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RESUMO 

O ambiente escolar é muito rico de histórias, de momentos, de aprendizados e de 

experiências. Todo professor sempre tem muito a contar. 

A diversidade de pessoas nesse universo faz com que tenhamos um cotidiano 

escolar sem rotinas, sem limites para a criatividade. 

Quando se depara com algo novo ou inesperado, o professor parece se transformar 

num agente inovador; conquistar o espaço, a situação de maneira a dominá-la e, 

nas mais variadas oportunidades, surpreender com estratégias enriquecedoras. 

Nesta pesquisa temos a oportunidade de compartilhar vivências únicas e singulares 

que possibilitaram contribuir para as já existentes no campo do fazer pedagógico 

com alunos com necessidade educacionais especiais. 

Experiências frustrantes também ocorrem no espaço escolar, porém na busca por 

dar a voz ao professor que desempenha o atendimento educacional especializado, 

relatamos aqui as experiências de sucesso. Com isso registramos a contribuição de 

um colégio da rede particular de ensino que tem como uma de suas metas a 

educação para todos. 

Palavras-chave: necessidades educacionais especiais; desafios; estratégias. 

 

ABSTRACT 

The school environment is very rich in stories, moments, learning and experiences. 
Every teacher always has a lot to tell.  
 
The diversity of people in this universe makes us have a school daily life without 
routines, without limits for creativity.                                                                                                                                      
 

When faces with something new or unexpected, the teacher seems                                              
to transform himself in an innovative agent, conquer space, the situation, in order to 
dominate it and in varied opportunities, amaze us with enriching strategies.                     

In this research, we have the opportunity of sharing unique and singular experiences 
that allowed us to contribute to the existing ones in the pedagogical field with 
students with special educational needs.                                                                          

Frustrating experiences also occur in the school environment; however, in the 
seeking to give voice to the teacher who develops the specialized educational 
service, we report here successful experiences. Then, with this, we report the 
contribution of a private school that has as one of its goals, education for all. 

Keywords: special educational needs; challenges; strategies. 

 



 
 

SUMÁRIO 

 
MEMORIAL ......................................................................................................................................... 10 

INTRODUÇÃO .................................................................................................................................... 18 

CAPÍTULO 1 – Travessias na busca pela efetivação de uma escola inclusiva ....................... 20 

1.1 O atendimento às necessidades educacionais especiais ..................................................... 23 

1.2 Breve histórico da Escola Inclusiva .......................................................................................... 24 

1.3 Políticas governamentais Inclusivas ......................................................................................... 25 

1.3.1 Declaração de Salamanca ...................................................................................................... 26 

1.3.2 Decreto de Guatemala ............................................................................................................. 27 

1.3.3 Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva – 

janeiro/2008 ......................................................................................................................................... 30 

CAPÍTULO 2 - História de vida, relatos e experiências no Atendimento Educacional 

Especializado na rede particular de ensino .................................................................................... 36 

2.1 Atendimento Educacional Especializado no Contraturno ..................................................... 44 

2.2 Acompanhamento individualizado ............................................................................................ 44 

2.3 Parceria profissional .................................................................................................................... 47 

2.4 Currículo Adaptado ...................................................................................................................... 50 

2.5 Contraturno – uma possibilidade ... .......................................................................................... 52 

2.6 Ambiente, recursos e materiais diferenciados ........................................................................ 57 

2.7 Avaliação ....................................................................................................................................... 58 

CAPÍTULO 3 – Trilhas pedagógicas – estratégias, desafios e conquistas ............................... 60 

3.1 Professora Mary Aparecida Zanin ............................................................................................. 61 

3.2 Professora Mirian Sofiatti............................................................................................................ 64 

3.3 Travessias, trilhas e caminhos pedagógicos ........................................................................... 66 

3.4 Professor: agente de transformação ........................................................................................ 69 

CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................................................. 71 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................................ 75 



10 
 

MEMORIAL 

Sonhos, intuições, buscas, desafios, enfim, VIDA 

 

Atualmente, exerço a função de Orientadora Psicopedagógica, mas iniciei 

minha carreira como educadora aos dezoito anos. 

Sou de família de educadores. Meu avô paterno e meu pai foram professores. 

Perdi meu avô ainda criança, por isso, tenho poucas lembranças dele, mas toda a 

minha família diz que sou muito parecida com ele na maneira calma de falar e no 

gosto por fruta, especialmente, por gostar muito de uva Itália. Já meu pai, tive o 

prazer de conviver por um bom tempo, apesar de sempre achar que ainda tinha 

muito a aprender com ele.  

Há 10 anos, meu pai faleceu sem adoecer, simplesmente seu coração cansou 

e parou de bater. Seu Marinho, meu grande incentivador e admirador.  

Sempre tive medo de desapontá-lo. Gostava muito de contar meus avanços 

profissionais e de compartilhar meus aprendizados, meus estudos. A seriedade, a 

honestidade e a dedicação foram exemplos que vi nele e recebi como herança de 

meus pais, assim como, meu pai me deixou seu uniforme de educação física da 

faculdade que ele tanto amou, a USP – Universidade de São Paulo. Minha mãe, 

sempre compreensiva e dedicada, não poupou esforços para me auxiliar em minhas 

dificuldades escolares e até hoje é quem muito me incentiva e motiva a buscar 

realizar meus sonhos.  

A garra de dona Milca, minha mãe, a simplicidade e a grande sabedoria de 

vida fazem dela exemplo de mãe, mulher, serva de Deus e pessoa para minha vida. 

Tem batalhado durante toda sua vida na busca por manter a família unida e nos 

caminhos de Deus.  

Todos esses aspectos estão sedimentados em minha formação como pessoa, 

pois creio que primeiramente somos indivíduos, depois somos profissionais, pais e 

tantos outros papéis que desempenhamos em nosso cotidiano.  

Um aspecto forte em minha personalidade e sempre pontuado por 

professores, amigos e familiares é o de ser sonhadora, e o foco, que é fazer o 
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melhor onde estou, ensinamento dado por meus pais – não querer mudar o mundo, 

mas melhorar o espaço que ocupamos, acrescentar algo  às relações que 

traçarmos.   

Nascida no interior do estado de São Paulo, na cidade de Guaratinguetá, 

iniciei meus estudos na “Escola Estadual Professor Flaminio Lessa”, onde, na 

condução da saudosa professora Noemia, conheci o significado das palavras.  

 

Figura 1 – Turma da Escola Estadual Professor Flaminino Lessa 

 

Fonte: (Acervo pessoal, 1974) 
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Figura 2 – Kênia com 06 anos 

 

Fonte: (Acervo pessoal, 1974) 

 

Pelo bom relacionamento com os funcionários da escola, aprendi o trabalho 

em equipe que nos momentos de formação, ensinaram-me a valorizar nossa Pátria. 

Lembro-me do dia da semana em que cantávamos o Hino Nacional. Era de grande 

satisfação ser convidada a hastear a Bandeira Nacional.  

Queria sempre que minha mãe preparasse o melhor lanche para eu levar 

para a escola. Muitas vezes ela mandava bolo feito por ela, para que assim, minha 

amiga Tania topasse trocar de lanche comigo, pois ela costumava levar pão com 

doce e queijo feitos pela mãe dela e eu gostava muito. Até hoje aprecio essa 

combinação culinária. 

Após oito anos nessa escola, prestei “vestibulinho” para ingressar no Instituto 

de Educação, onde cursei o Magistério, durante quatro anos. No último ano do 

curso, fui para cidade vizinha, Lorena, onde me formei.  
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No Instituto, fiz amizades com raízes profundas, as quais mantenho vivas e 

fortes. Conheci educadores natos e professores rígidos. Toda turma temia pela 

primeira aula a ser ministrada na sala onde fazíamos o estágio da disciplina de 

Didática de Ensino.  

Na sala onde estagiava tinha um menino muito danado, sempre agitado nas 

aulas de sua professora. Eu o observava e pensava: “espero que no dia da minha 

aula ele falte, não saberei o que fazer com a indisciplina dele”. Bom, chegou o dia da 

minha aula. Tinha “treinado” em casa, minha mãe sempre me ajudando e 

incentivando, foi minha cobaia passando-se por aluna nos meus ensaios para 

ministrar minha primeira aula formal, pois na vida já havia desempenhado esse 

papel inúmeras vezes.  

O “tal” menino estava lá, até tive dores de barriga. E minha professora de 

Didática no fundo da sala me observando. Iniciei a aula, o menino na primeira 

carteira me olhava atentamente, desenvolvemos as atividades, solicitei que os 

alunos sentassem em duplas e tudo transcorreu com tamanha harmonia que nem eu 

acreditava. Ninguém arrastou carteira, nenhum barulho excessivo, o tal menino 

participou com vontade e dedicação. Daí já tirava uma lição de vida e profissional 

docente – prepare-se e dê o melhor de si, pois o retorno será inesperado. 

Realização total! 

Acreditava ter desvendado as diversas facetas do ser educador.  

Sonhadora, encontrei meu primeiro trabalho numa escola de educação infantil 

chamada Castelinho Encantado, em Guaratinguetá, e lá permaneci por apenas um 

ano, pois engravidei de meu primeiro filho e, por isso, parei de trabalhar por 

aproximadamente um ano. 

Iniciei o curso de graduação em Pedagogia assim que concluí o Magistério. 

Na época, podíamos optar por Orientação Educacional, Docência ou Direção 

Escolar. Minha escolha foi pela Orientação Educacional. 

Em 1992, com minha segunda filha com apenas 7 meses de vida, mudei para 

São Bernardo do Campo, cidade que mal conhecia. Tinha medo que roubassem 

meus filhos. Quando ia ao supermercado, colocava meus dois filhos quase que 

debaixo do braço para dificultar, caso alguém se aproximasse deles. Depois de um 
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ano em SBC, retomei a faculdade de Pedagogia na Universidade Metodista de São 

Paulo (UMESP). No mesmo período, passei a trabalhar como estagiária da 

recreação do Colégio Metodista no Rudge Ramos.  

Em quatro meses, fui efetivada como berçarista; função em que permaneci 

por dois anos e meio aproximadamente. A experiência com bebês e com 

atendimento aos seus pais me trouxeram valiosos aprendizados que têm sido 

aprimorados no decorrer de minha carreira.  

Grandes percepções e a habilidade de observação se aguçaram em mim, 

pois trabalhar com bebês requer atenção e agilidade na resolução de situações a 

qualquer momento. 

Em paralelo, estagiei numa escola de Educação Infantil ao Ensino Médio da 

rede particular de ensino, Centro Educacional São Carlos. 

Finalizei minha graduação em 1997. 

Participei do processo seletivo para professora de Ensino Religioso do 

Colégio Metodista e assumi as aulas do Ensino Fundamental 1. 

A experiência com as turmas de 1ª a 4ª séries, nomenclatura da época, 

possibilitou desenvolver destreza e articulação no trabalho com temas transversais 

para alunos de 7 a 10 anos. 

Por ser um colégio com processo de avaliação diferenciado e único, pude 

participar de reflexões acerca do assunto. Concretizei, em minha prática, uma 

avaliação processual, que muito enriquece o aprendizado do aluno, assim como o 

fazer pedagógico do professor. 

Nesse período, dei aula para grupos de alunos com necessidades especiais, 

no próprio Colégio Metodista. Eles me fizeram perceber o quanto tinha que aprender 

para poder orientá-los em sala de aula. Por mais que me dispusesse a trabalhar com 

estratégias diferenciadas, percebia que várias vezes não conseguia chegar ao 

aluno, não conseguia me fazer entender. Então, busquei pelo curso de lato senso 

em Psicopedagogia, na UMESP. 
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O curso de Psicopedagogia me provocou para a busca de aperfeiçoamento 

no atendimento a crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagem. 

