular 
education in the unit searched the acceptance and highlighting the measures that the 
school is taking on the adjustments made to ensure education quality and 
accessibility. The challenge for the units of regular education with the registration of 
pupils with SEN is that they can contribute to the realization of this right by means of 
an education that contributes to a less exclusive. 

Keywords: Inclusion - Special � Regular. 
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INTRODUÇÃO 

Não importa o quão comprometido um governo possa ser com relação à 

inclusão; são as experiências cotidianas das crianças nas salas de aulas 

que definem a qualidade de sua participação e a gama total de experiências 

de aprendizagem oferecidas em uma escola. As formas através das quais 

as escolas promovem a inclusão e previnem a exclusão constituem o cerne 

da qualidade de viver e aprender experimentado por todas as crianças. 

(MITTLER, 2003, p. 139). 

A educação especial tradicionalmente se constituiu do atendimento e da 

educação de pessoas com deficiência em instituições especializadas. Desta forma, 

sempre recebeu um tratamento diferenciado daquela que chamamos de educação 

regular, que envolve o atendimento em escolas regulares aos alunos de forma geral. 

As instituições especializadas eram organizadas para atender exclusivamente 

alunos com determinadas necessidades especiais que, por alguma espécie de 

limitação (visual, auditiva, mental, motora, ou condições ambientais desfavoráveis), 

requeriam certas modificações ou adaptações no programa educacional, visando 

atingir todo seu potencial. 

 A educação especial foi e tem sido alvo de críticas, sobretudo no tocante à 

promoção do convívio entre as crianças �especiais� e os demais. De um modo geral, 

a educação especial lidava com aqueles fenômenos de ensino e aprendizagem que 

não constituíam motivo de preocupação do sistema de educação regular ou que 

extrapolavam suas funções iniciais. No entanto, nas últimas décadas, devido ao 

movimento de educação inclusiva, vem surgindo uma nova interpretação para esta 

modalidade de educação. 

A idéia de uma sociedade inclusiva nasceu de um movimento social 

organizado em diversos países do planeta. Na área da atenção às pessoas com 

deficiência, elas próprias, seus amigos e familiares, tiveram um papel fundamental 

na organização de grupos para cobrar da sociedade a garantia de seus direitos. 

Esses direitos referem-se à educação, à saúde, ao trabalho, ao esporte e ao lazer. 

No Brasil, representantes desses grupos participaram ativamente do processo da 

formulação da Constituição de 1988 e isso fez com que o país fosse reconhecido por 

ter uma legislação bastante avançada na área de atenção às pessoas com 

deficiência. Antes de 1988 os alunos com deficiência tinham o direito à educação 

especial, entendida como substitutiva da escola comum, sendo escolarizados em 

ambientes restritos, como escolas especializadas e salas especiais.  
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 A Constituição Brasileira de 1988 marcou o início de um novo tempo para a 

sociedade brasileira, pois nela está definida a garantia do direito de todos à 

educação e à valorização das diferenças sociais, culturais, étnicas, raciais, sexuais, 

físicas, intelectuais, emocionais, lingüísticas entre outras. A educação inclusiva 

começa a ser discutida mais intensamente e passa a ter uma legislação específica 

para atender às especificidades dos alunos com deficiência 

A Educação Inclusiva fundamenta-se na concepção de direitos humanos, 

para além da igualdade de oportunidades e tem como objetivo alterar a estrutura 

tradicional da escola regular fundamentada em padrões de ensino homogêneo e 

critérios de seleção e classificação. Reflete, ainda, as conquistas dos movimentos 

sociais, as pesquisas desenvolvidas pelas universidades brasileiras e as 

experiências das escolas, orientando os sistemas educacionais para a promoção do 

acesso de todos os alunos à escola da sua comunidade, destacando-se a mudança 

nas práticas pedagógicas e a eliminação das barreiras para o acesso ao currículo 

(BRASIL, 2003). 

O  processo de inclusão visa à ampliação do atendimento de maneira a 

garantir a todos os alunos o acesso à escolaridade e procurando derrubar as 

barreiras que impedem a freqüência ao ensino regular, dentre elas os preconceitos, 

a acessibilidade, a capacitação dos profissionais, a adequação dos materiais 

didáticos e as  divergências políticas e administrativas. Assim, segundo orientações 

da SEESP (Secretaria de Educação Especial), o ensino especial passa a ser 

entendido como modalidade que perpassa complementando todos os níveis de 

ensino, sendo constituído por um conjunto de recursos educacionais e de 

estratégias de apoio colocados à disposição de todos os alunos e proporcionando-

lhes diferentes alternativas de atendimento, de acordo com as necessidades de 

cada um em todos os níveis da trajetória escolar, contribuindo para a inclusão 

destes na sociedade. 

O papel da educação especial na concepção atual não é o de substituição da 

escola comum, mas de complementar o trabalho que será realizado por esta última, 

por meio do atendimento educacional especializado que, por sua vez, difere do 

atendimento clínico. Este é complementar, visando dar condições ao aluno de 

ultrapassar as barreiras que o impedem de se desenvolver na sala de aula comum e 

subsidiar a equipe escolar no trabalho com este aluno. Este atendimento 
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educacional deverá ser em horário contrário ao do ensino regular para que não 

prejudique sua freqüência na sala de aula comum do ensino regular. 

A pesquisa objetiva compreender os princípios e as propostas que definem a 

política nacional de educação especial, focando a inclusão dos portadores de 

necessidades especiais numa escola da rede regular de ensino e procura verificar 

quais dimensões estão presentes no discurso tanto na documentação quanto na 

prática sobre inclusão.  

Desta forma, procura-se analisar a concepção da legislação que norteia a 

política de inclusão e como os direitos assegurados por lei vêm sendo 

transplantados para a vida diária de alunos portadores de necessidades 

educacionais especiais inseridos em uma unidade de educação básica pública, bem 

como visa entender a relação dos profissionais e dos familiares com este novo rumo 

dado à educação dos alunos com necessidades educacionais especiais por meio da 

concepção que estes têm de inclusão.  

O interesse em pesquisar a política de inclusão teve início no momento em 

que as escolas públicas começaram a receber alunos com necessidades 

educacionais especiais. Como professora de ensino regular da rede pública há 

quase 18 anos, nunca havia me interessado em trabalhar na educação especial e, 

de repente, a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais nas 

salas de aulas de ensino regular me chamou atenção para o fato de como as 

escolas estavam se organizando diante deste desafio.  Estes alunos vinham de 

estabelecimentos de educação especial ou de classes especiais que vinham se 

desfazendo em decorrência do processo de inclusão. Naquele momento, diante de 

uma necessidade diversa para a qual não havia sido preparada, observei no tema 

uma oportunidade de compreender aquilo que não fizera parte da matriz curricular 

da faculdade e nem do meu dia a dia.  

Uma mudança de postura começava a ser observada, pois as crianças que 

apresentavam qualquer dificuldade de aprendizado não deveriam mais ser 

transferidas para estabelecimentos específicos como rotineiramente acontecia, mas 

incluídas no ensino regular público. Uma transformação sensível, pois sem os 

profissionais especializados das escolas de educação especial, como suprir as 

dificuldades pessoais de cada uma delas? Como modificar velhos hábitos e adotar 

novas posturas? Como se capacitar ao ponto de oferecer o que cada criança 

necessita para o aprendizado satisfatório? Como otimizar o tempo e seguir a matriz 
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curricular? Como possibilitar a inclusão sem excluir? Como trabalhar a inclusão com 

os outros alunos? Como evitar a repetência e manter a boa qualidade do ensino? 

Desta forma, houve a necessidade de ampliar os conhecimentos sobre esta 

forma de educação começando por compreender o que são as políticas e como 

estas se estruturam no campo educacional brasileiro. Para Mazzotta (2005) 

constata-se a ausência de uma política nacional de educação especial até os anos 

1990 e os elementos que poderiam comportar tal política até este momento de 

nossa história encontram-se diluídos nas diversas políticas públicas. O que se via 

até então era uma atuação principalmente voltada para atuação marcadamente 

terapêutica e assistencial ao invés de educacional, com ênfase no atendimento 

segregado realizado por instituições especializadas particulares. 

Percebe-se que muitas escolas de ensino regular não atendem às 

necessidades básicas dos alunos considerados �normais�, enfrentando dificuldades 

estruturais, como salas de aulas lotadas, prédios danificados e falta de capacitação 

dos profissionais, que dificultam o aprendizado e o desenvolvimento dos alunos. 

Nota-se que estas mesmas escolas não se encontram adaptadas a receberem esta 

nova clientela, por não garantirem acessibilidade, material didático adequado e 

profissionais preparados para atenderem necessidades psicofísicas destes alunos. 

Algumas escolas continuam adotando práticas de ensino e formas de avaliação 

conservadoras e muitos professores continuam dando aula como se a turma fosse 

homogênea desconsiderando as especificidades individuais. 

Inicialmente, a pesquisa procura levantar, relatar e analisar os materiais 

bibliográficos publicados sobre as questões relativas à inclusão do aluno com 

necessidades educacionais especiais no sistema regular de ensino principalmente a 

partir de 1988 � período em que a Constituição Federal elege como um dos seus 

princípios a �igualdade de condições de acesso e permanência na escola� (art. 206, 

inciso I) garantindo a todos o direito à educação e ao acesso à escola, sendo que 

não  se poderia excluir nenhuma pessoa em razão de sua origem, raça, sexo, cor, 

idade, deficiência ou ausência dela �, até 2006,  quando dados publicados pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) comprovam que 

houve um aumento significativo das matrículas nas escolas regulares. O Censo 

Escolar registra uma evolução nas matrículas, de 337.326 em 1998 para 700.624 

em 2006, expressando um crescimento de 107%. No que se refere ao ingresso em 

classes comuns do ensino regular, verifica-se um crescimento de 640% passando 
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de 43.923 alunos em 1998 para 325.316 em 2006 (Censo Escolar/MEC/INEP, 

2007). 

 A pesquisa procura, sobretudo, captar a concepção que alguns agentes de 

uma escola municipal de educação regular têm sobre a questão da inclusão, visando 

entender a partir desta concepção como está se concretizando o processo de 

inclusão.  

A educação oferecida às pessoas com necessidades educacionais especiais 

deverá ser entendida a partir de uma concepção mais ampla e atualizada, perdendo 

seu caráter substitutivo, caritativo e assistencial e passando a constituir um conjunto 

de recursos e de conhecimento disponível para responder à complexidade de 

situações e as necessidades criadas pelo processo inclusivo nas escolas. 

 O preconceito e a falta de conhecimento das leis ainda deixam um grande 

contingente fora da rede regular, os discursos de educação para todos e da escola 

inclusiva ocorrem num contexto de exclusão ampliada. O que se vê em muitos dos 

estabelecimentos é a dispersão de iniciativas, a fragmentação de serviços, a 

carência de estruturas e os professores despreparados para atender às 

necessidades educacionais de todos os alunos em classes comuns da educação 

regular, aumentando, assim, os desafios para assegurar os direitos das pessoas 

portadoras de necessidades educacionais especiais. Segundo dados do INEP, 2006 

apesar dos 89% dos municípios brasileiros terem matrículas na educação especial 

apenas 12,8% das 47.381 escolas públicas brasileiras garantem acessibilidade, são 

apenas 8.888 escolas com dependências e vias adequadas e 12.684 com sanitários 

adequados aos alunos com Necessidades Educacionais Especiais (NEE). O número 

de professores da rede pública, na educação básica já soma 2.389.098 e não conta 

nos dados quantos destes tem curso específico para atender alunos com NEE. Os 

dados mostram apenas que dos 54.625 docentes na educação especial, 77,8% tem 

curso específico para atender alunos com NEE e que 25.669 docentes destes estão 

na rede pública. 

Diante desta realidade surge a problemática: Quais são as concepções dos 

agentes, de uma escola pública do estado de São Paulo, sobre o processo de 

inclusão? O que essas concepções acerca da questão nos revelam sobre a 

implantação desse tipo de política pública? 

Inicialmente, desenvolveu-se a pesquisa bibliográfica que compreendeu a 

revisão de literatura sobre o tema com base em materiais publicados em livros, 
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artigos de periódicos científicos, capítulos de livros e materiais referenciados da 

internet. 

Paralelamente, desenvolveu-se a pesquisa empírica que por um lado 

consistiu na leitura de fontes primárias: a legislação específica, os documentos 

publicados pelo Ministério da Educação e pela Secretaria de Educação Especial e 

os documentos da Secretaria Municipal de Educação do município de São Bernardo 

do Campo, que buscam esclarecer a questão da educação inclusiva e orientar os 

profissionais da educação e os familiares sobre as diretrizes e ações para sua 

implantação.  

O segundo aspecto da pesquisa empírica se deu por meio de uma pesquisa 

de campo realizada numa escola pública do município de São Bernardo do Campo. 

Foram realizadas entrevistas semi-abertas com quatro professores de sala regular, a 

professora de sala de recursos, a diretora, a coordenadora pedagógica, dois 

membros da equipe técnica e duas mães de alunos com necessidades educacionais 

especiais. Procurei, durante as entrevistas, abordar as mesmas questões para todos 

os entrevistados. Após a transcrição procurei destacar as falas dos entrevistados 

que mostram um pouco do que estes pensam sobre a política de inclusão dos 

alunos com necessidades educacionais especiais na rede regular pública e que são 

representativas para a pesquisa aqui proposta.   

Sendo assim, no Capítulo 1 é apresentado o contexto histórico em que se 

desenvolveram as questões relativas à educação de alunos com necessidades 

educacionais especiais, a legislação específica e uma análise de alguns dados 

fornecidos pelo INEP que mostram os números da educação inclusiva no Brasil. 

No Capítulo II são apresentados alguns dados coletados de documentos 

municipais considerados importantes e que tratam da questão da inclusão no 

município de São Bernardo do Campo, bem como as informações sobre a escola 

onde foi realizada a pesquisa e sobre os alunos com NEE nela matriculados. 

O Capítulo III apresenta-se a concepção dos agentes sobre a política de 

educação e procura verificar a partir da concepção destes como avaliam o processo 

de inclusão e como está se concretizando o processo de inclusão. 

Por fim, nas Considerações Finais, retomam-se os principais aspectos 

abordados ao longo do trabalho que podem ser aprofundadas em estudos 

posteriores.  
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No apêndice encontram-se o roteiro principal de perguntas que permeou as 

entrevistas e a transcrição de uma delas para servir como amostra de como estas se 

desenvolveram. 
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CAPÍTULO I 

11..  AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

A proposta deste capítulo é levantar, relatar e analisar os materiais publicados 

sobre as questões relativas à integração e inclusão do aluno com necessidades 

educacionais especiais no sistema regular de ensino procurando detectar as 

motivações que levam a elaboração dos documentos e leis que vêm procurando 

assegurar a matrícula destes alunos na rede regular de ensino que segundo dados 

fornecidos pelo INEP, que também serão aqui analisados, aumentam de maneira 

significativa. 

1.1. BREVE PANORAMA HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO DOS PORTADORES 
DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

A partir da leitura de vários referenciais e dados informados por Aranha, 

Mrech e Ribeiro (2001) que fazem uma retrospectiva quanto à educação inclusiva no 

mundo e no Brasil, constata-se que crianças deformadas eram jogadas nos esgotos 

da Roma Antiga. Na Idade Média, deficientes encontram abrigo nas igrejas, como o 

Quasímodo do livro �O Corcunda de Notre Dame�, de Victor Hugo, que vivia isolado 

na torre da catedral de Paris. Na mesma época, os deficientes ganham uma função: 

bobos da corte. Martinho Lutero defendia que deficientes mentais eram seres 

diabólicos que mereciam castigos para serem purificados. 

Do Século XVI ao XIX, pessoas com deficiências físicas e mentais continuam 

isoladas do resto da sociedade, mas agora em asilos, conventos e albergues. Surge 

o primeiro hospital psiquiátrico na Europa, mas todas as instituições dessa época 

não passam de prisões, sem tratamento especializado nem programas educacionais 

No Brasil, em 1889 com o advento da República, a educação, mais 

especificamente a educação especial, ainda não era totalmente assumida por parte 

do Estado, passando a existir diferentes situações no território nacional: nos estados 

de São Paulo e Rio de Janeiro, começaram a funcionar algumas classes especiais 

vinculadas a escolas públicas, sendo que no final da década de 1920 já se 

encontravam em funcionamento 15 classes especiais, principalmente em escolas 

estaduais, sendo a maioria no Rio de Janeiro. 
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Nesse período, a ausência do �compromisso� por parte do Estado em relação 

às questões educacionais fez com que as instituições não governamentais, 

sobretudo as religiosas, passassem a assumir a educação no Brasil. No entanto, em 

relação ao atendimento educacional às pessoas com deficiência não foi diferente, 

porém com uma presença muito mais incisiva dessas instituições, ficando a oferta 

dos serviços da educação especial configurada entre o poder público e a sociedade.  

No Século XX, os portadores de deficiências passam a ser vistos como 

cidadãos com direitos e deveres de participação na sociedade, mas sob uma ótica 

assistencial e caritativa. A primeira diretriz política dessa nova visão aparece em 

1948 com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, �Todo ser humano tem 

direito à educação.� 

 Desde a década de 1930 já existiam classes especiais em escolas públicas, 

mas o acesso apenas ocorreria na segunda metade do século. O que preponderava 

era o atendimento prestado pelas instituições filantrópicas. O fato do Estado não 

assumir satisfatoriamente a escolarização das pessoas com deficiência, abre espaço 

para que as instituições assistenciais passassem, a assumir cada vez mais a 

educação especial no Brasil, o que pode ser constatado com a criação da Sociedade 

Pestalozzi na década de 1920, a criação das Associações de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE) na década de 1950 e a criação das unidades de reabilitação 

no início dos anos 1960. 

Acreditando na educação compensatória, Helena Antipoff, pesquisadora e 

educadora da criança portadora de deficiência, foi a responsável pela implantação, 

no país, de uma política de educação e assistência à criança portadora de 

deficiência. Começou a estimular na elite mineira a promoção de programas para a 

reeducação de crianças excepcionais. Nesse sentido, fundou a Sociedade 

Pestalozzi de Belo Horizonte, em 1932. Contando com o apoio de um grupo de 

médicos, educadores e religiosos, a Sociedade promovia o cuidado às crianças 

excepcionais e a preparação de professores para as classes especiais das escolas 

públicas. O movimento pestalozziano brasileiro conta, atualmente com cerca de 100 

instituições espalhadas por todo país.  

GUARINO (2005, p. 6), a respeito dessa instituição, relata:  

O movimento Pestalozziano (...) está fazendo 80 anos e em franco processo 

de evolução, fazendo um trabalho exemplar, na inclusão do portador de 
deficiência na sociedade e, mais que isso, dando educação de qualidade 

àqueles que nos procuram. Hoje mais de 220 mil crianças estão nas salas 
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de aula, sendo que 80% desse total em instituições como APAE e 

Pestalozzi. 

A idéia de criar a APAE chegou ao Brasil, isto é, ao Rio de Janeiro, com a 

família da norte-americana Beatrice Bemis. Um forte movimento pela causa dos 

excepcionais começava no Rio e viria revolucionar em todo o país a condição dos 

portadores de necessidades educativas especiais, na altura ainda chamados de 

mongolóides ou retardados, como a filha de D. Beatrice, portadora de Síndrome de 

Down. A APAE Rio foi fundada em 11 de dezembro de 1954, sendo a primeira APAE 

do Brasil. A Associação conta com uma história marcada pelo pioneirismo na 

prevenção, tratamento, capacitação e inclusão da pessoa com deficiência, é uma 

associação em que, além de pais e amigos dos excepcionais, toda a comunidade se 

une para prevenir, tratar a deficiência e promover o bem estar e desenvolvimento da 

pessoa com deficiência. Atualmente a APAE é reconhecida pela sua credibilidade 

neste tipo de trabalho. No início, era apenas uma escola com trabalhos dedicados a 

pessoa com deficiência mental. 

 Alguns anos depois as escolas especializadas foram se desenvolvendo, seus 

alunos tornaram-se adolescentes e necessitaram de atividades criativas e 

profissionalizantes. Surgiu, assim, oficina pedagógica de atividades ligadas à 

carpintaria para deficientes no Brasil, que também abriu caminho para a criação de 

outros projetos. É uma entidade particular, de caráter filantrópico que atende 

crianças, adolescentes e adultos portadores de deficiência mental associada ou não 

a outras deficiências ou autismo. Com o passar dos anos, o Movimento das APAE�S 

se expandiu para mais outras capitais e logo depois para o interior dos Estados. 

Passados mais de 50 anos, cerca de duas mil APAE�S se encontram espalhadas 

pelo Brasil. Hoje, o Movimento Apaeano é considerado o maior movimento 

filantrópico do Brasil e do mundo, na área da deficiência mental. Além de diversos 

outros projetos, as APAE�s do Brasil são mantenedoras de Escolas Especiais que 

propiciam atendimento educacional a mais de 230 mil pessoas com deficiência. 

As unidades de reabilitação nasceram de movimentos sociais que se 

opuseram aos serviços asilares (de internação de pessoas com deficiências e 

doentes mentais), enfatizando a integração das pessoas com deficiências na 

comunidade, prioritariamente à criação de serviços especiais com a função de 

combater a segregação e o internamento e, ao mesmo tempo, promover a 

ampliação da cobertura da assistência. Os Centros de Reabilitação, geralmente 
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estão localizados nas cidades e nas regiões centrais de grandes cidades. Esses 

serviços especializados, tanto do ponto de vista dos recursos humanos, quanto dos 

procedimentos e recursos materiais e tecnológicos requeridos, organizados em geral 

para atender a patologias específicas, que são de alto custo e de difícil acesso para 

muitas pessoas com deficiências. Exemplo destas unidades é o Instituto Oscar 

Clark.  

Com o passar dos tempos pais e parentes de pessoas deficientes organizam-

se surgindo as primeiras críticas à segregação. Teóricos defendem a normalização, 

ou seja, a adequação do deficiente à sociedade para permitir sua integração. A 

Educação Especial no Brasil aparece pela primeira vez na LDB 4024, de 1961. A lei 

aponta que a educação dos excepcionais deve no que for possível, enquadrar-se no 

sistema geral de educação. 

A Educação Especial adquiriu maior visibilidade na área educacional, houve 

uma expansão dos serviços educacionais para os alunos com Necessidades  

Educacionais Especiais. 

Como afirmam Ferreira e Glat (apud SOUZA, 2003) somente a partir da 

segunda metade da década de 1960 foi que surgiu a idéia de uma educação 

especial escolar integrada aos sistemas de ensino, no contexto da expansão do 

acesso ao ensino primário. 

Nos anos 1970, os Estados Unidos avançam nas pesquisas e teorias de 

inclusão para proporcionar condições melhores de vida aos mutilados da Guerra do 

Vietnã. A educação inclusiva tem início naquele país via Lei 94142, de 1975, que 

estabelece a modificação dos currículos e a criação de uma rede de informação 

entre escolas, bibliotecas, hospitais e clínicas. 

Em 1978, pela primeira vez, uma emenda à Constituição brasileira trata do 

direito da pessoa deficiente assegurando aos deficientes a melhoria de sua condição 

social e econômica especialmente mediante educação especial e gratuita.  

Nos anos 1980 e 1990, declarações e tratados mundiais passam a defender a 

inclusão em larga escala. Em 1985, a Assembléia Geral das Nações Unidas lança o 

Programa de Ação Mundial para as Pessoas Deficientes onde recomenda quando 

for pedagogicamente factível, o ensino de pessoas deficientes acontecer dentro do 

sistema escolar normal. 

Em 1988, no Brasil, o interesse pelo assunto é provocado pelo debate antes e 

depois da Constituinte. A nova Constituição, promulgada em 1988, garante 
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atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino. 

Em 1989, a Lei Federal 7853, no item da Educação, prevê a oferta obrigatória 

e gratuita da Educação Especial em estabelecimentos públicos de ensino e prevê 

crime punível com reclusão de um a quatro anos e multa para os dirigentes de 

ensino público ou particular que recusarem e suspenderem, sem justa causa, a 

matrícula de um aluno. 

Em 1990, A Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada em 

março na cidade de Jomtien, na Tailândia, prevê que as necessidades educacionais 

básicas sejam oferecidas para todos (mulheres, camponeses, refugiados, negros, 

índios, presos e deficientes) pela universalização do acesso, promoção da 

igualdade, ampliação dos meios e conteúdos da Educação Básica e melhoria do 

ambiente de estudo. O Brasil aprova o Estatuto da Criança e do Adolescente, que 

reitera os direitos garantidos na Constituição: atendimento educacional 

especializado para portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de 

ensino. 

Ainda nos anos 1990, particularmente nos anos de 1992-93, o Brasil vivia um 

dos momentos mais difíceis de sua história, recessão prolongada, inflação aguda e 

crônica, desemprego e etc, o Vice-presidente Itamar Franco foi empossado na 

presidência da República após a renúncia de Fernando Collor de Mello. O MEC 

passa a buscar alternativas que viabilizem a inclusão de portadores de deficiências, 

problemas de condutas (condutas típicas) e superdotados (com altas habilidades) na 

rede regular de ensino e a secretaria de educação especial e reestruturada a fim de 

dar suporte a implantação da política de inclusão. 

1.2. A CRIAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

A secretaria de educação especial havia sido criada em 1986 com a sigla 

SESPE, em substituição à CENESP, dotada de maior mobilidade institucional junto 

ao Poder Executivo, capaz de articular os órgãos públicos e privados, responsáveis 

pela educação especial no país, bem como assessorar o MEC na organização dos 

programas e currículos da Educação Especial. Desde aquele ano, a expressão 

"alunos excepcionais" foi substituída por "alunos portadores de necessidades 

especiais" (FONSECA, 1995). Seu secretário era o Dr. Rômulo Galvão de Carvalho, 

advogado, professor universitário e ex-deputado federal pela Bahia, que até então 



 

 

23 

 

não tivera qualquer atuação em educação especial, mas foi extinta em 1990, por ter 

sua coordenação geral transferida do Rio de Janeiro para Brasília diminuindo 

temporariamente a hegemonia do grupo que detinha o poder político sobre 

educação especial.    

Suas atribuições passaram a ser da Secretaria de Educação Básica - SENEB, 

que incluiu o Departamento de Educação Supletiva e Especial - DESE, com 

competências específicas com relação à Educação Especial. No DESE a 

coordenação de Educação Especial foi assumida pela psicóloga Tânia Marilda Chaul 

Sant�Ana e seguiu-se mais duas diretoras e a Coordenação de Educação especial 

foi desativada, passando as atribuições específicas da educação especial a serem 

exercidas pela diretora do DESE, Maria Luiza Mendonça Araújo, psicóloga e 

professora aposentada da Universidade de Brasília . 

Em 1992, a equipe da Educação Especial do MEC estava vinculada à 

Secretaria de Educação Básica, cuja Secretária era a professora Lidia Austrilino 

Silva. No final deste mesmo ano houve uma reorganização dos Ministérios e na 

nova estrutura reapareceu a Secretaria de Educação Especial - SEESP, como órgão 

específico do Ministério da Educação e do Desporto. 

Para conduzir a nova SEESP em 1992, foi nomeada Rosita Edler Carvalho, 

psicóloga e professora universitária aposentada que já havia atuado como técnica 

do CENESP no Rio de janeiro e na SESPE anterior, além do CORDE 

(Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência), em 

Brasília. A equipe dessa Secretaria tinha como coordenadoras: Luzimar Camões 

Peixoto e Marilene Ribeiro dos Santos 

Durante este período a secretaria desenvolveu diferentes ações e lançou no 

âmbito da educação brasileira documentos com projetos e propostas para garantir o 

direito de educação de qualidade aos portadores de necessidades especiais. Dentre 

esses, se faz necessário analisar a principal ação da SEESP neste período: Política 

Nacional de Educação Especial de Educação especial na perspectiva da educação 

inclusiva.  

Na Política Nacional de Educação Especial (MEC/SEESP, 1994) o MEC 

estabelece como diretrizes da Educação Especial apoiar o sistema regular de ensino 

para a inserção dos portadores de deficiências, e dar prioridade quando do 

financiamento a projetos institucionais que envolvam ações de integração. 
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A comissão de elaboração da Política de Educação Especial deste período foi 

a equipe da Secretaria de Educação Especial - SEESP, com a colaboração de 

professores de instituições de educação superior e pesquisadores na área da 

educação especial, dos dirigentes estaduais e municipais de Educação Especial,  de 

representantes dos Institutos Benjamim Constant e Nacional de Educação de 

Surdos e de Organizações Governamentais e Não-Governamentais 

No período de 1994 até início de 2003, a SEESP ficou sob a direção da 

Professora Marilene Ribeiro dos Santos, que tinha como coordenadoras/chefes de 

divisão: Luzimar Camões Peixoto, Mítiam de Sá, Marilene Pedrosa, Iaci Colares, 

Renausto Amanajás, Reinaldo Teles, Maria Auxiliadora, Marlene de Oliveira Gotti, 

Maria Glória Batista Mota e Ivana Siqueira. 

Em 1994, foi lançado o documento denominado "Política Nacional de 

Educação Especial", que define a clientela e os tipos de atendimento educacional 

disponível no país. Assim, são considerados, legalmente, clientela da Educação 

Especial, em nosso país: os portadores de deficiência mental, física, auditiva, visual 

e múltipla; os portadores de condutas típicas (problemas de conduta) e os 

portadores de altas habilidades (superdotados) (Brasil,1994).  

Esta equipe também participou da elaboração do Plano Nacional de 

Educação (PNE) que é um plano global, isto é, abrangente de toda a educação, 

tanto no que se refere aos níveis de ensino e modalidades de educação, quanto no 

envolvimento dos diversos setores da administração pública e da sociedade. O PNE 

trata da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, da educação 

superior, trata da educação de jovens e adultos, especial, indígena, a distância, 

tecnológica e formação profissional. Trata, igualmente, do magistério e da gestão e 

financiamento da educação. Abrange desde a questão das verbas até a dedicação e 

formação dos professores, passando pela infra-estrutura das escolas. A meta mais 

importante era a de �universalizar o acesso ao ensino fundamental - 1ª a 8ª série - e 

garantir a permanência de todos�. Para isso, o PNE propõe "programas específicos 

de colaboração entre a União, Estados e municípios", para superar "os déficits 

educacionais mais graves", no meio rural e na periferia das grandes cidades. (PNE 

2001).  

Em relação à educação especial o Plano Nacional de Educação apresenta um 

diagnóstico político de organização do atendimento às pessoas com NEE e da 



 

 

25 

 

situação da Educação especial no Brasil. Apresenta as diretrizes da educação 

especial nos seguintes itens:  

A educação especial se destina às pessoas com necessidades especiais no 

campo da aprendizagem, originadas quer de deficiência física, sensorial, 

mental ou múltipla, quer de características como altas habilidades, 

superdotação ou talentos. 

Afirmam a necessidade de uma política pública "explícita e vigorosa" que 

reconheça a pessoa especial enquanto cidadã, com direito à escola 

inclusiva, sob responsabilidade da União, dos Estados e Municípios. 

Reorientam o trabalho das escolas especializadas como o de apoio aos 
programas de integração. Sinalizam a necessidade de criação de vagas, em 

escolas regulares, para EE em todos os níveis de ensino. 

Apontam a urgência das intervenções articuladas e cooperativas entre as 

áreas da educação, saúde e assistência. 

Priorizam a necessidade de formação de recursos humanos, para 

atendimento aos educandos especiais, em todos os níveis de ensino. 

Estimulam o estabelecimento de parcerias entre o Estado e a sociedade 
civil, para o cumprimento das diretrizes. 

Recomendam um mínimo, equivalente a 5% dos recursos vinculados à 

manutenção e ao desenvolvimento do ensino, para a educação especial. 

Alertam para os encaminhamentos inadequados e desnecessários de 

alunos com "dificuldades comuns de aprendizagem,problemas de dispersão 

de atenção ou de disciplina," para os serviços de educação especial 

(BRASIL, PNE, 2001).  