Juntamente com uma amiga recém-formada em Psicologia, abri uma clínica 

com nome “Clube da Aprendizagem”. Exerci a função de Psicopedagoga clínica por 

cerca de dez anos. Durante esse período, fiz cursos focando diagnóstico 

Psicopedagógico, atendimento ao adolescente, dificuldade em leitura e escrita, entre 

outros; a maioria, realizada na Central Didática, em São Paulo.  

Tive a rica oportunidade de acompanhar o desenvolvimento de crianças e 

adolescentes em seu processo escolar. Assim como conhecer algumas escolas 

onde o diálogo com os profissionais enriqueceram meu fazer psicopedagógico. 

Nesse período, saí do Colégio Metodista e fui para a escola São Carlos como 

professora de Matemática, Ciências e Artes de 3ª e 4ª série do Fundamental 1. Na 

nomenclatura de hoje, 4º e 5º ano do Ensino Fundamental de nove anos.  

Em meu primeiro ano nessa escola, realizei palestras para pais com temas 

pertinentes ao momento de desenvolvimento de seus filhos. No ano seguinte, fui 

convidada para ser auxiliar de coordenação, seguida da proposta de assumir a 

coordenação do Fundamental 2. Experiência que me ensinou muito e reflete até hoje 

na rotina de trabalho que desenvolvo. 

Em 2002, fui convidada pelo Externato Rio Branco, em SBC, para ser 

Orientadora Educacional das turmas de Fundamental 2. Iniciava um grande e 

prazeroso desafio. A vivência no Rio Branco me incentivou a buscar novos 

conhecimentos, aperfeiçoou meu trabalho de atendimento aos pais de alunos e aos 

alunos.  

Tive uma verdadeira experiência de trabalho em equipe e, o fato de conviver 

com uma gestora altamente exigente e parceira, ampliou minha dedicação e 

envolvimento com o trabalho. Devido aos vários eventos festivos e pedagógicos, 

alarguei minha habilidade em organização de equipe de trabalho. 

Fiz parte de uma equipe receptiva a inovações e a desafios. Lembro-me de 

reuniões e de fortes discussões com a equipe docente que resultavam em avanços 
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em nossas práticas, especialmente com os alunos com dificuldades de 

aprendizagem. Seguido de largos avanços desses alunos. 

Homenageio, a cada dia, o Externato Rio Branco e todos com quem pude 

compartilhar do trabalho e amizade naquele espaço, pois minha formação 

profissional se diferencia hoje devido ao vasto aprendizado que lá obtive. 

Durante toda minha vida fui e sou desafiada a buscar coisas novas e a 

crescer. Isso me impulsiona na busca por aprimorar meu trabalho.  

No ano de 2009, recebi uma proposta de trabalho do Colégio Metodista para 

ajudar na organização do Setor Psicopedagógico e para lá regressei. Agora como 

Orientadora Psicopedagógica. 

No trabalho, desenvolvo vários projetos. Entre eles: roda de conversa com 

pais, momentos assembleários com turmas do Ensino Fundamental 2 e tutoria. Este 

último, criação minha. Estamos no quarto ano do projeto e já percebemos avanços 

nos alunos/tutorandos no que diz respeito à postura de estudante. 

Nos três últimos anos, participei de cursos focados no trabalho com alunos de 

inclusão, ou seja, alunos com Necessidades Educacionais Especiais (NEE), termo 

utilizado para definir crianças e adolescentes com dificuldades severas de 

aprendizado ou com transtorno de desenvolvimento global e com altas habilidades. 

Na condução do trabalho com alunos com NEE tenho sido desafiada a 

estudar, a pesquisar e ir adiante com meus estudos sobre possibilidades de trabalho 

com alunos com dificuldades severas e a orientar profissionais para desenvolver 

esse trabalho. 

Muito tenho aprendido com as professoras que desempenham a função de 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), nomenclatura utilizada para definir o 

trabalho com alunos com NEE, trabalho esse que falarei mais adiante.  

O Colégio Metodista manteve por cerca de vinte anos classes especiais e ter 

feito parte do grupo de profissionais que trabalhou com esse modelo muito me ajuda 

a perceber o que é uma escola no modelo inclusivo e a possibilidade de 

desenvolvimento desse trabalho. Mas quero deixar claro que a percepção também é 
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no sentido de que muito tenho a desvendar, a aprender e, certamente, a 

compartilhar com meus pares de trabalho.  

Por ter um perfil investigativo, encontro-me neste momento no Mestrado. Fato 

este que me traz grande alegria, satisfação e ansiedade por realizar mais um sonho. 

Vejo que quanto mais avanço em minha pesquisa, mais tenho a estudar. 

Fico a imaginar que poucas respostas encontrarei, mas muitos 

questionamentos, os quais espero que me motivem a continuar a busca por fazer 

como sempre aprendi com meus pais - fazer diferença e contribuir onde estiver e 

jamais estagnar. 
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INTRODUÇÃO 

 

Assim, movida pelo desafio, optei como objetivo de pesquisa para o Mestrado 

pesquisar sobre estratégias para trabalho numa perspectiva de educação inclusiva, 

por acreditar seguramente que a educação precisa ser disponibilizada para todos, 

independente de sua situação física, social, econômica ou outra qualquer.  

Como perguntas de pesquisa, questiono: Como se constitui o Atendimento 

Educacional Especializado na escola inclusiva? Quais resultados pedagógicos do 

Atendimento Educacional Especializado na escola inclusiva? 

Trata-se de uma pesquisa participativa, sendo que, no decorrer dessa 

dissertação, busco tanto contextualizar a legislação de uma escola inclusiva, 

pautando-me no Decreto de Salamanca (1994), Guatemala (1999), de 2008 e no de 

2011, com relação à educação básica no Brasil, quanto amparar-me no referencial 

teórico, baseando-me em renomados autores, como: Maria Teresa Eglér Mantoan 

(2005), Susan e Willian Stainback (1999), entre outros.  

Para coleta e análise dos dados, realizei uma pesquisa documental nos 

termos de Ludke. “A análise documental constitui uma técnica importante na pesquisa 

qualitativa, seja complementando informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando 

aspectos novos de um tema ou problema” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p.  38). 

Foi realizada também a análise de estratégias pedagógicas desenvolvidas em 

sala de aula regular com aluno com Necessidades Educacionais Especiais. Nesse 

momento, fui pesquisadora participativa, pois estive envolvida no processo e 

estabeleci uma relação colaborativa com alunos e professores, auxiliando na busca 

por um bom resultado do problema encontrado. 

.Abordarei o Projeto Político Pedagógico do Colégio Metodista por se tratar do 

documento que norteia todo o trabalho da instituição, onde realizei a coleta de dados 

e fiz a análise de estratégias de ensino numa proposta inclusiva, foco do primeiro 

capítulo, intitulado Travessias na busca pela efetivação de uma escola inclusiva.  

No segundo capítulo, História de vida, relatos e experiências no 

Atendimento Educacional Especializado na rede particular de ensino – busco 
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relatar o processo de criação do contraturno, trabalho realizado num formato de 

escola inclusiva, com alunos com NEE. Analiso o trabalho desenvolvido no Colégio 

Metodista, em SBC, com alunos com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) e 

a análise do trabalho de duas professoras no Atendimento Educacional 

Especializado (AEE). 

Como pesquisadora participativa, minha postura foi de observadora 

participante porque pude participar e descrever como ocorre a construção do 

trabalho de Atendimento Educacional Especializado numa proposta escolar inclusiva 

e busquei relatar a vivência com os alunos com NEE, as estratégias utilizadas, os 

avanços e os fracassos.  

As estratégias de avaliação e registros serão tratadas no terceiro capítulo 

intitulado Trilhas pedagógicas - estratégias utilizadas em uma escola inclusiva – 

desafios e conquistas. 

Todas as informações coletadas são de trabalhos realizados anteriormente ao 

mestrado. Esses trabalhos que originaram esta dissertação, fizeram brotar a 

necessidade da pesquisa, do avanço no conhecimento sobre a implementação de 

uma proposta inclusiva na rede particular de ensino. 

Expectativa alta, percursos obscuros, garra e determinação evidentes. Na 

busca de contribuir para a educação de todos, segue aqui o registro do meu 

trabalho, da minha pesquisa, da minha vivência.  
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CAPÍTULO 1 – Travessias na busca pela efetivação de uma escola inclusiva 

 

O direito à educação inclusiva estará garantido, se o trabalho possibilitar ao 

aluno desenvolvimento e preparo para vida em sociedade, se for desenvolvido em 

estabelecimento regular de ensino e com diversidade de pessoas no espaço de 

aprendizado. 

Todavia no que diz respeito à escola inclusiva temos alguns entraves a 

desvencilhar, alguns deles é a dúvida sobre como oferecer Atendimento Educacional 

Especializado (AEE). Seria esse atendimento obrigatório? A quem deve ser 

oferecido e por quem? Como organizá-lo? Todo tipo de atendimento é inclusivo? 

Pesquisando sobre o assunto, pude verificar no Decreto 7.611, em seu 
segundo parágrafo que: 

 

 § 2o  O atendimento educacional especializado deve integrar a 
proposta pedagógica da escola, envolver a participação da família 
para garantir pleno acesso e participação dos estudantes, atender às 
necessidades específicas das pessoas público-alvo da educação 
especial, e ser realizado em articulação com as demais políticas 
públicas. 

 

Considerando o exposto nesse Decreto, foi possível verificar que o AEE 

(Atendimento Educacional Especializado) deve ser um complemento do ensino 

regular e não uma substituição da educação especial. Deve ocorrer em sala de 

recursos, no período oposto à frequência das aulas regulares e precisa possibilitar 

ao professor revisitar sua prática pedagógica e desenvolver uma prática participativa 

e colaborativa entre professores da sala regular e os que desenvolvem o AEE. 

A sociedade está habituada a ver o ensino para pessoa com deficiência 

apartado, separado da sociedade, crença essa embasada em valores culturais que 

não acolhem a preocupação e a necessidade de cuidar da individualidade humana. 

Há famílias que se preocupam com o convívio entre crianças ditas normais e 

crianças com necessidades especiais (NEE), especialmente com relação ao trabalho 

a ser desenvolvido numa sala de aula onde a diferença de potenciais é evidente. Na 
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prática é possível perceber as diferentes posturas de alunos/as que recebem 

orientações familiares no sentido de se relacionar ou não com alunos com NEE. 

Como educadores, temos também a possibilidade de notar avanços nas relações 

pessoais, quando se articula com naturalidade todo tipo de convivência. 

 

Assim, mesmo que uma criança nunca consiga aprender anda de 
matemática ou história, ainda é fundamental que ela seja incluída 
nas turmas de educação regular, para que todos os alunos tenham 
oportunidades de aprender o respeito mútuo, o interesse mútuo e o 
apoio mútuo em uma sociedade inclusiva (STAINBACK, S.; 
STAINBACK, W., 2007, p. 234). 

 

A inclusão num mesmo ambiente escolar de alunos com e sem Necessidades 

Educacionais Especiais (NEE), é o que caracteriza uma formação ampla. A 

utilização de espaços comuns possibilita aprendizados únicos e singulares, o que 

não se vê numa educação segregadora. 

Quando se forma uma turma apenas com alunos com NEE seus 

comportamentos, gestos, linguagens são absorvidos um do outro. Por exemplo: um 

aluno com características de Asperger juntamente com alunos autistas, absorve 

gesticulações e palavreados que não tinha quando participava de uma sala de aula 

regular, pois sua referência era outra. Ao estar inserido em sala de múltiplas 

dificuldades, seu comportamento notoriamente modifica e assume posições 

anteriormente não adquiridas.  