 
 Ainda há alguns objetivos e metas propostos no PNE (2001), em relação à 

educação especial: 

Parcerias nas áreas de estimulação precoce 

(1) Organizar, em todos os Municípios e em parceria com as áreas de 

saúde e assistência, programas destinados a ampliar a oferta da 
estimulação precoce (interação educativa adequada) para as crianças com 

NEE, em instituições especializadas ou regulares de educação infantil, 

especialmente creches. 

Teste da acuidade visual e auditiva 

(3) Garantir a generalização, em cinco anos, da aplicação de testes de 

acuidade visual e auditiva em todas as instituições de educação infantil e do 

ensino fundamental, em parceria com a área de saúde, de forma a detectar 

problemas e oferecer apoio adequado às crianças especiais. 

Atendimento a alunos com NEE 

(5) Generalizar, em dez anos, o atendimento dos alunos com necessidades 
especiais na educação infantil e no ensino fundamental, inclusive através de 

consórcios entre Municípios, quando necessário, provendo, nestes casos, o 

transporte escolar. 
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Materiais didáticos para deficientes visuais 

(9) Estabelecer, em cinco anos, em(sic) parceria com as áreas de 

assistência social e cultura e com organizações não governamentais, redes 

municipais ou intermunicipais para tornar disponíveis aos alunos cegos e 

aos de visão sub-normal livros de literatura falados, em braille e em 
caracteres ampliados. 

Ensino da língua brasileira de sinais (Libras) 

(11) Implantar, em cinco anos, e generalizar em dez anos, o ensino da 
Língua Brasileira de Sinais para os alunos surdos e, sempre que possível, 

para seus familiares e para o pessoal da unidade escolar, mediante um 
programa de formação de monitores, em parceria com organizações não 

governamentais. 

Equipamento de informática 

(14) Ampliar o fornecimento e uso de equipamentos de informática como 

apoio a aprendizagem do educando com necessidades especiais, inclusive 
através de parceria com organizações da sociedade civil. 

Formação de professores 

(19) Incluir nos currículos de formação de professores, nos níveis médio e 

superior, conteúdos e disciplinas específicas para a capacitação ao 

atendimento dos alunos especiais. 

Financiamentos da educação especial 

(23) Aumentar os recursos destinados à educação especial, a fim de atingir, 

em dez anos, o mínimo equivalente a 5% dos recursos vinculados à 

manutenção e desenvolvimento do ensino, contando, para tanto, com as 

parcerias com as áreas de saúde, assistência social, trabalho e previdência, 

nas ações referidas nas metas nº 6, 9, 11, 14, 17, 18. 

Apoio técnico e financeiro 

(27) Assegurar a continuidade do apoio técnico e financeiro às instituições 

privadas sem fim lucrativo com atuação exclusiva em educação especial, 

que realizem atendimento de qualidade, atestado em avaliação conduzida 

pelo respectivo sistema de ensino.  

Alguns representantes de Instituições de Educação Superior colaboraram 

com a SEESP na elaboração dos documentos acima citados, sendo eles Maria 

Amélia Almeida e Enicéia Gonçalves/UNESP/Marília, Meire Profeta/UNIMEP, Maria 

Cecília Ferreira e Júlio Ferreira Romeiro/PUC/SP, José Geraldo Bueno/USP, Marcos 

Mazzota, Neli Garcia/ UFGRS, Lucila Santa Rosa,Soraia Napoleão e Laura 

Ceretta/UFRN: Lúcia Martins,Antônio Lino de Sá e  Antônio,Carlos do Nascimento 

Osório/UNICAMP,: Maria Teresa Mantoan/UFRJ, Lucinda Brito/UFF, Maria Cristina 

Delou CEFET/SC � Unidade São José, Vilmar/UFU, Apolônio/UFLA,  Zenita Cunha 

Guenter. 
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Neste período lançam também as Diretrizes Nacionais para Educação 

Especial na Educação Básica. Durante os dois períodos do governo Fernando 

Henrique Cardoso (1995-2002), houve uma expansão da matrícula de alunos 

portadores de necessidades especiais no sistema regular de ensino. O Ministério da 

Educação patrocinou a realização de testes de acuidade visual e auditiva nas 

instituições de educação infantil e fundamental, em parceria com a área da saúde, 

para identificar problemas e oferecer apoio aos alunos. O MEC, no entanto, deu 

pouco apoio a programas de formação de professores nesta área e não conseguiu 

mobilizar universidades públicas para a tarefa.  

No período de 2003 até o momento atual, a SEESP está sob a direção de 

Claudia Pereira Dutra, que tem como diretora Claudia Maffini Griboski e 

coordenadores: Denise Alves, Kátia Aparecida Marangon, Rosangela Machado, 

Rafael Miranda/ Martha Guedes, Martinha Clarete Dutra dos Santos e Lonita Teresa 

Ziani Gonçalves.  

No ano de 2003 tem início o programa Educação Inclusiva: Direito à 

Diversidade do Ministério da Educação com o objetivo de disseminar a política de 

educação inclusiva nos municípios brasileiros e apoiar a formação de gestores e 

educadores para efetivar a transformação dos sistemas educacionais em sistemas 

educacionais inclusivos, adotando como princípio, a garantia do direito dos alunos 

com necessidades educacionais especiais de acesso e permanência, com 

qualidade, nas escolas da rede regular de ensino. 

Ainda na perspectiva de apoiar a implementação da educação inclusiva nas 

escolas brasileiras, a Secretaria de Educação Especial desenvolve, desde 2004, 

também o Projeto Educar na Diversidade que tem segundo o documento como 

objetivo formar e acompanhar docentes de centenas de municípios-pólo para o 

desenvolvimento de práticas educacionais inclusivas nas salas de aula. Em 07 de 

janeiro de 2008 foi entregue ao Ministro da Educação o Documento Política Nacional 

De Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva elaborado pelo Grupo 

de Trabalho nomeado pela Portaria nº. 555/2007, prorrogada pela Portaria nº 

948/2007,  

O documento configura-se como uma ação política, cultural, social e 

pedagógica em defesa do direito de todos a uma educação de qualidade e da 

organização de um sistema educacional inclusivo. 
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A Comissão de elaboração do documento de Política Nacional de Educação 

Especial na perspectiva da Educação Inclusiva foi composta pela Equipe da 

Secretaria de Educação Especial / MEC: Claudia Pereira Dutra, Claudia Maffini 

Griboski, Denise de Oliveira Alves, Kátia Aparecida Marangon Barbosa, Antônio 

Carlos do Nascimento Osório, Cláudio Roberto Baptista, Denise de Souza Fleith, 

Eduardo José Manzini, Maria Amélia Almeida - Professora da Universidade Federal 

de São Carlos � UFSCAR. Maria Teresa Eglér Mantoan - Professora da 

Universidade Estadual de Campinas � UNICAMP, Rita Vieira de Figueiredo, Ronice 

Muller Quadros, Soraia Napoleão Freitas - Professora da Universidade Federal de 

Santa Maria � UFSM e Representantes das Secretarias Estaduais e Municipais de 

Educação e Representantes de ONGs  que atuam na área da educação especial. 

Como podemos observar em muitos dos documentos e programas do 

governo há a participação da comunidade acadêmica envolvida o que demonstra a 

preocupação destes com a questão da inclusão contribuindo na elaboração das 

políticas públicas nesta área. Os programas e documentos acima citados foram 

lançados com intuito de orientar e fazer valer o direito dos alunos com NEE serem 

atendidos de maneira igualitária nas unidades regulares que estão assegurados nas 

legislações que a seguir procuramos analisar. 

1.3. AS PRINCIPAIS LEGISLAÇÕES QUE ASSEGURAM OS DIREITOS A 

EDUCAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS. 

A inclusão de pessoas com deficiência em sala de aula comum das redes de 

ensino é um movimento mundial que foi intensificado no Brasil e no mundo, como 

vimos anteriormente, a partir da década de 90. Nos três primeiros anos dessa 

década já se debatia a questão da inclusão dos portadores de necessidades 

educacionais especiais nas escolas comuns e alguns educadores já vinham 

introduzindo em suas escolas comuns a prática de pelo menos alguns princípios da 

educação inclusiva. Mas foi a partir de 1994 com base na Declaração de Salamanca 

sobre Princípios, Políticas e Práticas na área das necessidades educativas especiais 

(aprovada em junho de 1994) é que o movimento pela educação inclusiva 

prosseguiu. O texto, que não tem efeito de lei, é considerado mundialmente um dos 

mais importantes documentos que visam a inclusão social, 

Consta da Declaração de Salamanca, entre outros aspectos, que:  
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Cada criança tem características, interesses, capacidades e necessidades 
de aprendizagem que lhe são próprios; 

Os sistemas educativos devem ser projetados e os programas ampliados de 
modo que tenha em vista toda gama dessas diferentes características e 

necessidades; 

Os programas de estudo devem ser adaptados às necessidades das 

crianças e não o contrário, sendo que as que apresentam necessidades 
educativas especiais devem receber apoio adicional no programa regular de 
estudos, ao invés de seguir um programa de estudo diferente; 

Os administradores e os orientadores de estabelecimentos escolares devem 
ser convidados a criar procedimentos mais flexíveis de gestão, a remanejar 

recursos pedagógicos, diversificar as ações educativas, estabelecer 

relações com pais e a comunidade; 

O corpo docente, e não cada professor deverá partilhar a responsabilidade 

do ensino ministrado à criança com necessidades especiais.  

A declaração de Salamanca define a inclusão como uma reforma que apóia e 

acolhe a diversidade entre todos os alunos. Os seus objetivos consistem em eliminar 

a exclusão social que é conseqüência das respostas a diversidade relacionada com 

a raça, as classes sociais, a etnicidade, a religião, o gênero e a capacidade. No 

entanto, esta definição não é muito bem compreendida ou não é aplicada, �inclusão� 

não significa unicamente a colocação de crianças com deficiência em classes 

regulares, ao lado de seus colegas, elas deverão ter uma educação adequada e a 

oportunidade de se desenvolver, no seu máximo potencial. 

Agrega-se aos princípios da Declaração de Salamanca a Convenção sobre os 

Direitos da Criança (1988) e a Declaração Mundial sobre Educação para Todos 

(1990), que fazem parte da tendência mundial que vem consolidando a educação 

inclusiva.  A origem da inclusão é normalmente atribuída ao movimento em favor dos 

direitos humanos e contra instituições segregacionistas, movimentos iniciados a 

partir das décadas de 1960 e 1970.  

Além da Declaração de Salamanca outros documentos internacionais 

serviram de base para a elaboração de alguns itens da legislação específica para a 

educação especial no Brasil entre eles destacam também a �Carta Para o Terceiro 

Milênio� (1999), que destaca a necessidade das nações estabelecerem metas para 

proteger os direitos das pessoas com deficiências; a Conferência Internacional do 

Trabalho (Convenção 159, 1983), Convenção sobre Reabilitação Profissional e 

Emprego de Pessoas Deficientes e a Convenção da Organização dos Estados 

Americanos, Decreto Nº 3.956, de 8 de outubro de 2001, originado da convenção da 

Guatemala(1999), Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as 
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Formas de Discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência, e a 

Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes. Aprovada pela Assembléia Geral 

da Organização das Nações Unidas em 9/12/75 no sentido de desenvolver ações 

conjuntas e separada, em cooperação com a organização, para promover padrões 

mais altos de vida, pleno emprego e condições de desenvolvimento e progresso 

econômico e social, assegurando bem-estar e reabilitação aqueles em desvantagem 

física ou mental. 

Analisando a legislação no que se refere ao processo educacional brasileiro, 

observa-se que ela já vem procurando assegurar alguns direitos aos portadores de 

necessidades especiais, o que é um grande passo, observa-se também uma demora 

na regulamentação destas leis, o que ocasionou todo este atraso na efetivação dos 

direitos dos alunos com de necessidades educacionais especiais. No que se refere à 

legislação da educação especial destaca-se que: Em 1961 quando se estabelece a 

primeira lei de diretrizes e bases da educação o direito a integração dos portadores 

de necessidades especiais no sistema geral de educação, já estava assegurado. 

Antes se pensava que a escola especial poderia substituir a escolarização, hoje se 

pensa diferente, o que era um processo de integração onde o aluno era trabalhado 

num nível pré-estabelecido pelo sistema de ensino, passou a ser um processo de 

adequação da realidade das escolas à realidade do alunado que, por sua vez deve 

representar toda a diversidade humana. Na LDB 4024/61, pela primeira vez, a 

educação especial é tratada legalmente, quando o atendimento ao deficiente passou 

a configurar as políticas públicas educacionais do Estado brasileiro, �regularizando 

as funções� entre os serviços oferecidos pelo poder público e pelas instituições 

assistenciais. 

De acordo com Batista (2004), já nos anos 60 o sistema educacional introduz 

modificações que iniciam um processo de integração dos alunos portadores de 

deficiência na escola. A Lei 4.020, de 20 de dezembro de 1961, no seu artigo 88, 

sobre a educação especial, dispõe: �A educação de excepcionais deve, no que for 

possível, enquadrar-se no sistema geral de educação, a fim de integrá-las na rede 

comum de educação� (1961). 

Embora a LDB tenha contemplado a Educação Especial, nos artigos acima 

citados, não dispôs, explicitamente, sobre a responsabilidade do Estado com relação 

ao atendimento educacional aos portadores de necessidades especiais que, sem o 

apoio oficial, caiu no esquecimento. 
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A educação especial é novamente explicitada na, LDB 5.692/71, colocando a 

questão da educação dos excepcionais como um caso do ensino regular, 

apresentando a educação como condição para o desenvolvimento da sociedade, 

dando início dessa forma, a uma política de educação especial com perfil escolar 

visando desenvolver potencialidades e preparar mão-de-obra qualificada para o 

mercado de trabalho. A citada lei reiterou, no artigo 9º, a obrigatoriedade do 

atendimento educacional para os excepcionais, delegando aos Conselhos Estaduais 

de Educação a responsabilidades pela Educação Especial. 

Na década de 1970 e 80, foram tomadas significativas decisões sendo a 

principal o estabelecimento das bases legais, técnico-pedagógicas e administrativas. 

A Educação Especial foi feita como ação prioritária no Plano Setorial de Educação e 

Cultura com a criação, em 1973 do Centro Nacional de Educação Especial 

(CENESP), através do Decreto nº 72.125/73.  

O MEC, em 1977, elaborou documento que evidenciava o início de uma 

política de Educação Especial com expressivo aumento de verbas para este setor. 

Entretanto, a maior parte destinava-se às instituições particulares. Somente nos 

anos 80, o CENESP reconheceu a necessidade de redefinir a política de Educação 

Especial no Brasil, quando, em 1985, elaborou o Plano de Educação Especial nova 

proposta, colocando a integração e a normalização como princípios norteadores.  

A partir destas considerações é apresentada em ordem cronológica, como a 

questão da inclusão passa a ganhar mais espaço e força em termos legais a partir 

da Constituição de 1998. 

Com a promulgação da nossa Constituição a educação especial apresentou 

um grande avanço. O capítulo de educação nela inserido deu os rumos da 

legislação posterior, seja no âmbito dos estados, dos municípios e do Distrito 

Federal. A partir daí surgem novas leis para regulamentar os artigos constitucionais 

e estabelecer diretrizes para educação no Brasil.  

A Constituição Federal de 1988 contempla o direito destes nos dispositivos 

referentes a educação em geral que estabelece o direito de as pessoas com 

necessidades especiais receberem educação preferencialmente na rede regular de 

ensino, prevê o pleno desenvolvimento dos cidadãos sem preconceito de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer  outras formas de discriminação garantindo assim 

o direito à escola para todos. Diferente da constituição anterior onde os alunos eram 
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titulares do direito a Educação Especial e tinha a matéria tratada no âmbito mais 

assistencial.  

Para contribuir com fiscalização e efetivação dos direitos assegurados pela 

constituição é criada por meio da Lei Nº 7.853 de 24 de outubro de 1989, a CORDE, 

Coordenadoria para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, órgão de 

Assessoria da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 

República, responsável pela gestão de políticas voltadas para a integração da 

pessoa portadora de deficiência, tendo com eixo focal a defesa de direitos e 

promoção da cidadania, tendo a função de implementar a política de integração da 

pessoa portadora de deficiência, tanto de maneira normativa, tanto na esfera federal 

como em outras esferas governamentais.  

Para garantir o direito à igualdade para o acesso e a permanência na escola, 

sendo o Ensino Fundamental obrigatório e gratuito surge a Lei Nº. 8069 de 13 de 

julho de 1990 que regulariza o Estatuto da Criança e do Adolescente garantindo 

também o direito ao atendimento educacional especializado aos portadores de 

deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. (Art.53, III).  

Na busca de estabelecer colaboração conjunta de todos os setores na 

inclusão das pessoas portadoras de deficiência surge o Decreto Nº. 914 de 6 de 

Setembro de 1993. Como podemos observar o termo integração vai sendo 

substituído pelo termo inclusão. 

A fim de rever, atualizar e consolidar os procedimentos adotados pelas 

unidades de recursos humanos para aceitação como estagiários, de alunos 

regularmente matriculados e que vinham freqüentando, efetivamente, cursos de 

educação especial, assim como os demais surgiu a portaria nº 8/01 que 

complementou a Lei nº. 8859 de 23 de março de 1994 que não contemplava em seu 

disposto os alunos especiais.  

 A Lei 8.899, de 29 de junho de 1994 concede passe livre no sistema 

Interestadual às pessoas Portadoras de Deficiência comprovadamente carentes e 

reservas de assentos para as pessoas portadoras de deficiência. O Decreto de nº 

3.691, de 18 de dezembro de 2000 regulamenta esta lei o que contribuiu para 

facilitar o acesso destes também aos estabelecimentos de educação. 

A Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN) promove a descentralização e a autonomia das 

escolas e universidades, além de permitir a criação de um processo regular de 
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avaliação do ensino brasileiro. A LDBEN promove a autonomia também, dos 

sistemas de ensino e a valorização do professor e do magistério. No capítulo 5 

assegura aos portadores de necessidades especiais o direito o requerer condições 

específicas, para atender as suas necessidades. Em seu texto diz que o 

atendimento especializado pode ocorrer em classes ou escolas especiais, quando 

não for possível oferecê-lo na escola comum. Esta lei foi regulamentada pelo 

decreto nº. 2.208/97 e causou muitas interpretações equivocadas quanto ao 

atendimento dos alunos com NEE considerando possível a substituição do ensino 

regular pelo especial o que não deveria acontecer, pois contraria o que está 

assegurado pela nossa atual constituição. 

O Decreto de nº. 3.298 de 99 de dezembro regulamenta a Lei nº. 3.298 89 

que dispõe sobre a Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência e consolida as normas de proteção. Define como crime recusar, 

suspender, adiar, cancelar ou extinguir a matrícula de um estudante por causa de 

sua deficiência, em qualquer curso ou nível de ensino, seja ele público ou privado. 

Sendo que a pena pode variar de um a quatro anos de prisão, mais multa. Nesta lei 

percebe-se certa distorção em relação ao que se extrai da Constituição Federal e da 

Convenção da Guatemala ao garantir às pessoas com deficiência o direito de 

acesso ao ensino regular �sempre que possível�, �desde que capazes de se 

adaptar�, refletindo uma época histórica em que a integração esteve bastante forte, 

principalmente no Brasil. Na ótica da integração é a pessoa com deficiência que tem 

de se adaptar à sociedade, e não necessariamente a sociedade é que deve criar 

condições para evitar a exclusão. A integração é, portanto, a contraposição do atual 

movimento mundial de inclusão. Neste, existe um esforço bilateral, mas é 

principalmente a sociedade que deve impedir que a exclusão ocorra. (MEC/SEESP 

2007 p.37).  

Para acompanhar e avaliar o desenvolvimento da Política Nacional para 

Integração da Pessoa Portadora de Deficiência e das políticas setoriais de 

educação, saúde, trabalho, assistência social, transporte, cultura, turismo, desporto, 

lazer, política urbana, dirigidas aos portadores de necessidades especiais surge o 

Decreto nº. 3.076 de 01 de junho de 1999 que no seu artigo 84 cria, no âmbito do 

Ministério da Justiça, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de 

Deficiência � CONADE.  
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Para garantir o acesso de pessoas com deficiência física ou mobilidade 

reduzida toda escola precisa se adequar. A Lei nº. 10.048 de 8 de novembro de 

2000 dá prioridade de atendimento às pessoas portadoras de deficiência física de 

modo a assegurar a adoção de critérios de acessibilidade na produção de veículos 

destinados ao transporte coletivo e institui medidas que propiciem a remoção de 

barreiras arquitetônicas, ambientais , de transporte e de comunicação para garantir o 

acesso da pessoa portadora de deficiência aos serviços e áreas públicas e aos 

edifícios comerciais e a Lei Nº 10.098 de 19 de dezembro de 2000 estabelece 

normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. O Decreto 5.296, de 2 de 

dezembro de 2004 regulamenta estas duas leis. Cabe as unidades se estruturarem 

para garantir espaço físico adequado às necessidades dos alunos com deficiência, 

isto é, assegurar aos alunos circulação livre por todos os ambientes da escola.  

Cabe também as unidades instalar banheiros com espaço para cadeiras de rodas, 

portas mais largas, barras de apoio, pias e espelhos na altura de uma pessoa 

sentada, rampas ao lado de escadas com corrimão, sinais luminosos junto com 

sinais sonoros, piso com diferença de texturas, telefone para surdos e outros.  

Visando também à integração social dos cidadãos surge a Lei Nº 9.867, de 10 

de novembro de 1999 que dispõe sobre a criação e o funcionamento de 

cooperativas sociais. 

A Lei nº. 10 172 de 9 de janeiro de 2001 aprova o  Plano Nacional de 

Educação (PNE). O PNE é um instrumento da política educacional que estabelece 

diretrizes, objetivos e metas para todos os níveis e modalidades de ensino, para a 

formação e valorização do magistério e para o financiamento e a gestão da 

educação, por um período de dez anos. (BRASIL, 2001) 

Apesar de o PNE não tratar do tema da inclusão em nível de prioridade, 

garanti a educação pública, gratuita e de qualidade para crianças, jovens e adultos 

com necessidades educacionais especiais, aparelhando as unidades escolares, 

adequando-lhes os espaços, alocando-lhes recursos humanos suficientes e 

devidamente qualificados, em todos os sistemas públicos regulares de educação e 

em todos os níveis e modalidades de ensino.  

Para propor, acompanhar e avaliar as políticas públicas afirmativas de 

promoção da igualdade e da proteção dos direitos de indivíduos e grupos sociais e 

étnicos afetados por discriminação racial e demais formas de intolerância foi criado o 
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Conselho Nacional de Combate à Discriminação (CNCD) em 04 de Outubro de 

2001, através do Decreto nº 3952. O CNCD é um órgão colegiado e está ligado à 

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Em seu artigo 84, 

inciso VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no inciso X do art. 

16 da Lei no 9.649, de 27 de maio de 1998, e decreto Nº 3.956(Convenção da 

Guatemala) deixa claro a impossibilidade de tratamento desigual com base na 

deficiência., assegurando que o acesso ao Ensino Fundamental é, portanto, um 

direito humano e privar pessoas em idade escolar dele, mantendo-as unicamente 

em escolas especiais fere a convenção e a constituição. 

A Lei nº. 10.216 de 04 de junho de 2001 dispõe sobre a proteção e os direitos 

das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial 

em saúde mental. Os alunos com deficiência mental, especialmente os casos mais 

severos, vem sendo a maior preocupação das unidades escolares, pois mostra o 

quanto as práticas para atender às diferenças dos educandos necessitam ser 

revistas.  A resolução Nº 2, de 11 de setembro de 2001, da câmara de Educação 

Básica do Conselho Nacional de Educação institui Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica.  

Celebrada na Guatemala, a Convenção Interamericana para a Eliminação de 

todas as formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, e 

aprovada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto legislativo nº 198, de 13 de 

junho de 2001, e promulgada pelo Decreto nº 3.956, de 8 de outubro de 2001 que 

complementa eventuais omissões quanto ao tratamento oferecido aos portadores de 

necessidades especiais e exige uma reinterpretarão da LDBEN de modo que não 

seja mais permitida a substituição do ensino comum pelo especial.  

 As escolas devem providenciar instrutores da Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS) para atender alunos surdos e deficientes auditivos. Esta língua foi 

reconhecida como meio legal de comunicação e expressão juntamente com outros 

recursos de expressão a ela associados no artigo 1º da Lei N.º 10.436 de 24 de abril 

de 2002 e regulamentada juntamente com o art. 18 da Lei nº 10.098 de 10 de 

dezembro de 2000, pelo decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. 

Complementado o disposto acima surge a portaria MEC nº 3.284, de 7 de 

novembro de 2003 que traz esclarecimentos sobre as obrigações das instituições 

escolares, inclusive as de ensino superior, para atender a todas as deficiências. 
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Estas estão obrigadas a oferecer a estrutura adequada a todos os alunos 

contemplando todas as deficiências. 

A Lei nº 10.845, de 5 de março de 2004, institui o Fundo  Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) responsável pela captação de recursos 

financeiros para o desenvolvimento de programas que visam a melhoria da 

qualidade da educação e o Programa de Complementação ao Atendimento 

Educacional às Pessoas Portadoras de Deficiência(PAED). No mesmo ano este 

programa é complementado pela Lei nº 10.845 de 5 de agosto que institui o 

Programa de Complementação ao Atendimento Educacional Especializado às 

Pessoas  Portadoras de Deficiência que reforça o direito ao atendimento 

educacional especializado previsto nos artigos 58, 59 e 60 da LDBEN e também na 

Constituição Federal.  

Como podemos observar a legislação é extensa, tanto no âmbito 

internacional, quanto no nacional, buscando defender e garantir a efetivação da 

política de inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais. No 

entanto, de acordo com Batista (2004), mesmo se, do ponto de vista da declaração 

de direitos, as pessoas portadoras de deficiência estiveram amparadas pelo 

ordenamento jurídico e, mesmo que sejam crescentes os movimentos relativos à 

sua inclusão, é notável a distância entre a promessa igualitária, acenada pela lei, e a 

realidade cotidiana das desigualdades e discriminações. Existe grande defasagem 

entre o ideal contido na legislação e a realidade da discriminação e da segregação. 

Guenther (2003, p. 46) conceitua escola de orientação inclusiva como: 

Aquela em que todos e cada um dos alunos têm o seu lugar na sala de 

aula, integra-se à convivência com pares etários diversificados, sendo 

aceito como um indivíduo, do modo como é, sem ser preciso apresentar 

uma característica predeterminada que venha a definir a qual agrupamento 

ele deveria pertencer. 

1.4. ALGUNS NÚMEROS E PROPOSTAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

As decisões tomadas pela SEESP/MEC vêm revelando um interessante 

movimento em respeito aos direitos dos cidadãos com necessidades especiais, 

dentro do sistema educacional, certificados pelos dados do Censo Escolar. 

Dados do Censo Escolar de 2006 (MEC/INEP) registram que a participação 

do atendimento inclusivo cresceu, no Brasil, passando dos 24,7% em 2002 para 

46,4% em 2006. 
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O Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Especial, 

desenvolve o Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade em todos os 

Estados e no Distrito Federal, envolvendo 144 municípios-pólo que atuam como 

multiplicadores para outros 2.583 municípios da sua área de abrangência. A meta 

era ampliar, até 2006, as ações do programa para 4.646 municípios alcançando o 

percentual de 83,5% dos municípios brasileiros. 

Em 2003, os dirigentes da educação especial de todos os municípios-pólo, 

estados e Distrito Federal participaram do I Seminário Nacional de Formação de 

Gestores e Educadores do Programa. Em 2004, os municípios-pólo assinaram 

Termo de Adesão ao programa e, dessa forma, cada município recebeu apoio 

financeiro para realizar a multiplicação da formação para sua rede de ensino e para 

os municípios de sua área de abrangência. 

Em abril de 2005, representantes dos municípios-pólo e das Secretarias 

Estaduais de Educação participaram do II Seminário Nacional de Formação de 

Gestores e Educadores que teve como propósito a formação de gestores e 

educadores para a multiplicação do conhecimento nas áreas específicas da 

educação especial em suas respectivas áreas de abrangência. 

Em agosto deste mesmo ano, houve a expansão de 38 novos pólos cuja 

formação se deu no formato do II Seminário ocorrido em abril, estendendo, assim, a 

abrangência para mais 707 municípios, totalizando 2.727 municípios participantes do 

Programa. 

O programa, por meio de suas ações, tem procurado proporcionar 

atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais nas escolas e 

classes comuns da rede regular de ensino. O impacto desta política está expresso 

nos dados do MEC/INEP, que mostram um crescimento de 194% da matrícula de 

alunos com necessidades educacionais especiais em classes comuns, passando de 

110.704 alunos em 2002 para 325.135 alunos em 2006. Os dados do Censo Escolar 

de 2006 apontam para um total de 700.624 alunos com matrícula na educação 

especial, sendo que 441.155 estão matriculados na rede pública, representando 

63% das matrículas. 

Os dados extraídos do sítio oficial do IBGE, que foram colhidos por 

amostragem, ou seja, os questionários completos (que inclui as perguntas sobre 

deficientes) foram passados a cada dez domicílios visitados. Portanto, refletem uma 
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amostragem da população do Brasil, e não a totalidade de pessoas portadoras de 

deficiência do país.  

Usa-se percentual da OMS - Organização Mundial de Saúde, que considera 

que em países desenvolvidos, 10% da população é portadora de algum tipo de 

deficiência. Mas, no site U.S. Census, do Governo Americano, pode-se ver que o 

censo de 1995 encontrou 20% de pessoas com algum tipo de deficiência, a 

metodologia aplicada também está disponível no site.  

A principal razão para o grande aumento no número de pessoas com 

deficiência é a alteração dos instrumentos de coleta de informações, incluindo o 

modelo social. Por outro lado, a população com deficiência no Brasil tem crescido 

em decorrência do aumento na expectativa de vida da população, aliado ao também 

aumento da violência urbana (assaltos, violência no trânsito, entre outros motivos), 

alterando paulatinamente o perfil desta população que, anteriormente, era o de 

deficiências geradas por doenças. 

Quadro 1 � Número de deficientes por tipo de deficiência 

 Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 

O censo indica um número maior de deficiências do que de deficientes, uma 

vez que as pessoas incluídas em mais de um tipo de deficiência foram contadas 

Tipo de  

deficiência  
Visual Motora Auditiva Mental  Física 

Total de 

deficiências 

Homem 7.259.074 3.295.071 3.018.218 1.545.462 861.196 15.979.021 

Mulher 9.385.768 4.644.713 2.716.881 1.299.474 554.864 18.601.700 

Total 16.644.842 7.939.784 5.735.099 2.844.936 1.416.060 34.580.721 
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apenas uma vez. Portanto, o número de pessoas que apresentam mais de uma 

deficiência é de quase 10 milhões. 

Segundo o Censo de 2000, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), existem na população brasileira cerca de 24.600.256 de pessoas 

com algum tipo de deficiência. Este é o último dado oficial levantado. Ele 

corresponde a 14.5% da população. Houve, nos últimos anos, entre os Censos de 

1991 e o de 2000, um aumento maior que 13 pontos percentuais no número de 

pessoas com deficiência no Brasil, que era de 1.41% da população total.  

Quadro 2 � Número de deficientes, deficiências e deficiências múltiplas  

Deficiências 

(A) 
Deficientes (B) 

Deficiências  

Múltiplas (A-B) 

homem  
15.979.021 11.420.544 4.558.477 

mulher 
18.601.700 13.179.712 5.421.988 

total  
34.580.721 24.600.256 9.980.465 

 Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 

O governo federal vem propondo diferentes ações e programas para a 

implantação da política de inclusão. O Jornal Estado de São Paulo publicou que o 

MEC pagará o dobro por inclusão de aluno especial.  A mudança vale a partir de 

2010 e foi uma das formas encontradas pelo governo de tentar aumentar a chamada 

educação inclusiva no País. 