Há cerca de dez anos, uma amiga psicóloga acompanhou o caso de um 

menino de sete anos de idade que, devido a dificuldades na alfabetização, foi 

colocado numa classe de alunos com severas dificuldades. Ao perceber que o 

comportamento de seu aluno estava se modificando e ele assumindo hábitos dos 

colegas com maiores dificuldades, foi transferido pela família para outra instituição 

de ensino que o matriculou numa sala regular. Tal menino, aos poucos, foi 

demonstrando avanços significativos e deixou os comportamentos adquiridos na 

sala de alunos com NEE. 
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Tal exemplo nos faz crer que, possibilitar diferentes referenciais propicia 

crescimento, desenvolvimento e autonomia por parte dos alunos com NEE, assim 

como daqueles que não apresentam dificuldades. 

Segundo Fávero, Mantoan e Pantoja (2007, p. 16 e 17), estar matriculado 

numa escola regular não garante o “princípio da igualdade”. Para que a educação 

seja um direito respeitado é preciso que traga desenvolvimento efetivo, podendo 

acontecer em escolas regulares e sem discriminação. Ainda, sobre o AEE, é previsto 

em lei como acréscimo ao trabalho com crianças e adolescentes com NEE 

(Necessidades Educacionais Especiais) e não como alternativa ou substituição da 

sala regular pelo AEE. Esse trabalho pode abranger as áreas cognitivas, afetivas e 

sociais e o foco maior precisa estar no desenvolvimento global e na busca por vida 

em sociedade com autonomia.  

Segundo Fávero, Mantoan e Pantoja (2007, p. 17), há um grupo que entende 

o AEE como substituição à escola regular e outro que defende a participação do 

aluno com NEE nos dois espaços de aprendizagem: a escola regular num caráter 

inclusivo e no AEE no período oposto, como complemento: 

 

O fato é que a presença desses alunos em salas de aula comuns 
pode até ser novidade, mas é um direito e, no tocante ao Ensino 
Fundamental, também um dever do Estado e de seus responsáveis 
(FAVERO, PANTOJA,MANTOAN, 2007, p. 18). 

 

Este direito fundamenta-se na Constituição Brasileira de 1988; ele prevê que 

o Ensino Fundamental ofereça aos alunos com NEE, formação integral, respeitando 

suas possibilidades e potencialidades. 
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1.1 O atendimento às necessidades educacionais especiais 

 

Finalmente: há obrigatoriedade de aceitação do Atendimento 
Educacional Especializado? Não. O ensino que nossa Constituição 
prevê como obrigatório é o fundamental, o Atendimento Educacional 
Especializado, bem como qualquer um dos apoios e instrumentos 
que ele compreende, é uma faculdade do aluno ou seus 
responsáveis. Sendo assim, ele jamais poderia ser imposto pelo 
sistema de ensino, ou eleito como condição para aceitação da 
matrícula do aluno em estabelecimento comum, sob pena de 
acarretar restrição ou imposição de dificuldade no acesso ao direito à 
educação. (FÁVERO; PANTOJA; MANTOAN, 2007, p. 19) 

 

O AEE (Atendimento Educacional Especializado) destina-se aos estudantes 

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

superdotação. Deve ser desenvolvido, preferencialmente, no ambiente escolar e em 

período oposto ao estudo regular que o aluno estiver matriculado. Não há uma 

especificação de formação do profissional para desenvolver esse trabalho. As 

estratégias a serem desenvolvidas precisam ser coerentes às necessidades do 

aluno que estiver sendo atendido. Geralmente, busca-se por atividades práticas e 

concretas, diferenciadas das desenvolvidas em sala de aula. Para se efetivar o AEE 

faz-se necessário um ambiente preparado e organizado, materiais selecionados e 

profissionais abertos ao novo. 

Em minha experiência, posso constatar a diferença entre o despertamento de 

um profissional e o fechamento de outros. Em alguns professores, tenho a 

impressão de que o medo toma conta e os paralisa; outros aderem ao movimento e 

ao desafio de incluir um aluno com NEE e o fazem com garra e determinação. 

O importante é que todo profissional tem condições de fazê-lo, basta se abrir 

e acreditar que pode ser possível, cumprindo o que determina a lei, como retratarei a 

seguir. 
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1.2 Breve histórico da Escola Inclusiva 

 

A ideia de educação para todos mexe com as várias estâncias da vida. Não 

apenas com as organizações escolares, mas também com as famílias e com a 

sociedade como um todo. Na história da humanidade, podemos constatar histórias 

de crianças, adolescentes e adultos enclausurados em suas casas devido a suas 

diferenças e necessidades especiais. Na tentativa de organizar a sociedade para 

receber indivíduos com necessidades especiais em suas instituições de ensino, 

foram organizadas reuniões e congressos para discutir a relevância e a prática deste 

fazer tão importante e significativo para a humanidade. 

Certa vez, no interior do Rio Grande do Sul, tive a oportunidade de conhecer 

um moço, com aproximadamente 54 anos, que nunca tinha saído da zona rural de 

sua cidade natal. Não me recordo o nome de tal rapaz, mas lembro-me de que ele 

cortava cabelos da vizinhança para ter recursos para sobreviver. O tal homem, no 

entanto, era proprietário de um vasto campo com a possibilidade de plantar, criar 

animais de pequeno porte. Ele tinha uma limitação mental que impossibilitava 

vislumbrar qualquer outra ação diferente da rotina costumeira, adquirida ainda 

quando seus pais eram vivos.  

Agora, solitário, perambulava pela vizinhança, ia ao pequeno comércio do 

lugarejo onde morava, tomava umas “biritas” e se alimentava muito mal. Quando o 

visitei, pude perceber que seu vocabulário era pequeno e ele pouco falava, quando o 

fazia, mal dava para ouvir sua voz. Sem motivação para buscar novas 

possibilidades, sem ter frequentado escola e sem família, o rapaz definhava 

diariamente e alguns anos depois dessa visita soube de seu falecimento. Para mim, 

ficou evidente o quanto, como seres humanos, precisamos do convívio, do incentivo 

e da motivação que vem de nós mesmos e das pessoas com as quais nos 

relacionamos.  

Fico a pensar, se o tal rapaz tivesse tido a oportunidade de um convívio numa 

escola ou em outro espaço social, poderia ter se desenvolvido, aprendido a se 

expressar, deixado seu pedaço de chão fértil e constituído família. Como sociedade, 

precisamos ter ações no sentido de incluir pessoas com tais limitações e 
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definitivamente olhar para todos, dando iguais oportunidades de desenvolvimento e 

aprendizado.  

Olhar para todos é exigência premente do século XXI, por isso, a necessidade 

de uma sociedade inclusiva e, mais, uma educação inclusiva fez-se e se faz 

necessária. Há vários anos, instituem-se leis e mudam-se metas para atingir a 

igualdade. O início de tudo pode ser considerado o decreto de Salamanca, como 

será descrito a seguir. 

 

1.3 Políticas governamentais Inclusivas 

  

A história da educação especial no Brasil é composta por avanços e entraves. 

No estudo de Marcos Mazzota, em 2005, ele reconstruiu a trajetória da educação 

especial no Brasil, a partir de 1854. 

 

Os resultados da pesquisa teórica conduziram à definição de dois 

importantes períodos, caracterizados pela natureza e abrangência 

das iniciativas oficiais e particulares. O primeiro período, de 1854 a 

1956, compondo um século de iniciativas oficiais e particulares 

isoladas. O segundo período, de 1957 a 1993, marcado pelas 

iniciativas oficiais de âmbito nacional (MAZZOTA, 2005, p. 189). 

 

 No cotidiano escolar podemos constatar que a prática da educação inclusiva 

ainda caminha em passos lentos e que muitas vezes se espera a obrigatoriedade 

legal para se colocar na prática o que temos como necessário e de direito para 

todos, ou seja, a educação e a formação cognitiva e social. 

 Com a busca por compreender como se deu a efetivação da escola inclusiva 

analisamos decretos que influenciaram a educação brasileira nesse sentido. 
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1.3.1 Declaração de Salamanca 

 

Avançando na busca por efetivar a escolarização para todos, a Declaração de 

Salamanca, de 1994, traz uma resolução das Nações Unidas (ONU) que trata dos 

princípios políticos e da prática em educação especial. Considerado mundialmente 

um dos mais importantes decretos que visam à inclusão social na tendência mundial 

que vem consolidando a educação inclusiva. 

Em Salamanca, na Espanha, reuniram-se 88 governos e 25 organizações 

internacionais e foi reafirmado o compromisso da educação para todos, em que se 

acredita que toda criança tem direito à educação e à oportunidade de aprendizagem, 

respeitando suas características, necessidades e habilidades. Por isso, os sistemas 

de ensino devem considerar a diversidade de seus alunos/as.  

 

Aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso 
à escola regular, que deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia 
centrada na criança, capaz de satisfazer a tais necessidades 
(Declaração de Salamanca, 1994, p. 01). 

 

O Decreto de Salamanca traz um apontamento que se refere ao trabalho do 

professor da escola regular e da escola especial. Fala sobre a necessidade de 

treinamento para ambas as categorias. Aponta que o treinamento para professor/a 

deve ser constante, independente do momento e da situação. Coloca a necessidade 

do treinamento para professores/as de escolas especiais, inclusive no que se refere 

ao aprendizado de habilitar-se para trabalhar nestes ambientes. 

Vinte anos depois desse Decreto, ainda escutamos dos professores queixas de 

que falta formação para eles, no sentido de trabalhar com tal diversidade.  Um jovem 

recém-formado na Universidade Federal do ABC em Santo André/SP, como 

professor de Matemática, me relatou que um dos módulos de seu curso de 

graduação destinava-se a discutir estratégias para se trabalhar com alunos com 

dificuldades de aprendizagem. Vemos aqui uma abertura para avanços no trabalho 
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com alunos com NEE, mesmos que ainda tímido, mas iniciativas que certamente 

trarão outras mais ousadas. 

Além da Declaração de Salamanca, há o Decreto de Guatemala que consolida 

as decisões de 1994 e influencia as leis brasileiras, como será abordado a seguir. 

 

1.3.2 Decreto de Guatemala 

 

Em 1999, na Convenção da Organização dos Estados Unidos Americanos, na 

Guatemala, foi promulgado o Decreto 3.956 que visa à eliminação de todas as 

formas de discriminação de pessoas deficientes (termo utilizado no decreto 

supracitado). O Congresso Nacional Brasileiro, na pessoa do presidente Fernando 

Henrique Cardoso, colocou em vigor no Brasil, a partir de 2001, que toda forma de 

discriminação deve ser eliminada, por se levar em conta que todas as pessoas 

devem ser respeitadas independentemente de sua condição social, moral, 

econômica e valorizada mediante suas potencialidades e suas necessidades de 

avanço e desenvolvimento. Reafirmando, assim, o direito de todos ao convívio e ao 

acesso a todo tipo de cultura.   

Sabendo que as pessoas com necessidades especiais podem vir a sofrer 

exposição, discriminação; levando em conta que todos nascem livres e com os 

mesmos direitos, conforme afirma na Declaração Americana dos Direitos e Deveres 

do Homem; e que tem direito a receber atenção especial conforme sua necessidade 

na busca de um desenvolvimento amplo, o Brasil, país livre, acolhe o “Decreto de 

Guatemala”, e o coloca em vigor em todo território brasileiro.  

Para efetivação desse Decreto, a sociedade precisa se apoderar do objetivo 

que o mesmo traz e colocá-lo em prática. Mesmo que em passos curtos, o Brasil 

olha para a situação daqueles com dificuldades reais de aprendizado e começa a 

projetar a preparação de profissionais para o trabalho com crianças e adolescentes 

com necessidades educacionais especiais.  

Quero fazer uma ressalva de que cada ser humano necessita de atenção 

especial em determinado momento, porém, no decorrer deste trabalho utilizarei o 
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termo Necessidades Educacionais Especiais (NEE) ao me referir a pessoas 

portadoras de limitações na aprendizagem escolar, conforme Política Nacional 

(2008).  

São reconhecidos como pessoas com necessidades educacionais especiais 

os alunos com deficiência, com transtorno global do desenvolvimento e aqueles com 

alta habilidade ou superdotação, conforme estabelecido no Decreto 6571, Capítulo 

IV. Alunos com tais características devem participar do programa de Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), as famílias devem ser orientadas de tempo em 

tempo, os profissionais capacitados e toda estrutura de acessibilidade e demais 

necessidades contempladas e garantidas em toda escolarização, desde a  educação 

infantil até  o ensino superior. 

Seja a deficiência permanente ou transitória, a diferenciação, a exclusão não 

devem ser apenas evitadas, mas extinguidas, e a integração da pessoa com 

necessidades especiais na sociedade deve ser o objetivo de todos os que convivem 

ou venham a conviver com pessoas nessas situações.  

O governo brasileiro se comprometeu a tomar medidas de caráter legislativo, 

social, educacional, trabalhista, ou de qualquer outra natureza, que sejam 

necessárias para eliminar a discriminação contra pessoas com deficiência. Mas 

ainda é precária a preparação de professores e profissionais escolares nesse 

sentido. No cotidiano que vivo, percebo que alguns professores buscam por conta 

própria, outros não aproveitam nem o pouco que lhes é oferecido. Cada caso que 

chega à escola é único e nem sempre a condução que foi sucesso com um aluno se 

repete com outro. Essa questão será tratada mais adiante.  

Assim como: “promover a integração na prestação ou fornecimento de bens, 

serviços [...]” Decreto 3956, outubro de 2011, pg. 4, o governo brasileiro prevê 

também a necessidade de eliminar obstáculos físicos nas estruturas arquitetônicas, 

de transporte e de comunicação. Melhorias que temos visto em alguns locais como 

metrôs e prédios públicos. 

Percebe-se a necessidade de trabalhar as formas de deficiência, detecção e 

intervenção para possibilitar avanço, desenvolvimento e aprendizado nas diversas 
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áreas da vida das pessoas em geral e com as pessoas portadoras de necessidades 

especiais também.  

Quando a deficiência é diagnosticada rapidamente e as intervenções se 

iniciam também, a possibilidade de desenvolvimento se dá de forma mais rápida e 

mais eficaz.  

No ambiente escolar é nítida a diferença quando se inicia o acompanhamento 

de um aluno com NEE desde a educação infantil e quando se dá início ao 

acompanhamento já na adolescência. Tanto o aluno quanto a equipe de trabalho da 

escola se adequa com maior facilidade e rapidez à criança pequena. Isso não deixa 

inviável o trabalho com o adolescente, mas pode-se levar mais tempo para adequar 

o atendimento à necessidade do aluno. 

Retomando a Convenção de Guatemala, para que a mesma se efetive, 

também é necessário que os Estados se comprometam a trabalhar em conjunto, 

colaborar com pesquisas, tecnologia, tratamentos, recursos que venham promover 

uma vida digna, de igualdade e independência, assim como a “criação de canais de 

comunicação” para difundir os avanços normativos e jurídicos. 

No artigo VI da Convenção de Guatemala, decreto 3956, estabelece-se a 

criação de uma “comissão para a eliminação de todas as formas de discriminação 

contra as pessoas portadoras de deficiência”. Entre outras funções, a comissão 

deverá intercambiar as informações, trabalhos e avanços entre os Estados, bem 

como as dificuldades encontradas na efetivação da convenção, e também as 

sugestões levantadas para solucionar tais intercorrências. 

A escola inclusiva é vista neste decreto como facilitadora no “combate a 

atitudes discriminatórias”. Demandando investimento nos sistemas educacionais, 

leis que determinam matrículas para todas as crianças em escolas regulares, 

facilitem a participação da comunidade e organizações de pessoas portadoras de 

deficiência nos planejamentos e nas tomadas de decisões, invistam em estratégias 

para diagnóstico e trabalho preventivo na educação inclusiva, possibilitando 

treinamento de professores para o trabalho com alunos/as com necessidades 

educacionais especiais, entre outros. 
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1.3.3 Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva – janeiro/2008 

 

 Há um movimento mundial no sentido de se ter respeito aos direitos iguais 

para todos nos mais variados aspectos da vida. A educação inclusiva está 

fundamentada nesse direito e busca avançar na efetivação de que todos tenham 

educação de qualidade respeitando todas as necessidades e especificidades de 

cada pessoa. 

 A história da educação especial no Brasil tem avançado com criação e 

implantação de instituições que atendem a pessoas com todos os tipos de 

necessidades. Esses avanços demonstram que há preocupação e ações no sentido 

de uma educação inclusiva, a qual teve início há décadas e tem avançado 

efetivamente. 

 Ao reconhecer a necessidade de haver uma escola para todos, com respeito 

à diversidade, será preciso repensar o formato da instituição escolar da atualidade.  

Historicamente, a escola foi constituída para um grupo seleto onde a burguesia 

estudava e a plebe servia, ou seja, trabalhava e não tinha direito ao estudo. Com a 

democratização a escola passa a ser para todos, porém a exclusão cultural aparece 

e se evidencia. A valorização do estudo é pequena e precisa tomar corpo, fortalecer-

se para que a procura pela escola aconteça. Com a obrigatoriedade da Educação 

básica a questão da ida para escola fica mais evidente e as crianças começam a 

sair do trabalho no campo, na lavoura e vêm para a sala de aula. 

A escola especial teve sua origem para atender aos deficientes substituindo a 

escola regular.  

 

No Brasil, o atendimento às pessoas com deficiência teve início na 
época do Império, com a criação de duas instituições: o Imperial 
Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, atual Instituto Benjamin 
Constant – IBC, e o Instituto dos Surdos Mudos, em 1857, hoje 
denominado Instituto Nacional da Educação dos Surdos – INES, 
ambos no Rio de Janeiro. No início do século XX é fundado o 
Instituto Pestalozzi (1926), instituição especializada no atendimento 
às pessoas com deficiência mental; em 1954, é fundada a primeira 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE; e, em 1945, 
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é criado o primeiro atendimento educacional especializado às 
pessoas com superdotação na Sociedade Pestalozzi, por Helena 
Antipoff (Portaria Ministerial nº 555, 2008, p. 06). 

   
 

Em 1961, a Lei 4.024, prevê o atendimento a excepcionais em sala especial. 

Já em 1971, a lei 5.692 vem alterar a 4.024, definindo “tratamento especial” para 

alunos que não acompanhem a demanda curricular, mas não promove uma 

organização estrutural capaz de atendê-los em sala regular. “Reforçando o 

encaminhamento para classes especiais de escolas especiais.” 

Nesse período, ainda não havia a possibilidade de atendimento aos 

superdotados, apesar de estarem regularmente frequentando a escola. O 

atendimento aos que tinham necessidades educacionais especiais ficava a critério 

das escolas especiais. 

Podemos ver avanços no que diz respeito ao acesso ao conhecimento, 

mesmo que ainda rudimentar e com fragilidades. 

 

A Constituição Federal de 1988 traz como um dos seus objetivos 
fundamentais “promover o bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação” (art.3º, inciso IV). Define, no artigo 205, a educação 
como um direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da 
pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. No 
seu artigo 206, inciso I, estabelece a “igualdade de condições de 
acesso e permanência na escola” como um dos princípios para o 
ensino e garante, como dever do Estado, a oferta do atendimento 
educacional especializado, preferencialmente na rede regular de 
ensino.  (Portaria Ministerial nº 555, 2008, p. 07). 
 

 

Os decretos supracitados de Guatemala e de Salamanca tiveram forte 

influência nas políticas públicas para efetivação da escola para todos, no Brasil. 

Portanto, as instituições de ensino ficam na obrigação de procurar se 

organizarem estruturalmente e a capacitar suas equipes para atender a todas as 

crianças, garantindo atendimento adequado, acesso ao conhecimento, métodos e 

estratégias pedagógicas coerentes com a necessidade de cada um, não deixando 
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de trabalhar no coletivo, pois a escola tem caráter social e deve mantê-lo dando os  

mesmos direitos a todos. 

 

Na perspectiva da educação inclusiva, a Resolução CNE/CP nº 
1/2002, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Formação de Professores da Educação Básica, define que as 
instituições de ensino superior devem prever, em sua organização 
curricular, formação docente voltada para a atenção à diversidade e 
que contemple conhecimentos sobre as especificidades dos alunos 
com necessidades educacionais especiais (Portaria Ministerial nº 
555, 2008, p. 09). 

 

 

Desde então ações vão aparecendo como: modificação estrutural para 

melhorar a acessibilidade para as pessoas com dificuldades de locomoção, preparo 

docente no sentido de atender à nova demanda escolar, materiais e salas de 

recursos entre outras melhorias.  

Sabe-se da necessidade das medidas serem rápidas, mas também da 

lentidão governamental e burocrática, mas busquemos olhar para os avanços e 

conquistas. Precisamos garantir o atendimento desde a educação infantil até o 

ensino superior e dar espaço na sociedade para todos, pois seja num momento ou 

em outro cada individuo vive um processo de inclusão. Alguns por dificuldades 

cognitivas, outros por dificuldades sociais, raciais ou outra.  

A inclusão precisa vir de dentro para fora, precisamos acreditar no potencial 

do outro para vê-lo e não precisar ver para acreditar. 

Para essa efetivação, as atividades escolares precisam ser revisitadas e 

modificadas conforme a necessidade do momento, do aluno, da turma. Se 

antigamente já se discutia a importância de, a cada ano escolar rever as propostas 

pedagógicas empregadas, com a vinda da escola inclusiva fica mais evidente e 

necessária dessa revisão, pois mesmo no caso de atender duas crianças com a 

mesma dificuldade precisamos ter claro que suas reações são únicas e 

diferenciadas, o que requer grande atenção dos professores e demais profissionais 

da instituição de ensino inclusiva. 
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A valorização das diferenças entre seres humanos deve ser o centro do 

pensar e do agir numa proposta inclusiva para que todos cresçam e se desenvolvam 

respeitosamente. O Atendimento Educacional Especializado é fundamental neste 

processo. No decreto 7611/2011, a Presidente da República do Brasil outorga no 

parágrafo 1 “os serviços de que trata o caput serão denominados atendimento 

educacional especializado, compreendido como o conjunto de atividades, recursos 

de acessibilidade e pedagógicos organizados institucional e continuamente”. Esse 

atendimento deverá complementar e não substituir o trabalho pedagógico 

desenvolvido em sala de aula regular, ocorrerá no horário oposto às aulas regulares 

do aluno com necessidades educacionais especiais. 

O segundo parágrafo traz “O atendimento educacional especializado deve 

integrar a proposta pedagógica da escola, envolver a participação da família para 

garantir pleno acesso e participação dos estudantes, atender às necessidades 

específicas das pessoas público-alvo da educação especial, e ser realizado em 

articulação com as demais políticas públicas. 

  O objetivo do Atendimento Educacional Especializado ficou determinado no 

decreto 7611/2011 como:  

I - prover condições de acesso, participação e aprendizagem no 

ensino regular e garantir serviços de apoio especializados de acordo 

com as necessidades individuais dos estudantes; 

II - garantir a transversalidade das ações da educação especial no 

ensino regular; III - fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos 

e pedagógicos que eliminem as barreiras no processo de ensino e 

aprendizagem; e IV - assegurar condições para a continuidade de 

estudos nos demais níveis, etapas e modalidades de ensino (Decreto 

no 6.571, 2008, p.01) 

 

Os currículos escolares precisam estar a favor do aluno e não o contrário. 