De acordo com os dados fornecidos pelo MEC/INEP (Censo Escolar 2006) as 

matrículas na educação especial por tipo de NEE em 2006 mostraram que existe 

ainda uma grande preferência pela matrícula em estabelecimentos de educação 

especial ou classes especiais principalmente quando se trata de alunos com 

deficiência mental, deficiência múltipla e síndrome de Down o que nos leva a 
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investigar se algumas deficiências exigem atendimentos nestes estabelecimentos ou 

a dimensão individual e social é susceptível conforme o tipo de deficiência. Dos 

291.130 alunos com deficiência mental matriculados apenas 94.043 estão 

matriculados em escolas regulares ou classes comuns, dos 74.605 com deficiências 

múltiplas apenas 15.307 freqüentam escolas de educação regular e dos 39.664 com 

síndrome de Down apenas 10.922. 

Da mesma forma as prefeituras que oferecerem educação em escolas 

regulares com atividades extraclasses para seus estudantes portadores de 

deficiências irão receber segundo os documentos oficiais um valor em dobro do 

Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) a partir de 2010. 

A mudança, publicada pelo governo federal foi uma das formas encontradas 

pelo Ministério da Educação de tentar aumentar a chamada educação inclusiva no 

País. 

Hoje, os governos já recebem um pouco a mais do FUNDEB por um aluno 

com necessidade especial matriculado em uma escola regular. Se a criança estiver 

em escola especial - normalmente mantida por fundações ou ONGs, esta instituição 

recebe outro tipo de financiamento específico.  

Atualmente, segundo dados fornecidos pelo MEC, 654 mil crianças e 

adolescentes com necessidades especiais estudam, no Brasil, em escolas 

regulares. Dessas, 306 mil são atendidas em espaços sem nenhum tipo de 

adaptação física, sem professores treinados e sem materiais especiais. E, apesar de 

o número de incluídos parecer alto, um cruzamento feito pelo MEC entre dados 

sobre crianças de 0 a 18 anos atendidas pelo Benefício de Prestação Continuada 

(BPC) - que paga um salário mínimo para pessoas com deficiências e oriundas de 

famílias de baixa renda - e o Censo Escolar mostra que 250 mil deles estão fora da 

escola, regular ou especial. �Nós sempre comemoramos o fato de que 97% das 

crianças de 7 a 14 anos estão na escola, mas muito pouca gente se pergunta sobre 

os outros 3%. Se você olhar caso a caso, a maior parte desses 3% é criança com 

alguma necessidade especial�, disse o ministro da Educação, Fernando Haddad.  

Segundo o ministro, o ministério vai acompanhar os estudantes que recebem 

o BPC para garantir seu acesso à educação. Ao mesmo tempo, o decreto prevê o 

repasse de recursos para cada escola a fim de que sejam feitas adaptações 

arquitetônicas que facilitem a vida escolar desses estudantes. Boa parte das escolas 

não tem rampas para permitir o acesso de cadeirantes. 
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A proposta do governo federal é que haverá treinamento de diretores, 

coordenadores pedagógicos e professores para trabalhar com esses alunos e a 

compra de equipamentos para 4,3 mil salas multiuso, com materiais e móveis 

especiais para atividades com esses estudantes.  

Na cerimônia em que foi anunciada política de educação especial, um dos 

beneficiados, o jovem Antonio Davi Souza, 17 anos, contou o seu caso. Com 

paralisia cerebral, ele ficou 10 anos �preso a uma rede� porque a escola perto da sua 

casa não o aceitava como aluno. Hoje, está na 7ª série. Ele contou em seu 

depoimento que é o único aluno com deficiência na sua escola, que não tem 

qualquer preparação para recebê-lo. �Só espero que esse decreto não fique no 

papel. Nós não somos coitadinhos, não precisamos de favor. É a lei.� 

Diante disso o que muda, ou seja, quais os rumos da educação inclusiva? 

Quanto aos recursos: as crianças com deficiências matriculadas nas escolas 

regulares contarão em dobro na distribuição dos recursos do Fundo de 

Desenvolvimento da Educação Básica, desde que a prefeitura ofereça atividades 

especiais. Quanto a infra-estrutura: o Ministério da Educação vai repassar recursos, 

por meio do programa Dinheiro Direto na Escola, para que as escolas façam 

adaptações arquitetônicas para receber alunos especiais. 

Segundo o governo nas salas de aula serão implantadas mais 4,3 mil salas 

multifuncionais, que têm equipamentos, móveis e material didático específico para 

atendimento especializado, haverá treinamento de professores e gestores escolares 

de unidades regulares para o atendimento de alunos especiais. Quanto ao material 

didático serão elaborados e distribuídos materiais didáticos especiais, como livros 

em braile, laptops com sintetizador de voz e softwares para comunicação alternativa, 

entre outros. 

O acompanhamento segundo os discursos oficiais será feito pelo próprio 

Ministério da Educação que vai acompanhar o acesso à escola das crianças e 

adolescentes beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC), programa 

do governo que paga um salário mínimo a portadores de deficiências que vivam em 

famílias de baixa renda. 

1.5. A EDUCAÇÃO COMO DIREITO DE TODOS OS BRASILEIROS 

O direito à educação para todos os brasileiros foi estabelecido na Constituição 

de 1824, à época do Brasil Império. 
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De acordo com Goffredo (1991) as Constituições brasileiras de 1934, 1937 e 

1946, da mesma maneira, garantiam a todos o direito à educação. 

Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada pela 

Assembléia Geral das Nações Unidas, afirma o princípio da não-discriminação e 

proclama o direito de toda pessoa à educação. 

Em 21 de abril de 1959, a Assembléia Geral das Nações Unidas aprovou a 

Declaração dos Direitos da Criança, assegurando, no seu princípio 7º, o direito à 

educação gratuita e obrigatória, ao menos em nível elementar. 

Além do desenvolvimento de suas faculdades, de seu juízo pessoal e do 

sentido da responsabilidade moral e social, um outro objetivo desse princípio da 

declaração dos direitos da criança visa uma participação útil na sociedade. 

Diante desses textos consagrados internacionalmente, houve grandes 

esforços, realizados por países do mundo inteiro, no sentido de assegurar a todos o 

direito à educação. 

Goffedro (1991) afirma ainda que, nesta perspectiva, as constituições 

brasileiras de 1967 e 1969 também levaram em consideração os princípios da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem e da Declaração dos Direitos da 

Criança. 

O nosso atual texto constitucional (1988) igualmente consagra, no artigo 205, 

a educação como direito de todos e dever do Estado e da Família. No artigo 206, 

podem-se destacar princípios eminentemente democráticos, cujo sentido é nortear a 

educação, tais como: a igualdade de condições não só para o acesso, mas também, 

para a permanência na escola; a liberdade de aprender, ensinar e divulgar o 

pensamento; o pluralismo de idéias e concepções pedagógicas; a coexistência de 

instituições públicas e privadas; a existência de ensino público gratuito e a gestão 

democrática do ensino público. 

Vale ainda ressaltar que as linhas mestras estabelecidas pela Constituição 

foram regulamentadas em seus mínimos detalhes pela nova lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, Lei nº 9 394/96. 

É importante registrar que, no período entre a promulgação da nossa 

Constituição e da Lei nº 9 394/96, houve um momento histórico internacional no 

campo da educação: a Conferência Mundial sobre Educação para todos em 1990. 

Dentre as diversas recomendações desta conferência, é particularmente importante 
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destacar-se a primeira: �relembrando que a educação é um direito fundamental de 

todos, mulheres e homens, de todas as idades, do mundo inteiro�. 

Como visto anteriormente, aconteceu em Salamanca, na Espanha, entre 7 e 

10 de junho de 1994, a Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas 

Especiais, que reuniu delegados de 92 países e 25 organizações internacionais. 

Essa conferência teve o objetivo de promover a Educação para Todos, analisando 

as mudanças fundamentais de política necessárias para favorecer o enfoque da 

educação integradora, capacitando as escolas a atenderem a todas as crianças, 

sobretudo às que têm necessidades educativas especiais. 

Além disso, foi aprovada nessa conferência a Declaração de Salamanca, 

cujos princípios norteadores são: o reconhecimento das diferenças, o atendimento 

às necessidades de cada um, a promoção da aprendizagem, o reconhecimento da 

importância de �escolas para todos� e a formação dos professores. 

Dessa forma, os aspectos políticos e ideológicos presentes nos princípios 

desta declaração têm como pano de fundo, a perspectiva de um mundo inclusivo, 

onde todos têm direito à participação na sociedade, em busca da realização do mais 

alto nível de democracia. Sem dúvida, a democracia constitui um fim, ao mesmo 

tempo em que se realiza como um processo. Um processo de solução de problemas 

das partes e de todo da coletividade, de encaminhamento de propostas e 

programas, de adoção de regras aceitas pela maioria, com pleno respeito às 

minorias. Um processo que deve cada vez mais ampliar o acesso a direitos, garantir 

a plena participação dentro de regras claras e aplicáveis a todos, 

independentemente de raça, cor, sexo, religião e origem social. 

Ainda Goffredo (1991), a proposta inovadora de Educação Inclusiva deve ser 

analisada com base no contexto político, econômico, social e educacional brasileiro, 

sem que se esqueça que, num mundo globalizado, muitas vezes ocorre a tendência 

ao decalque, ou seja, a importação de conceitos e práticas que, em vez de 

possibilitarem um avanço, uma alternativa, acabam por se tornar mais uma 

experiência frustrada. 

Assim, é preciso entender que democratizar a educação significa propiciar a 

todos o acesso e a permanência na escola. Dessa forma, nosso sistema 

educacional precisa saber não só lidar com as desigualdades sociais, como também 

com as diferenças. Será preciso associar o acesso à permanência com qualidade e 

eqüidade. 
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Sabe-se que segundo dados fornecidos pelo INEP, que no Brasil mais de 

10% da população é portadora de algum tipo de deficiência, tornando-se, portanto, 

importante que o sistema educacional brasileiro organize-se e se estruture de forma 

que as pessoas tenham o acesso e a permanência na escola assegurados. 

Constitucionalmente, sabe-se que as crianças e adolescentes portadores de 

necessidades educativas especiais têm esses direitos garantidos, uma vez que 

todos os textos legais analisados até agora afirmam o princípio da não-

discriminação. Existem ainda vários outros dispositivos legais que reafirmam os 

direitos dessas pessoas. 

O Princípio 5º da Declaração dos Direitos da Criança garante à pessoa 

portadora de deficiência o recebimento de educação, tratamento e cuidados 

especiais. No mesmo sentido, a Constituição Brasileira de 1988 garante aos 

portadores de deficiência �atendimento educacional especializado, 

preferencialmente na rede regular de ensino� (Art. 208, III). Este direito, também, é 

reiterado no Art. 54, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, de 13 

de julho de 1990). Da mesma forma, o Plano Decenal de Educação para Todos 

(MEC-1993/2003), em seu capítulo II, C, ação 7ª, prevê a integração à escola de 

crianças e jovens portadores de deficiência. 

Já a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9 394/96) apresenta 

características básicas de flexibilidade, além de algumas inovações que em muitos 

favorecem o aluno portador de necessidades educativas especiais. Pela primeira 

vez surge em uma LDB um capítulo (Cap. V) destinado à educação Especial, cujos 

detalhamentos são fundamentais: garantia de matrículas para portadores de 

necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino (Art. 58); 

criação de serviços de apoio especializado, para atender às peculiaridades da 

clientela de Educação Especial (Art. 58, § 3º); especialização de professores (Art. 

59, III). Muito importante, também, é o compromisso do poder público de ampliar o 

atendimento aos educandos com necessidades especiais na própria rede pública de 

ensino (Art. 60, parágrafo único). 

Assim, uma vez que todos estes textos legais permitem uma base para a 

construção de uma sociedade mais justa, solidária, sem discriminação, torna-se 

evidente a necessidade da sua aplicação, com urgência. Tal urgência deve-se ao 

fato de que ainda hoje, no Brasil, apenas cerca de 3% da população de crianças e 
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adolescentes portadores de necessidades educativas especiais têm acesso e 

permanência na escola.  

Essa realidade parece ser conseqüência de características excludentes e 

separatistas que são marcantes em nossa sociedade. A formação econômico-social 

brasileira exige e cultua a produtividade, a eficiência e a competição. Parece 

evidente que o problema recai sobre a visão que a sociedade ainda não tem a 

respeito dos portadores de deficiência: a valorização de sua não eficiência. 

Tal condição, para a lógica capitalista do lucro parece ser uma das causas 

para justificar a exclusão de investimentos na educação do portador de 

necessidades educativas especiais, pois seu entorno não se manifesta de maneira 

imediata em mais-valia. As atitudes discriminatórias dos planejadores e executores 

da educação prejudicam o ingresso dos portadores de necessidades educativas 

especiais no sistema escolar. Portanto, é necessário que a nossa política 

educacional esteja voltada para a heterogeneidade. Entretanto, é imprescindível 

ressaltar que, embora os dispositivos legais fundamentais legais sejam 

fundamentais, não se devem excluir outras fontes de mudanças. 

As pressões da sociedade por uma educação efetivamente democrática são 

essenciais na implementação de políticas e práticas de ensino que se traduzam na 

inclusão, na participação e na construção da cidadania. Precisa-se, então, continuar 

na luta por uma educação de boa qualidade para todos, por uma escola pública que 

satisfaça as necessidades educacionais de todas as crianças. 

A nova proposta de Educação Inclusiva recomenda que todos os indivíduos 

portadores de necessidades educativas especiais sejam matriculados em turma 

regular, o que se baseia no princípio de educação para todos. 

Frente a este novo paradigma educativo, a escola deve ser definida como 

uma instituição social que tem por obrigação atender todas as crianças, sem 

exceção. A escola deve ser aberta, pluralista, democrática e de qualidade. Portanto, 

deve manter as suas portas abertas às pessoas com necessidades educativas 

especiais. 

Goffredo (1991) argumenta que se deseja para nossa sociedade uma escola 

que contenha em seu projeto educativo, a idéia da unidade na diversidade. Não é 

possível a coexistência de democracia e segregação. 

Um novo paradigma está nascendo, um paradigma que considera a 

diferença como algo inerente na relação entre os seres humanos. Cada vez 
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mais a diversidade está sendo vista como algo natural (MADER, 1997, p. 
47).  

A escola deve promover o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, moral e 

social dos alunos com necessidades educativas especiais, e ao mesmo tempo 

facilitar a integração na sociedade como membros ativos. Mas, para que isto 

aconteça, é importante que o indivíduo portador de necessidades educativas 

especiais seja visto como um sujeito eficiente, capaz produtivo e, principalmente, 

apto a aprender a aprender. 

A educação numa democracia é o principal meio de instrumentalização do 

indivíduo para o exercício de suas funções na sociedade. Logo, é de vital 

importância que as diretrizes norteadoras da política nacional de educação 

contemplem todos os alunos, sem exceção e para verificar como vem se 

concretizando tal política o capítulo que se segue trás informações sobre o município 

onde está localizada a escola pesquisada bem como informações sobre esta e os 

alunos nela matriculados.  
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CAPÍTULO II 

22..  A MATERIALIDADE DO ESTABELECIMENTO DE UMA POLÍTICA 

DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA  

O presente capítulo registra os dados coletados de documentos municipais 

que tratam da questão da inclusão no município bem como as informações sobre a 

escola onde foi realizada a pesquisa e sobre os alunos com necessidades 

educacionais especiais atendidos nesta unidade. A unidade escolar vem se 

reestruturando a fim atender as matriculas dos alunos com necessidades 

educacionais especiais que cresce a cada ano. Dados fornecidos pela escola 

confirmam este fato. Em 2005 a escola atendia a 4 alunos com NEE, número que 

em 2008 passou para 14. Nos depoimentos dos entrevistados este aumento tem se 

efetivado na escola principalmente pela aceitação que não é um fator constante em 

outras unidades apesar dos documentos oficiais do município trazerem orientações 

a serem seguidas por todas as unidades  

2.1. A EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO  

A pesquisa foi realizada em uma escola do município de São Bernardo do 

Campo, região do Grande ABC paulista. O município vem desde 2004 

reestruturando sua política educacional a fim de se adequar às políticas de 

educação inclusiva propostas e asseguradas por lei. As informações aqui 

destacadas sobre o histórico da educação especial no município foram retiradas dos 

documentos publicados pela Secretaria de Educação do município, denominados 

Proposta Curricular para o município de São Bernardo e Validação, que foram 

distribuídos a todos os profissionais da educação deste município. 

Segundo informações dos documentos municipais pesquisados, a educação 

especial teve início no município em 1957 com a criação de uma classe que atendia 

alunos com deficiência auditiva, que recebeu a denominação de Escola Municipal de 

Surdo. Esta classe foi crescendo durante as décadas de 1960 e 70 dando origem a 

uma escola para crianças com deficiência auditiva que passou a chamar NEDAC 

Neusa Basseto. 

A área da deficiência mental inicialmente teve como parceira a APAE no 

atendimento a estas crianças e mais tarde foram criadas, pelo departamento de 

educação o serviço de educação especial, duas escolas para atender especialmente 
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as crianças com deficiência mental leve, moderada e severa. Estas escolas 

atualmente são as escolas municipais de educação básica. 

Para os portadores de deficiência visual o atendimento se inicia em 1975, em 

uma sala de recursos anexa a Escola Estadual Maurício Antunes. Com a proposta 

de integração os alunos estudavam em classes regulares e recebiam, 

paralelamente, o apoio específico da área de deficiência nesta sala de recursos com 

professora especializada na área de deficiência visual. Com o passar dos anos 

houve um aumento do número de alunos e necessidade de ampliação levou a 

construção e mais tarde ampliação de uma unidade - o Centro Municipal de Apoio 

ao Portador de Deficiência Visual (CMAPDV) que dava apoio a diversas escolas 

oferecendo atendimento aos alunos em período oposto ao escolar.  

Atualmente o CMAPDV é segundo documentos municipais, como centro de 

referência na área de deficiência visual. O trabalho dos profissionais desta unidade 

vem procurando contribuir para a inclusão escolar atendendo a pessoas com 

deficiência visual associada a outras deficiências, contribuindo para a formação de 

educadores com deficiência visual nas escolas regulares e fornecendo materiais 

adaptados (para baixa visão e cegueira) necessários à inclusão escolar. 

No município o programa para atender crianças com deficiência e/ou atraso 

no desenvolvimento neuropsicomotor, com idade entre 0 a 6 anos surgiu em 1992 

com o Programa de Estimulação Precoce, que mais tarde ganha uma unidade 

independente de apoio a educação especial que passou a denominar-se Centro 

Municipal de Apoio a Educação Especial - Estimulação Essencial Ernesto Augusto 

Cleto. Desde 2000 este centro vem atendendo e acompanhando crianças 

matriculadas nas escolas regulares, contribuindo também para a discussão e 

reflexão sobre a inclusão. 

O atendimento aos jovens e adultos que apresentavam deficiência mental, 

associada ou não a outras deficiências tem início na década de 80 com a criação de 

uma Oficina Abrigada de Trabalho (OAT) criada por um grupo de pais, que teve 

apoio da prefeitura com o intuito de profissionalizar e possibilitar a entrada destes, 

no mercado de trabalho. O que anteriormente era uma oficina se transformou numa 

associação que obteve um terreno da prefeitura onde são desenvolvidos programas 

de horticultura, panificação e confecção de sacos de lixo. Atualmente o convênio 

com o município, segundo os documentos municipais, tem o objetivo de conjugar 

esforços pra desenvolver ações relativas à inclusão profissional da pessoa com 
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deficiência, propiciando capacitação profissional e capacitação do deficiente e de 

membros da comunidade em um trabalho integrado, visando desenvolvimento de 

projetos agrícolas. 

Em 1998, houve municipalização do ensino fundamental com a absorção de 

classes especiais da rede estadual. Estas classes foram denominadas integradas e 

tinham como proposta também a passagem da criança/jovem para o ensino regular, 

tendo a frente um professor habilitado em deficiência mental. 

Em 1999 uma proposta de inclusão para o município começa a ser discutida 

por um grupo composto por representantes da educação regular e especial, é 

realizado um levantamento de todas as crianças com necessidades educacionais 

especiais e elaborado um documento que previa o fluxograma, os procedimentos e 

as formas de atendimento a demanda levantada, além da responsabilidade de cada 

segmento, pela inclusão e já em 2000 a secretaria de educação deste município 

passou a constituir o Programa de Inclusão, que visava apoiar o ensino regular no 

atendimento aos alunos com necessidades especiais. O trabalho foi crescendo e 

segundo documentos municipais, foi permitindo aproximação entre equipe técnica 

da educação regular e da educação especial, o que levou a secretaria de educação 

a reestruturar seu trabalho. 

Também no ano de 2000 a Escola Municipal de Arte Educação Integrada é 

inaugurada com o objetivo de integrar pessoas com deficiência a diversas formas de 

expressão da arte como teatro, escultura, danças, jogos e brincadeiras.  

Em 2004, foi se extinguindo os atendimentos em escolas especiais, 

incorporando profissionais da educação especial nas equipes de orientação técnica 

do ensino fundamental e infantil procurando dar um novo formato ao que vinha 

sendo desenvolvido, que era a freqüência de parte da clientela em estabelecimentos 

de educação especial.  

O ensino regular do município, tanto os estabelecimentos municipais de 

educação infantil ou fundamental, passaria a receber as matrículas dos alunos com 

necessidades educacionais especiais deixando para a escola especial os alunos 

com quadros mais graves de deficiência que não encontram as adequações que 

respondam às suas necessidades. 

Em 2005, com o objetivo de explicitar os parâmetros de atendimento a essa 

população, as unidades escolares deste município receberam um documento 

elaborado por uma comissão formada por representantes das áreas de ensino da 
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secretaria - Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial e Educação 

de Jovens e Adultos, diretores e professores. Esse documento se propõe a orientar 

as escolas para que conheçam os recursos disponíveis na educação deste 

município e que a comunidade escolar possa discutir a temática da Educação 

Inclusiva, trazendo novas propostas que contribuam para o atendimento da 

diversidade. No texto do documento é previsto que todos os alunos sejam 

inicialmente matriculados em escolas da rede regular de ensino e que, após 

avaliação do processo ensino-aprendizagem ou sempre que se evidencie a 

necessidade de atendimento educacional especializado, estes poderão freqüentar 

salas integradas ou escolas de educação especial, bem com outros recursos da 

rede.   

Em 2008, segundo a secretaria de educação do município, houve maior 

ênfase no trabalho realizado pela Educação Especial no ensino regular, cujo objetivo 

é apoiar o desenvolvimento dos alunos com deficiência e transtornos globais de 

desenvolvimento promovendo respostas às necessidades educacionais. Um dos 

avanços citados pela secretaria foi a ampliação do número de professores 

itinerantes/sala de recursos que atuam nas unidades escolares do Ensino 

Fundamental houve um aumento de 40% no quadro desses profissionais, o que 

possibilitou a ampliação desse atendimento que conta com 45 professores e cerca 

de 600 alunos. 

Atualmente segundo o caderno de Educação Municipal - Validação, a 

educação especial deste município oferece diferentes modalidades de atendimento 

nas unidades escolares e propostas educativas especiais procurando assegurar a 

matrícula e permanência destes alunos na rede regular de ensino.  

Os serviços especializados nos centros de apoio contam com profissionais 

responsáveis pelo trabalho habilitado em Educação Especial O centro Municipal 

Especial Estimulação Especial com profissionais na área de deficiência mental e /ou 

especializado em áreas afins e outro e o Centro de apoio ao portador de deficiência 

visual com profissionais habilitados na área de deficiência visual. Estes centros vêm 

realizando segundo o caderno municipal de educação um trabalho com intuito de 

oferecer as crianças com necessidades especiais Atendimentos Educacional 

Especializado favorecendo o resgate das possibilidades, contribuindo para a 

inclusão escolar daqueles que estão em idade própria. O atendimento das crianças 

que não freqüentam a escola regular é realizado nos centros duas ou três vezes por 
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semana e as que freqüentam uma vez por semana em horário contrário ao da 

escola. Segundo orientações do caderno um professor itinerante estará 

periodicamente estabelecendo contato dos centros com a escola. 

A sala de recursos é um serviço de natureza pedagógica, conduzido por 

professor especializado que suplementa e complementa o atendimento educacional 

realizado em classes comuns da rede regular de ensino. Realiza-se em escolas, em 

local dotado de equipamentos e recursos pedagógicos adequados ás necessidades 

educacionais especiais dos alunos podendo estender-se a alunos de escolas 

próximas, nas quais ainda não exista esse atendimento ou em pequenos grupos, 

para alunos que apresentem necessidades especiais semelhantes, em horário 

diferente daquele em que freqüentam a classe comum.  

A classe integrada também conduzida por professores da educação especial, 

habilitado na área de deficiência mental está localizada nas escolas de ensino 

fundamental da rede municipal de ensino e atendem alunos com dificuldades 

acentuadas de aprendizagem, caracterizadas por poucos avanços em diferentes 

áreas de conhecimento, considerando um período extenso de tempo, e em face de 

investimentos adequados no ensino regular, e alunos que apresentam condições de 

comunicação e sinalização diferenciadas dos demais, configurando-se em situações 

que demandem ajudas e apoios intensos e contínuos. Esse atendimento é de 

caráter transitório e deverão ter o compromisso com o desenvolvimento de 

conteúdos curriculares, tendo como referência as aprendizagens imprescindíveis 

para o ciclo I do Ensino Fundamental, uma vez realizadas as adaptações 

curriculares necessárias e deverá garantir aos alunos que estiverem freqüentando 

estas classes a participação, com os demais alunos da escola, da rotina escolar. 

A Equipe de orientação técnica (EOT) é composta de profissionais formados e 

habilitados para orientar pais e professores com objetivo de atender as 

necessidades específicas de cada aluno e tem, segundo o caderno de Educação 

Validação, as seguintes prioridades: Acompanhar e oferecer suporte técnico às 

equipes de gestão, professores de apoio pedagógico, estagiários de apoio inclusão; 

Oferecer formação e acompanhamento aos  professores das salas integradas e das 

salas de recursos e itinerantes; Orientar as equipes gestoras quanto as 

intermediações necessárias entre a escola/família/aluno e orientar e acompanha os 

projetos e programas de iniciação profissional; Observar a dinâmica das relações e a 

rotina em que o aluno está inserido, manifestando-se sobre a necessidade de 
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encaminhamentos clínicos e educacionais; Avaliar a necessidade de redução do 

número de alunos em sala; Indicar prescrições e orientar as escolas sobre itens para 

a tecnologia assistida; Integrar as ações das equipes técnicas desenvolvidas junto 

aos alunos que freqüentam o ensino regular e o Centro de Apoio;Instruir as unidades 

escolares quanto aos recursos públicos municipais dos quais os alunos com 

necessidades educacionais especiais podem se beneficiar.  

O município conta também com Escolas Municipais de Educação Básica 

Especial (EMEBE). As EMEBEs Marly Buissa Chiedde e Rolando Ramacciotti 

recebem alunos que necessitam atenção individualizada nas atividades de vida 

autônoma e social provendo adaptações curriculares não conseguidas pela escola 

comum. Tem como objetivos reconhecer as particularidades dos alunos valorizando 

as potencialidades, desenvolver as competências globais, ampliando as 

possibilidades de vida com adaptações significativas de currículos que visam ao 

atendimento das necessidades, interesses e limitações individuais (Currículo 

Funcional), adquirir habilidades e atitudes para o trabalho, visando efetiva integração 

na vida em sociedade, para o mercado de trabalho. O profissional responsável pelo 

trabalho nestas escolas é o professor habilitado em Educação especial, área de 

deficiência mental. Os alunos freqüentam diariamente as escolas municipais em 

grupos organizados por suas características.  

A EMEBE Neusa Basseto atende alunos surdos, com perda auditiva severa 

e/ou profunda e surdo cegos visando promover o desenvolvimento de seu potencial 

singular como ser humano e como sujeito ativo na família e sociedade. Os alunos 

são agrupados de acordo com a faixa etária, com carga horária e matriz curricular da 

rede regular, a estruturação do ensino fundamental é quatro ciclos com apoio 

escolar e recuperação paralela quando necessário. O aluno será desligado quando 

concluir o ciclo IV final ou a qualquer momento solicitado pela família.  

O município oferece também outros serviços da Educação Especial como o 

Espaço Integrado SEC-SEDESC em alguns estabelecimentos que visam atividades 

de promoção profissional, focando os hábitos e atitudes para o trabalho, 

proporcionando ao jovem de 14 e 17 anos e 11 meses, maior autonomia, 

independência e inserção social, de acordo com suas possibilidades. A equipe 

técnica e a equipe escolar são responsáveis pelo encaminhamento destes alunos 

que cumpre carga horária de 4 horas diárias. O trabalho realizado nestes 
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estabelecimentos é pelos professores habilitados em Educação Especial, na área de 

deficiência mental.  

A partir dos 18 anos o aluno, quando possível, é inserido e acompanhado no 

mercado de trabalho. Os alunos com deficiência auditiva também poderão estar 

participando de aulas de dança. São oferecidos também cursos opcionais e 

organizados em grupos no início de cada semestre, duram 4 meses para alunos a 

partir dos 7 anos com professores da área da Educação especial e professores das 

outras áreas de ensino. 

São oferecidas também pelo município bolsas de estudo para a educação 

especial em escolas da rede particular quando não for possível o atendimento às 

necessidades do aluno nos recursos existentes na rede municipal.  

  Apesar da documentação consultada apontar algumas propostas de 

medidas tomadas pelo município para se adequar e procurar efetivar política de 

Educação Inclusiva,  houve a necessidade de se verificar como se dá a transposição 

destas propostas em um campo micro-social, ou seja, nas relações cotidianas de 

uma escola pública do município o que realizamos por meio de entrevistas com 

alguns dos agentes envolvidos no processo educativo.  

Os dados e as informações apresentados a seguir visam à descrição da 

escola e do local em que está inserida tendo sido retirados do Plano Pedagógico 

Educacional (PPE) da instituição, disponibilizado no site da Secretaria Municipal de 

Educação do Município onde está localizada a escola. O PPE segundo o site é um 

instrumento de organização e articulação da escola, porque explicita a concepção de 

Educação da equipe escolar, seus objetivos e as estratégias pedagógicas que serão 

colocadas em prática, para a efetivação do processo de aprendizagem das 

crianças,  adolescentes e adultos e foi elaborado pela equipe escolar que busca 

vincular a ação educativa ao contexto social onde a escola está inserida.  

2.2. CARACTERIZAÇÃO DO BAIRRO E DA COMUNIDADE 

A escola está localizada na divisa de bairros com diferentes condições sócio-

econômicas e atende a uma clientela bastante diversificada. Os bairros atendidos 

têm característica predominantemente residencial, embora haja a existência de 

alguns estabelecimentos comerciais instalados preferencialmente na rua principal. 

A comunidade do bairro é composta principalmente por uma população mais 

idosa, moradores antigos, ainda da época da formação do bairro. Observando o 
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bairro onde a escola está localizada nota-se que nas residências originais onde 

ainda há quintais e árvores, estas estão sendo vendidas e derrubadas, dando lugar 

a residências modernas sem a presença de quintais e árvores.  

Tanto o bairro onde fica localizada a escola como os adjacentes não dispõem 

de instituições culturais e/ou esportivas. Para a comunidade usufruir de tais espaços 

é necessário locomover-se até o centro da cidade. O espaço esportivo que havia - 

um campo de futebol - deu lugar a um conjunto habitacional popular destinado a 

famílias oriundas de áreas de risco existentes em outras regiões da cidade. Este 

conjunto habitacional e bem próximo a escola e a maioria das crianças deste local 

estudam nesta escola. 

No entorno da escola existem alguns estabelecimentos públicos � uma escola 

que oferece cursos. A maioria dos alunos é também da escola, e freqüentam-no em 

período contrário em atividades sócio-culturais. A Oficina Abrigada mantida pela 

Prefeitura e por um Clube - que funcionam somente durante a semana em horário 

comercial, um Centro Comunitário coligado a Igreja Católica que mantém algumas 

atividades sócio-culturais (Clube da 3ª idade, Pastoral da criança e aulas de  

ginástica) e uma creche conveniada com a Prefeitura que atende crianças na faixa 

de 0 a 3 anos. 