Traçar um currículo adaptado para as crianças com necessidades especiais, que 

possibilite avanços, é de fundamental importância.  

O professor, ao preparar o currículo para sua turma, deve adaptá-lo para o 

aluno com necessidades educacionais especiais, buscando permitir avanços na 

aquisição de conhecimentos. Currículo, para o aluno com necessidades 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6571.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6571.htm
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educacionais especiais, não deve ser paralelo, correr ao lado do currículo efetivo, 

pois significaria a prática da exclusão. Numa escola inclusiva, currículo adaptado faz 

parte, faz menção ao currículo regular.  

 

Um objetivo básico em uma aula de linguagem como a comunicação 
eficiente, pode ser apropriado para todos os alunos, mas os objetivos 
específicos da aprendizagem que satisfaçam o objetivo podem não 
ser os mesmos para todos os alunos (STAINBACK, S.; STAINBACK, 
W., 2007, p. 241). 

 

Assim, as instituições de ensino devem buscar estratégias de trabalho 

diferenciado, reflexões e discussões nesse sentido, desde o planejamento do ano 

letivo. Assim como orientar e preparar os profissionais de suas escolas para 

demanda de crianças com necessidades especiais, a fim de auxiliá-las em seu 

desenvolvimento e sua autonomia. 

Ter uma política de inclusão não é o suficiente para a implementação do 

trabalho inclusivo. É preciso também investimento financeiro e pessoas dispostas ao 

trabalho. Trabalho esse que não tem uma rotina a seguir, mas uma organização 

prévia possibilitará avanços para todos. 

Aos administradores e diretores devem ser oferecidos cursos e capacitações 

que os levem à autonomia para conduzir o trabalho da escola inclusiva. Estes 

profissionais necessitarão de flexibilidade e envolvimento efetivo na demanda para 

com os alunos/as com necessidades especiais. A postura e fala do gestor da 

unidade da escola é que dá o norte ao trabalho, é o que sinaliza a postura a ser 

seguida por todos da instituição. O silêncio ou a crítica de um gestor em qualquer 

aspecto de uma instituição traz incertezas e inseguranças a toda equipe de trabalho. 

Os exemplos bem sucedidos devem ser referências positivas. 

Já para as Universidades, fica o papel formativo dos diversos “personagens” 

que trabalham ou venham a trabalhar com essas crianças. 

O apoio externo às escolas com caráter inclusivo é de real necessidade. 

Podendo advir das escolas especiais, profissionais como psicólogo, terapeuta 

ocupacional, fonoaudióloga entre outros. Tanto os recursos como todo 



35 
 

conhecimento adquirido até aqui devem beneficiar o profissional que for trabalhar 

em um processo de inclusão. 

Quando a criança com necessidades especiais vem para a escola desde a 

primeira infância, todo o processo inclusivo é favorecido e o vínculo se estabelece 

com maior agilidade e determinação. E quando jovens, as escolas devem prepará-

los para a vida adulta. 

Após a educação básica, os adultos com necessidades especiais devem 

receber especial atenção para que tenham continuidade e sucesso nos estudos e no 

trabalho. A parceria com familiares, o envolvimento da comunidade e a 

conscientização pública precisam ser efetivos para que se dê o avanço nos 

processos inclusivos, assim como o compromisso político. O auxílio dos órgãos 

nacionais e internacionais devem ser notórios na implementação dos projetos 

inclusivos. 
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CAPÍTULO 2 - História de vida, relatos e experiências no Atendimento 
Educacional Especializado na rede particular de ensino 

 

O Colégio Metodista, criado em 1985, faz parte de uma tradição em educação 

iniciada no século XVIII, na Inglaterra, quando John Wesley fundou a primeira escola 

Metodista, a Kingswood School, em 1748, que até hoje está em funcionamento. 

Desde então, foram criadas muitas outras escolas metodistas pelo mundo. No 

Brasil, mais de 50 instituições educacionais integram a Rede Metodista de 

Educação. Atualmente, a Rede de educação básica Metodista é composta por 14 

escolas em diferentes estados brasileiros. 

Aproximando com a educação especial, o Colégio Metodista, em São Bernardo 

do Campo, tem história no desenvolvimento de um trabalho em educação especial, 

intitulado Grupo Alternativo. Tratava-se de classes especiais dentro de uma escola 

regular de educação básica. Trabalho esse desenvolvido 1990 à 2012. 

 No Grupo alternativo eram atendidas crianças e pré-adolescentes em grupos 

com diversas dificuldades. No decorrer desse trabalho era foi possível constatar 

alguns alunos avançando nos aprendizados cognitivos e sociais. Muitas vezes se 

espelhavam nos colegas com dificuldades diferentes e até mais profundas que as 

suas, o que ocasionava espelhamento, ou seja, um copiava as manias, tiques e 

hábitos dos outros. 

As famílias dos alunos atendidos nesse projeto demonstravam grande apreço 

pelo trabalho. Conforme o Projeto Político Pedagógico do Colégio Metodista, em 

São Bernardo do Campo, o Grupo Alternativo tinha por objetivo: 

o Organizar o trabalho pedagógico da escola. 

o Propiciar condições facilitadoras para uma aprendizagem 

significativa. 

o Ultrapassar as barreiras do não aprender. 

o Ocupar-se com o aprender do aluno, do professor, dos 

profissionais e da família. 

o Superar a visão da escola voltada pra uma programação rígida 

e estanque, sem significado para o aluno. 
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o Estar atentos para localizar e superar atitudes e expectativas 

em relação aos alunos que não promovam o seu desenvolvimento e 

aprendizagem. 

o Trabalhar com os pré-conceitos presentes no cotidiano escolar. 

o Diversificar e flexibilizar o processo de ensino-aprendizagem, 

de modo a atender as diferenças individuais dos alunos. 

o Flexibilizar a organização de agrupamentos, dos objetivos e 

conteúdos. 

o Questionar e modificar a avaliação restrita aos resultados que 

legitima o fracasso do aluno e do professor. 

o Propor adequação e modificação de técnicas e instrumentos de 

avaliação. 

o Garantir condições de acessibilidade física e de acessibilidade 

a recursos materiais e técnicos apropriados para responder as suas 

necessidades. 

o Garantir espaços e ações para a formação continuada dos 

professores, a partir das necessidades percebidas no cotidiano 

escolar. 

o Organizar espaços para supervisão de trabalho pedagógico. 

 

Devido a legislação vigente no país, o Colégio Metodista precisou deixar de 

atender os alunos com NEE em classes especiais, por ser uma escola regular e, a 

partir de 2012, implementou em seu Projeto Político Pedagógico (PPP) uma nova 

proposta, tendo em vista a escola inclusiva, ou seja, os alunos com NEE integrados 

na sala de aula regular em toda educação básica e com Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) no contraturmo. 

  

A formação do aluno, inclusive o que apresenta necessidades 

educativas especiais, como cidadão livre, consciente, agente do 

processo de construção do conhecimento e da transformação das 

relações entre os homens em sociedade, através da ampliação e 

recriação das suas experiências, da sua articulação com o saber 

organizado e da relação da teoria com a prática, respeitando-se as 

especificidades dos níveis de ensino. (Projeto Político Pedagógico do 

Colégio Metodista, 2012, p. 03). 
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Numa escola inclusiva, espera-se que, além de respeitar os diferentes ritmos 

dos alunos, os professores utilizem estratégias diferenciadas na busca de possibilitar 

o aprendizado de todos. Lembrando que numa classe heterógena temos alunos com 

desempenho aquém e além do esperado e o profissional que estiver à frente do 

trabalho, especialmente o docente, precisará buscar equalizar um trabalho que 

atenda a toda a demanda e traga avanços significativos a todo e qualquer indivíduo 

envolvido na situação. 

Numa sociedade onde há escola que receba a todos há possibilidade de 

grande avanço para a humanidade, pois através da educação a sociedade se 

transforma. Seres humanos que se respeitam mutuamente estabelecem relações 

mais efetivas e saudáveis. 

Como toda instituição, a escola tem seus limites de atuação, por isso, o 

trabalho em parceria com outras instituições de ensino e com profissionais da área 

da fonoaudiologia, psicologia, psicopedagogia e neurologia é importante para o 

desenvolvimento do trabalho e entendimento das necessidades de cada um, na 

busca por uma educação global.  

Há dois anos, acompanhei o caso de um aluno que, frequentando a escola 

regular, não avançava na aquisição de conhecimentos e nem nas relações 

interpessoais. A escola buscava trabalhar com o aluno com necessidades 

educacionais especiais, mas não obtinha sucesso. Mesmo trabalhando com 

diferentes estratégias e buscando atender a especificidade do caso, o aluno não 

apresentava progressos no aprendizado cognitivo e social. O encaminhamento para 

uma instituição de ensino em outros moldes foi necessário. Nesse momento foi 

possível perceber a limitação da escola e a grande necessidade de manter a busca 

por recursos e conhecimento, para atender a toda necessidade de seus alunos. 

A família do aluno não aceitou o encaminhamento e ele permaneceu por mais 

meio ano letivo. O trabalho foi sendo desenvolvido, professores orientados, materiais 

diferenciados providenciados como prancha para colocar cadernos e livros, devido à 

dificuldade de visão do aluno, estratégias diferenciadas a cada aula. Porém, em dois 

anos de trabalho, nenhum avanço efetivo foi conquistado. 
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A apatia foi tomando conta do aluno e o desânimo dos professores se 

evidenciava. Houve longas conversas com os profissionais envolvidos no caso e 

com os familiares do aluno na busca por um trabalho mais efetivo, porém acabou-se 

por optar em encaminhá-lo para um curso profissionalizante numa instituição de 

ensino com outra organização curricular e não mais no modelo dividido por 

disciplinas e com tempo restrito para as aulas. 

Seria a escola inclusiva para todos? E as escolas especiais, falência total? O 

caso relatado me levou a pensar que ambas as instituições são importantes, cada 

uma tem seu valor e seu momento de atuação. 

Os profissionais das diferentes instituições, escolas regulares e escolas 

especiais, podem se ajudar mutuamente. Essa prática traz avanços no trabalho de 

ambos e agrega possibilidades para os/as alunos/as avançarem significativamente. 

A preocupação e foco precisam ser em tornar a escola inclusiva capaz de atender 

diferentes indivíduos que lhe forem apresentados em sala de aula e ter a 

hombridade de reconhecer sua limitação, e trazer à reflexão os adultos dependentes 

que essas crianças com necessidades especiais se tornarão, caso não se trabalhe 

com elas desde a educação básica, alfabetização letrada, matemática e relações 

sociais, a fim de fortalecê-las e dar-lhes condições dignas diante da sociedade. 

Em 2011, no Colégio Metodista, desenvolvemos um projeto em que o aluno 

com NEE apoiou-se em seu conhecimento sobre futebol nacional e internacional e 

desenvolveu uma pesquisa sobre o futebol na época da ditadura no Brasil, pois a 

ditadura era o conteúdo que estava sendo trabalhado na classe regular onde o 

mesmo estudava.  

O aluno, juntamente com as profissionais do Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), desenvolveu uma pesquisa sobre o futebol na época da 

ditadura no Brasil, montou uma apresentação em power point e apresentou para a 

classe.  

No decorrer das aulas, ele pôde contribuir com comentários aprendidos através 

das pesquisas realizadas e compreender um pouco sobre esse período da história 

brasileira.  
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Por se tratar de um trabalho interdisciplinar, aspectos matemáticos foram 

abordados e o aluno aprendeu também a analisar tabelas e dados estatísticos de 

campeonatos de futebol. 