A maioria das mães trabalha, tendo a escola a preocupação de conscientizá-

las sobre a importância e necessidade de, na medida do possível, acompanharem o 

desempenho escolar de seu filhos, bem como procurar viabilizar a possibilidade de 

participação delas nas ações desenvolvidas pela escola. Cabe destacar que um 

grande número de crianças da escola tem os pais separados e moram com as 

mães. Nos eventos culturais e reuniões de pais pode-se perceber que o número de 

mulheres presentes é bem superior ao dos homens, o que nos leva a constatar que 

o acompanhamento educacional das crianças em sua maioria é feito por elas. 

2.3. A ESCOLA (IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE 

ESCOLAR) 

A Escola pesquisada foi criada pelo Decreto 42.703 de 29/11/63, instalada em 

17/02/64. Inicialmente, como Grupo Escolar, anos depois passou a Ginásio Estadual 

chegando a ter curso de Habilitação Específica para o Magistério. Através da 

Resolução SEE, publicada no D.O.E. de 22/03/85, além do Ensino Fundamental, 

passou a ter o Inciso III e o Curso de Habilitação Específica de 2º Grau para o 
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Magistério. Com a Reorganização de Ensino, a partir de 1996, a Escola voltou a ser 

de Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série, o que foi regulamentado pela Resolução 

SE. 37 de 24/04/96 e atualmente tem duas salas que atende a educação de jovens e 

adultos. Passou a compor as unidades escolares do Município a que pertence em 

2002, através do convênio de Municipalização entre a Secretaria de Educação do 

Estado e Secretaria de Educação do Município - Decreto 12.708, de 20/05/98. 

2.4. INFRA-ESTRUTURA DA ESCOLA E RECURSOS HUMANOS 

A escola está praticamente dividida em dois setores - o administrativo e o 

pedagógico. Na parte de cima que é considerada administrativa fica a secretaria que 

ocupa duas salas, utilizada pelo oficial de escola - nela estão arquivados 

documentos de alunos e professores. Estão equipadas com mesas individuais, 

armários, dois microcomputadores e impressoras. Três agentes de organização 

escolar trabalham neste ambiente. 

Seguindo por um comprido corredor, sempre à direita, encontram-se mais 

duas salas - uma ocupada pela vice-direção e coordenação e a outra pela direção 

da escola. Estas salas são utilizadas pela equipe gestora para atender pais, 

funcionários e para reuniões com a Equipe de Orientação Técnica. Estão equipadas 

com mesa, microcomputador, armário, mesa, telefone e persiana. A equipe gestora 

é formada por uma diretora, uma vice-diretora e uma coordenadora pedagógica - 

são profissionais titulares de escolas estaduais conveniadas à secretaria da 

educação deste município. Este trio gestor está trabalhando junto desde 2002 e vem 

acompanhando todo o processo de inclusão dos alunos com necessidades especiais 

na rede municipal nesta escola.  

Seguindo pelo corredor chegamos a dois banheiros um masculino e outro 

feminino para funcionários com sanitários, pia, saboneteira, espelho e papeleiras. 

Continuando a descer pelo corredor chegamos a uma sala para professores. Esta 

está dividida ao meio para se transformar, em caráter de emergência, em uma sala 

de recursos para atender alunos com necessidades educacionais especiais, ambas 

necessitam de reforma. A parte destinada aos professores está equipada com um 

sofá, tapete, estante com livros, microcomputador com impressora, mimeógrafo, 

quadro de avisos, encadernadora, fechadura de espiral, mesa.  A sala de recursos 

está equipada com jogos, uma mesa grande com cadeiras, TV, rádio. Nesta sala 

trabalha a professora que tem formação superior e especialização em deficiência 
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mental e vê o trabalho pedagógico realizado na sala de recursos um suporte para o 

trabalho que o professor da sala regular vem realizando. O aluno com necessidade 

educacional especial tem a oportunidade de freqüentar esta sala fora do seu horário 

de aula. O que na escola acaba por não acontecer com todos os alunos havendo a 

necessidade deste profissional estar dando este suporte no período que este aluno 

estuda. 

Mais à frente há uma cozinha usada pelos funcionários da escola equipada 

com geladeira, fogão, microondas, mesas e cadeiras e uma área de serviço 

localizada no corredor ao lado da área administrativa onde há um tanque, um 

tanquinho elétrico e prateleiras. Um ambiente destinado a lavar cortinas, panos de 

prato e panos de chão. 

No final do corredor chegamos a uma a sala espaçosa, que serve a diferentes 

propósitos, atualmente é uma brinquedoteca, mas não tem sido usada, pois 

necessita de reformas. 

Descendo uma escada ou passando pela calçada da rua se tem acesso à 

parte de baixo. A parte de baixo que é considerada pedagógica tem: o pátio coberto 

onde as crianças aguardam a chegada do professor, antes do início das aulas, e que 

é usado também para atividades físicas, lúdicas e recreativas. Este pátio dá acesso 

ao refeitório, lugar onde o lanche e almoço é servido, com capacidade para até duas 

turmas. Está equipado com mesas para até seis alunos, um balcão self-service e 

ventilador. A cozinha que está localizada junto ao refeitório é utilizada para a 

preparação da merenda escolar. Está equipada com fogão e geladeira industrial, 

freezer, despensa, pias, além de equipamentos próprios para a preparação de 

alimentos. Neste ambiente trabalham 3 cozinheiros. 

Uma equipada biblioteca interativa fica bem ao lado do pátio, sendo utilizada 

por alunos, professores, funcionários e pela comunidade uma vez por semana. O 

mobiliário segue os padrões da USP, está equipada com três computadores, uma 

televisão, DVD, vídeo, ventiladores de teto, arquibancada, estantes e expositores 

baixos, onde está organizado parte dos acervos, revistas e jornais, fantoches, 

telefone, rádio com CD. Uma professora acompanha o trabalho neste ambiente, 

orientando alunos e professores quanto ao trabalho de leitura e pesquisa. 

Nas laterais da biblioteca ficam: do lado direito, um moderno laboratório de 

informática que atualmente anda fechado, pois, no momento esta sem professor 

para esta sala o que impede de se estar trabalhando com este recurso. O laboratório 
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de Informática é utilizado para aulas práticas com alunos, curso para comunidade, 

em alguns momentos para o Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) 

realizados às terças das 19:00 às 22:00 horas. Tem dezoito computadores, cadeiras, 

televisão, uma impressora laser e outra a jato de tinta, ar condicionado, persiana, 

armários, quadro branco, telefone, scanner e do lado esquerdo uma sala de jogos 

que está equipada com mesa, cadeiras, uma estante com jogos, uma televisão, 

ventilador, persiana. A sala tem uma porta que dá passagem para o Laboratório de 

Informática para integração com aulas de educação tecnológica. 

Descendo rampas tanto pela direita da biblioteca quanto pela esquerda temos 

acesso a outro extenso corredor onde estão localizadas as 11 salas de aula, para 

Ensino Fundamental de 1ª a 4ª séries que nesta escola são trabalhados em ciclos. 

Durante os dois turnos de aula trabalham nestas salas 19 professoras de 

Ensino Fundamental sendo que 11 são efetivas do município, 4 substitutas e 4 

conveniadas. Os professores das salas regulares têm formação superior, e na 

maioria, está a mais dez anos na profissão e muitas tem jornada dupla de trabalho. 

Muitas destas já trabalham nesta unidade a mais de cinco anos. Cada sala tem em 

média 28 alunos.  

Das 11 salas de aula, uma e utilizada para atender os alunos da sala 

integrada e outra para as aulas de apoio pedagógico. As salas possuem carteiras, 

armário de alvenaria, cortina, mural, lousa em bom estado de conservação e a uma 

sala para inspetoras (chamada de sala zero) onde são guardados materiais 

pedagógicos para melhor atendimento a professores e alunos. São responsáveis 

pela distribuição destes materiais e trabalham dando apoio auxiliando na entrada e 

saída dos alunos três inspetores.  Nesta sala se tem um computador, mesas, 

cadeiras, estantes e cortina. 

A professora da sala integrada também tem formação superior e 

especialização na área de deficiência mental. A função da professora é pedagógica 

tem 4 alunos, seu trabalho visa estimular e aperfeiçoar as competências e 

habilidades destes alunos procurando prepará-los para inclusão em salas regulares. 

Esta sala tem o propósito de dar oportunidade destes alunos se integrarem aos 

demais. A proposta é que estes alunos tenham a oportunidade de participarem de 

algumas atividades juntamente com os demais alunos da escola para irem se 

socializando. 
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Temos acesso a dois almoxarifados localizados em salas no final do corredor 

das salas de aula, onde são armazenados produtos de higiene, limpeza entre outros, 

usados para manter a limpeza e conservação do prédio que é realizada por oito 

auxiliares de limpeza.   

Nesta parte da escola tem mais um pátio coberto usado também para 

atividades físicas, lúdicas e recreativas que dá acesso a parte térrea que é um ateliê 

de arte ambiente usado para realização das propostas de Arte. O ateliê está 

equipado com mesas e cadeiras, uma pia, armários e necessita de reforma e 

adequação urgente, atualmente desativado por causa do mau cheiro e mofo. A 

construção de um novo ateliê de artes ou a possibilidade de reforma do que existe 

está sendo planejada.  

Descemos mais uma rampa ou uma escada e chegamos aos banheiros - um 

banheiro feminino e um banheiro masculino para os alunos e um banheiro para 

professores e funcionários equipados cada um com sanitários, chuveiro, uma pia 

com torneira de pressão, saboneteira, espelho, papeleiras e também um banheiro 

adaptado para cadeirantes com chuveiro, pia com torneira de pressão, saboneteira, 

espelho, papeleiras. 

Seguindo em direção a área externa da escola temos acesso ao 

estacionamento que fica ao lado da quadra onde as crianças têm aulas de educação 

física. A quadra esportiva é utilizada no horário de aula para atividades de recreação 

sendo livres ou dirigidas. Ao lado do estacionamento também tem uma dependência 

de zeladoria com morador localizada na parte inferior da cozinha. 

A escola passou por uma reforma na parte elétrica e no telhado há pouco 

tempo e aguarda verbas para pequenos retoques. Uma nova pintura está se 

iniciando nas salas de aula e uma das salas de aula está sendo adaptada para 

atender de maneira mais adequada os alunos da sala integrada.  

2.5. OS ALUNOS ATENDIDOS 

Esta escola atende aproximadamente a 530 alunos com faixa etária de 6 a 11 

anos, em 19 salas de educação regular com média de 28 alunos em cada e uma 

sala integrada com 4 alunos. A escola também oferece aulas de apoio pedagógico 

em alfabetização e produção de textos para atender alunos com dificuldades na 

aprendizagem, fora do seu turno de aula, duas vezes por semana com uma carga de 

4 horas de apoio semanal e uma sala de recurso que atende as crianças com 
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necessidades educacionais especiais, duas vezes por semana também, ampliando o 

trabalho pedagógico da sala regular. A escola, juntamente com as demais do 

município vem estudando a necessidade de ampliar a escolaridade obrigatória de 8 

para 9 anos já para o ano de 2009.  

Os alunos desta escola bem como as demais do município, permanecem 5 

horas diárias na escola. O período letivo apresenta-se dividido em bimestres. Para 

cada período são fixados os objetivos e conteúdos que o professor e o aluno devem 

atingir e, através de registros, pesquisas, trabalhos individuais, em grupo, provas, 

apresentações orais e práticas os alunos vão sendo observados e avaliados. Os 

resultados são expressos de acordo com a consecução dos objetivos em 

�Satisfatório� e �Insatisfatório�, e a promoção decorrerá do percurso escolar, do 

processo de aprendizagem, bem como de aspectos relativos à sociabilidade e as 

habilidades de cada aluno, são realizadas também atividades de auto-avaliação em 

que os alunos têm oportunidade de acompanhar e avaliar seu desenvolvimento. A 

retenção de alunos quando necessária se faz no 2º ano de cada ciclo quando estes 

não atendem satisfatoriamente os objetivos estabelecidos são dois ciclos com dois 

anos cada. São realizados conselhos de classe ao final de cada bimestre como 

membros da equipe gestora e professores que avaliam o rendimento de cada aluno 

suas habilidades e dificuldades e que providências serão tomadas em cada situação 

visando o desenvolvimento dos alunos. Em alguns conselhos de classe conta-se 

com a presença da orientadora pedagógica da unidade escolar e da professora da 

sala de recursos, que proporciona atendimento educacional especializado às 

crianças com necessidades educacionais especiais. 

O atendimento à diversidade é um dos objetivos principais da escola que nos 

últimos anos vem recebendo a matrícula de alunos com necessidades educacionais 

especiais. Atualmente são 14 alunos com necessidades educacionais especiais 

matriculados, cabe destacar, que são alunos que apresentam deficiência física, 

mental ou motora. Um número que veio aumentando significativamente a cada ano 

na unidade como podemos observar no quadro abaixo: 

Quadro 3- Números de alunos com necessidades educacionais especiais 

matriculados na escola 

Ano 2005 2006 2007 2008 
Alunos com NEE 4 5 8 14 
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Dos 14 alunos matriculados em 2008, 4 estão freqüentando a sala integrada 

aberta neste mesmo ano, especialmente para atender a estes alunos. São crianças 

que com dificuldades acentuadas de aprendizagem que os impedem de freqüentar a 

sala regular. Dois alunos matriculados para freqüentarem esta sala tem sido motivo 

de preocupação da escola. Uma das alunas não vem freqüentando devido a sérios 

problemas de saúde e outro que veio para a escola com indicação da necessidade 

de estar freqüentando esta sala e pelo que vem sendo observado, o aluno tem 

demonstrado que poderia ter continuado a estudar numa sala regular, pois suas 

necessidades podem ser trabalhadas neste ambiente. Cabe registrar que o número 

de alunos com necessidades educacionais especiais na escola é superior a este 

registrado no quadro 1. Este número corresponde aos que tem atendimento 

educacional especializado orientados pela equipe técnica que na escola é oferecido 

por meio de sala integrada e sala de recursos e aqueles oferecidos nos centros de 

apoio.  

2.6. OS ALUNOS ESPECIAIS, SUAS NECESSIDADES E HABILIDADES. 

As informações aqui destacadas foram identificadas por meio das falas dos 

entrevistados. Não houve a preocupação em pesquisar diagnósticos nos formulários 

dos alunos por considerar não serem relevantes os termos técnicos das deficiências 

já que não cabe ao trabalho aprofundar na análise das deficiências e sim no 

tratamento que vem recebendo estas crianças dentro da unidade escolar. Cabe 

destacar também que muitas crianças não têm diagnósticos precisos de suas 

necessidades o que dificulta expor o que elas realmente têm. Junto às informações 

sobre os alunos com necessidades educacionais especiais atendidos pela escola 

são trazidos os depoimentos de algumas entrevistadas possibilitando ao leitor se 

apropriar um pouco mais das necessidades educacionais especiais destes alunos.  

Aluno 1 � Um atraso no parto causou�lhe muitos problemas no 

desenvolvimento. Não fala, não anda, se locomove numa cadeira de rodas com 

ajuda, tem pouca coordenação, apresenta grande dificuldade para pegar objetos. É 

totalmente dependente para se alimentar, fazendo uso de fraldas. É uma criança 

alegre, responde geralmente com os mesmo gestos quando é estimulado, é difícil 

estabelecer comunicação com o aluno ou perceber se ele compreende o que lhe é 

solicitado. Freqüentou uma etapa na estimulação e a educação infantil e a 1ª série 
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numa sala regular neste ano está freqüentando a sala integrada. Ele tem 8 anos. A 

mãe expõe:  

Fiquei grávida com 17 anos e levei um susto quando descobrir que meu 
filho nasceu e era especial, eu nem sabia o que era isso. Ele demorou 14 
horas para nascer, ficou 15 dias na UTI, mas os médicos  não falaram pra 

nós que ele era especial, disseram que houve um falta de oxigênio no 

cérebro, que havia um manchinha e como a culpa foi deles não deram 

detalhes. Com oito meses ele não ficava sentadinho, a gente sentava, ele 
caía pro lado e minha sogra disse que deveria haver alguma coisa errada 

com ele, eu não percebi porque não tinha experiência com criança. Nós o 

levamos numa neurologista e ela disse que ele ficaria com algumas 
sequelinhas e que só o tempo mostraria para mim como seria. (Mãe do 

aluno 1)  

 Aluno 2 � Foi matriculada em 2008 na escola. Uma síndrome a impede de 

falar e de se desenvolver. Anda com um pouco de dificuldade, às vezes chora muito 

quando parece que algo não a agrada. Alimenta-se com ajuda, usa fraldas. Tem 

pouca autonomia, precisa ser constantemente acompanhada nas atividades. Difícil 

estabelecer comunicação com a aluna ou perceber que há compreensão por parte 

dela. Freqüentou a educação infantil e a 1ª série numa sala regular e agora está na 

sala integrada. Ela tem 9 anos. 

Pela primeira vez eu ouvi de um médico: _ Mãe, sua filha não é normal. _ 
Mãe você sabe o que é não ser normal?  O que me veio à cabeça? Eu 
perguntei: _ Doutor, mas vai ser para sempre isso? E ele me respondeu que 
sim, que era para sempre. Ele disse: _ Tem coisa que ela não vai 

desenvolver. (Mãe do aluna 2) 

Aluno 3 � A aluna tem 9 anos, sua saúde é muito delicada e a ela quase não 

freqüenta a escola. Não se sabe ao certo o que a aluna tem que a impede de andar, 

falar e se desenvolver. A comunicação com a aluna também é muito difícil, ela não 

responde quando é estimulada. Tem pouca autonomia para se alimentar ou para se 

locomover. Movimenta-se um pouco sozinha com a cadeira em lugares espaçosos, 

planos que não possuam nenhum obstáculo. Usa fraldas, chora muito às vezes, tem 

crises de convulsão e espasmos. Matriculou-se em 2007 na escola para freqüentar a 

sala regular, este ano está na sala integrada. A professora da sala de recursos 

destaca que a dificuldade de se fazer uma avaliação e encontrar o melhor 

atendimento dificulta todo o processo: 

A aluna não deveria estar aqui! É o que eu sempre achava. Eu não acho 

que houve falha, de jeito nenhum. Acho que nós estamos fazendo o que é 

possível... Mas o que acontece é uma demora pra se fazer uma avaliação 

para verificar qual é o melhor atendimento. Ela deveria já estar 

freqüentando uma sala integrada o ano passado. Não tinha aqui, se tivesse 

ela não teria ido pra sala regular, ela teria ido para a integrada, Se não 
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tivesse a integrada ela teria ido pra escola especial. Nós fizemos o que nos 

deveríamos ter feito. Essa é minha opinião desde o primeiro dia. A gente 

tentou fazer pra ver se era o lugar certo, mas não era. A gente tem mais 

certeza ainda quando a gente vê dois colegas dela, que também são da 

sala integrada. ( Professora A) 

Aluno 4 � O aluno é autônomo, tem facilidade em se comunicar e se 

expressa muito bem. Seu comportamento agressivo preocupa. Faz uso de 

medicamentos. Às vezes usa de agressividade com os colegas devido a seus 

problemas neurológicos que também o impedem de se desenvolver na aquisição da 

leitura e escrita e demais conteúdos escolares. Tem grande dificuldade em aceitar e 

respeitar as regras. Seus momentos de concentração são limitados e gosta de 

atenção só para ele. Tem 11 anos e foi matriculado na escola este ano pelo mesmo 

motivo dos alunos 1,2,3  pois as escolas perto de suas residências não possuem 

sala integrada.  

Não deveria estar ali também, a gente percebe que ele, não era pra estar 

ali... Era para estar na sala regular mais veio pra cá com indicação para sala 

integrada. Veio da escola próxima a casa dele, onde ele já freqüentava a 

sala regular, pra cá para a sala integrada. Ele precisa do remédio dele e ser 

incluído. (Professora A) 

Nós questionamos junto a EOT. Como esta criança chegou até aqui? Se 

para ir para uma sala integrada a criança precisa de um relatório de 

discussão da EOT junto à escola. Elas foram atrás disso e chegaram à 

conclusão que a EOT da outra escola não chegou a dar um parecer sobre o 

caso. Foi uma decisão do trio gestor de lá que achava que o aluno deveria 

vir para a sala integrada e veio. Não houve uma observação e uma 

discussão mais aprofundada sobre o caso e o aluno veio para cá. (Diretora)  

Aluno 5 � A aluna está matriculada na escola desde 2005 na sala regular. 

Uma aluna inicialmente muito resistente à amizades e a aceitar sua deficiência. Teve 

Mielomeningocele o que causou o atrofiamento das pernas. Para se locomover faz 

uso de cadeira de rodas e o faz com autonomia necessitando ajuda para subir e 

descer rampas e ir ao banheiro. A aluna tem se desenvolvido satisfatoriamente 

quanto à aquisição dos conteúdos escolares dentro de suas limitações. Apresenta 

atualmente um bom relacionamento com a professora e os colegas e vem aceitado 

melhor a deficiência:  

Uma criança resistente pra tudo, de amizades, de companheira, não 

aceitava qualquer uma, era tudo dela, tudo pra ela, não queria escrever. Ela 

não aceita ainda. Mas, hoje muito mais light com a deficiência dela, de ficar 

na cadeira, Ela teve Mielo, fez algumas cirurgias e uma delas não deu certo. 

Ela ficou ainda mais... Pois as perninhas ficaram mais atrofiadas ainda... Ela 
gosta: tudo faz por ela e tudo faz para ela. O mundo tem que rodar pra ela. 
Ela é capaz de fazer muita coisa... ela era meio malvada com as meninas 

ela passava o pé para elas caírem, coisinhas assim, sutil mais fazia. Hoje 

ela não faz mais isso... Ela tem um limite motor... , tudo que vai pra casa ela 
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não faz. Mesmo ela tendo ajuda da mãe e de outra pessoa que fica com ela. 

Não faz! Ela é muito desorganizada e ela tem total autonomia pra pegar, pra 

buscar. Ela pode sim pegar tudo dela e colocar na mala, fazer tudo isso e 
ela não consegue, não tem ordem pra nada... Já começou com a letra 

cursiva, mais comprometida em querer, mas ainda no que ela precisa 
trazer, bilhete essas coisas. Ela ainda não se compromete é muito 

desorganizada e ela tem total autonomia pra pegar, pra buscar... é 

alfabética, tem domínio das coisas. (Professora A)  

 

Aluno 6 � Um aluno com deficiência física e mental, com muitas dificuldades 

na aquisição dos conteúdos escolares e grande dificuldade na memorização. Tem 

boa oralidade, compreende bem o que lhe é comunicado. Para se locomover faz uso 

da cadeira de rodas, necessita ajuda para ir ao banheiro e para se locomover de um 

espaço a outro. Está matriculado na escola desde 2005, está na 2ª série. 

Ele além da deficiência física tem problemas mentais também, difícil com 
ele, praticamente escreve o nome dele. E praticamente desde o ano 
passado ele escreve o nome dele. Pouco se desenvolveu. O que ele avança 

muito é no repertório das coisas deles. Ele tem uma boa oralidade, de 
contar as historias que ele ouve, tudo que ele aprende de historia, 
geografia, tudo que ele ouve e vê. É muito alegre, se você assiste a um 

filme. Ontem a professora dele estava passando um vídeo sobre a 

Amazônia. Oralmente você tira tudo dele, mas na escrita... Quase nada! Até 

porque a coordenação motora dele não ajuda algumas coisas... Ele sabe 

praticamente o nome, se você pedir alguma coisa no alfabeto, alguns dias 

ele conhece mais letras, no outro ele não as conhece. (Professora A) 

Outro exemplo é com relação a um aluno da 2ª, não conseguimos tirá-lo da 
hipótese pré-silábica. Já é o quarto ano dele aqui! Só que o aluno aprendeu 

muitas outras coisas que serão muito mais importantes. Mais tarde! Daqui a 

uns dez anos quando ele for um garoto de 18, 20 anos e que talvez nós 

nem vamos ver mais. Mas ele terá coisas que ele aprendeu aqui e que ele 

poderá usar na vida dele que serão tão importantes quanto a leitura e a 

escrita que ele ainda não adquiriu�. (Diretora) 

Aluno 7 � É uma aluna que apresenta deficiência mental. Uma desnutrição 

séria quando a aluna era menor lhe causou problemas no desenvolvimento físico e 

intelectual.  Está na escola desde 2006. Inicialmente uma aluna arredia, de poucas 

palavras e amizades, de difícil contato. Agora já mais adaptada tem autonomia na 

realização de algumas atividades, tem se desenvolvido bem dentro de suas 

limitações e está mais sociável, a oralidade da aluna se desenvolveu bastante. 

Requer intervenção e acompanhamento constante da professora ou da estagiária: 

Um caso de autismo... totalmente entrosada com a escola, muito diferente 
do ano passado, um menina que só falava perguntas, nas entonações ela 

também falava perguntando. Ela está ai. Na sala regular, uma sala quase 

diluída, silábica com valor. E a gente fala está sendo oferecido, ela está 

acatando tudo isso... ela corria muito, falava com o personagem dela e ela 
ainda fala muitas vezes . E assim muito sozinha muito no mundo dela 
mesma. Ela é uma criança que ficou de até 2 ou 3 aninhos dentro de um 

bercinho, assim muito sofrida fisicamente mesmo. Essa família adotou essa 
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menina, por estados assim... de saúde. Quase desnutrida. Deus ajudou 

porque ela tem tudo de bom agora com estas pessoas. Acho que ela tinha 6 
quilos com 3 aninhos. Desnutrição total. E ela anda de um lado ao outro o 
tempo todo. Ela não pára! Graças a Deus! Por um lado. Como ela está hoje 

está maravilhoso! A gente fica muito feliz e esse é o caso desta aluna que 

entrava no corredor com a cabeça baixa, hoje cumprimenta a todos aqui no 

corredor, vem te contar as histórias, vem pra escrever, vem pra fazer lições, 

já omite opiniões. (Professora A) 

Uma das alunas do 2º ano, com necessidades educacionais especiais, 

quem a viu chegar aqui e vê ela hoje. Ela era um bichinho do mato! Ela se 

quer ouvia o que a gente falava, hoje ela responde o que você pergunta... 
Esta aluna chegou a sangrar todas as pontas dos dedos de tanto comer as 
pelinhas, de medo. Ela escalava a gente como se fosse um macaquinho, 
quando você via ela já estava grudada em você. Uma das inspetoras que 

tinham um maior xodó com ela, pois era ela que dava de comer a aluna, foi 
se apegando, foi ensinando. A aluna hoje come sozinha! (Diretora)  

Aluno 8  e 9 � São gêmeas, foram matriculadas na escola em 2005, estão na 

2ª série, elas têm 10 anos. Inicialmente não conheciam quase nada, não 

apresentavam autonomia para realização de atividades simples do dia a dia e o 

repertório de comunicação era escasso. Elas tem se desenvolvido com dificuldade 

na aquisição dos conteúdos escolares, mas têm demonstrado bastante autonomia 

para realização das atividades diárias de rotina da escola sem a necessidade da 

intervenção e acompanhamento constante da professora como anteriormente. Uma 

delas vem apresentando mais dificuldades porque além das dificuldades de 

aprendizagem tem sério problema na visão que vem dificultando ainda mais todo o 

processo. A professora da sala de recurso fala um pouco mais das dificuldades do 

trabalho que vem realizando com as alunas: 

Uma delas pelo problema da visão, eu acho tem muito prejuízo, muito 

prejuízo. Se ela não tivesse a visão tanto afetada, eu penso que se ela 
enxergasse, ela não teria tanta dificuldade. Ela deixou de ver muitas coisas, 

ela deixa de ver muitas coisas. Então ela deixa de aprender aquilo que você 

tanto oferece. A falta de tratamento para ela diminuiu muito a possibilidade 
de enxergar... Ela precisaria estar fazendo todo o tratamento. Isso porque 
ela agora já esta com 10 anos. Há quanto tempo ela já está vindo sem 

observar certas coisas na alfabetização. Coisas da própria letra. Pra onde 

vai um P ou um B, o que ela esta deixando de ver. O que a gente vai pedir. 
Ela já esta com 10 anos. Segunda série... Vamos contar isso, são crianças, 

não tinham contato com nada como conta a diretora. Elas não tinham 

repertório de nada. Vieram pra cá sem vivência de nada. Não conheciam 

um copo, colheres..., nada disso e com pouca visão, vai piorando... 

Autonomia pra tudo. Agora uma delas já está mais bem avançada, está indo 

num ritmo dela, mas com se diz vai como a aluna da 4ª série, vai caminhar, 

você pode deixar que ela vai pegar o ritmo dela, devagarzinho, como se ela 
tivesse começado. A outra não! Vai fazer tudo isso devido a todos estes 

fatores, e por causa da deficiência que ela tem maior que a irmã. 

(Professora A)  
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Aluna 10 � Matriculada em 2007 a aluna tem deficiência física que dificulta 

um pouco sua locomoção e coordenação, principalmente de um lado do corpo. 

Apresenta dificuldades na aquisição de conteúdos, mas vem se desenvolvendo 

satisfatoriamente, se relaciona bem com colegas e professores. Tem tanta vontade 

de aprender que chega até a atrapalhar um pouco, pois às vezes fica chateada por 

não conseguir realizar alguma atividade. A professora relata essa ansiedade que a 

aluna apresenta:   

Eu tenho este ano na sala uma aluna que tem um percurso tranqüilo. Quem 

olha não diz.  Ela é uma criança extremamente tranqüila, ela quer aprender, 
às vezes dizemos que é essa ânsia por aprender e se mostrar capaz é que 

pode ser ruim pra ela. Temos receio de que ela possa se frustrar por não 

conseguir provar que é capaz. (Professora C)  

Aluna 11 � Problemas no momento do parto lhe deixaram algumas seqüelas 

cognitivas que vem prejudicando seu desenvolvimento na aquisição dos conteúdos. 

Foi matriculada em 2008 é uma aluna carinhosa e autônoma na realização de 

algumas atividades. Sua atenção e concentração são restritas, necessita mudança 

constante de atividades. Está no 1º ano do ciclo I e como relata a professora da sala 

regular o trabalho a ser desenvolvido com a aluna ainda fica mais comprometido, 

pois em sua sala de aula são duas crianças com necessidades educacionais 

especiais que necessitam de acompanhamento constante na realização das 

atividades: 

Não é fácil! Elas são fáceis de lidar, a natureza delas colabora muito, elas 

não têm o tempo de espera, uma interfere muito nas atividades da outra. 

Elas têm uma ligação muito forte uma com a outra. Às vezes quero fazer 

uma intervenção com uma e a outra intervém pelo meio e o tempo de 

concentração das duas é mínimo, uma está fazendo alguma coisa, cai um 

lápis e a outra pára e chama a colega. É complicado neste sentido, eu não 

consigo dar atenção merecida tendo as duas na mesma sala, agora na 

rotina elas têm boa compreensão, mas na parte pedagógica é quase 

impossível. (Professora D)  

Aluna 12 � Ela está no 1º ano do ciclo I, foi matriculada este ano e freqüenta 

a mesma sala de aula que a aluna 11 o que proporcionou uma grande aproximação 

e amizade entre as duas. Apresenta também dificuldades na aquisição dos 

conteúdos, necessita ser constantemente trocada e acompanhada em algumas 

atividades. Atenção e concentração também restritas: 

Quando eu dava o lápis pra aluna escrever ela fazia assim... (gestos). Ela 
suava, ela suava e olhava. Ela desvirtuava o assunto porque ela não 

conseguia grafar. Era exatamente isso ela não conseguia riscar. Ela tinha 

algum trauma, alguma coisa que os psicólogos podem explicar. Mais 

alguma coisa ela tinha. E no momento que ela começou a riscar ela 
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começou a dizer: _ Ai que lindo! Ai que lindo! Yes! Yes! Yes. Ela faz muito 
isso agora. Você vibra. Pra mim não é aquela coisa que ela riscou, agora 
ela já está escrevendo o nome. Agora chega as duas aqui e eu peço pra 

elas escreverem o nome e elas escrevem tranquilamente, mas quando ela 
entrou... (Professora A) 

Aluna 13 � As dificuldades na fala vem sendo o maior obstáculo da aluna, 

principalmente na aquisição da leitura e da escrita. Apresenta um pouco de 

dificuldade motora e de concentração. Tem autonomia e se relaciona bem com a 

turma e com a professora. Foi matriculada este ano na escola no 1º ano ciclo I: 

Uma aluna que veio com um diagnóstico para ser atendida na sala de 

recurso e nem está sendo necessário... ela está precisando de fono, mas 

ela não pode estar faltando tanto, a família vai precisar dar conta deste 

outro tratamento fora do horário da aula, pois as faltas vão estar 

prejudicando, vai fazer falta pra ela.� (Professora A) 

Aluno 14 � A aluna está no 2º ano do ciclo II, foi matriculada este ano na 

escola, é muito calada e se relaciona com poucos colegas. Tem dificuldade na 

aquisição dos conteúdos, ainda não lê e não escreve de maneira convencional: 

É uma aluna... entrou há apenas dois meses, veio transferida de outra 

escola, muita tímida, de difícil diálogo�.(Professora A) 

A escola como se pode constatar atende alunos com necessidades 

educacionais especiais com deficiência física, mental e múltipla. Não estão 

matriculados na escola alunos com deficiência auditiva ou visual e superdotados. Os 

alunos com condutas típicas não são considerados na unidade como alunos com 

necessidades educacionais especiais que necessitam atendimento educacional 

especializado. As descrições dos alunos acima destacadas se faz necessária para a 

análise a ser feita no capítulo 3, que por meio das entrevistas com alguns agentes 

procuramos verificar como o município e a escola vem se adequando para atender 

ao que está estabelecido nos documentos oficiais e  na legislação vigente e como os 

agentes avaliam as políticas de inclusão.
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CAPÍTULO III 

33..  A INCLUSÃO ESCOLAR DO PONTO DE VISTA DAQUELES QUE 

A VIVENCIAM. 

Se num rasgo de humildade observássemos a natureza da palavra 

deficiência, perceberíamos que ela nasce muitas vezes da leitura que fazemos da 

eficiência nos outros segundo nosso modo de enxergarmos as coisas. 

A eficiência é estabelecida segundo nosso padrão de critérios que julgamos 

aceitáveis. O motorista é considerado eficiente se ele atende uma série de quesitos 

e todas as vezes que ele extrapola esta série de bem proceder, ele se torna 

deficiente naquilo que ele se propõe a executar. O mesmo acontece com o ator, com 

o faxineiro, com os pais, enfim com tudo, ou seja, são os padrões estabelecidos 

quem excluem ou incluem uma criatura. Diante deste horizonte, percebemos que a 

inclusão é sem sombra de dúvida uma marcha constante ao horizonte íntimo de 

cada um e que o sucesso de sua implantação vai depender da leitura que cada um 

fará sobre eficiência.   

Destarte, elegemos algumas categorias nas entrevistas cedidas que foram 

mais significativas para a pesquisa em questão o que não significa que os demais 

depoimentos não o foram sendo úteis para posteriores trabalhos a serem realizados. 

Com base nas entrevistas prestadas na marcha de nossas atividades três categorias 

se destacaram nos depoimentos dos entrevistados que são a concepção que estes 

têm de inclusão, a relação que vem sendo estabelecida entre a unidade de 

educação básica regular e o atendimento educacional especializado e a estrutura 

física e acessibilidade. Com as análises não temos o propósito de analisarmos os 

entrevistados que fazem parte deste trabalho, pois nunca conseguiríamos de fato 

compreender a essência de seus pensamentos. Queremos tentar demonstrar de 

uma maneira clara e objetiva o que se concretiza na efetivação de uma política 

pública verificando quais dimensões estão presentes no discurso tanto na 

documentação quanto na prática sobre inclusão 

Para isso é necessário compreender que a palavra deficiência não deve 

existir de fato em nossa intimidade, uma vez que em todos os lugares a diferença de 

aptidões orgânicas é considerada apenas necessidades especiais. No entanto, em 
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todos os lugares quando se fala destas criaturas, observamos que embora a palavra 

tenha outra caracterização, sentimos a diferença como se fosse deficiência a ponto 

de que todos aqueles que não comungam do nosso pensamento, são deficientes.  

O presente capítulo pretende expor uma análise de como vem se efetivando 

as políticas de inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais no 

ambiente de uma escola pública de um município do Estado de São Paulo. 

3.1. A PESQUISA 

As questões relacionadas à inclusão tem sido pauta de muitas discussões 

entre os envolvidos neste processo devido à necessidade de repensar o modo de 

funcionamento institucional, as mudanças e as reformulações pedagógicas 

necessárias para enfrentar o desafio da inclusão. Tanto os profissionais quanto os 

pais dos alunos veem a política de inclusão como uma forma de trabalhar com 

difíceis questões, como o preconceito e a segregação, constante e presente ao 

longo do tempo em relação aos portadores de necessidades especiais no nosso 

país. Podemos constatar no depoimento de uma das mães entrevistadas quando 

interrogada sobre a política de inclusão esta preocupação: 

Eu tenho duas opiniões de um lado eu acho interessante meu filho está 

freqüentando uma escola normal, por causa do preconceito porque parece 
assim que se você coloca numa escola especial é separá-lo do restante da 
sociedade mas uma escola especial também é interessante porque oferece 

mais cuidados, tem profissionais especializados para atender as 
dificuldades das crianças. Poderia ter nas escolas regulares mais pessoas 
especializadas para ajudar o professor. Acho que é importante que as 

crianças como o meu filho, estejam em contato com as outras crianças 

porque como que a gente vai querer que a sociedade os aceite se não 

damos oportunidade deles estarem juntos. Existem muitos pais de crianças 

especiais que preferem que os filhos fiquem em casa ou em escolas 
especiais. Como que a gente vai querer que a sociedade não seja 

preconceituosa desse jeito. Se eu não saio com o meu filho e não coloco ele 

junto com os normais eu nunca vou conseguir que ele seja respeitado. 
(Entrevistada 11) 

É clara a preocupação de alguns entrevistados em como proporcionar o 

conhecimento para todas as crianças no espaço e no tempo escolar, 

independentemente de suas condições e como fazer com que a política de inclusão 

se efetive de forma a trazer eqüidade e qualidade a todos os envolvidos,  

A escola vem então se revendo em todos os sentidos, num movimento 

evidente de assumir seu papel social sem prejuízo da qualidade de ensino. 

Esta revisão provoca sofrimento e desgaste em diferentes níveis e em 

diferentes momentos. Penso que o fato de sermos uma equipe com 
compromisso de pensar e assumir juntos os encaminhamentos possíveis 
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nos fortalece nesse caminhar e permite ousadias necessárias para a 

construção de uma nova escola.( Fonoaudióloga) 

Metodologicamente, o estudo realizou-se por intermédio de entrevistas 

abertas, semi-direcionadas. Propus aos entrevistados que faríamos a entrevista e 

que após a transcrição, realizada por mim, procuraria resguardar ao máximo a 

liberdade de expressão de cada participante sobre o tema discutido, sendo que cada 

entrevistado receberia uma cópia desta para que fosse analisada e modificada se 

necessário. Não aconteceram modificações quanto ao conteúdo das entrevistas, 

somente pequenas modificações foram realizadas quanto à estruturação, à 

gramática e à ortografia do texto com a preocupação de não intervir na 

espontaneidade das entrevistas. 

As entrevistas foram realizadas com 11 agentes. Dentre os escolhidos estão 

profissionais da escola envolvidos diretamente na efetivação desta política pública, 

sendo 4 professoras de sala regular que tem crianças com necessidades 

educacionais especiais; a professora da sala de recursos que acompanha quase 

todos os alunos com necessidades educacionais especiais matriculados nesta 

unidade; duas profissionais da equipe técnica que orientam a unidade nos 

procedimentos a serem tomados, a coordenadora pedagógica e a diretora da escola. 

Foram entrevistadas, também, duas mães de crianças com necessidades 

educacionais especiais matriculadas nesta escola. Em relação às mães a princípio 

não tinha intenção de entrevistá-las, uma vez que meu foco maior era analisar 

principalmente a percepção dos profissionais da educação com relação à política de 

inclusão. Todavia no decorrer das entrevistas a preocupação com a inclusão de 

determinadas crianças na escola foi destacado por quase todos os entrevistados o 

que me levou a procurar as mães de duas destas crianças. O objetivo, então, foi 

apreender suas percepções com relação à inclusão de seus filhos na rede regular. 

Duas entrevistas de meu interesse para o estudo não foram realizadas. A 

primeira com a professora da sala integrada, mas esta não se dispôs a dar a 

entrevista alegando não estar preparada para falar do trabalho realizado nesta sala, 

uma vez que tem pouca experiência com turmas de sala integrada e disse estar 

muito atarefada naquele momento com a elaboração de fichas e atividades 

específicas para seus alunos. A outra com a mãe de uma das crianças da sala 

integrada que, por problemas de saúde, quase não freqüentou as aulas este ano. A 

mãe desmarcou a entrevista horas antes desta ser realizada alegando problemas 
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pessoais, sendo que apesar proposto em outro momento não houve disponibilidade 

em fazê-lo.   

As entrevistas com os profissionais de ensino da escola foram iniciadas com o 

relato da trajetória social de cada um, no qual destacaram os fatos que marcaram 

sua trajetória, e o que os levou a estarem envolvidos com a política de inclusão. Nas 

entrevistas foram expostas também as experiências que cada um vem tendo com a 

inclusão, a percepção que estes têm de todo o processo e o que entendem por 

inclusão. 

As entrevistas com os profissionais da educação que trabalham na escola, 

professoras, coordenadora e diretora, foram combinadas e realizadas no ambiente 

da escola mesmo, com descontração e disposição por parte dos entrevistados, 

discutir a política de inclusão já tem sido uma constante na escola já que esta 

unidade está há alguns anos recebendo matrículas de crianças com necessidades 

educacionais especiais.  

Com a equipe técnica que orienta os profissionais da escola foi diferente, em 

conversa com elas em uma de suas visitas a escola falamos sobre a pesquisa 

pretendida convidando-as a participar dando seus depoimentos, além da sugestão 

de uma entrevista aberta foi sugerido que poderíamos estar realizando a entrevista 

via e-mails, já que o contato com estas é mais restrito, estas atendem a diferentes 

unidades escolares o que dificulta disponibilizar um tempo para a realização da 

entrevista aberta. A segunda sugestão agradou a equipe técnica, combinamos que 

se fosse necessário, conversaríamos sobre as questões a serem abordadas na 

entrevista.  

Um pequeno roteiro de perguntas que abordavam as mesmas questões 

oferecidas aos entrevistados durante a entrevista aberta foi entregue as duas 

profissionais da equipe técnica para que elas respondessem e me enviassem o que 

aconteceu aproximadamente uns 15 dias após tudo combinado.  

As entrevistas com as mães também se iniciaram com o relato da trajetória da 

mãe e posteriormente, da relação dela com o (a) filho (a) e a sua �deficiência� bem 

como o processo de inclusão. Estas entrevistas foram as mais difíceis de fazer 

porque ambas as mães se emocionaram muito ao relembrar os fatos que marcaram 

suas trajetórias e as dos filhos. Tais crianças apresentam graves 

comprometimentos, cognitivos e motores que requerem cuidados especiais 

constituindo motivos de preocupação e reflexão no ambiente da unidade escolar.   
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3.2. AS ENTREVISTADAS E SUAS TRAJETÓRIAS  

Com base nas falas das entrevistadas a seguir destaco um pouco da trajetória 

de cada um dos agentes entrevistados. 

Entrevistada 1 � Professora A  

A entrevistada é professora da sala de recursos, é de São Paulo. Fez 

magistério e inicialmente optou pelo curso de psicologia, que freqüentou por 3 anos. 

Casou-se e com o incentivo dos filhos e do marido voltou a estudar. Graduou-se em 

Pedagogia e fez pós-graduação na área de Psicopedagogia, Educação Especial � 

Direito Educacional e Educação Infantil. Trabalhou por 6 anos como estagiária e dos 

11 anos como professora, há 5 vem se dedicando a educação especial, inicialmente 

como professora de sala integrada e agora como professora de sala de recursos. 

Entrevistada 2 � Professora B 

 É natural de São Bernardo do Campo é professora das séries iniciais do 

ensino fundamental, trabalhando na educação desde 1993, inicialmente como 

auxiliar e monitora de educação. Iniciou sua carreira no município de São Bernardo 

do Campo como estagiária numa escola de educação especial. Fez magistério, é 

formada desde 2004 em pedagogia pela Faculdade de São Bernardo - FASB 

especializou-se na área de deficiência auditiva. Atua como professora nas redes 

municipal e estadual. É de São Bernardo do Campo. 

Entrevistada 3 � Professora C 

A entrevistada inicialmente queria ser secretária, mas cursou magistério a 

pedido da mãe. Formou-se em 1998 em pedagogia pela Fundação Santo André e 

fez pós-graduação em Educação Infantil pela Faculdade São Luiz.  Iniciou sua 

carreira profissional como professora de ensino fundamental em escolas particulares 

e desde 2006 trabalha no município de São Bernardo do Campo. 

Entrevistada 4 � Professora D  

A entrevistada veio do Sul de Minas Gerais. Concluiu o curso de magistério 

pelo CEFAN em 2003 e graduou-se em Pedagogia pela Universidade Metodista de 

São Paulo - UMESP. Iniciou sua carreira profissional como estagiária e 
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posteriormente trabalhou como professora em escolas particulares. É professora de 

ensino fundamental e infantil da rede de São Bernardo há aproximadamente 5 anos. 

Entrevistada 5 � Professora E 

Ela também é professora, das séries inicias do ensino fundamental, tendo 

cursado ensino normal, o que inicialmente não era seu desejo. Trabalhou 

inicialmente como secretaria de uma clínica de psicologia, o que a influenciou a 

fazer o curso.  Trabalhou também em uma empresa como telefonista, em vendas em 

marketing. Graduou-se em psicologia pela Universidade Metodista de São Paulo - 

UMESP o que acabou por levá-la a trabalhar como professora de Telecurso num 

projeto da Fundação Bradesco. Trabalhou também como professora do SESI 

prestando serviços à diversas empresas do município. Graduou-se também em 

Pedagogia e desde 1999 atua no município como professora de Ensino 

Fundamental. 

Entrevistada 6 � Coordenadora Pedagógica 

A entrevistada é coordenadora pedagógica da Unidade, fez magistério e 

graduou-se em Pedagogia pela faculdade de Filosofia e Letras de São Bernardo do 

Campo em 1994. Sempre quis ser professora, mas inicialmente de educação física. 

Começou sua carreira como professora dando aulas particulares em casa. 

Trabalhou como professora substituta do Estado e se efetivou por meio de concurso. 

Foi professora no SESI por muitos anos. Com a municipalização das escolas 

estaduais passou a ser professora conveniada na rede. Foi convidada a fazer parte 

da equipe gestora da escola como coordenadora pedagógica função, a qual vem se 

dedicando estes últimos anos na escola. 

Entrevistada 7 � Diretora escolar 

A entrevistada cursou a escola normal na década de 1970, mas inicialmente 

trabalhou como bancária. Em 1986 iniciou sua carreira na educação como 

professora eventual, trabalhou como estagiária e ACT. Prestou concurso no estado 

e se efetivou como professora na mesma escola em que iniciara como eventual 

trabalhando lá por 12 anos inclusive como diretora. Veio para esta escola por causa 

da municipalização da anterior em 1998, como diretora, e se efetivou por meio de 
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concurso no cargo em 2001. A escola também passou pelo processo de 

municipalização em 2002 e a entrevistada continuou no cargo que assume até hoje 

como diretora conveniada desde 2002. 

Entrevistada 8 � Psicóloga 

A entrevistada nasceu em São Paulo, cursou inicialmente o ensino médio e 

optou pelo magistério após ter iniciado o trabalho numa escola. Começou a cursar a 

faculdade de História, mas não chegou a terminar o curso, dedicando-se a vida 

profissional. Trabalhou com diagramação e produção de arte. Graduou-se em 

Psicologia em 1998 e no ano seguinte fez aprimoramento/especialização em 

Psicologia Hospitalar no Hospital das Clínicas da FMUSP. Fez especialização em 

Psicologia e Educação e Mestrado em Psicologia Escolar pelo Instituto de Psicologia 

da USP. Atualmente, faz Doutorado em Educação pela Faculdade de Educação da 

USP. Ingressou na rede como psicóloga, por meio de concurso público, em 2000 e 

na Equipe de Orientação Técnica - EOT do município de São Bernardo em 2003. 

Em 2007 passou a fazer parte da equipe técnica que orienta a escola onde foi 

realizada a pesquisa. 

Entrevistada 9 � Fonoaudióloga 

Ela é paulistana, graduou-se em Fonoaudiologia pela Unifesp e também faz 

parte da equipe técnica que orienta a escola onde foi realizada a pesquisa. Desde 

2000 é fonoaudióloga desta prefeitura. Inicialmente trabalhou na equipe do Serviço 

de Diagnóstico do município e desde 2003 compõe a equipe multidisciplinar de 

orientação técnica. 

Entrevistada 10 � Mãe da aluna 2  

A entrevistada é mãe de uma das alunas da sala integrada. Tem 30 anos. Ela 

nasceu na Bahia, mas morou no Ceará.  Cursou o magistério e veio para São Paulo 

com 19 anos. Conheceu o marido em 1997 com quem está junto até hoje. A filha 

nasceu em 1999.  Optou pelo artesanato que além de possibilitar uma renda para a 

família lhe proporciona dedicação ampla para a filha. Não chegou a dedicar-se á 

educação, por considerar não preparada para lidar com as crianças �normais�, já 
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que estava tão acostumada com as deficiências da filha, conclusão que chegou 

após uma pequena experiência como professora em uma creche. 

Entrevistada 11 � Mãe do aluno 1 

Ela também é mãe de um aluno da sala integrada. Nasceu em São Bernardo 

e tem 26 anos e há 20 anos mora no mesmo bairro.  Fez o ensino médio, estudou 

no Camping e trabalhou na Scania e numa outra firma. Não continuou a estudar e 

deixou de trabalhar para dedicar-se ao filho especial que nasceu quando ela tinha 17 

anos e que necessitava dedicação e cuidados. Atualmente vem se dedicando a se 

aperfeiçoar fazendo um curso à noite e voltou a trabalhar no período em que o filho 

está na escola. 

3.3. A MATERIALIDADE DA INCLUSÃO ESCOLAR SEGUNDO A 
CONCEPÇÃO DE ALGUNS AGENTES 

Na inclusão de portadores de NEE detectamos pelo menos no plano de 

declaração de intenção duas motivações diferentes. Uma motivação que é a 

motivação de fazer face a uma deficiência física localizada e fazer com que essa 

pessoa tenha acesso, consiga um maior nível de desenvolvimento intelectual, físico 

e espiritual. Há uma problemática mais individual dentro da política de inclusão e há 

uma segunda dimensão, a dimensão social que consiste em acionar procedimentos 

no sentido de fazer com que estas pessoas se integrem mais a sociedade. Essas 

duas dimensões que também podem aparecer juntas, no plano da elaboração da 

estratégia de inclusão fecundam em dois procedimentos pedagógicos de um lado o 

trabalho individual e de outro a integração, um trabalho coletivo. 

Os termos trazidos na década de 50 a 70, quando eram vigentes as propostas 

de normalização e integração, eram centradas no indivíduo que precisaria ser 

trabalhado para se adequar ao sistema, sem a modificação do mesmo, as práticas 

de educação eram excludentes, de segregação institucional e de integração. A partir 

dos anos 90 se agrega outra dimensão que é o respeito às características do 

indivíduo frente ao processo pedagógico. A sociedade deveria proporcionar ao aluno 

com NEE o apoio, a educação, a aprendizagem, a formação e a atenção que ele 

necessita para se desenvolver. Estas duas dimensões como podemos constatar 

anteriormente estão muito presentes nos documentos e na legislação o que nos leva 
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a investigar que motivações estão presentes nos discursos de alguns pesquisadores 

e agentes entrevistados. 

Com este propósito elegemos algumas categorias presentes nas falas dos 

entrevistados que nos possibilitassem a análise destas dimensões e a partir desta 

análise verificar como vem se materializando a política de inclusão. Elegemos como 

primeira categoria a ser analisada a concepção de inclusão.  

33..33..11..  A concepção de inclusão 

Uma das maiores defensoras da educação inclusiva no Brasil, Maria Teresa 

Mantoan é crítica convicta das chamadas escolas especiais. Ironicamente, ela 

iniciou sua carreira como professora de educação especial e, como muitos, não 

achava possível educar alunos com deficiência em uma turma regular. A educadora 

mudou de idéia em 1989, durante uma viagem a Portugal. Lá, viu pela primeira vez 

uma experiência em inclusão bem-sucedida. Ela disse: �Passei o dia com um grupo 

de crianças que tinha um enorme carinho por um colega sem braços nem pernas�. 

No fim da aula, a professora da turma perguntou se Maria Teresa preferia que os 

alunos cantassem ou dançassem para agradecer a visita. Ela escolheu a segunda 

opção. �Na hora percebi a mancada. Como aquele menino dançaria?� Para sua 

surpresa, um dos garotos pegou o colega no colo e os outros ajudaram a amarrá-lo 

ao seu corpo. �E ele, então, dançou para mim.� Na volta ao Brasil, Maria Teresa que 

desde 1988 é professora da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de 

Campinas deixou de se concentrar nas deficiências para ser uma estudiosa das 

diferenças. Com seus alunos, fundou o Laboratório de Estudos e Pesquisas em 

Ensino e Diversidade. Para ela, uma sociedade justa e que dê oportunidade para 

todos, sem qualquer tipo de discriminação, começa na escola.  

Daí ela argumenta que inclusão: 

É a nossa capacidade de entender e reconhecer o outro e, assim, ter o 
privilégio de conviver e compartilhar com pessoas diferentes de nós. A 

educação inclusiva acolhe todas as pessoas, sem exceção. É para o 

estudante com deficiência física, para os que têm comprometimento mental, 

para os superdotados, para todas as minorias e para a criança que é 

discriminada por qualquer outro motivo. Costumo dizer que estar junto é se 

aglomerar no cinema, no ônibus e até na sala de aula com pessoas que não 

conhecemos. Já inclusão é estar com, é interagir com o outro. (MANTOAN, 
2005).                                                                                                                                                                                                                                            
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Para a pesquisadora a inclusão traz benefícios para professores e alunos. A 

escola tem que ser o reflexo da vida do lado de fora. O grande ganho, para todos, é 

viver a experiência da diferença. Se os estudantes não passam por isso na infância, 

mais tarde terão muita dificuldade de vencer os preconceitos. A inclusão possibilita 

aos que são discriminados pela deficiência, pela classe social ou pela cor que, por 

direito, ocupem o seu espaço na sociedade.  

Em se tratando de direito encontramos no dicionário Aurélio sua 

conceituação. Ele nos fala dentre outras coisas, que é a prerrogativa que alguém 

tem de exigir de outrem, em seu proveito a prática ou abstenção de algum ato. 

Percebe-se que há uma preocupação muito grande diante da prerrogativa do direito 

na maioria das respostas das entrevistadas, ao passo que segundo o mesmo autor, 

incluir é compreender, abranger; conter em si; inserir; introduzir; fazer parte e na 

prerrogativa de política de inclusão, não é somente um estado de direito, vai além da 

conceituação o que nos permite entender a intimidade do pensamento de Mantoan, 

que afirmava que �inclusão é estar com, é interagir com o outro�. Vale lembrar que 

se isso não ocorrer, essas pessoas serão sempre dependentes e terão uma vida 

cidadã pela metade. Você não pode ter um lugar no mundo sem considerar o do 

outro, valorizando o que ele é e o que ele pode ser. Em uma palavra, interagir. 

Para a maioria das entrevistadas a inclusão está em garantir a todos o direito 

à educação, estado de direito. O uso do termo direito foi usado na conceituação feita 

pela diretora, pela coordenadora, pela fonoaudióloga, pela professora e de maneira 

mais ostensiva pela psicóloga, quatro destes agentes são os que, na escola, são 

responsáveis pelas orientações quanto à implantação da política de inclusão na 

unidade e suponho que se recorrem a legislação como principal meio de comoção e 

convencimento da equipe escolar. A partir deste pressuposto, percebemos que o 

estado de direito funciona como um mecanismo que tem a finalidade  de implantar a 

política de inclusão que contemple as necessidades das diversidades conforme 

idealizada por Mantoan. A diretora da escola foi bem direta: 

A inclusão para mim... Pessoas diferentes com direitos iguais!    

(Entrevistada 7) 

Na discussão do tema proposto, a entrevistada em diversos momentos 

demonstrou uma preocupação individual do desenvolvimento do aluno; não 

demonstrou ações que visassem à integração deste no meio, muitas vezes 

condicionando estes esforços a ações individualizadas e poucas ações articuladas 
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foram demonstradas com intuito de atender aos aspectos negativos. Quando 

perguntada sobre o que pensa da política de inclusão a entrevistada considera: �é 

questão de equidade�, não se considera obrigada a efetivação da mesma, pois 

sempre teve esta preocupação com os alunos com NEE agora contemplados pelo 

município que vem procurando atender a legislação. Ela diz: 

Na verdade a questão das crianças com necessidades especiais a gente 

sempre recebeu, mas não com o rótulo de que essas crianças têm 

necessidades especiais e que tem que ser tratada de forma diferente, há 

poucos anos o município levantou esta bandeira, pelo menos eu sinto que é 

isso. O município estabeleceu mesmo essa bandeira de atendimento 

preferencial na rede particular que é uma questão de atender a legislação e 

as políticas públicas. Eu sempre acreditei nisso sempre tive isso dentro de 

mim. Acredito que é possível, é a questão da igualdade, da eqüidade. Eu 

acredito muito nisso. É muito difícil, a coisa não é tão simples, não é fácil, 

mas acredito que nós devemos trabalhar com as diferenças e sermos úteis. 

Não é falar: _ Eu vou ser boazinha e vou atender aquela criança com 

necessidade! É ser útil ao próximo. Precisamos ser úteis uns aos outros. 

(Entrevistada 7) 

Na realidade, de acordo com Lima (2006), a legislação é explicita quanto à 

obrigação das escolas de receber as crianças que se apresentam para a matrícula. 

Ainda para a autora, é importante que esse acolhimento não seja meramente formal 

e que o aluno com deficiência tenha condições efetivas de realizar integralmente 

suas potencialidades o que a diretora também destaca quando se refere a 

necessidade de sermos úteis.  

Esta preocupação com o desenvolvimento das potencialidades também é 

relatado pela única professora que se refere ao termo direito na conceituação da 

inclusão. Pelo fato da entrevistada ter experiências anteriores em unidades de 

educação especial nos leva a considerar que ela tem dúvidas se o atendimento na 

escola regular poderá satisfazer as necessidades de todos os alunos ou se esta está 

preparada para atendê-los de maneira satisfatória e eficiente. Percebe-se em seu 

depoimento a preocupação quanto a situação de alguns alunos matriculados na 

unidade. Afirma ela: 

Inclusão é o direito de educação para todos não importa raça, cor, com as 
necessidades educacionais especiais que tiver, só que devemos pensar na 

qualidade desta inclusão. No período em que eu trabalhei na educação 

especial e acabei conhecendo um pouco de todas as áreas então eu 

presenciei alguns casos em que a inclusão funciona maravilhosamente 
bem, como caso de um grupo de dança com surdos e ouvintes, inclusive se 

apresentaram no Faustão naquele: � Se vira nos trinta�, muitos deles foram 

alunos meus. É uma inclusão que funciona perfeitamente porque é uma via 

de troca, mas quando isso não acontece, não existe essa via de troca, não 

é uma inclusão, ela acaba se transformando em exclusão em alguns casos. 
(Professora B) 
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A partir deste depoimento percebemos que há mais uma preocupação 

individual do que social expressa na sua colocação sobre �via de troca�. Há uma 

preocupação em contornar os efeitos, uma vez que os aspectos negativos apenas 

demonstram que não houve uma preocupação em atender as necessidades 

especiais daqueles que não se �envolveram na troca�. Qual a via troca para esta 

professora? Naturalmente aquela que atende nossas expectativas e não as 

expectativas individuais do ser no contexto social. Isto é próprio de nós seres 

humanos que projetamos no outro todas as nossas realizações pessoais, muitas 

vezes atribuindo valor somente aos que se destacaram neste ou naquele setor da 

sociedade. Se percebermos atentamente, veremos que o marginal encarcerado é 

necessariamente um infeliz que não teve professor. Será que estamos sendo 

preparados para mantermos o aluno somente quando o consideramos da escola.  

A psicóloga, membro da equipe técnica que orienta a escola vê a inclusão 

também como algo que é assegurado por lei e deverá ser cumprido 

independentemente do preparo ou despreparo das unidades escolares: 

O processo de inclusão é uma conseqüência histórica de lutas sociais, e um 

direito a ser cumprido e respeitado. Como dizia a psicóloga Lígia Assunção 

Amaral (uma pioneira nessa área de trabalho), a respeito do despreparo das 

escolas para receber alunos com deficiência, em assuntos que envolvam a 
dignidade humana não se pode esperar. Assim, entendo a inclusão escolar 

como o cumprimento de um direito, o que por si só é bastante objetivo e não 

admite contra-argumentações. (Entrevistada 8) 

Percebemos em seu depoimento uma preocupação toda pessoal, 

demonstrando que visualiza os aspectos regulamentatórios da legislação e �não 

admite contra-argumentação�, como principal fonte de argumentação para 

implantação desta política. O quando e como fazer deveriam ser atitudes que 

poderia ser pensadas através de amplo debate com o firme propósito de demandar 

resoluções. Quando perguntada sobre o seu papel na política de inclusão a 

psicóloga diz:  

Trabalho mediante essa política porque entendo que é compromisso ético e 

político do profissional que atua no sistema público trabalhar para efetivar o 

que é de direito da população. Acredito na escola pública para todos, e 

procuro adequar minha atuação a esta perspectiva.Também acredito que o 

psicólogo tem um papel na implantação de uma cultura escolar inclusiva, 
numa espécie de reparação histórica com o papel excludente que a 

psicologia exerceu na escola pública brasileira, cujo maior exemplo é a 

emissão de laudos de deficiência mental para ingresso de alunos em 

classes especiais. Tal política serviu para justificar a exclusão de muitas 

crianças da escola normal, e na maior parte dos casos com finalidades 

distorcidas, como nas situações de encaminhamento de alunos a essas 
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classes por questão de indisciplina ou por problemas no processo de 

escolarização, e não do aluno individualmente. (Psicóloga) 

A entrevistada esclarece quanto à necessidade de se resgatar todo o mal 

causado ao portador de necessidades educacionais especiais procurando adequar 

sua atuação, mas não deixa claro em seu depoimento como fará esta atuação. 

Percebe-se que quando esta diz acreditar na escola pública implica depositar nesta 

a solução de como resolver a questão, se antes a �bola� era passada aos 

estabelecimentos de educação especial parece que agora ela é passada aos de 

educação regular. Não lhe foi perguntado como fazer a articulação �procurando 

reparar os efeitos negativos para fins estritamente individuais� como sustentado por 

Mantoan. 