Na apresentação do seu trabalho sobre futebol, o aluno com NEE falou sobre o 

assunto pesquisado e também sobre seus sentimentos ao realizá-lo e sobre o medo 

de estar diante da classe falando sobre seus estudos.  

Relatou também o quanto significava para ele todo o trabalho. A classe fez 

perguntas, as quais foram respondidas com propriedade, e ao finalizar a 

apresentação todos o aplaudiram e relataram o quanto também aprendiam com ele.  

No Colégio Metodista, o conteúdo a ser trabalhado com os alunos com NEE é 

adaptado e preparado, visando a que avanços significativos sejam conquistados. A 

partir do conhecimento trazido pelo aluno e com foco no currículo a ser trabalhado 

com toda a classe, estabelece-se o currículo a ser desenvolvido com o aluno com 

necessidades educacionais especiais. 

Para exemplificar, disponibilizo um quadro de objetivos que foram trabalhados 

com alunos de sétimo ano do Ensino Fundamental 2, do Colégio Metodista. Nele 

podemos verificar os objetivos da sala regular, os objetivos adaptados e os 

conteúdos trabalhados por quatro disciplinas: Matemática, Português, História e 

Ciências.  
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Tabela 1  

7º ANO A 

OBJETIVOS ESSENCIAIS OBJETIVOS ADAPTADOS CONTEÚDO 

CIÊNCIAS 

 

1-Reconhecer as etapas de 
descobertas científicas, 
para compreender como os 
cientistas trabalham.  
 
2-Compreender a célula 
como unidade morfológica e 
fisiológica dos seres vivos, 
identificando as principais 
características dos seres 
vivos em geral. 
 
3-Compreender como 
ocorre a participação das 
células nos processos de 
diferenciação e na 
especialização que formam 
os níveis de organização do 
corpo humano. 
 
4-Aprender o sistema 
binominal de nomenclatura 
das espécies, 
caracterizando os 
organismos de acordo com 
o sistema de classificação 
em cinco reinos. 

 

CIÊNCIAS 

 
1-Reconhecer as etapas de 
descobertas científicas, para 
compreender como os cientistas 
trabalham. 
 
2-Identificar as principais 
características que formam um 
ser vivo.  
 
3-Conhecer o que são células, 
seus diferentes tipos e sua 
relação com o corpo humano. 
 
4-Conhecer a biodiversidade e 
classificação dos seres vivos. 
 

 

 

CIÊNCIAS 

  

Investigação científica. 
Características de um ser 
vivo,  
Principais partes das células. 

 

Biodiversidade e classificação 
dos seres vivos. 

 

HISTÖRIA 

 1-Caracterizar as 
civilizações que habitavam a 
América antes da conquista 
europeia, identificando a 
cultura e o legado desses 
povos. 

2-Conhecer a cultura, o 
trabalho e o legado africano 
– ontem e hoje.  

3-Perceber as diferenças 
culturais dos povos 
africanos, identificando 
continuidade e rupturas entre 
o passado e presente. 

4-Compreender as 
características da Arábica 
Pré-Islâmica. 

5-Entender a origem e os 
fundamentos da religião 
islâmica. 

6-Relacionar a queda do 
Império Romano ao 

HISTÓRIA 

1-Fazer registros escritos de 
palavras e frases 
contextualizadas aos assuntos 
de história com autonomia. 
Conhecer as civilizações que 
habitavam a América antes da 
conquista europeia. Conhecer a 
cultura, o trabalho e o legado 
africano. 

 2-Compreender as 
características da Arábica Pré-
Islâmica. 

HISTÓRIA 

Astecas, Incas e Maias. 

África  

 Islamismo – origem, 
características e expansão. 

 Feudalismo 

Cidadania, ética, democracia 
(Projeto do Portal 
educacional: Premio das 
Crianças do Mundo pelos 
direitos da criança). 
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crescimento do cristianismo. 

7-Conhecer as origens e as 
características do sistema 
feudal europeu, em seus 
aspectos sociais, políticos e 
culturais.  

8-Compreender os direitos 
das crianças e jovens do 
mundo, percebendo de que 
maneira os mesmos estão 
sendo respeitados e de que 
forma eles atuam ativamente 
para assegurar um notável 
respeito pelos seus direitos. 

PORTUGUÊS 

1-Interpretar os diversos 
gêneros textuais, 
identificando os mecanismos 
estruturais da narrativa. 

2-Utilizar-se dos recursos 
gramaticais estudados com 
intencionalidade discursiva; 

3-Interpretar textos, 
reconhecendo a 
intencionalidade do autor; 

4-Elaborar textos 
obedecendo à estrutura 
adequada ao gênero. 
(Poema/ Conto/ Relato) 

5-Identificar intencionalidade, 
marcas linguísticas e 
semânticas no livro de 
literatura adotado. 

6-Compreender os direitos 
das crianças e jovens do 
mundo, percebendo de que 
maneira os mesmos estão 
sendo respeitados e de que 
forma eles atuam ativamente 
para assegurar um notável 
respeito pelos seus direitos. 

 

PORTUGUÊS 

1-Fazer registros escritos de 
sílabas, palavras e frases com 
autonomia. 

2-Avançar no processo de leitura 
(letramento) 

3-Reconhecer a função social da 
escrita em situações de seu 
cotidiano (documentos, placas, 
bilhetes, etc.,). 

4-Aprimorar a escrita e leitura da 
letra cursiva 

5-Desenvolver a oralidade e a 
argumentação  

6-Entender o tempo cronológico 
e perceber as relações temporais 
(presente, passado e futuro). 

 

 

PORTUGUÊS 

Conhecimentos linguísticos 
Retomada dos conteúdos 
morfológicos 
Verbos irregulares; 
Ortografia Leitura e 
interpretação oral e escrita 

Poema/ Conto/ Relato 

Produção de textos 

Fábula/ Poema/ Conto/ Relato 
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MATEMÁTICA 

1- Reconhecer o conjunto 
dos números inteiros (Z) 
como uma ampliação da 
sequência dos números 
naturais, bem como sua 
representação na reta 
numérica , no eixo cartesiano 
e suas aplicações em muitas 
situações do cotidiano. 

2- Operar através de 
situações contextualizadas a 
adição e a subtração de 
números inteiros (as 
atividades que exploram 
débito e crédito contemplam 
o tema transversal “trabalho 
e consumo”). 

4-Descobrir através de 
tabelas as regras de sinais 
para multiplicação de divisão 
de inteiros e aplicá-las 
corretamente 

5- Resolver expressões 
numéricas com os números 
inteiros   

6-Estabelecer as relações 
entre os conjuntos N, Z e Q, 
reconhecendo os números 
racionais, comparando e 
operando corretamente 
(adição, subtração, 
multiplicação e divisão) com 
esses números.  

 

 

MATEMÁTICA 

 
1. Conhecer os sistemas de 
numeração das civilizações 
antigas (egípcios, maias, 
romanos e indo arábicos). 
 
2. Reconhecer as características 
e propriedades dos números 
naturais. 
 
3. Resolver situações problema, 
compreendendo diferentes 
significados das operações com 
números naturais (adição, 
subtração, multiplicação e 
divisão). 
 
4.  Identificar e nomear formas 
geométricas planas (figuras 
bidimensionais), espaciais 
(figuras tridimensionais) e linhas 
(unidimensionais). 
 
5. Construir noções de ângulos, 
polígonos e circunferência.  
 
6. Classificar retas.  
 

 

MATEMATICA 

Revisão de números naturais, 
frações, decimais, 
porcentagem e medidas. 

Números Inteiros (Z) – Reta 
numérica 

Operações com números 
inteiros  

Números Racionais(Q) - Reta 
Numérica 

Operações com números 
racionais 
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2.1 Atendimento Educacional Especializado no Contraturno 

 

Numa proposta inclusiva, o Colégio Metodista desenvolve o projeto Contra 

turno realizado por profissionais especializados, sobre os quais entrarei em detalhes 

no capítulo 2, e tem como objetivo desenvolvido com os alunos com NEE:  

 

Desenvolver sua capacidade de comunicação oral e escrita, através 
do uso funcional da linguagem. Construir sua autonomia moral, 
entendida como assimilação de valores discutidos, analisados e 
eleitos conscientemente. Ultrapassar as barreiras do não aprender 
ou do aprender com dificuldades. Superar atividades e expectativas 
em relação a ele mesmo, seu desenvolvimento e aprendizagem e o 
grupo. Possibilitar a construção de estratégias cognitivas e sociais 
para o trabalho em grupo. (Projeto Político Pedagógico do Colégio 
Metodista, 2012, p. 18). 

 

Entre os objetivos do Colégio Metodista, destaca-se sua preocupação com os 

alunos com NEE e sua dedicação ao trabalho no AEE. Em seu Projeto Político 

Pedagógico, encontramos entre outros objetivos, o que segue:  

 

2.2 Acompanhamento individualizado 

 

Em meu cotidiano de trabalho, tenho por prática, no início do ano letivo, 

entregar para os professores um mapeamento contendo detalhadamente os casos 

de dificuldades de aprendizagem. Os dados relatados nesse mapeamento são 

coletados nos relatórios advindos de profissionais que acompanham tais alunos, 

como: psicólogos, neurologistas e fonoaudiólogos.  

Com este documento em mãos, os professores traçam os objetivos e as 

estratégias a serem desenvolvidas com esses alunos. Sempre na busca de 

possibilitar avanços na aquisição de conhecimento. 

O acompanhamento desse trabalho se dá periodicamente com reuniões nas 

quais é possível compartilhar o que se tem realizado, os avanços e os fracassos. 
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Assim revisitando o que foi planejado e reformulando caso haja necessidade. A troca 

de experiências também se faz presente nessas reuniões e muito contribui para o 

avanço do trabalho. 

As ações em sala de aula e no trabalho no período oposto devem transcorrer 

com o máximo de naturalidade, considerando sempre que as estratégias 

diferenciadas utilizadas em sala para atender a necessidade específica de um aluno 

auxilia outro ou outros, ou ainda, auxilia a turma a ter melhor compreensão do 

conteúdo estudado.  

Em alguns casos e momentos, alunos com NEE rejeitam o atendimento 

diferenciado dentro de sala de aula, do meu ponto de vista, porque desejam ser 

atendidos e olhados como os demais. Em outras situações, solicitam o olhar 

diferenciado e a atenção devida para desenvolvimento da atividade proposta.  

Há pouco tempo, tenho experimentado trazer o AEE para o horário da aula 

regular. Em curto espaço de tempo, já foi possível perceber o avanço no 

aprendizado, mas há um cuidado precioso que se precisa ter, pois, esse 

atendimento precisa ser durante pouco tempo e em dias alternados, para que não se 

corra o risco de praticar a exclusão e não a inclusão. 

Uma aluna de doze anos, frequentando classe regular do sétimo ano do 

Ensino Fundamental de nove anos, demonstrava e relatava o quanto estava sofrido 

participar das aulas de Matemática na sala regular. Organizamos um momento para 

essa aluna sair da sala de aula e ser atendida individualmente durante a aula de 

Matemática, e nas outras aulas dessa disciplina ela permanecia em sala. O 

conteúdo era trabalhado de maneira diferenciada, as explicações individuais traziam 

mais segurança para aluna.  

Desde então pudemos perceber avanços no aprendizado e mais tranquilidade 

para estar nas demais aulas.  