A fonoaudióloga também vê a inclusão como uma questão de direito à 

igualdade, assegurado por lei, e destaca a importância de assegurar este direito de 

maneira qualitativa o que seria talvez a �via de troca� destacada pela professora 

anteriormente: 

A humanidade caminha e se decifra e nesse decifrar define seus caminhos. 
Por isso a inclusão: o homem hierarquizava pessoas, selecionava pessoas 
pelo seu papel social ou características, mas quanto mais foi se percebendo 

com suas particularidades que o tornam único e por isso insubstituível mais 

reforçou a idéia de que somos todos sujeitos e portanto únicos e 

insubstituíveis e portanto com  direito à igualdade de oportunidades. Daí o 

direito de viver, de ser cuidado, de ser estimulado, de pertencer a 
sociedade, de conviver e de aprender e ensinar.Inclusão pra mim é muito 

mais que inclusão escolar: é a oportunidade do homem perceber-se 
quântico como um ser com variadas possibilidade de ser e permanecer 

assim mesmo sendo homem.(Entrevistada 9)  

Mantoan vê a educação inclusiva caminhando devagar. O maior problema é 

que as redes de ensino e as escolas não cumprem a lei. A nossa Constituição 

garante desde 1988 o acesso de todos ao Ensino Fundamental, sendo que alunos 

com necessidades especiais devem receber atendimento especializado 

preferencialmente na escola, que não substitui o ensino regular. Há outra questão 

destacada pela pesquisadora um movimento de resistência que tenta impedir a 

inclusão de caminhar: a força corporativa de instituições especializadas, 

principalmente em deficiência mental. Muita gente continua acreditando que o 

melhor é excluir, manter as crianças em escolas especiais, que dão ensino 

adaptado. Para a pesquisadora já avançamos, todo mundo sabe que elas têm o 

direito de ir para a escola regular e estamos num processo de conscientização. Para 



 

 

80 

 

a fonoaudióloga entrevistada para que este direito seja assegurado e esta 

resistência seja combatida muitas vezes é necessário imposição. Ela diz: 

As políticas referendam movimentos sociais. Muitas vezes, elas chegam 

atrasadas e outras elas são impostas a grupos que não participaram de 

determinados movimentos. Algumas imposições são necessárias quando 

alguns grupos resistem ao movimento natural de evolução e com essa 

postura prejudicam o todo porque prejudicam parte dele. Uma boa parte da 
população reflete pouco e há falta de discussão acumulada sobre o que se 

vive e o que se quer construir socialmente ocasionando um sentimento de 
estar sendo atropelado pelo sistema. (Entrevistada 9) 

Em sua fala podemos constatar que ela reconhece que pouco se tem 

discutido sobre esta questão e que esta discussão parece ainda não estar sendo 

realizada, pois requer imposições. Imposição que não vem obtendo resultados é o 

que podemos constatar pelo depoimento da diretora que relata que a de resistência 

ainda é possível dentro da rede municipal: 

A inclusão não acontece em todo o município, a gente percebe resistências, 

não se dão nomes. Nas reuniões falam aqueles discursos.  As pessoas 

acabam sendo forçadas a cumprir o papel delas, cobram mesmo, mas não 

são todos que se dedicam a isso, no meu modo de ver. (Entrevistada7) 

Para a coordenadora pedagógica entrevistada o processo de inclusão vai 

além do atendimento daqueles com necessidades educacionais especiais 

diagnosticadas pelo atendimento clínico especializado.  Ela acaba por reconhecer 

que a unidade apresenta uma demanda maior de alunos que necessitam 

acompanhamento contínuo e que supostamente não está sendo realizado de 

maneira satisfatória e que este �direito de ter� não está sendo respeitado de maneira 

plena. 

A inclusão a meu ver não é só para crianças que apresentam necessidades 

educacionais especiais constatadas num documento médico. Ela abrange 

desde o pobre que muitas vezes não está incluído dentro da escola porque 

é pobre, por não ter as coisas que os outros têm e por um monte de coisas 

que ele pode estar fazendo ou não. A criança que tem muita dificuldade na 
aprendizagem mesmo que não tenha um diagnóstico médico é uma criança 

que precisa ser incluída porque quando você difere muito do seu grupo na 

sala de aula você passa a ser uma criança com necessidades educacionais 

especiais porque você precisa de um atendimento mais pontual do 

professor, uma ajuda. Esta criança precisa ser incluída e a inclusão é 

proporcionar o que todos tem direito de ter. Não podemos deixar que eles 

entrem e saiam daqui sem acrescentar nada na vida deles isto é inclusão! 

(Coordenadora Pedagógica) 

De acordo com Mendes (2002), a discussão sobre o movimento de inclusão 

vem ocorrendo no Brasil há mais de uma década, mas a grande maioria do alunado 

com necessidades educacionais especiais ainda está fora da escola, poucos estão 
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inseridos em escolas e classes especiais ou estão alocados em salas de aula do 

ensino regular sem qualquer preparo do professor para recebê-los. A professora E, 

em sua entrevista demonstra em seu depoimento abaixo, seu descontentamento 

com este despreparo que o professor da sala regular tem para atender a demanda 

diversificada, o que para ela é uma exclusão do professor quanto aos novos 

desafios que a profissão enfrenta. Na opinião dela a inclusão do aluno depende 

também da inclusão do professor no programa por meio de uma formação adequada 

que possibilitaria atender as especialidades de cada aluno. Ela relata: 

Em primeiro lugar deveria incluir o professor a gente ainda não está 

preparado para isso, tudo bem, que vai acontecendo junto com a criança, 

cada ano é uma criança diferente, não adianta preparar para um tipo de  

necessidades. Mas muitas vezes nem o nome do problema que a criança 

tem a gente sabe o qual é. Quando vem tem tal coisa. E o que é isso? E 

você começa a se desesperar para ver o que dá para fazer. Eu penso que 

se nós tivéssemos formação para isso, e não é só para você porque tem o 

aluno não. Esse ano ele é meu, mas no próximo ano ele pode ser seu ou da 

outra. Poderíamos estar todos trabalhando em cima destes casos e isso 

ainda não acontece. (Professora E) 

Esta preocupação com o preparo do professor da sala regular já vem sendo 

considerado como podemos notar nas orientações dos documentos fornecidos pela 

SEESP: �A educação inclusiva envolve um processo de preparação do professor 

que considera as diferenças e as dificuldades dos alunos na aprendizagem escolar 

como fontes de conhecimento sobre como ensinar e como aperfeiçoar as condições 

de trabalho nas salas de aula� (Brasil, 1995, p.17). Mas o que ainda percebemos, 

por meio dos depoimentos dos agentes entrevistados, é que pouco se tem feito para 

sanar as dificuldades enfrentadas pelos professores. 

Na opinião de uma das mães entrevistadas a inclusão se concretiza no 

simples fato de oportunizar a filha o contato com uma realidade, que em outros 

tempos era privado ao portador de necessidades educacionais especiais: 

Olha na realidade eu acho que inclusão é esse momento que minha filha 

esta vivendo, ela está se socializando na escola, na sociedade. Eu acho 

bacana quando tem passeio, eu nunca disse: _ Ela não vai para o passeio. 

Foi muito engraçado quando ela estava no infantil e foi ao zoológico (risos). 
Um sol quente e eu era mãe da APM e eu fui junto, só que não me 

deixaram andar junto com a sala dela, eu muito preocupada, ela estava 
muito ressecada, fez coco lá, mas a auxiliar administrou muito bem, trocou. 

Essa menina andou o dia inteiro e eu preocupada de vez em quando 
chegava um pouco pertinho dela e aquele sol todo. Quando chegamos em 
casa ela deu um febre alta, uma crise de bronquite horrível.  Eu comentei 

com a diretora e ela me disse: _ Pensa por outro lado, foi bacana mesmo 
que isso tenho rendido uma febre e uma bronquite, valeu a pena. Essa foi a 
primeira vez que ela foi passear e depois disso ela vai para todos os cantos 
mesmo que ela chegue e fique com uma febre. Ela conhece mais lugares 
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do que eu. Ela foi ao parque do Ibirapuera. Eu não conheço o parque do 

Ibirapuera! Ela foi, andou, andou e chegou aqui toda bronzeadinha. Teve 
febre também, mas foi gratificante porque ela conheceu outro lugar, outras 
pessoas, nestes dias ela foi para o Parque Estoril, tem passeio eu deixo ir. 
Isso é inclusão para mim estas oportunidades que ela vem tendo de se 

socializar... (Entrevistada 10) 

Para esta mãe o papel fundamental da escola é proporcionar a filha maneiras 

e oportunidades de se socializar, uma dimensão que proporciona a filha se integrar, 

não lhe preocupa o fato da escola não estar totalmente adaptada ou os professores 

preparados.  

Em seu depoimento a professora da sala de recursos considera que será 

difícil conseguir um ambiente que atenda de maneira adequada alunos com 

necessidades especiais mais acentuadas como alguns atendidos pela sala integrada 

aberta este ano na escola. 

Olha Inês eu posso estar sendo totalmente errada, mais Cada um no seu 
lugar. Porque senão você desrespeita. Você põe uma aluna como  essa da 

sala integrada na sala regular . Se você pôr. Você vai desrespeitar a aluna. 

Você não pode colocá-la na sala regular e está ensinando multiplicação pra 

ela, você vai desrespeitá-la. Isso é o que eu acho que é inclusão. Você 

entendeu! Cada um no seu lugar! Oferecer a eles o eles precisam, (Silêncio) 
Isso é inclusão. Não é? (Professora A) 

A entrevistada em questão questiona a inclusão da maneira que está posta e 

assegurada por lei, para ela alguns alunos com necessidades educacionais 

especiais não têm suas necessidades supridas no ambiente da sala regular. O 

trabalho realizado na sala regular que não vem atingindo os resultados esperados 

no desenvolvimento destas crianças. O que se entende quando ela diz �cada um 

tem seu lugar� é que talvez o lugar destas crianças com necessidades acentuadas 

fosse  em classes  ou escolas especiais.   

O encaminhamento de alunos para escolas especiais ou a manutenção de 

classes especiais deveriam constituir exceção a ser recomendada quando a 

educação na classe regular mostrar-se incapaz de responder às necessidades 

educacionais ou sociais do educando, e desde que tal incapacidade seja 

demonstrada de forma inequívoca (Salamanca, 1994). Essas práticas quase sempre 

refletem apelos, expectativas e necessidades dos educadores, não correspondendo 

às reais necessidades dos educandos. As razões para tais procedimentos 

costumam referir-se à falta de qualificação profissional e despreparo das escolas. A 

coordenadora pedagógica vê dificuldades em atender as orientações como a que se 

lê no documento acima citado. Ela diz:  
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A inclusão na sala regular não é para todos como... Nós temos aqui 

crianças na sala integrada que o propósito é: elas estarem dentro da escola 

por um tempo nesta classe para que elas se integrem, para que depois 
saírem desta sala e serem incluídas na sala regular. Mas algumas são tão 

comprometidas que a meu ver não deveriam estar aqui. Deveria estar na 

escola especial porque lá elas poderiam ter todo um atendimento, não só 

pedagógico como também terapêutico que elas também necessitam e que a 

escola não está ainda preparada para dar. (Entrevistada 6)  

   No relato da professora D podemos observar que ela também não acredita 

ser possível uma inclusão que atenda a todos os alunos com necessidades 

educacionais especiais, principalmente os com necessidades mais severas que não 

são capazes de se locomover e se comunicar, para ela alguns alunos estão na 

escola, mas esta não vem atendendo suas reais necessidades, para a professora: 

Inclusão é você estar junto é você fazer parte, não é só você estar lá no 

meio fazendo número, é você agir, sua opinião sendo levada em conta, e se 

você não é capaz de dar opinião a sua expressão ser respeitada a gente via 

crianças que eram um sofrimento estar aqui, que doía as costas ficar 

sentadas aqui durante cinco horas, estar numa sala de aula com uma grade 
que a gente tem... (Professora D) 

Está presente na fala da entrevistada que, para alguns alunos, a garantia de 

matrícula e permanência na sala regular e o atendimento educacional especializado 

não vêm garantindo o processo de inclusão o que leva a entender que para ela 

estes alunos não deveriam estar matriculados nesta escola. A professora argumenta 

que a inclusão só é possível para pessoas com necessidades educacionais 

especiais menos comprometidas, demonstrando uma descrença em relação à 

inclusão escolar do deficiente múltiplo. Esse dado diverge do que é exposto pelo 

MEC (2002), quando afirma que a grande maioria dessas crianças adapta-se muito 

bem à educação regular, com a convivência, o envolvimento de profissionais 

especializados e o comprometimento da família. 

Mantoan em seus argumentos diz que alunos com deficiência mental severa 

podem estudar em uma classe regular. A inclusão não admite qualquer tipo de 

discriminação, e os mais excluídos sempre são os que têm deficiências graves. No 

Canadá, ela viu um garoto que ia de maca para a escola e, apesar do raciocínio 

comprometido, era respeitado pelos colegas, integrado à turma e participativo. Há 

casos, no entanto, em que a criança não consegue interagir porque está em surto e 

precisa ser tratada. Para que o professor saiba o momento adequado de encaminhá-

la a um tratamento, é importante manter vínculos com os atendimentos clínico e 

especializado.  
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Este vínculo que a pesquisadora destaca como necessário para eficácia do 

processo de inclusão encontra obstáculos para se concretizar no ambiente da 

unidade em que foi realizada a pesquisa. Atualmente a educação especial deste 

município oferece diferentes modalidades de atendimento nas unidades escolares e 

propostas educativas especiais procurando assegurar a matrícula e permanência 

destes alunos na rede regular de ensino, como: serviços especializados nos centros 

de apoio, salas de recursos, classe integrada, e equipe de orientação técnica. A 

relação da escola com equipe de orientação técnica se destacou nas falas de 

algumas das entrevistadas o que nos leva a eleger esta como uma categoria 

relevante a ser analisada a seguir. 

33..33..22..  A relação com o atendimento educacional especializado 

A escola precisa se adaptar para a inclusão. Além de fazer adaptações 

físicas, a escola precisa oferecer atendimento educacional especializado 

paralelamente às aulas regulares, de preferência no mesmo local. Assim, uma 

criança cega, por exemplo, assiste às aulas com os colegas que enxergam e, no 

contra turno, treina mobilidade, locomoção, uso da linguagem braile e de 

instrumentos como o soroban, para fazer contas. Tudo isso ajuda na sua integração 

dentro e fora da escola.  

A pesquisadora Erenice de Carvalho, 1999 argumenta que a educação 

inclusiva é anunciada como a forma mais recomendável de atendimento educacional 

para os alunos que apresentam deficiência(s), altas habilidades e condutas típicas 

de síndromes. É identificada hoje, como o caminho eficiente para a construção da 

cidadania e da participação social em consonância com a perspectiva da educação 

para todos e com todos. 

Para a pesquisadora o papel do professor é ser regente de classe, e não 

especialista em deficiência. Essa responsabilidade é da equipe de atendimento 

especializado. Não pode haver confusão. A função do regente é trabalhar os 

conteúdos, mas as parcerias com os demais profissionais da escola regular e com 

os profissionais do atendimento educacional especializado são muito produtivas e 

necessárias para efetivação e qualidade do processo de inclusão.  

A escola pesquisada conta com uma equipe técnica que é composta por uma 

psicóloga e uma fonoaudióloga que mensalmente vem à escola orientar sobre os 
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procedimentos a serem tomados pela escola com relação aos alunos com 

necessidades educacionais especiais e uma terapeuta que de vez em quando vem à 

escola para orientar sobre os procedimentos a serem tomados com relação aos 

materiais necessários e adaptados aos usos dos alunos. 

Segundo uma das professoras de sala regular, a parceria com a equipe 

técnica não vem se concretizando de maneira satisfatória: 

O trabalho com equipe técnica é muito distante do professor. Um exemplo: 

Quando vem alguém e observa o aluno a devolutiva não é para o professor, 

a devolutiva é com a coordenação e cada um tem uma interpretação. 

Porque não se pode colocar alguém por meia ou uma hora  na sala para 

poder se ter uma conversa com o profissional especializado? Eu acho que 
essa devolutiva é muito difícil sem elas conhecerem o aluno. Elas estão 

distantes também do aluno, às vezes comento das meninas ou de outro 

aluno a OP (orientadora pedagógica), por exemplo, nunca viu, não sabe 

como é, e quem é a criança. (Professora D) 

Para a entrevistada uma maneira de solucionar a situação destaca por ela 

seria um número maior de horas nos HTPCs destinadas a discussão dos alunos 

com NEE atendidos pela escola, o que traria mais segurança e esclarecimento ao 

professor da sala regular: 

Outra coisa que precisa ser feito aqui na escola é a gente conversar mais 

sobre o aluno, nós temos alguns HTPCs, reuniões pedagógicas, não para 

se fazer  formação geral sobre alfabetização ou de matemática e sim uma 

formação onde o professor tenha oportunidade de expor as situações que 

passa com o aluno e para nós enquanto escola tentarmos ver o que nós 

podemos fazer por ele, que atividades o grupo e a coordenação pode estar 

sugerindo, não é ficar só observando. Teve um ano que eu pedi para que 

pegassem dois alunos meus e fizessem sondagens, porque às vezes o jeito 

de você questionar, a sua intervenção, uma palavra que você usa diferente, 

faz com que eles despertem com um olhar diferente. (Professora C) 

Inserir os alunos com necessidades especiais na rede regular de ensino 

constitui o primeiro passo para a jornada da inclusão, o passo mais indutor, devendo 

ser seguido de medidas pedagógicas que garantam o acesso à aprendizagem e ao 

conhecimento proposto na vivência escolar. Traduzido na prática, é preciso acionar 

os meios que efetivamente possibilitem a permanência do aluno na escola, 

favorecendo-lhe o acesso ao currículo. Muitas vezes este acesso ao currículo não se 

dá de maneira convencional, sendo necessárias orientações e aperfeiçoamento das 

metodologias. Na maioria das vezes o professor da sala regular necessita ajuda dos 

profissionais especializados para a realização das adaptações necessárias. A 

professora B em seu depoimento relata que na escola não tem encontrado 

contribuições significativas na realização nas atividades realizadas com o aluno. 



 

 

86 

 

Reconhece a presença da equipe técnica na escola, mas especificadamente com a 

equipe gestora o que para ela não é suficiente: 

Eu as vi algumas vezes aqui, não era como lá, quando a equipe técnica 

chegava, eles me buscavam na sala mesmo eu sendo uma estagiária na 

sala, porque era eu que atuava mais diretamente como aluno na sala. Eu 
acho que é importante que se fale com a direção, com a coordenação, mas 

quem está no dia a dia, precisando tomar atitudes, você não vai se lembrar 

de tudo que você leu somos nós os professores, lidamos com situações 

diferentes, precisamos deste contato com esta equipe. Esta equipe está na 

escola, mas não está atuando diretamente com o professor e com o aluno. 

Seria importante que aqui e nas outras escolas acontecesse o que acontece 
nesta escola central que eu falei uma equipe técnica mais atuante, mais 

estagiárias e uma formação mais prática, ainda é muito teórica, deixa a 

desejar a prática. (Professora B) 

Pela declaração de outra professora podemos constatar que, com base em 

experiências dela em outra escola, ela vê que a presença dos profissionais 

especializados diretamente junto ao professor e ao seu aluno contribui melhor para a 

realização do trabalho com o aluno com necessidades educacionais especiais. Esta 

professora também reconhece a importância de um contato maior entre equipe de 

orientação técnica e o professor da sala regular para permitir que estes possam 

estar dialogando sobre o que tem acontecido durante este processo.  Ela diz:  

Eu acho que se essa equipe viesse mais, tiraria toda essa ansiedade. 
Estimularia a estar fazendo mais, a achar o caminho. E elas têm outras 

experiências poderia estar orientando a fazer assim ou assim.  Não seria só 

a minha palavra porque a minha fica sendo a palavra da casa, mas se vem 
a vizinha e fala diferente, as vezes as mesma coisas mas só com a voz 

diferente , com um olhar diferente. Você escuta. Motiva a pessoa ter alguém 

falando como seu trabalho está ficando legal. Quando você percebe que 

alguém está vendo, isso impulsiona você a querer fazer ainda melhor. Você 

precisa ver. Às vezes, você nem sabe que não está bom, e se não está 

vamos procurar juntas como fazer. Se não você passa a achar que está 

fazendo o melhor e pronto. (Professora A) 

A mesma professora relata que a relação distante que vem se estabelecendo 

entre equipe técnica e esta escola difere de algumas outras unidades escolares do 

município, o que retarda e dificulta a eficácia do processo de inclusão, ela fala da 

necessidade de uma equipe mais atuante que contribua na elaboração e adaptação 

de práticas educativas para atender as expectativas de professores e alunos: 

Eu acho que principalmente o nosso contato com a nossa Referência que é 

a equipe técnica, não só a nossa escola, mas principalmente a nossa 
referência que acompanha outras escolas. A referência está longe dos 

nossos professores. Não é uma coisa geral no nosso município. A nossa 

referência não é muito atuante! Em algumas outras escolas a gente vê mais 

presença. Ela precisaria estar conhecendo mais o nosso aluno. Porque 
conhecendo supera os outros problemas que a gente venha a ter. Os outros 
problemas que a gente tem é por causa deste pouco contato. Eu acredito 
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que se a referência estivesse mais próxima evitaria muitas discussões 

desnecessárias e adiantaria todo o processo. (Professora A) 

A professora D em sua entrevista também reforça que esta relação é distante 

entre o professor da sala regular e a equipe técnica e que é um problema da rede 

municipal que não possui recursos humanos especializados suficientes para atender 

as necessidades de todos os professores ficando o trabalho destes mais restrito  e 

junto a equipe gestora da escola o que para ela não  é o suficiente. 

Acredito que a rede poderia estar possibilitando um acesso maior aos 
professores trazendo os profissionais. Nós temos a EOT, não é? Eles estão 

aí, mas eu não sinto que eles estejam juntos do professor, eles estão 

presentes junto à escola não podemos negar porque eles estão sim, mas 

não estão juntos do professor. Este contato com o professor! Sei que isso é 

um problema de rede, faltam profissionais. Não que eu ache que a fono ,  a 

psico, tenham que direcionar e determinar o nosso trabalho. Acho que nós 

somos os especialistas em educação e que elas devem estar aí para 

contribuir com as nossas necessidades. Existem informações que eu como 

profissional da educação não tenho como saber. Tem uma criança com 

dificuldade na fala e a fono é que vai me dar este instrumento. (Professora 

C).  

A entrevistada que faz parte da equipe técnica não identifica esta distância 

entre a equipe e o professor da sala regular alegando que a relação que vem sendo 

estabelecida com escola vai além da estabelecida com a equipe gestora: 

A EOT saindo de um modelo centralizado de trabalho em que atuava 
formando formadores, ou seja, os gestores, está cada vez mais próxima da 

prática pedagógica, trazendo o professor para compor a equipe educacional 

que planeja, diagnostica e atua, saindo do lugar de ator para ser também 

autor no sistema educacional.(Fonoaudióloga) 

Uma relação também insuficiente e conflitante para que tem um contato maior 

como é o caso da diretora. De acordo com seu relato sobre a relação que vem se 

estabelecendo entre a equipe técnica e a equipe gestora da escola  pode-se 

constatar que pouco se tem evoluído nas discussões com relação aos alunos com 

necessidades educacionais especiais :  

É um pouco conflitante. Tem momentos que se pensa todo mundo legal, 

junto! Em outros não se consegue um acordo. Uma delas é o tipo de pessoa 

que não nos ajudou, a gente sente certa dificuldade fica sempre naquela: 
_O que a escola tem oferecido? _O que a escola tem feito por ela? O papel 
dela é só cobrar da escola! Mas ela pôr a mão na massa, falar e fazer até 

agora nós não vimos. Tem acontecido muito isso com a sala integrada. No 
último encontro com elas, eu não estava, mas a coordenadora e a vice 

estavam e me relataram que foi colocada a questão de um aluno que vem 

dado sérios problemas e que o nós estávamos tentando fazer para controlar 

a situação e ela só soube dizer que não está certo. Mas dizer o que nós 

devemos fazer, nada. Mas a coordenadora foi firme quanto as atitudes 
tomadas e cobrou delas a observação deste aluno em sala e as 

providências da família quanto aos atendimentos médicos. É o papel delas! 
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Tem momentos que a gente dá umas rasgadas entre nós porque é muito 

cômodo só cobrar da escola e é assim: Se acertou?Fui eu que fiz! E se 

errou? _ Ah! Vocês erraram!  A outra é mais tranqüila. (Diretora)  

Para a diretora um número maior de especialistas na rede contribuiria para 

que o trabalho se realizasse de uma maneira mais eficaz, ela reconhece que o 

número de vezes que a equipe vem à escola não é o suficiente para o atendimento 

de todos os casos que a escola vem recebendo: o que justificaria todo este 

distanciamento da equipe em relação aos professores e aos alunos: 

Elas vêm uma vez por mês para estar discutindo e a gente leva todos os 

casos. Os casos discutidos em conselho de classes que nós vemos que é 

prioridade, que precisam encontrar um novo caminho, a gente trás para 

discutir com elas. Mas quando não dá vai para o outro mês, que vai para o 

outro mês. A coisa é lenta. Precisaria um número maior de profissionais 

para dar conta. E isso é discutido em reuniões de diretores é pedido, é 

cobrado, mas são questões de políticas públicas. Não é uma coisa que nos 

aqui de baixo resolvemos. (Diretora) 

O registrado pela diretora é também destacado por uma das professoras da 

sala regular que vê na falta de recursos humanos não só especializados, uma 

grande deficiência da rede no atendimento de qualidade nas unidades: 

Existem poucos profissionais especializados para atender as necessidades 
da rede, não só profissionais especializados, até professores da sala 

regular, nós vemos aqui salas com estagiárias fazendo substituições, e que 
na verdade poderiam estar auxiliando os professores no atendimento a 
estas crianças, e não podem, por estarem cobrindo a falta ou até a licença 

de outros professores, até assumindo sala. A falta de recursos humanos é 

uma questão da escola e da rede. 

A coordenadora pedagógica também sente que o processo de inclusão dentro 

da escola poderia obter resultados mais satisfatórios se houvesse um maior 

comprometimento por parte da equipe de orientação técnica quando perguntada se 

a política de inclusão vem se efetivando na escola ela diz: 

Ela acontece, mas poderia estar melhor se nós tivéssemos sendo melhor 

orientados e nós não somos bem orientados. Para você ter uma idéia 

quando perguntei para uma delas da equipe técnica sobre a síndrome de 

uma das crianças da sala integrada ela me orientou a procurar no 
GOOGLE. Um profissional que vem a escola para me orientar e me manda 
olhar no GOOGLE eu não preciso dele na escola. O problema não é a 

prefeitura não ter quem nos oriente o problema é que eles não sabem como 

estas pessoas vem colaborando com o trabalho dentro da escola. O que 
falta é elas serem mais profissionais, mais competentes, porque se elas 

fossem muitas coisas estariam andando melhor ainda na escola do que já 

anda. (Coordenadora)  

Num outro momento da entrevista a coordenadora reforça seu 

descontentamento com relação à equipe técnica: 
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A equipe referência que vem nos orientar aqui na escola... eu conheço 

pessoas maravilhosas dentro da secretaria que são também de equipe 

técnica que são maravilhosas têm feito um bom trabalho dentro de outras 
escolas, só que a que nós temos aqui, eu percebo assim. Poderia ser 

melhor na orientação, no atendimento e que infelizmente elas não são tão... 
não me  deixam satisfeita naquilo que ela realizam ainda . Um exemplo é 

prancha alternativa de comunicação. Elas falaram desta prancha. Há muito 

tempo estamos tentando para que elas falassem sobre esta possibilidade 
de comunicação, ainda não foram até a sala ensinar a professora a utilizar. 

Só comentou com a professora, mas não vai lá mostrar. É como se não 

quisesse mesmo trabalhar, colocar a mão na massa. (Coordenadora) 

A fonoaudióloga entrevistada em seu relato sobre como a escola vem se 

organizando parece deixar transparecer que reconhece implicitamente o conflito 

destacado por alguns dos entrevistados da unidade, mas não esclarece que 

desgastes e sofrimentos são estes: 

A escola vem então se revendo em todos os sentidos, num movimento 

evidente de assumir seu papel social sem prejuízo da qualidade de ensino. 

Esta revisão provoca sofrimento e desgaste em diferentes níveis e em 

diferentes momentos. Penso que o fato de sermos uma equipe com 
compromisso de pensar e assumir juntos os encaminhamentos possíveis 

nos fortalece nesse caminhar e permite ousadias necessárias para a 

construção de uma nova escola. (fonoaudióloga) 

A entrevistada retoma a questão do sofrimento ao relatar as dificuldades na 

efetivação da política o que talvez justificasse todo este descontentamento de muitos 

dos entrevistados com o trabalho realizado pela equipe técnica:  

Com relação às dificuldades vivenciadas, comentei um pouco sobre elas na 

questão anterior quando citei o sofrimento gerado quando o que está 

estabelecido não serve mais ou não promove mais o mesmo êxito. Muitas 

destas dificuldades para o atendimento dos alunos com NEE no ensino 
comum decorrem da situação do ensino público como um todo: as classes 

têm um número grande de alunos, os professores têm uma formação básica 

precária e poucas possibilidades de formação continuada, têm jornada de 

trabalho exaustiva e desumana, os recursos disponibilizados na própria sala 

de aula ainda não se inovaram. (Fonoaudióloga) 

Ao registrar também em seu depoimento a deficiência do ensino público a 

entrevistada nos leva imaginar o quanto os agentes, principalmente o professor da 

sala regular, estão sendo desafiados nesta nova tarefa e o quanto estes aguardam 

da equipe de orientação que é quem está mais próximo dele e que poderia estar 

orientando para a busca das possíveis ações. A entrevistada ainda registra que: 

Outra grande dificuldade vivida quando se fala de atendimento da 
diversidade humana na escola básica obrigatória é a falta de respaldo de 

outros serviços públicos básicos como os de Saúde para todos os alunos. A 

grande maioria de nossos alunos sequer tem o atendimento pediátrico 

básico e, muitos chegam ao ensino fundamental sem qualquer diagnóstico 

clínico. Outros, com questões clínicas mais evidentes, têm o diagnóstico, 

mas não tem o atendimento terapêutico indicado.(Fonoaudióloga) 
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 Em seu depoimento sobre sua participação na equipe de orientação técnica 

podemos constatar que esta proximidade e orientação que muitos entrevistados 

aguardam estão longe de acontecer se no município permanecer as difíceis 

condições de trabalho vivenciadas também pela equipe: 

Assim, desde outubro de 2003, componho equipe multidisciplinar de 
orientação técnica atuando diretamente com professores e equipes gestoras 

de doze das sessenta e oito unidades escolares do município, cerca de 250 

professores e 7500 alunos. (Fonoaudióloga). 

A professora C em seu relato também destaca que uma maior aproximação 

entre saúde e educação se faz necessária: 

Penso que na prefeitura e na escola deveríamos ter uma ligação mais forte 

entre a educação e a saúde porque  são crianças que estão sendo 

atendidas ou pela AVAPE(Associação para a Valorização da Pessoa com 

Deficiência) ou por outra associações, mas que para serem atendidas 

demora, a demanda é muito grande,  a rede também tem especialistas tem 

fono, tem neuro, tem psicólogos,deveria ter uma ligação maior porque para 
você fazer um encaminhamento e para a criança conseguir um atendimento 

demora. A gente percebe que existe algum problema e necessita que um 
profissional avalie. (Professora C) 

A relação da equipe técnica e as mães não havia sido estabelecida até o 

momento da entrevista. O contato maior que as mães têm é com os gestores da 

escola, com a professora da sala integrada e com os serviços especializados nos 

centros de apoio do município que as mães consideraram satisfatórios: 

Eu não tenho o que reclamar. Eu acho que fui sempre bem atendida. O que 
eu busquei para ele eu consegui, fisioterapia e as outras coisas. 
(Entrevistada 11)  

Esta mãe também vê a necessidade de um número maior de especialista 

auxiliando o trabalho dos professores das escolas de educação regular que para ela 

não estão preparados para atender alunos necessidades educacionais mais severas 

como o filho: 

Eu acho é que deveria ter nas escolas, eu não sei bem como que é. Eu 

acho que tem as pedagogas que são as professoras das salas regulares, 

mas eu acho que precisava ter também as especializadas que cuidam de 

crianças especiais para ajudar. Por exemplo, para entender melhor o que as 

crianças como o meu filho precisam como aconteceu comigo no inicio, às 

vezes eu precisava buscá-lo ou ficar lá na escola porque eles não sabiam 

dar a comida, essas coisas. Nesta época eles lá na escola eram meio 

inexperientes. No segundo ano em que ele estava lá veio uma estagiária 

especializada em criança especial a partir daí é que eu acho que o negócio 

andou. (Entrevistada 11) 

Para atendimento educacional especializado a escola conta também com dois 

professores com especialização em deficiência mental que atendem a sala integrada 
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e a sala de recursos. Com relação ao trabalho realizado na sala integrada  a diretora 

destaca que pouco se tem a dizer com relação a este recurso na escola pois a sala 

havia começado a apenas 6 meses que antecederam as entrevistas e que este 

pouco tempo e a delicadeza de cada caso atendido nesta sala não permitiria um 

avaliação segura naquele momento: 

Estamos aprendendo, é tudo diferente, nós ficamos quase dois meses só 

discutindo a ficha individual dos alunos desta sala, como fazer esta ficha. 
Como entender estas crianças?Para você ver de quatro, três não falam. 

Como se relacionar com elas, a professora é nova tanto na rede quanto na 

escola. Como poder auxiliar esta professora num assunto que nós somos 

leigos. A cada criança que chega nós aprendemos coisas diferentes. Se 

chega uma criança semelhante aos casos que temos aqui daqui a dois 

anos, por exemplo, nós poderemos atendê-la de uma maneira mais 
tranqüila . (Entrevistada 7) 

A entrevistada 10 que é a mãe de uma das alunas que freqüenta esta sala 

registra em seu depoimento satisfação com o trabalho desenvolvido nestes 

primeiros meses. A filha vinha desde a educação infantil freqüentando salas de aula 

regular de escolas próximas a sua casa o que para a mãe foi uma experiência 

significativa, mas que não estavam mais atendendo as necessidades da filha e por 

isso foi orientada a matriculá-la numa escola que oferecesse este recurso as 

próximas a sua residência não o oferecem, o que acabou levando-a para esta 

escola: 

Hoje vendo que ela já está há seis meses nesta sala integrada vejo que foi 

uma decisão acertada porque mesmo ela tendo contato com crianças com 

deficiências e um dos medos dela ir para uma sala assim é que ela viesse a 

ter uma regressão. Porque você imagina uma criança com deficiência vai 

conviver com outras crianças que também tem deficiência. Elas têm o que a 

aprender, elas têm o que a imitar, crianças tem muito de querer imitar os 

outros.Fiquei com medo que ela fosse pouco estimulada mas isso não está 

acontecendo apesar de ser uma sala integrada com outras crianças com 

deficiências mas cada um com o seu jeito e com alguma coisa para ensinar. 
Você vê o D. que acaba estimulando as crianças embora ele tendo .os 

problemas que tem, eu não sei bem qual a deficiência dele. O outro aluno 

tão carinhoso e amoroso no jeitinho dele . eu acho assim cada um com sua 

deficiência mas cada um tem um pouco a aprender do outro e a 
ensinar.(Entrevistada 10) 

Ela registra em seu depoimento que considera remota a possibilidade da filha 

voltar a freqüentar a sala regular. Para a ela dificilmente a filha e a escola se 

adaptariam de maneira a garantir uma evolução no quadro de necessidades da filha: 

Olha para ser sincera eu aprendi a ser muito flexível principalmente depois 

que eu tive ela, a gente precisa sempre ouvir uma segunda opinião.  É 

assim, eu não queria que ela fosse para uma sala integrada, mas acabei 

sendo convencida que seria uma experiência e que se não desse certo... , a 

psicóloga falou para mim: _ Se não der certo não tem problema a gente 
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tenta outra alternativa mas vamos tentar. Hoje eu acredito que ela não 

possa voltar a uma sala regular acho difícil ela se adaptar e a escola 
também. (Entrevistada 11) 

Para a outra mãe entrevistada a experiência do filho nas salas regulares 

durante a etapa da educação infantil lhe surpreendeu: 

Antes eu tinha uma visão da escola e depois eu passei a ter outra. Como eu 
te disse o meu desejo era que ele fosse para uma escola especial. Eu acho 
que eles deram muita atenção para ele, tentaram fazer com que ele 

aprendesse a pintar, a pegar no lápis, e eu pensava que eles não iam dar 

atenção para ele, mas depois eu fui vendo que toda a equipe da escola 
dava atenção para mim e para ele. Eu acho que valeu muita a pena estes 

três anos que ele passou lá. Foi bom porque se eu não tivesse colocado eu 

não saberia como seria. E agora eu vejo que foi bom ter colocado ele lá. As 

crianças eram amorosas com ele, brigavam para estar empurrando a 
cadeira e eu pensava que eles iriam rir dele ou rejeitá-lo e não foi o que 

aconteceu, os pais também, sempre que eu passava com ele os pais 

vinham brincar. Eu pensava que ia ter muito preconceito. Nesta escola foi 
muito tranqüilo eu gostei muito desta experiência, foi muito bom para ele. Eu 

achei que a experiência valeu a pena não sei se ele ganhou mais do que se 

ele tivesse freqüentado uma escola especial porque ele nunca freqüentou e 

era o meu desejo mas acho que ele aproveitou muito deste período nesta 

escola  estudando em salas regulares.(Entrevistada 11) 

Como o filho não poderia mais freqüentar a educação infantil e iria para 

escola do fundamental a mãe se sentiu insegura quanto a matrícula do filho na sala 

regular o que nos leva a constatar que a mãe não sentia que o fundamental pudesse 

assegurar esta proteção, carinho e receptividade que filho obtivera no infantil: 

Eles me chamaram na escola e falaram que não tinha mais como ele ficar 

no infantil e ele já havia ficado um ano a mais do que era previsto. Me 

falaram que eles não mais poderiam ficar com ele e sugeriram um escola 

que  eu não quis porque tem muita escada, muita rampa e eu fiquei com 

medo. E ele iria ficar numa sala com quase 30 crianças, e apesar dele ter 
freqüentado no infantil uma sala regular e eu tivesse achado que a 

experiência foi muito boa eu não queria mais uma sala regular para ele. A 

gente é mãe e sabe que ele não é capaz daquilo. Eu fiquei com medo e 

pensei que lá ele ia sofrer preconceito porque todo mundo ia estar 
escrevendo, aprendendo o abecedário e ele lá.(Entrevistada11) 

O que levou a mãe a matriculá-lo na sala integrada desta escola foram os 

mesmos motivos da outra mãe entrevistada que era o não oferecimento deste 

recurso nas escolas próximas do seu bairro: 

E a secretaria indicou essa em que ele está matriculado agora. Não foi uma 

escolha da equipe da escola e nem eu quem escolhi, foi a própria secretaria 

de educação porque é a única mais perto, com horário a tarde e que tinha 
uma sala integrada. Eu conheci a escola no dia da matrícula, eu fui 

entrevistada pela diretora e por outra. Elas me falaram sobre a escola, me 
mostraram tudo e eu me senti segura principalmente quanto  a segurança  

do meu filho, a escola não é grande já tem outras crianças que usam 

cadeira que estudam lá. A escola já é bem adaptada. Ele começou a 

freqüentar e com o tempo fui conhecendo também a professora e a 
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estagiária que às vezes ajuda ela e não tenho nada a reclamar desta 

escola. (Entrevistada 11) 

De acordo com o depoimento da mãe podemos constatar que ela se sente 

satisfeita com o atendimento que é oferecido ao filho nesta sala:  

Eu acho que ele deu a volta por cima, hoje ele faz coisas que ele não fazia 

antes, ele está sendo mais estimulado, ele está mais interessado nas 

coisas. Estes dias eu fui à reunião de pais e a professora filmou ele lá na 

escola e ele pegou um negócio igual a esse (a mãe busca e me mostra um 

chocalho feito de embalagem de Danone) e ficou batendo por muito tempo 
e eu pensei que ele não ia pegar. Ele está começando a segurar objetos, 

coisa que ele não fazia. Não digo que a outra escola não foi boa, foi boa 

também. Só que agora ele parece estar mais bem acompanhado e são 

poucas crianças na sala e a professora é especializada e entende melhor 
ele. A equipe toda lá da escola também está de parabéns. Se no próximo 

ano eu puder escolher eu gostaria que ele continuasse lá. Eu sei que esse 

período na sala integrada não é para sempre, ele está sendo preparado 

para ser incluído numa sala regular  mas se até lá eu ver que ele não tem 

condições eu não vou querer que ele vá para a sala regular.(Entrevistada 

11) 

Com relação ao trabalho realizado na sala de recursos é da diretora o 

depoimento que nos leva a questionar sobre qual seria a função da escola regular 

hoje diante deste desafio da inclusão.  

A questão da sala de recursos é um pouco complicada, a professora é uma 

pessoa muito dedicada, ela se apega por demais. Por mais que você queira 

fazer tem coisas que não dá. Por exemplo, ela queria que nós decidíssemos 

que o pai não poderia trazer o filho de moto. Ela queria ir à casa de um dos 

nossos alunos de inclusão, levar alimentos e ver o que estava faltando para 

ele. Tem coisas que não dá, você precisa colocar uma barreira, estabelecer 

um limite. (Diretora)  

Com este depoimento nos perguntamos até que ponto os profissionais vem 

se envolvendo com tudo que vem junto com a inclusão deixando de pensar na 

principal função da escola e como estabelecer os limites do que é do regular e o que 

é do atendimento educacional especializado, se não existe este limite como fazer 

com que estes tenham um trabalho conjunto diante dos que vemos. Nas falas da 

entrevistada também destacamos que a questão da estrutura física e a 

acessibilidade foram destacadas não como uma dificuldade encontrada pela escola, 

mas como uma das causas do aumento das matrículas nesta unidade e para nós 

esta categoria também necessita ser aqui analisada. 
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33..33..33..  Estrutura física e acessibilidade 

A análise da categoria estrutura física e acessibilidade se faz necessária 

sendo que algumas entrevistadas justificam que uma das causas para o aumento do 

número de alunos com NEE nesta unidade se deve a esta categoria.  De acordo 

com alguns depoimentos muitas escolas do município não garantem o estabelecido 

pela Lei nº 10.048 de 8 de novembro de 2000 � que estabelece normas gerais e 

critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida. A não garantia do que está estabelecido na 

legislação faz com que muitas crianças deixem de estudar nas escolas dos bairros 

onde moram por estas não garantirem acessibilidade e adaptações necessárias para 

o atendimento. Uma das professoras entrevistadas registra que esta não adaptação 

é uma maneira que a escola encontra para justificar a não aceitação das matrículas 

de crianças com NEE. Ela diz: 

Uma grande lacuna algo vago mesmo, uma das escolas em que eu 
trabalhei não tem acessibilidade para nenhum espaço, nem para entrar na 

escola, nem banheiro, nenhuma rampa, uma escola de degraus. Existe um 
projeto para que tenha! Eu acho que existe um grande mito em relação à 

inclusão. O que vem com a reforma, com a construção das rampas, o que 

vem quando a minha escola estiver com tudo ok? O que vem junto com isso 
além de uma escola nova reformada e adaptada? A inclusão para que todos 

possam usar realmente.As crianças com necessidades especiais que tem 

nesta comunidade que não tem escola adaptada é que tem que sair para 

freqüentar outra escola, como é o caso de alguns alunos que vieram pra cá. 

Você perde um pouco a referência, se você tem contato com algumas 

crianças nos finais de semana não são as crianças com quem você estuda 

aqui.( Professor B)  

A diretora da escola reforça o depoimento da professora B no que se refere a 

não adaptação das escolas como forma de não receber os alunos com NEE quando 

ela fala da forma como outras escolas resistem ao processo de inclusão o que para 

ela não deveria acontecer. A diretora nos falou desta não adaptação de algumas 

outras escolas quando perguntamos a ela se ela se sentia obrigada a efetivar o 

processo de inclusão: 

Não, é muito tranqüilo se quisesse ser resistente poderia ser. A gente 

percebe de outras colegas. Nós recebemos crianças aqui que não eram 

para ser nossas. Coloca-se aquela desculpa que não tem acessibilidade no 

prédio. Até que o ano passado eu briguei. Nós temos uma escola próxima 

daqui, que se recusa a aceitar as matrículas de crianças com necessidades 

especiais. Eu não dou acessibilidade para que eu não receba. É fácil! Mas 
no ano passado... Porque todo ano eu recebo criança que deveria ser 

matriculada nesta escola, e quatro, cinco anos se passaram, eu questionei: 
_ Até quando eu vou ouvir isso? Deixei claro, não estou recusando a 
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criança, mas até quando eu vou estar recebendo criança da outra escola 

porque lá não tem acessibilidade. Assim com eu recebo verbas para 

reestruturar o prédio, eu sei que a outra escola também recebe e o que é 

que está sendo cobrado desta escola pelo departamento? Quando será 

feita essa adequação? As verbas vêm não chega a ser proporcional ao 

número de crianças. É verba pública visando acessibilidade, vem 

destinadas as adaptações necessárias. Sempre vem alguém da Equipe 

Técnica faz as análises do prédio e em cima deste estudo verifica-se o valor 
e essa verba é repassada para a escola via APM. (Diretora) 

Como podemos observar no depoimento acima citado é que existe, segundo 

a diretora, um tratamento diferenciado com relação a esta categoria nas unidades do 

município apesar dos documentos municipais orientarem a prática de todas as 

unidades e não só de algumas nos leva a acreditar também que não existe uma 

fiscalização quanto ao uso das verbas enviadas para as unidades para a realização 

das adaptações necessárias. Quanto à estrutura da escola onde trabalha a diretora 

reconhece que algumas adaptações ainda se fazem necessárias e que levam 

tempo, pois as verbas vêm, mas requerem um processo demorado de avaliação 

feito pela equipe responsável: 

Ainda faltam coisas, que por causa desta última reforma, não foi possível 

estar fazendo, porque existem prioridades como é caso da reforma na rede 

elétrica toda, que precisou ser revista. A escola é antiga.O que falta ainda é 

este acesso a parte administrativa. A partir do momento que a criança entra 

no portão de entrada dos alunos até as salas de aula, aos banheiros, ao 

refeitório o acesso está tranqüilo. Mas para esta área administrativa é 

complicado por causa desta escada. A vice diretora, de uma maneira 
particular, luta bastante porque ela quer conseguir um elevador, nós já 

fomos em feiras de equipamentos para atender aos alunos com 
necessidades especiais, mas a secretaria sempre dizendo não, não e não. 

Para nós é muito melhor colocar um elevador do que fazer uma rampa 

porque nós vamos perder metade do pátio. Existe estudo para tudo isso! 
Temos tudo aqui! Agora depois que já se passaram quatro anos é que eles 

estão começando a colocar elevadores. Nosso próximo objetivo, nós 

continuamos a lutar por isso, é que ao invés da rampa a gente consiga 

colocar o elevador. Mas tudo é lento, em cima de estudo, não é tão fácil! A 

prefeitura com relação a isso, principalmente a secretaria de educação, está 

bem envolvida nestes projetos, a gente percebe que eles levam a sério, 

mas é burocrático. Eu falo: __ A escola precisa. Reúne a APM e fala vai 
fazer e amanhã acontece? Não é bem assim!Tudo depende de estudo para 

se chegar em como usar a verba. Não é pouco dinheiro que a prefeitura 

investe em educação! O que é um ponto positivo, diante do atual sistema de 

verba dentro da prefeitura. É tudo muito bem estudado, são 150 escolas no 

município. É uma média de 100.000 alunos dentro desta secretaria, não dá 

para você pensar só no seu umbigo e falar a nossa escola precisa disso e 

fazer. Tudo é dividido e estudado para verificar, quais são as prioridades. 
(Diretora) 

 
A professora D está na escola desde que esta começou as adaptações 

necessárias ao atendimento dos alunos com NEE. Em seu depoimento ela registra 

que: 
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Em relação a outras escolas as adaptações necessárias aqui são poucas, a 

quadra precisaria de algumas modificações, o pátio, o ateliê de artes. A 

gente acaba se conformando porque nossa escola já passou por muitas 

modificações é rampa para vir para as salas de aula que ficam num único 

corredor, rampa para os espaços de uso coletivo, para os banheiros, é 

banheiro adaptado, quando a ateliê for reformado já tem rampa que dá 

acesso a este espaço, o que dificulta o acesso é para ir lá para a secretaria 

mesmo. Realmente são pequenas modificações como o obstáculo na 

entrada da quadra. Nós já tivemos um deficiente visual que tropeçava, na 

época em que ele estudava aqui nem as rampas existiam e ele precisava 

contar os degraus, era complicado. Muitas modificações importantes foram 

realizadas.(Professora D) 

Outra professora que está na escola desde o início da implantação da política 

de inclusão na unidade reconhece também que muitas adaptações já foram 

realizadas: 

Até a própria estrutura física com relação à acessibilidade para atender 

estes alunos que a escola vem atendendo.  Muitas coisas foram feitas, não 

dá para ficar cobrando muito, sei que as coisas estão começando, leva 

tempo como tudo na vida. Mas eu acho que ainda deixa a desejar 
(Entrevistada E) 

O que podemos observar com os depoimentos de algumas entrevistadas 

quanto a essa categoria é que algumas providências importantes já foram tomadas e 

realizadas pela escola para assegurar a permanência destes alunos na unidade 

procurando concretizar na prática as orientações dos documentos oficiais que 

registram que uma escola inclusiva além de outras funções deve garantir condições 

para que as crianças possam se locomover em todos os ambientes, providenciando 

a construção de rampas ou elevadores para acesso, inclusive aos pisos superiores, 

de banheiros adaptados para acomodação de cadeiras de rodas, colocação de 

corrimãos, instalação de piso antiderrapante, sinalização para alunos com baixa 

visão e para alunos surdos permitindo assim que todos os alunos tenham condições 

de freqüentar a totalidade das aulas. 
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44..  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pensar políticas públicas de inclusão dos alunos com necessidades 

educacionais especiais implica proceder a uma leitura ampla de todo o processo que 

se instala nessa área. Igualdade garantida por lei, proposta e ações asseguradas em 

documentos e políticas implantadas, atendimento especializado para garantir o 

regular. O que parece claro na realidade não é. 

Como podemos ver ao longo dos depoimentos os entrevistados requerem 

atendimento especial ao aluno especial e para aos que venham trabalhar com ele, 

pois são estes que irão contribuir para a garantia deste direito de inclusão que por 

muito tempo lhe foi negado. O depoimento (deveria incluir o professor) aponta para 

necessidade dos órgãos administrativos competentes tomarem as providências 

necessárias, incluindo a participação ativa dos educadores, e complementando dos 

pais e da sociedade a fim de proporcionar aos indivíduos com deficiências um 

ensino adequado às suas necessidades específicas. 

Os agentes conceberam a inclusão sob diferentes enfoques, com definições 

que ora se aproximam dos princípios de integração apesar do termo não aparecer 

claramente nas respostas, (A inclusão na sala regular não é para todos) ora de 

socialização destacando também à presença do aluno com NEE no mesmo espaço 

enfatizando a inserção como forma de aproximação à sociedade (inclusão é esse 

momento que minha filha esta vivendo, ela está se socializando na escola, na 

sociedade), ora se referiram à orientação inclusiva enfocando aspectos desta como 

(Inclusão é o direito de educação para todos não importa raça, cor/, inclusão é 

proporcionar o que todos tem direito de ter) o que leva a relacioná-los as idéias 

difundidas recentemente na literatura e nas discussões sobre inclusão que vem 

aparecendo nas diversas esferas sociais.  

Dentre os argumentos mencionados pelos agentes obteve maior destaque a 

noção de �direito� (Pessoas diferentes com direitos iguais / Direito de educação para 

todos/ entendo a inclusão escolar como o cumprimento de um direito), 

possivelmente isso decorre do fato dos agentes entrevistados exercerem papéis 

diferentes e que nos leva a pensar que aqui a questão do �direito� deverá ser 

garantida por uns e efetivada por outros. 

Nos depoimentos dos participantes evidenciou-se a preocupação com a falta 

de orientação no trabalho junto aos alunos com necessidades especiais. Mesmo 
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aqueles profissionais que recebem ou receberam algum tipo de orientação 

afirmaram que o que está sendo feito não é suficiente para atender às demandas 

surgidas durante o processo inclusivo. A distância da equipe de especialistas dos 

docentes e diretores parece ser um obstáculo importante para a realização de ações 

e projetos comprometidos com os princípios inclusivos.  

A falta de capacitação do professor e até do coordenador pedagógico para 

desenvolver um trabalho adequado às necessidades desse aluno apresenta-se 

como um dos fatores de maior insatisfação dos entrevistados que alegam que o 

município abraçou a causa da inclusão, mas não oferece subsídios suficientes nos 

cursos que vem oferecendo para o aperfeiçoamento de suas práticas. Para os 

entrevistados são as práticas diárias e as trocas de experiências que vem 

colaborando na realização do trabalho. 

A realização de adaptações na infra-estrutura dos estabelecimentos escolares 

é considerada importante neste processo, mas na escola não é causa de 

preocupação, pois são poucas as adaptações a serem ainda realizadas para garantir 

total da acessibilidade. A escola que vem aos poucos se adaptando vem a cada ano 

aumentando seu número de alunos com necessidades educacionais especiais e 

este é um dos fatores que fazem com que crianças que deveriam estar em escolas 

próximas de suas casas e não estão porque estas não oferecem o mesmo, havendo 

a necessidade de estes virem a serem matriculadas nesta unidade. 

Cabe aqui registrar que somente este fator, mesmo que essencial na 

efetivação da política de inclusão, sozinho não justificaria o crescente número de 

matriculados. O mérito deverá ser apesar de todos os impasses do cotidiano, das 

possibilidades, que todos que trabalham e estudam nesta escola que vem 

procurando adquirir com suas experiências para, fazendo uso das palavras de 

MITTLER,( 2003, p. 139) promover a inclusão e prevenir a exclusão constituindo o 

cerne da qualidade de viver e aprender experimentado por todas as crianças.  

Retomando a concepção de inclusão destacamos principalmente o seguinte 

depoimento: Cada um tem o seu lugar. Isso é inclusão! (Silêncio). Não é? Ele nos 

leva a considerar que por mais que se discuta a questão da inclusão não se sabe ao 

certo o real significado deste termo e o mesmo pode estar acontecendo com a 

própria política de inclusão. A dificuldade em fazer adaptações pedagógicas que 

contemplem as necessidades individuais e que possibilitem o aluno usufruir de todos 
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os benefícios que a escola pode oferecer justificaria talvez a dúvida se é possível 

uma educação para todos. 

O estudo apresentou alguns dados que permitiram uma reflexão sobre os 

aspectos que têm permeado a inserção do aluno com necessidades especiais no 

sistema regular de ensino. Os principais resultados apontaram que a educação 

inclusiva foi vista pelos participantes sob diferentes enfoques, desde o discurso da 

maioria dos participantes que evidencia uma posição favorável à inclusão dos alunos 

com necessidades na educação comum, baseando-se em termos legais até os que 

acreditam ser esta a maneira de promover uma educação democrática, que atenda 

à totalidade do educando.  

Os agentes entrevistados não demonstraram recusa com relação à 

implantação desta política, mas parecem crer que, para ser efetivada, necessita de 

profundas transformações assim também em suas práticas de ensino. Os resultados 

mostraram que os professores estão cientes de não estarem preparados para a 

inclusão, não aprenderam as práticas educacionais essenciais à promoção da 

inclusão e precisariam do apoio de especialistas. 

Ao analisar as dificuldades mencionadas pelos entrevistados, percebe-se que 

o desafio da inclusão de alunos com necessidades educacionais se soma com 

algumas dificuldades existentes no sistema de ensino atual o que leva a reforçar a 

idéia de que profundas modificações deverão ser realizadas a fim de melhorar a 

qualidade da educação, seja para educando ou para os educador. 

 As dificuldades apresentadas pelos educadores neste estudo são 

importantes e sugerem que ações governamentais sejam implementadas. Os dados 

obtidos vêm reafirmar a necessidade de que os agentes e gestores educacionais 

sejam consultados e participem ativamente das mudanças e transformações 

ocorridas no âmbito escolar. As experiências, questionamentos e impasses são 

fontes de informações relevantes acerca da realidade escolar e precisam ser 

levados em consideração no momento em que se decidem os rumos da Educação. 

Cabe destacar que é além dos aspectos mencionados o mais relevante nesta 

pesquisa é a concepção que os agentes têm de inclusão porque nos dá a idéia de 

que práticas vão surgir a partir destas concepções. Como podemos notar com os 

depoimentos, documentos e legislação analisados é que predomina a concepção de 

uma política preocupada principalmente com a socialização do indivíduo por meio da 

garantia do direito de estar junto o que não quer dizer que não haja a preocupação 
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quanto formação intelectual do indivíduo ou a duas num mesmo momento. O que 

transparece é que a primeira dará subsídios para se chegar a esta segunda, ou seja, 

trazer o indivíduo para o meio social permitirá apontar quais adaptações serão 

necessárias para sua inserção. 
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ANEXO 1 � ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

 

1) Trajetória do entrevistado. 
a) Onde nasceu quem são os pais, que formação eles têm; 
b) Do ingresso na vida escolar à formação.  Como chegou a ocupar o 

cargo que hoje ocupa; 
2) Quando a escola começou a receber alunos com necessidades 

especiais e como a escola vem se organizando; 
3) Quantos alunos estão matriculados e quais conquistas e dificuldades o 

entrevistado percebe no decorrer deste processo; 
4) O que pensa sobre as políticas de inclusão, qual motivo o leva a 

trabalhar com essa política e o que entende por inclusão; 



 

 

106 

 

ANEXO 2 � ENTREVISTA N. 4- PROFESSORA D 

Entrevistada _ Eu vim do sul de Minas meus pais nasceram lá, eu vou te 

orientar que é perto de Varginha, meu pai é de Três Pontas e minha mãe é de Boa 

Esperança. Os bonitinhos se conheceram quando meu pai já trabalhava aqui em 

São Paulo. Desde cedo meu pai trabalhava, antes de se casar ele trabalhava na 

roça, ele é de uma família grande, de dez irmãos mais três sobrinhos que minha avó 

criava, e os irmãos mais velhos tinham que trabalhar para ajudar a criar  os mais 

novos e devido a isso ele não chegou a estudar muito. Fez até a terceira série do 

ensino fundamental. Veio para cá e naquela época, indústrias tinham aos montes. 

Ele conta que entrou na Taurus, saiu, entrou na Mercedes, na outra semana saiu e 

entrou em outra. Naquela época quem escolhia onde trabalhar era o funcionário e 

não a empresa, faltava mão de obra. Ele entrou na Scania, quando já estava casado 

e voltou a estudar na firma. A firma deu esta oportunidade, ele trabalhava até as 

cinco, seis, por exemplo e estudava até às dez. Eu não me lembro direito. Ele 

chegou a concluir o 1º grau na firma. A minha mãe foi criada na roça e trabalhava 

como empregada doméstica e estudou em escola da roça também onde minha tia 

era professora e sempre falava que minha mãe não levava jeito pra escola. Minha 

mãe ficou na escola até uma 4ª série, ela não lembra direito, só que era uma 4ª que 

equivale a 2ª porque ela disse que reprovava muito era uma turma onde se estudava 

crianças de diferentes etapas uns a nível de 1ª outros a nível de 2ª e etc, uma turma 

difícil. E de tanto ela ouvir que não levava jeito ela acabou parando e indo trabalhar 

no que ela levava jeito. Ela trabalhava com empregada doméstica, ajudava em casa 

a cuidar dos irmãos menores assim como meu pai. Eles não chegam a ser os mais 

velhos, mas são uns dos mais velhos e é assim acabaram abrindo mão de parte da 

vida para ajudar os pais deles a criar os outros irmãos. Meus pais se casaram e 

minha mãe veio pra cá porque meu pai já morava aqui. No início achou difícil porque 

ela nunca tinha saído lá roça, veio pra cá, até fazer amizades. Como meu pai veio 

antes ele trouxe duas sobrinhas que moravam com ele e o vínculo de amizade da 

minha mãe foi começando daí. Naquela época por causa do êxodo rural várias 

pessoas de cidades próximas acabaram migrando pra cá e a gente conhece várias 

pessoas que moram aqui que são de cidades próximas ou até mesmo da mesma 

cidade de onde meus pais vieram. Minha mãe estava grávida de mim e quis visitar a 

minha avó e foi lá que eu nasci. Então eu sou mineira também, mas nunca tive 
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oportunidade de estar morando lá só durante o resguardo da minha mãe. Depois do 

resguardo nós retornamos para cá. 

Comecei a estudar a educação infantil numa escola desta prefeitura, eu 

sempre gostei muito de estudar, brincar de escolinha. Não sei se era porque a minha 

mãe tinha o que colocavam na cabeça dela, que ela não levava jeito, ela tinha o 

receio dos filhos puxarem ela e herdarem toda aquela dificuldade que ela teve  e ela 

procurava comprar sempre livrinhos, mesmo ela não sabendo ler ela fingia que 

estava lendo histórias. Eu e os meus irmãos, eu tenho dois irmãos mais novos que 

eu, o primeiro tem diferença de 3 anos de mim e o segundo de 4, acreditávamos 

fielmente que ela estava lendo pra gente. Ela sabia juntar as letrinhas, mas não era 

aquela leitura fluente, com entendimento e tal. Na escola eu sempre tive facilidade 

não de aprender, mas de fazer umas ligações, você fala uma coisa e eu logo já 

percebo. Estudei dois anos nesta escola de educação infantil e na época tinha o que 

se chamava de prezinho e eu já aprendi a ler nesta época e comecei a ser a 

professora da minha mãe. Eu e minha mãe brincávamos de escolinha. Ela me 

ensinava e eu a ensinava. Ela terminou de se alfabetizar junto comigo. Ela fazia as 

atividades comigo, mas ela sempre me mostrava que sabia, mas na verdade ela 

estava aprendendo também. Mais tarde é que eu vim a perceber que a brincadeira 

tinha outra intenção e às vezes eu via ela lendo algo para o meu pai e ele dizia que 

não era assim e perguntava o que ela havia entendido.  

No prezinho as crianças tinham uma idade que não dava para ingressar na 

primeira série, e como eu fazia aniversário no segundo semestre eu precisaria fazer 

mais um ano escolar, só que a educação infantil também não cobria essa turma 

desta faixa etária então a gente ia para o prezinho no prédio do fundamental mesmo, 

naquela época era do estado e eu já sabia ler e escrever, eles queriam me colocar 

na primeira serie só que minha mãe não aceitou porque eu queria continuar com a 

turma que eu estava e eu falava que se eu fosse para a 1ª série eu não ia querer 

aprender mais nada e batia o pé. Hoje eu agradeço, porque às vezes esta diferença 

de seis meses que muita gente acha que não faz diferença para a maturidade dos 

alunos a gente vê que faz. Sou grata a minha mãe por ter me respeitado enquanto 

criança. Estudei nesta escola até a 8ª serie. Só que meu irmão do meio sempre teve 

muita dificuldade de aprendizagem até mesmo por problemas neurológicos, que ele 

tem, até hoje, mas que aprendemos a lidar  e consideramos que é normal. Ele era 

dois por um. O que era esse dois por um? Dois anos na 1ª serie, para ir para a 2ª, 



 

 

108 

 

dois anos na 2ª para ir para 3ª série e assim por diante e teve uma época que foi a 

da alfabetização dele que foi diferente da minha e do meu outro irmão porque ele 

demorou bastante tempo para se alfabetizar. Ele fazia tratamento com terapeuta, 

psicóloga, fono. Minha mãe correu muito com ele, os problemas vieram por causa de 

um atraso no parto, foi a justificativa que o médico deu para esse atraso com relação 

a aprendizagem e neste período de alfabetização dele o estado entrou em greve e 

ficou muitos meses em greve durante este ano, tivemos aulas aos sábados para 

repor os dias de greve e a sala desta professora do meu irmão estava bastante 

defasada. Neste ano meus dois irmãos já estavam na mesma sala porque o mais 

novo já havia apanhado o do meio porque ele havia sido reprovado e outro o 

alcançou e a professora chegou a convidar numa reunião de pais, os pais ou alguém 

que estava estudando o magistério que quisesse ir ajudá-la na sala de aula com as 

crianças. Eu ainda não estudava magistério, eu ainda estava no colégio mas vendo 

meu irmão, que estava precisando resolvi colaborar. Eu ia duas vezes por semana 

ajudar as crianças na sala, e foi daí que já foi sem ter consciência, porque eu nunca 

brinquei de escolinha com intenção de ser professora, eu gostava era de brincar era 

de casinha de lavar, passar era uma coisa mais prendada assim de Amélia mesmo, 

nada do lado educacional e eu fui pela dificuldade do meu irmão e pelo apelo da 

professora. Ela pediu tão encarecidamente na reunião e eu estava lá com a minha 

mãe. Propus-me a ajudar e nisso uma colega da minha mãe estava com  o filho com 

bastante dificuldade também e eu e uma colega minha resolvemos fazer aula de 

reforço para eles na garagem da minha casa. Eu me lembro que a gente ganhava 

dinheiro da minha mãe e do meu pai e a minha amiga também e nós juntávamos e 

nós comprávamos a aprendizagem das crianças. Se eles fizessem bonitinho nós 

dávamos gibis, balas e nós brincamos, brinquei não, para mim não era brincadeira 

porque eu estava fazendo sério as atividades com meus dois irmãos, os irmãos da 

minha colega e os filhos da colega da minha mãe na garagem da minha casa, onde 

tinha lousa e a coisa toda. Chegou uma hora que a gente viu que eles não estavam 

nem aí, eles queriam só os docinhos e as balinhas e nós paramos com essa história 

de ficar ensinando. 