A família do aluno com NEE tem um papel primordial na educação inclusiva, 

pois precisa compartilhar do mesmo objetivo da escola para que se efetive o 

trabalho como um todo. Deixar que apenas a escola busque por inovar, 

experimentar situações, não é suficiente para o aluno ter avanços significativos.  
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Observando uma aluna com NEE e com pouca autonomia para se alimentar, 

para fazer seu prato num restaurante self service, pagar pelo seu consumo, sentar 

para comer e devolver a bandeja com  o prato, ficou claro o quanto essa família não 

investe nesse sentido. Dialogando com a aluna e sua mãe, tive a insatisfação de 

ouvir que em casa a família é quem prepara o prato, corta a carne e depois escova 

os dentes dela.  

Relato esse que muito me entristeceu, pois na escola estávamos buscando 

sua autonomia para se servir, alimentar-se e fazer sua higiene, mas os avanços não 

apareciam e se vinham, logo ficavam frágeis e não se mantinham. 

Essa é uma situação em que fica clara a importância da participação da 

família, afinal, o que pensar do futuro dessa menina se ela ficar sem se alimentar, se 

não for conduzida por alguém; não sobreviverá sem os pais e sem a escola, já que 

em casa essa autonomia não é trabalhada. 

Com isso, podemos afirmar que um aluno com NEE traz, ou pode trazer 

ganhos significativos para o grupo e para a família, porém, precisamos acreditar, 

investir e dar oportunidade para que os avanços se mantenham.. 

Durante quatro anos tive o privilégio de acompanhar Mauro (nome fictício), 

um aluno com Síndrome de Asperger que assim é definida: 

 

Síndrome de Asperger é o termo aplicado ao mais suave e de alta 
funcionalidade daquilo que é conhecido como o espectro de 
desordens pervasivas (presentes e perceptíveis a todo tempo) de 
desenvolvimento (ou espectro de autismo).  Como todas as 
condições ao longo do espectro, parece representar uma desordem 
de desenvolvimento neurologicamente baseada, muito 
frequentemente de causa desconhecida, na qual há desvios e 
anormalidades em três amplos aspectos do desenvolvimento: 
relacionamento social, uso da linguagem para a comunicação e 
certas características de comportamento e estilo envolvendo 
características repetitivas ou perseverativas sobre um número 
limitado, porém intenso, de interesses (BAUER, 1995). 

 

Nos primeiros anos de Mauro na turma do Ensino Fundamental 2, muitas 

provocações, “zoações” aconteciam em sala de aula, nos corredores da escola.  
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Realizei vários diálogos com a turma para esclarecer as necessidades de Mauro, 

pontuar a importância do respeito; e também conversei com Mauro, buscando 

orientá-lo quanto a sua postura em sala de aula. Todas essas conversas foram 

extremamente necessárias.  

Com o convívio, o grupo pode perceber potenciais no colega com NEE e uma 

habilidade ficou evidente, Mauro era um exímio jogador de tênis de mesa. Ganhava 

dos colegas e a partir de tal descoberta, os colegas queriam fazer dupla com ele, 

chegavam a disputar sua parceria. Mauro, sempre muito cordato, revezava as 

parcerias com muita justiça nas escolhas.  

No final do último ano do Ensino Fundamental 2, ao analisar com os alunos o 

período escolar, um ponto forte sinalizado pelos alunos foi o aprendizado de vida 

que tiveram ao conviver com o colega com NEE e que esperavam ter contribuído 

para o crescimento dele também. Mauro e professores se emocionaram com tal 

relato e ficou evidente que a possibilidade da escola inclusiva se efetivara naquela 

turma. 

Esta prática é vista nas escolas brasileiras? Desejamos esse formato de 

escolarização? No próximo tópico será abordada a questão sobre o Atendimento 

Educacional Especializado. 

 

2.3 Parceria profissional 

 

Ter AEE nas escolas possibilita que o aluno com NEE tenha maiores chances 

de um aprendizado efetivo. Exercitar o diálogo, a paciência, a solidariedade, a 

cooperação e o senso crítico desenvolve a cidadania e estimula a valorização da 

educação. 

Um grupo heterogêneo traz em sua essência a riqueza das diferenças, e 

possibilita maior preparo das crianças e dos adolescentes das turmas para a vida na 

sociedade em que os entraves são grandes e complexos.  
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Preparar os alunos, dando-lhes a oportunidade de aprender os conteúdos 

pedagógicos e as habilidades de convivência, é dar-lhes a possibilidade de 

desenvolver a capacidade da vida em grupo. 

Nos dias de hoje, uma instituição de ensino com caráter inclusivo tem no seu 

quadro de funcionários indivíduos que aderem à proposta inclusiva, outros que não a 

compreendem bem e ainda outros que a desaprovam. Isso nos faz ver a grande 

necessidade de estudos, reflexões e discussões acerca da educação inclusiva, 

mesmo nos espaços que dizem praticar a proposta inclusiva.  

Temos muito a avançar e precisamos cuidar para não paralisarmos nas 

reflexões e debates, mas transformá-los em ações práticas mesmo que, a princípio, 

experimentais. 

A complexidade da escola inclusiva é evidente e simplesmente matricular o 

aluno NEE nas escolas regulares não garante sua permanência.  

A organização pedagógica por parte de todos os professores e profissionais 

envolvidos com o aluno de inclusão deve ter flexibilidade e ser revisitada no decorrer 

do ano letivo, pois o próprio aluno dá indícios se a proposta está sendo coerente ou 

não.  

As prováveis mudanças e alterações no trabalho escolar precisam envolver 

toda a comunidade escolar, incluindo pais dos alunos e profissionais externos, 

como: psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, neurologista, entre outros, que 

acompanhem o aluno com NEE. 

A primeira análise a ser feita é sobre a história de vida do aluno, pois ela 

sempre tem muito a nos dizer. O laudo interdisciplinar é de grande valia para o 

entendimento do caso a ser acompanhado.  

Os diagnósticos de dificuldades devem ser norteadores para o trabalho 

pedagógico a ser desenvolvido e jamais paralisador. Tantos os profissionais da 

educação quanto os familiares de crianças e adolescentes com NEE precisam ter o 

diagnóstico/laudo como ponto de partida, e não como rótulo a se estampar no peito 

da criança. 
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Tendo em mãos o diagnóstico é necessário buscar pelo entendimento do 

mesmo e fazer um levantamento das possibilidades de avanço e de estratégias a 

serem propostas no trabalho educacional. Isso não garantirá sucesso permanente, 

mas ampliará a possibilidade de progressos. 

Algumas famílias apresentam dificuldade de quebrar “o filho idealizado” e 

olhar para o filho real. É papel da escola, juntamente com terapeutas, auxiliar essas 

famílias no entendimento e na aceitação do desafio de educar uma criança e 

adolescente com NEE. 

O profissional da escola precisará elaborar um currículo que respeite as 

peculiaridades da realidade de vida do aluno e a necessidade de um tempo 

diferenciado para a aquisição do conhecimento.  

Vemos então a importância de estratégias condizentes à realidade escolar e à 

necessidade do aluno. Lembrando que o formato das instituições de ensino é grupal 

e, numa mesma aula, o professor tem a sua frente um grupo com alunos que 

avançam rapidamente, alunos com grau de dificuldade moderado e outros com 

severas dificuldades, levando em conta que cada ser humano é único e singular e 

tem seu jeito próprio de aprender e de desenvolver suas atividades. 

 

Um ensino que contempla e acolhe todos os alunos não poderá ser 
prejudicial a ninguém. Uma escola em que todos os alunos são bem-
vindos tem como compromisso educativo ensinar não apenas os 
conteúdos curriculares, mas formar pessoas capazes de conviver em 
um mundo plural e que exige de todos nos experiências de vida 
compartilhada, envolvendo necessariamente do contato, o 
reconhecimento e valorização das diferenças (FÁVERO; PANTOJA; 
MANTOAN, 2007, p. 57). 

  

Outro aspecto a ser contemplado é a expectativa do professor para com o 

grupo, então, voltamos a afirmar a grande importância da flexibilidade do currículo 

proposto. 

Há cerca de dois anos atrás, acompanhei o trabalho de duas professoras na 

área da matemática, com uma aluna com NEE. Ao final do ano, era notório o 

conhecimento que a aluna tinha adquirido sobre o valor posicional dos algarismos. 
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Quando voltamos das férias de final de ano, essa aluna não se lembrava dos valores 

dos algarismos, qual número deveria acionar para ir até o andar de sua sala de aula. 

Foi uma grande decepção para todos que tinham trabalhado com ela, pois o 

conhecimento que parecia garantido no ano anterior, ela não se lembrava mais. 

Num processo de inclusão, não vislumbramos apenas o aluno, mas também o 

professor precisa ser acompanhado pedagogicamente e emocionalmente. 

 

2.4 Currículo Adaptado 

 

O currículo apresentado para o aluno com NEE dever ser adaptado e não 

paralelo, pois ele não deve caminhar ao lado do currículo desenvolvido para os 

demais alunos, mas sim, andar em conjunto com adaptações que possibilitem 

avanços. Partir das possibilidades e do conhecimento que o aluno com dificuldades 

traz é olhar e buscar o que não se vê e acreditar para ver. 

Certa vez, ouvi o relato da mãe de um aluno com NEE de que seu filho, numa 

viagem familiar, descreveu perante uma pirâmide da Grécia todo o processo de 

mumificação dos antigos faraós. Esse conteúdo tinha sido trabalhado em sala de 

aula, com toda a turma. Para a professora de História, o referido aluno pouco tinha 

absorvido do assunto, porque ao ser avaliado, não demonstrou ter adquirido tal 

conhecimento.  

Porém, em momento oportuno, o aluno transcendeu o conhecimento proposto 

em sala de aula. Ao se deparar com o concreto, meses depois da aula sobre 

mumificação, ele relata tudo que ouviu da professora. 

É sabido que não temos como ir in loco para explanar sobre determinados 

assuntos, mas aqui desejo colocar foco no aprendizado adquirido e demonstrado 

fora do espaço escolar. 

Crer para ver. Perseverar. São lemas a ser fincados na escola inclusiva.  
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Ter parcerias interdisciplinares auxilia no trabalho pedagógico. O professor da 

sala regular juntamente com o profissional do atendimento educacional 

especializado podem se ajudar mutuamente, desenvolvendo projetos únicos com 

diferentes intervenções. 

O profissional da educação é convocado a pensar diferente, a levantar 

questionamentos que o inquietam e quebrar paradigmas e possibilitar encontrar 

resposta para suas dúvidas e anseios frente ao desconhecido, ao inesperado e à 

angústia de não saber incluir. 

Um questionamento não sai da mente - se a dificuldade é do aluno, do 

professor, do processo educativo e onde mora essa dificuldade. 

 

A inclusão não prevê a utilização de práticas de ensino escolar 
específicas para esta ou aquela deficiência, mas sim recursos, 
ferramentas, linguagens, tecnologias que concorram para 
diminuir/eliminar as barreiras que se interpõem aos processos de 
ensino e de aprendizagem (MANTOAN, 2007, p. 19) 
 
 
 

Por se tratar de aspectos inquietantes, é necessário olhar para eles sem 

medo, enfrentar o não saber profissional, o risco de naufragar e aceitar o desafio da 

inconstância e do imprevisível. 

Enquanto nos mantivermos a propor atividades iguais, com tempo pré- 

determinado para realização e único objetivo a atingir, não avançaremos com 

nossos alunos, independentemente de haver dificuldades ou não. Passaremos pelos 

conteúdos, os alunos passarão pelas escolas e nada mais. 

Numa sociedade competitiva como a que vivemos, o ensino de qualidade 

acaba por ser o de quantidade de conteúdos aprendidos e não o que desenvolve as 

relações humanas, além de trabalhar abertamente com os conteúdos pedagógicos.  