Quando eu concluí a 8ª serie eu falei que eu não ia fazer esse tal de normal. 

Eu queria ter logo uma profissão e eu nunca fui de querer depender dos meus pais e 

eu queria fazer faculdade. Eu só tinha isso na minha mente. Queria fazer uma 

faculdade! Eu não sabia do que, queria ter um diploma, não sabia se era pelos 
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valores que meus pais davam nisso e eu fui meio que interiorizando. No ano que 

estava concluindo a 8ª série, saí dando tiro para todo lado, prestei vestibular na ETI 

para fazer processamento de dados, no SENAI para cerâmica, tudo que era coisa eu 

estava fazendo e eu estava passando próximo a Maria Iracema,  no centro, e vi uma 

fila enorme e curiosa  como eu sempre sou, fui saber o que  estava acontecendo e 

me explicaram que eram fila para o vestibulinho do CEFAN.Fui perguntar o que era 

o CEFAN e fiquei sabendo que era negócio de magistério e que se estudava o 

período, tinha um bolsa no valor por volta do salário mínimo e que se fazia o estágio  

e eu via falar: _ O estagiário, estagiária!  Eu não sabia bem o que era nada disso. 

Achei interessante, liguei para minha mãe e ela fez a inscrição. As provas foram 

todas na mesma época. Fiz a de processamento de dados, de cerâmica e a do 

CEFAN. O primeiro resultado que saiu foi a do CEFAN, falei para minha mãe para 

garantir a minha vaga e falei: _ Faz minha matrícula porque é isso que eu vou fazer. 

Teve uma semana de início de aula, quando saiu o processamento de dados da ETI. 

Fui chamada, mas eu já havia criado vínculo com a turma do CEFAN, já estava 

ficando o dia todo, estava gostando e tinha recurso financeiro e estágio garantido. 

Pensei se eu for para o processamento de dados não é algo que me atrai muito e 

optei por ficar mo magistério mesmo. 

Inês _ E como foi este período seu no magistério e fazendo estágio? 

Entrevistada _ Muitas decepções e alegrias também, porque você ter o 

estágio junto, você via que o discurso de sala de aula dos professores, não era os 

mesmos. A gente era muito formada para usar sucata, porque vocês vão lidar com 

crianças de periferia, crianças que não tem recursos, e realmente os estágios que 

eles nos colocavam para fazer eram em escolas de periferia eram crianças com 

necessidades de aprendizagem, sociais, econômicas, salas lotadas que eram do 

estado e que não tinham recursos de materiais para se usar. Na verdade foi tudo 

aquilo só que quando eu me formei eu fui trabalhar numa escola particular e eu tive 

outro aprendizado do que eu havia estudado no que diz respeito ao desenvolvimento 

infantil, a psicologia. Com relação à questão histórica da educação era padrão, mas 

o que mais eles tratavam nas aulas de metodologia nas aulas de matemática, de 

língua, de artes era pouco aplicável porque na escola particular eu quase não 

precisava usar sucata, tínhamos recursos, eles até proibiam usar sucata porque a 

consciência ecológica que nós temos hoje, quase não existia não se dava a ênfase 

que se dá hoje. Eram papéis que eu nem nunca tinha ouvido falar que existia, eu 
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conhecia o que? O de seda porque meus irmãos faziam pipa, o camurça que era um 

papel gostoso de passar a mão, o crepom, eram estes e cheguei lá eram muitos que 

eu nem nunca tinha ouvido falar. Precisei dar uma rebolada! Foi nesta época que eu 

comecei a entender o que era ser professor.  É você lidar com o que você tem ou 

com o que você não tem, com a falta de material, ou com material demais, que é o 

que você encontra hoje. Laboratório de informática, novos recursos, é biblioteca, 

ateliê de artes. Você se depara com aquilo e se você não usa você está sendo 

injusto porque é direito da criança, se você usa de qualquer jeito você está 

desvalorizando o recurso. Quando eu tive esta sala que foi tão diferente da minha 

experiência no magistério eu pensei: Puxa! É mais difícil do que eu imaginava! E 

criança é criança em todo lugar, pai é pai em todo lugar independente se o poder 

aquisitivo é maior ou menor. Lógico que as questões, principalmente 

encaminhamentos médicos é mais rápido é mais prático, mas você é mais submissa 

porque eles acham que você está recebendo para aquilo e te humilham muito. E o 

magistério não me deu oportunidades de estar conhecendo e nem foi comentado, 

mas foi bom e valeu pena porque logo cedo eu tive  as duas visões. 

Inês _ Como foi seu início na prefeitura e como as escolas se organizavam? 

Entrevistada _ Eu vim para a prefeitura e fui trabalhar na educação infantil, 

numa comunidade carente, onde não tínhamos tanque de areia, jogos pedagógicos 

e nós construíamos com eles, as brincadeiras simbólicas que eu valorizo bastante 

principalmente para as crianças com defasagem na aprendizagem, defasagem de 

língua. Os jogos, as brincadeiras simbólicas te dão muitos recursos para que você 

consiga saber o que a criança sabe o que ela domina. Eu sempre levei restos de 

brinquedos meus ou dos meus irmãos, ou que a gente pedia dos pais, doações. 

Nesta época eu fiz também a pedagogia, já que eu estava no ramo resolvi fazer a 

pedagogia já estava efetiva na prefeitura. Formei-me em dezembro de 95 e em 

janeiro de 96 e iniciei nesta escola particular e fiquei até quando eu iniciei na 

prefeitura em 2000. Eu cheguei a dobrar com outra escola particular, mas não 

estava valendo a pena por causa do desgaste que causa dois períodos, na verdade 

nós gostaríamos de trabalhar um único período para o planejamento mais 

direcionado, isso é uma das coisas que eu vi desde cedo. Quando eu entrei na 

prefeitura queriam que eu continuasse na escola particular, mas abri mão para me 

dedicar só à prefeitura, porque o momento era outro e já se tinham muitas crianças 

com dificuldades de aprendizagem, mas o que se diz hoje sobre inclusão, não era 
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muito divulgado na época. A gente supõe que já estava em estudo porque até 

chegar a nós, muita coisa já havia sido discutida sobre o assunto, mas não se tinha 

essa história de sala reduzida, acompanhamento, não se via falar tanto na equipe 

técnica, na verdade nem coordenador no infantil eu tinha, a gente ficava numa 

escola do fundamental, era o diretor que nos amparava, sem ter conhecimento e 

andamos mesmo com as nossas pernas. Às vezes aparecia uma orientadora, mas 

eram tantas as escolas que ela tinha, que quando ela aparecia dava uma orientação 

.Tínhamos uma colega que tinha um conhecimento maior porque tinha vivenciado e 

nos orientava e o que a gente lia dos referências porque eu ia me amparando mais 

no que a prefeitura propunha no referenciais. Lia tudo de cabo a rabo e tentava 

seguir e amparar as crianças. Eu via crianças que precisam de encaminhamentos 

para fono, psicólogo, terapeuta e a gente ficava meio amarrado, não sabia como 

fazer e pouco contato a gente tinha com quem podia nos orientar, e quem podia 

tinha um monte de coisa para fazer Eu espero que estas crianças tenham 

encontrado pessoas mais esclarecidas que puderam encaminhá-las. Se na época eu 

conhecesse um pouco do que eu conheço hoje, com certeza, daria para 

encaminhar. Agora com a divulgação, com a divisão de atribuição, envolvem muitas 

questões pedagógicas, políticas. Depois eu voltei a dobrar  agora  com o 

fundamental também na prefeitura. Na verdade eu sempre dobrei ás vezes com 

escola particular, ou fazendo carga suplementar, em 2003 eu tive problemas com a 

minha filha em casa, ela estava sentindo carência afetiva por estar ficando distante 

de mim e eu optei por ficar com ela. Em 2004 eu voltei a dobrar período, os dois 

cargos nesta prefeitura. No início eu era do infantil, mas por falta de salas fui para o 

fundamental em 2001, foi outra experiência porque  eu só havia trabalhado com o 

infantil. Comecei no fundamental com uma 4ª série, numa escola distante, eu tinha 

um aluno de inclusão ele tinha deficiência mental Numa turma de 9 e 10 anos, tinha 

esse aluno com 15 anos de idade  e um hiperativo, que eu soube que mais tarde foi 

diagnosticada a hiperatividade, que na época ele não tinha. Nessa turma eu não tive 

ninguém da equipe técnica na minha sala de aula, a diretora é que era uma parceira 

muito grande. Era e é uma profissional excelente, que além de ser muito competente 

na parte administrativa é muito presente na parte pedagógica, era ela que me 

orientava que assistia às minhas aulas de vez em quando e me dava dicas de como 

trabalhar com estes alunos. E nas minhas salas desde quando eu iniciei na 

prefeitura eu tive alunos com necessidades especiais na sala de aula, ora 
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diagnosticadas, ora não, e aquelas com dificuldades educacionais, que 

neurologicamente não tem nada, mas que apresentam muitas dificuldades de 

aprendizagem, que você tenta de várias maneiras e você não consegue uma 

resposta para o objetivo que você propôs, mesmo você revendo, seu objetivo, seu 

planejamento e que muitas vezes passa despercebido porque copia ou porque elas 

percebem o que você quer ouvir de resposta e não porque elas pensaram naquilo. 

Inês _ Você já estava com alunos com necessidades especiais na sala 

regular e estava fazendo a graduação, o tema da inclusão já estava sendo 

discutido? 

Entrevistada _ Na graduação eu vi muito pouco com relação à inclusão, eu é 

que ia muito atrás, o pessoal vivia me perguntando por que eu ia fazer pedagogia se 

era o repeteco do magistério. Tinha também a lei que você tinha que concluir a 

pedagogia, mas eu já era efetiva e a lei não ia me atingir e isso pouco me importava 

na época.  O que eu queria era ter o diploma de graduação porque era uma coisa 

que eu tinha embutido dentro de mim. Eu não acreditava que poderia ser repetição. 

E eu não valido como repeteco porque eu tinha a vivência da sala de aula, era um 

estágio constante e eu levava muito do que eu vivenciava na sala para questionar na 

faculdade. O que eu estudei com relação à inclusão foi mais voltado para esta 

deficiência mental deste aluno que eu tinha porque eu colocava, eu levava para a 

faculdade. Eu tive uma orientadora que me ajudava e foi bacana comigo, porque 

tinham alguns professores lá que você colocava questões e eles só te indicavam 

bibliografia e não queriam discutir o tema. A discussão com relação à inclusão era 

muito superficial. O que eu tive foi com relação a esse aluno. 

Inês _ E como foi quando você veio para esta escola?  

Entrevistada _ Quando eu vim pra cá eu já tinha terminado a faculdade foi 

em 2003. Outro choque! Morrendo de medo! A direção faz a atribuição, conversa 

com cada funcionário em particular, acho que para ficar analisando , vendo o perfil, o 

histórico profissional da professora, até se questionou na época as preferências que 

nos tínhamos por séries, mas a palavra final, a decisão é dela. Eu fiquei muito 

ansiosa, muito nervosa porque eu queria a 4ª serie que era o que no fundamental eu 

tinha segurança e quando ela falou 1ª série minhas pernas bambearam e eu pensei: 

Será que eu vou dar conta? Eu vou ter que ensinar a ler e a escrever e não era igual 

na escola particular que eu trabalhei, eram crianças de 3 e 4 anos, a gente 

trabalhava a alfabetização mas de uma maneira tranqüila e agora eu tinha, era 
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obrigada. Tinha que mostrar resultados com a turma, eu sentia um peso muito 

grande e se ouvia dizer que era muito cobrada. Quantos alfabéticos? Quantos não 

alfabéticos? Mas ao mesmo tempo em que se discutia quantos alfabéticos se 

discutia aquela avaliação processual, o erra construtivo, só que na hora final isso 

não era pontuado, era cruamente o número das hipóteses e me assustava um pouco 

no começo, eu tinha vontade de fazer algumas coisas, mas ficava pensando se era 

certo ou errado, faço ou não faço,e ela vinha e falava faz e eu ia em frente. No 

primeiro ano aqui eu estava à tarde eu tive a B. uma aluna não diagnosticada, e 

progressão automática da 1ª para a 2ª e que na 2ª foi reprovada dois anos. No outro 

ano eu tive o V. e o E. Que estão atualmente na 3ª serie aqui na escola muitas 

dificuldades, sem diagnóstico, no outro ano eu tive a T. que era normal até os 5 anos 

de idade mas sofreu um acidente e ela não andava, não falava e a gente trabalhou 

muito com o que ela havia preservado do cognitivo. Ela saiu alfabética, mas não 

grafava direito e a gente usava muito as letras móveis, foi quando começou a 

implantar os laboratórios de informática e a gente foi adaptando colocando colméia 

no teclado para que a mãozinha dela não batesse naquele monte de tecla e foi aí 

que começamos a fazer adaptações porque ate aí, no primeiro ano com a B. eu não 

tive acompanhamento, eu não sabia diferenciar uma atividade da outra eu fazia as 

minhas adaptações, mas não tínhamos as trocas. 

Inês _ Você tem presenciado toda a organização da rede e da escola para 

receber as crianças com necessidades educacionais especiais, como tem sido todo 

este processo? 

Entrevistada _ Eu estou aqui desde o início quando a escola começou a 

receber as crianças com necessidades especiais e as adaptações sendo feitas e 

como?  Conversando com outras professoras, é que eu sei a maioria das coisas que 

eu sei hoje, teve uma fono aqui na época que eu estava com o I. Hoje está na 2ª , 

era do grupo da EOT que estavam com ele.  Era um grupo maravilhoso, que me deu 

dicas. Não é receita que o professor quer, ele quer dicas, se deu certo com uma 

professora que ela conhece, qual o problema dela comentar, e essa professora fazer 

adaptação com base na experiência da outra mas a gente sente que tem algumas 

pessoas que nem querem  falar sobre isso , querem que você se vire por  si só ou 

para dizer que eu falei pra ela fazer assim! Eu estou fazendo novamente esta 

formação voltada às questões da linguagem, com a fono, mas apesar do contato 

com professores que tem outras crianças fica mais a questão: _Olha! Tem outras 
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professoras com crianças com muito mais dificuldade do que eu! Oh! Realmente os 

progressos que eu tive com meu aluno... Mas eu acho que dentro do curso deveriam 

ter momentos para a gente fazer as trocas mais claramente, deveriam agrupar os 

alunos pela semelhança das necessidades, porque neste curso nós temos alunos 

que não falam nada, alunos que nem se mexem alunos que falam um pouco, alunos 

que usam pranchas. Era preciso agrupar as professoras para permitir que as 

professoras trouxessem suas experiências e não ficar só vendo vídeo. O vídeo serve 

para ver como a criança fala, mas deixar a professora manusear a atividade da 

outra, deixar que ela relate como é que ela fez aquela atividade e não ficar só vendo 

o vídeo. O que eu vejo também muito é que o pessoal critica muito: _Ah! Você 

deveria ter feito assim! E não valoriza o que o professor fez. A proposta do curso é 

muito boa tem prática e ajuda, é dentro do horário de trabalho, porque nós temos 

compromisso com outras questões, eu não acho ruim o horário. O que nós temos é 

que melhorar esta proposta, avaliar a forma como ela está sendo conduzida para 

aproveitar melhor este horário de formação. Outro exemplo é com relação a 

distância de um encontro e outro é longa demais. Outra questão que eu coloco é 

com relação ao estagiário de inclusão deveria existir, mas na sala que tem alunos de 

inclusão deveria ter auxiliar de educação voltado para a inclusão assim como as 

creches tem os auxiliares de educação, se tivéssemos também o auxiliar de 

educação que acompanhasse aquela escola, aqueles alunos e que esse auxiliar 

também participasse da formação. 

Inês _ Você sente falta de mais pessoas ajudando no trabalho com as 

crianças com necessidades especiais? 

Entrevistada _ A gente só tem uma estagiária de inclusão, é só ela que 

auxilia o trabalho, e quando ela não está, ou precisou sair como foi o caso da 

estagiária daqui, e entrou outra que não tem ainda nenhuma habilidade, é 

complicado. As meninas que eu tenho este ano são duas, elas já têm um ritmo, tem 

dificuldade com quebra na rotina, se a gente muda a rotina de repente elas ficam 

desorientadas e isso aconteceu com a troca da estagiária, elas já estavam 

acostumadas com a S., habituadas com a presença dela naquele dia, naquele 

horário, elas ficaram grudadas em mim esperando para fazer alguma coisa. Elas são 

limitadas na forma de você falar. Se você pergunta: _Com que letra acaba? Elas 

ficam te olhando e você precisa reformular a pergunta. E até a professora conseguir 

passar tudo para a estagiária ou ela ter a oportunidade de perceber o ano já chegou 
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ao final. A nova estagiária está no primeiro semestre da faculdade, eu não cheguei a 

conversar com ela a respeito de que orientações ela recebeu sobre o trabalho, mas 

quando a S. entrou, eu estava com o I. e ela não teve nenhuma formação isso a dois 

anos atrás quando ela entrou, veio a ter formação depois que ela já estava com a 

criança, mas isso passou tempo, elas estão sempre aguardando as orientações do 

professor, eu tenho que pensar o que vou fazer com o aluno  e tenho que orientar 

como a estagiária vai fazer e ficar indo e vindo, no começo, até ela pegar  a 

dificuldade do aluno incluído, a dificuldade da sala, das crianças que tem mais 

facilidade, ainda tem ela para ficar orientando, porque criança com necessidade 

especial cada uma tem a sua especificidade assim como os outros também tem só 

que estas são mais  visíveis. 

Inês _ Esse ano você tem duas crianças com necessidades especiais como 

vem sendo o seu trabalho na sala de aula? 

Entrevistada _ Não é fácil! Elas são fáceis de lidar, a natureza delas colabora 

muito, elas não têm o tempo de espera, uma interfere muito nas atividades da outra. 

Elas têm uma ligação muito forte uma com a outra. Às vezes quero fazer uma 

intervenção com a R. e a S. intervém pelo meio e o tempo de concentração das 

duas é mínimo uma esta fazendo alguma coisa, cai um lápis e a outra pára e chama 

a colega. É complicado neste sentido, eu não consigo dar atenção merecida tendo 

as duas na mesma sala, agora na rotina elas têm boa compreensão, mas na parte 

pedagógica é quase impossível. 

Inês _ E as outras crianças como vem lidando com a questão do diferente na 

sala? 

Entrevistada _ Esta turma de agora já está acostumada porque a R. já veio 

com eles da educação infantil e a conversa que eu precisei ter foi com crianças que 

não tinham vivenciado a experiência na educação infantil e eles até ajudaram a estar 

colocando. Um dos alunos veio chamando as meninas de doente e um dia ele faltou 

e eu  perguntei o motivo e ele disse que era porque ele estava doente eu aproveitei 

e falei para ele se era porque ele estava como a R. e a S., porque ele sempre falava 

que elas eram doentes. E ele disse que não que era porque ele estava com gripe e 

eu perguntei se a R. e a S. estavam com gripe. Foi preciso este tipo de conversa 

para que alguns entendessem as dificuldades de aprendizagem e de 

comportamento que elas têm em relação a eles, explicando por outro lado. Eles têm 

a questão de querer proteger e fazer tudo por elas, é outra coisa que você precisa 
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trabalhar porque o nosso maior desafio é criar a autonomia nestas crianças de 

inclusão não é serem protegidas e não prepará-las pra nada é incluí-las, o que elas 

têm direito os outros também tem e vice versa.  

Inês _Como você vê a escola hoje no processo de inclusão? 

Entrevistada _Por serem casos diferentes, eu me sinto assim, antigamente 

se tinha muito mais dó, uma rejeição maior, os professores olhavam meio assim: 

Será que fulano está na minha lista. Hoje está mais tranqüilo e a gente sabe que 

qualquer sala que você pegar vai ter um desafio, qualquer sala vai ser ter uma 

inclusão ou mais. Eu só acho que se tem um mistério muito grande por trás disso, 

mesmo sabendo que todos vão ter, o aluno é só daquele professor, não é da escola, 

os outros profissionais conhecem as minhas alunas de vê-las andando pela escola 

porque elas são serelepes , beijam, abraçam, mas eles não sabem do que elas são 

capazes, quais são as dificuldades que elas têm, mesmo sabendo que no próximo 

ano pode ser deles. Uma pessoa me disse que se compartilhamos dessas 

capacidades e dificuldades estamos expondo este aluno. Eu não acho que é expor, 

a gente não quer expor, você chegar e falar para o grupo escola como é a aluna 

como é o trabalho com ela não é expor. Você tem uma aluna que foge da sala, que 

é o meu caso, ninguém sabe, ela não tem aparência física de deficiência você dá 

uma bronca na menina manda para ir para sala, chama atenção e desestrutura e a 

menina não quer vir mais para a escola e até eu descobrir o que aconteceu porque a 

pessoa também por não saber como a aluna é não trouxe, mandou vir pra sala, a 

menina ficou perdida. Precisa partilhar! Não tem que entrar em detalhes, não é isso, 

outro exemplo é com o cadeirante falar: _ Pessoal quando essa professora chamar é 

porque ela tem um aluno que precisa levar ao banheiro, estejam prontificados a 

estar auxiliando, pois facilitaria tanto. Às vezes você esta sem estagiária, o pessoal 

está ocupado, faltou professor está sendo substituído, sala está sendo dividida para 

não suspender aula e você pede para um aluno chamar alguém e a pessoa demora 

e algumas crianças não esperam.  Banheiro, por exemplo, no caso do cadeirante.. 

Faz na roupa. A S. também precisa ser trocada sempre, no começo elas não 

mastigavam, elas engoliam inteiro, a Rafaela engasgava e o tempo que eu gastava 

ensinando a mastigar, as outras crianças querendo ir para o recreio brincar e eu lá 

ainda, não é só a aprendizagem, o retorno matemático, é lidar com questões de 

organização de sala, por exemplo: _A sua agenda é recado para a mamãe, não é 

para escrever, deixa aqui. Elas não grafavam precisa preparar material, um xerox... 
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E você pede cota a mais porque elas precisam mais que os outros alunos e você 

precisa ficar implorando cota a mais. Chegam e falam: _ Professora sua cota 

estourou e precisa pedir autorização. São coisas pequenas, você vai pedir 

autorização e você encontrou a pessoa que dá a autorização ocupada e estas 

crianças são assim às vezes você está fazendo alguma coisa, ela te mostrou outra, 

você precisa parar e mudar. É naquele momento e você vai esperar o outro dia para 

retomar porque não pode tirar uma xerox e não dá tempo de você fazer aquela 

atividade. Quantas atividades eu perdi porque na escola tem material coletivo de 

letras móveis, disso ou daquilo, e você viu que propôs uma atividade e você pensa 

se eu tivesse as letras moveis aqui? Você muda seu planejamento, vai procurar o 

inspetor. Não tem inspetor! Não tem com quem você deixar a sala, para poder 

procurar. Coisas simples que prejudicam o trabalho! 

Inês _ E quanto a estrutura física da escola? 

Entrevistada _ Às vezes estrutura física da escola contribui para esta 

dificuldade. Estamos muito isolados e muito distante da parte administrativa, quando 

não podemos ir ou não tem ninguém para ir buscar precisamos mandar os alunos e 

como os das 1ª séries, são pequenos, quase precisamos fazer um mapa explicando 

detalhadamente onde que eles deverão passar e o que fazer. Com o tempo eles se 

acostumam as meninas no início apresentavam dificuldade, mas agora já são 

capazes de irem ao banheiro sozinhas. Elas tem dificuldade de compreender o 

significado dos nomes de alguns espaços como refeitório, porque não são do 

convívio delas. Em relação a outras escolas as adaptações necessárias aqui são 

poucas, a quadra precisaria de algumas modificações, o pátio, o ateliê de artes. A 

gente acaba se conformado porque nossa escola já passou por muitas modificações 

é rampa para vir para as salas de aula que ficam num único corredor, rampa para os 

espaços de uso coletivo, para os banheiros, é banheiro adaptado, quando a ateliê 

for reformado já tem rampa que dá acesso a este espaço, o que dificulta o acesso é 

para ir lá para a secretaria mesmo. Realmente são pequenas modificações como o 

obstáculo na entrada da quadra. Nós já tivemos um deficiente visual que tropeçava, 

na época em que ele estudava aqui nem as rampas existiam e ele precisava contar 

os degraus, era complicado. Muitas modificações importantes foram realizadas. 

Inês _Você já teve em sua sala de aula muitas crianças com necessidades 

educacionais especiais você considera que ouve um processo de inclusão? 
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Entrevistada _ Alguns casos que já tive não, as meninas que estão comigo 

agora sim, eu acho que é um convívio possível, oportunidade enquanto ser humano, 

eu acho fabuloso! Mas quando se trata de alunos como a que tivemos aqui o ano 

passado, e que era para estar na sala integrada e não está por problemas de saúde, 

judiação, um desrespeito para com o ser humano ter que estar aqui. 

Inês _O que é inclusão para você? 

Entrevistada _ Inclusão é você estar junto é você fazer parte, não é só você 

estar lá no meio fazendo número, é você agir, sua opinião sendo levada em conta, e 

se você não é capaz de dar opinião a sua expressão ser respeitada a gente via 

crianças que eram um sofrimento estar aqui, que doía as costas ficar sentadas aqui 

durante cinco horas, estar numa sala de aula com uma grade que a gente tem, ás 

vezes só de liberar para que esta criança pudesse ficar por meio período, ter uma 

jornada reduzida, já valeria a pena e  que muitas vezes não é permitida porque se é 

o professor que sugere é porque ele é um preguiçoso e quer se ver livre da criança, 

é mais fácil julgar por esse lado do que enxergar como uma necessidade. Para as 

meninas que estão comigo este ano é tranqüilo eu modifiquei um pouco a rotina, 

coloquei o dia do brinquedo, que não tem, houve a necessidade delas estarem 

sendo atendidas na sala de recursos no horário de aula, uma delas não estavam 

sendo, e colocamos a necessidade porque ela não ficava quase em casa, num dia 

ela vai para a fono, no outro vai para a psicóloga, no outro vai para a terapia 

ocupacional, nos outros dois dias ela vinha para a sala de recursos e ela não sabia o 

que era ficar em casa. Agora tem a possibilidade dela estar em casa, chega mais 

descansadas, não fica só aqui na sala e tem um trabalho com outra pessoa que é a 

professora da sala de recursos. Essas meninas têm pouco contato com outras 

pessoas, elas não têm costume de dormir nas casas de amiguinhas, não passeiam 

com os tios, a família tem receio de deixá-las com outras pessoas, é proteção a 

gente entende! Os pais têm um respeito considerável por nós. Esse contato com a 

professora da sala de recursos no horário da aula facilitou. Elas podem ficar mais 

em casa, perto da família, podem assistir TV e outras coisas. 

Inês _ Que fatores você considera são responsáveis pelo aumento das 

matrículas destas crianças  nesta escola? 

Entrevistada _ Acho que é pela direção aceitar, eu nunca presenciei a 

direção negando a matrícula de nenhum aluno, e acho que isso acontece em outras 

escolas, não por ter visto. Mas por ter ouvido comentários. O exemplo é aluna que 
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estuda na 2ª série da tarde, fiquei com ela no período em que ela foi transferida para 

cá, ela veio de outro bairro daqui e na escola que é bem mais próxima da casa dela 

foi dito que  não havia vaga e ela veio para cá. Depois nós ficamos sabendo que 

outra criança  foi matriculada nesta escola. Acredito que foi negada a matrícula à 

aluna porque a mãe falou das necessidades da filha. O outro aluno que foi 

transferido daqui para lá, a mãe não falou que o filho era portador de necessidades 

educacionais especiais e conseguiu a matrícula e quando chegou o relatório daqui é 

que a escola pôde observar as necessidades do aluno, na verdade ele não tinha um 

diagnóstico, mas suas dificuldades vinham sendo acompanhadas pela nossa escola. 

E você vê como que uma menina que era também para a primeira série, não tinha a 

vaga e outro vai e consegue no mesmo ano só porque a mãe não falou das 

necessidades, os dois procuraram vaga na mesma escola. Muitas vezes as crianças 

são encaminhadas para cá porque algumas escolas não têm acessibilidade é mais 

fácil pagar o transporte do que liberar verba para reforma de escola, não sei se é 

esse o motivo, outro caso é como o de um aluno que eu tive em outra escola, 

souberam que a professora da sala de recursos daqui era uma pessoa competente e 

a mãe tinha vontade de matricular o filho para que o filho tivesse oportunidade de 

freqüentar a sala de recursos só que ele acabou ficando próximo da casa dele pois 

era a prioridade.  

Inês _ Que sugestões você daria para que estas crianças possam ser mais 

bem atendidas já que a cada ano as matrículas vêm aumentando? 

Entrevistada _ Penso que na prefeitura e na escola deveríamos ter uma 

ligação mais forte entre a educação e a saúde porque  são crianças que estão sendo 

atendidas ou pela AVAPE... ou por outra associações, mas que para serem 

atendidas demora, a demanda é muito grande,  a rede também tem especialistas 

tem fono, tem neuro, tem psicólogos,deveria ter uma ligação maior porque para você 

fazer um encaminhamento e para a criança conseguir um atendimento demora. A 

gente percebe que existe algum problema e necessita que um profissional avalie. O 

trabalho com equipe técnica é muito distante do professor. Um exemplo quando vem 

alguém e observa o aluno a devolutiva não é para o professor, a devolutiva é com a 

coordenação e cada um tem uma interpretação.Porque não se pode colocar alguém 

por meia ou uma hora  na sala para poder se ter uma conversa com o profissional 

especializado? Eu acho que essa devolutiva é muito difícil sem elas conhecerem o 

aluno. Elas estão distantes também do aluno, às vezes comento das meninas ou de 
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outro aluno a OP, por exemplo, nunca viu, não sabe como é e quem é a criança. 

Outras crianças, como dois alunos que estão na 3ª serie, o quanto seria necessário 

alguns acompanhamentos. Não é caso só de conselho tutelar, é uma questão da 

saúde também. Vamos ver onde mora, a constituição familiar, quantos irmãos, vem 

desde o planejamento familiar. Às vezes você precisa de um raio x, estamos em 

junho e precisa esperar até setembro. Falta parceria! Não dar para jogar um 

problema para o outro é fácil eu tirar os problemas das minhas costas e colocar no 

outro. Não é isso! O trabalho cooperativo facilitaria para o aluno, ajudaria o professor 

e o aluno, porque muitas vezes o profissional da saúde especializado detecta um 

problema, por exemplo, na visão, que você não percebeu, às vezes ele só foca um 

campo da visão e você não sabe, nestas situações o diagnóstico não o essencial, 

mas ajudaria! Você poderia ter dicas de como lidar com dificuldade às vezes numa 

situação de perda visual. Qual é o melhor lugar? É no meio da sala e não na frente, 

a luz... São coisas assim. Outra coisa que precisa ser feito aqui na escola é a gente 

conversar mais sobre o aluno, nós termos alguns HTPCs, reuniões pedagógicas, 

não para se fazer  formação geral sobre alfabetização ou de matemática e sim uma 

formação onde o professor tenha oportunidade de expor as situações que passa 

com o aluno e para nós enquanto escola tentarmos ver o que nós podemos fazer por 

ele, que atividades o grupo e a coordenação pode estar sugerindo, não é ficar só 

observando. Teve um ano que eu pedi para que pegassem dois alunos meus e 

fizessem sondagens, porque às vezes o jeito de você questionar, a sua intervenção, 

uma palavra que você usa diferente, faz com que eles despertem com um olhar 

diferente. 