Uma escola inclusiva pode se mostrar contrária ao que está posto e ser alvo 

de críticas e de baixa aceitação por parte da sociedade que, claramente encontra 

dificuldades em olhar para as necessidades de cada ser humano. 
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2.5 Contraturno – uma possibilidade ... 

 

Na escola que acompanho o trabalho com alunos com NEE, temos, entre 

outros, o objetivo do Atendimento Educacional Especializado: 

 Desenvolver sua capacidade de comunicação oral e escrita, através 

do uso funcional da linguagem. 

 Construir sua autonomia moral, entendida como assimilação de 

valores discutidos, analisados e eleitos conscientemente. 

 Ultrapassar as barreiras do não aprender ou do aprender com 

dificuldades. 

 Superar atividades e expectativas em relação a ele mesmo, seu 

desenvolvimento e aprendizagem e o grupo. 

 Possibilitar a construção de estratégias cognitivas e sociais para o 

trabalho em grupo. Projeto Politico Pedagógico do Colégio Metodista em 

São Bernardo do Campo.  

 

 O projeto com título Contraturno é indicado para os alunos com NEE, 

perante relatório trazido pela família e desenvolvido por profissionais capacitados 

para tal atendimento. 

 Com base na Legislação Brasileira e no Projeto Político Pedagógico do 

colégio, o trabalho é desenvolvido no espaço escolar em período oposto ao que o 

aluno frequenta em sala regular. 

 Objetivos em longo prazo e metas em curto prazo são estabelecidos e 

revistos no decorrer do ano letivo. Há flexibilidade no trabalho e parceria com os 

professores da sala regular, com a família e com profissionais externos à escola que 

atuam com os alunos atendidos no contraturno. 

A frequência dos alunos é de três vezes por semana, sendo duas horas aula 

por dia. Estratégias diferenciadas são utilizadas, como jogos educativos, entre 

outros.  

Nos primeiros encontros, os alunos realizam atividades de sondagem para 

que possamos traçar os potenciais a ser desenvolvidos. Ressalte-se que esse 



53 
 

diagnóstico não contabiliza os erros e nem classifica (rotula) os alunos, mas é visto 

como sinalizador dos avanços a buscar. 

A partir da sondagem, aplicamos uma atividade de autoconhecimento onde 

refletimos sobre a necessidade de nos conhecermos para que possamos respeitar o 

próximo e nos fazermos respeitar. Por meio dessa atividade, avaliamos o 

amadurecimento dos alunos. Contemplamos, desde alfabetização, orientação de 

estudos, monitoria de trabalho (apresentação de seminário), auxílio na resolução de 

conflitos até conteúdos trabalhados em classe regular, no projeto de inclusão do 

Colégio Metodista, em SBC. 

 Na sala regular, os professores estabelecem objetivos a ser atingidos pelos 

alunos com NEE, os mesmos são propostos a partir do que o aluno já sabe e busca-

se proporcionar avanços. Para alunos do sexto ano do Ensino Fundamental foi 

proposto o seguinte quadro de objetivos: 

 

 

OBJETIVOS ADAPTADOS 

CIÊNCIAS 

 Conhecer as principais características do grupo das angiospermas. 

 Compreender a diferença entre animais vertebrados e invertebrados. 

 Analisar e identificar características principais dos animais invertebrados que 

lhes possibilita a sobrevivência em diversos ambientes, dos grupos: poríferos, 

cnidários, platelmintos, nematelmintos, anelídeos e moluscos, artrópodes e 

equinodermos. 

 Analisar e identificar características principais que os animais vertebrados 

possuem e lhes possibilita a sobrevivência em diversos ambientes, dos 

grupos: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. 

HISTÓRIA  

 Conhecer as causas da Expansão Marítima Europeia. 

 Fazer registros sobre a expansão marítima. 

 Construir o conceito de colônia e pacto colonial. 
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 Conhecer a colonização portuguesa na América 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 Interpretar os diversos gêneros textuais, identificando os mecanismos 

estruturais da narrativa. 

 Reconhecer as classes de palavras de acordo com a intencionalidade 

discursiva. 

  Produzir textos coerentes utilizando os recursos ortográficos de maneira 

correta. 

 Alteração na literatura com relação aos demais da sala. 

MATEMÁTICA  

 Identificar grandezas direta e inversamente proporcionais. 

 Aplicar a regra de três simples em situações do cotidiano. 

 Efetuar cálculos com porcentagens, utilizando a calculadora. 

 

GEOGRAFIA 

 Identificar as principais causas da seca no sertão nordestino. 

 Compreender as principais diferenças naturais e socioeconômicas das sub-

regiões nordestinas. 

 Compreender a relação entre a Floresta Amazônica, o desenvolvimento 

econômico da região e as condições de vida da população. 

 Identificar as formas de ocupação, povoamento e desenvolvimento das 

atividades econômicas, identificando as relações com o espaço natural da 

Região Centro Oeste. 

 Analisar as características naturais como um dos fatores responsáveis  pelo 

desenvolvimento econômico da região Norte. 

 Aprender a observar e analisar o meio, desenvolvendo atitude de criticidade 

diante da realidade, estabelecendo relações com os conteúdos trabalhados 

nas diferentes disciplinas. 
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EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

 Perceber, por meio da história da arte, as diversas ações que precisam ser 

desenvolvidas para que as coisas que não existem venham (visível/invisível) 

tornar-se presentes, com foco na pintura, escultura e arquitetura. 

 Imaginar outros mundos possíveis para conceber um projeto bi ou 

tridimensional que contemple o questionamento: como falar”/retratar de coisas 

que não existem? 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 Desenvolver habilidades motoras específicas da modalidade esportiva de 

Basquete. 

 Compreender e aplicar os esquemas táticos de defesa e ataque do Basquete. 

 Participar de Jogos de Basquete adaptados e recreativos compreendendo 

que o esporte pode ser praticado de formas alternativas e não somente como 

no modelo tradicional. 

 Demonstrar entendimento teórico / prático sobre a importância da atividade 

física para o adolescente. 

 Saber aplicar os fundamentos específicos, regras e táticas do basquetebol 

durante o jogo. 

ENSINO RELIGIOSO 

 Descobrir a sua individualidade, resgatando a autoestima e reconhecendo-se 

como ser único, e o outro com suas capacidades e limitações. 

 Relatar experiências que tenha com a palavra sagrada. 

 Demonstrar a importância de agradecer. 

INGLÊS  

  Estrutura linguística (gramática/vocabulário): Reconhecer léxicos, a partir de 

figuras, envolvendo gramática e vocabulário aprendidos durante o trimestre. 

  Demonstrar a compreensão por meio da produção escrita, reconhecer 

léxicos, a partir de figuras. 
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ESPANHOL 

 Demonstrar compreensão de textos simples por meio de testes e ou 

perguntas objetivas. 

 Empregar o vocabulário básico estudado. 
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O cronograma do contraturno é feito a depender do desenvolvimento de cada 

aluno. Os professores do contraturno têm reuniões mensais com a coordenação, e 

bimestrais com os demais professores (sala regular), para análise e discussão dos 

casos em questão e realinhamento do trabalho desenvolvido caso haja necessidade. 

 A entrega de relatórios individuais com os pareceres e observação dos 

professores ocorrem em abril, agosto e novembro.  

 

2.6 Ambiente, recursos e materiais diferenciados 

 

O colégio visa a oferecer um espaço de aprendizagem aos alunos, permitindo 

o desenvolvimento de suas capacidades físicas, intelectuais, cognitivas, emocionais 

e sociais.  

Disponibiliza aos alunos livros didáticos e paradidáticos, como parâmetro de 

aprendizagem continuada, além de uma sala de materiais pedagógicos gráficos, 

onde existem diferentes tipos de papéis, lápis de cor, giz-de-cera, tinta, massinha, 

canetinha, com os quais são realizadas atividades a fim de concretizar de forma 

criativa o aprendizado. 

Possui ainda espaços dinâmicos para atividades mais práticas, tais como 

laboratórios de informática e Biologia para pesquisas, realizações de experiências e 

consequentemente construção e ampliação do conhecimento prático. 

Vale ressaltar que a organização dos horários, do espaço físico, do 

agrupamento e das competências e habilidades a serem trabalhadas, são feitas 

seguindo as características dos alunos.  
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2.7 Avaliação 

 

As avaliações precisam estar focadas no aprendizado do aluno e no trabalho 

do professor, pois, desta forma ambos terão a possibilidade de rever seu processo 

de ensino e aprendizado e poderão modificá-lo, se for necessário.  

Em minha experiência com avaliações de alunos com NEE, utilizamos como 

estratégia o relatório escolar sobre cada aluno, com objetivos a serem atingidos, 

estratégias utilizadas, desenvolvimento apresentado pelo aluno nos aspectos 

atitudinais, cognitivos e relacionais. Assim, temos a possibilidade de ver com clareza 

o desenvolvimento do trabalho e do aluno, as necessidades de mudança e também 

as impossibilidades, pois, em alguns casos, temos o retrocesso e/ou o não avanço 

do aluno. 

A partir das análises e reflexões realizadas é possível perceber que há 

profissionais que aderem à proposta de uma escola inclusiva e outros nem tanto. 

Certa vez, vivenciei uma situação em que o professor agendou uma avaliação 

para toda a turma e uma aluna com síndrome de Down se preparou, estudou, mas o 

professor esqueceu-se de preparar uma atividade adaptada. A aluna ficou em sala 

de aula apenas olhando seus colegas realizarem a avaliação. Sua frustração ficou 

evidente, nem o pedido de desculpas do professor foi suficiente para amenizar a 

situação de exposição. 

Episódios como este não podem ocorrer, pois, o dano emocional pode ser 

grande e irreparável. 

Numa avaliação de Matemática, uma aluna com NEE recebeu uma folha 

diferente dos demais alunos da classe. A mesma se recusou a fazê-la, alegando ser 

capaz de desenvolver a mesma atividade que a turma faria. Era pontual sua 

dificuldade, mas neste momento o que se via era a necessidade de ser igual, de 

fazer parte do grupo. Desde então passamos a montar as avaliações com o mesmo 

perfil, porém com exigências menores.  
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Essa prática nos fez e faz refletir sobre até que ponto adolescentes suportam 

ver, ouvir e falar sobre suas limitações, sendo que nesta faixa etária o que mais está 

em foco é o grupo, o pertencer ao grupo. 

Em contrapartida, já vivenciei situações de alunos com NEE solicitarem a 

realização de suas avaliações em outro espaço, e com maior tempo para se 

dedicarem mais e demonstrarem melhor seu aprendizado. 

Para mim, fica clara a individualidade de cada caso, de cada ser humano. É 

preciso estar atento ao movimento do aluno e cuidar para não negligenciá-lo.   

Na escola, com o aluno de nossa pesquisa, a avaliação é processual 

conforme podemos verificar no Projeto de Inclusão do Colégio Metodista. 

A avaliação é documentada através de relatório semestral do trabalho 

realizado no geral e de cada aluno integrante no contraturno. (Projeto de Inclusão 

Colégio Metodista – SBC, 2012). 

 A partir das análises e reflexões realizadas, foi possível perceber que há 

profissionais que aderem à proposta de uma escola inclusiva e outros nem tanto. 

A inclusão está posta, não há dúvidas, cabe a cada um dos envolvidos na 

educação, efetivá-la. Leis e decretos dão o norte a ser seguido, deixam claros os 

direitos e deveres de cidadãos, mas a prática se dá mediante o cotidiano e a partir 

das personagens desse cenário.  

Com o olhar focado numa instituição de ensino que tem como missão a 

escola para todos e que capacita seus profissionais nesse sentido, posso vislumbrar 

crescente desenvolvimento no trabalho inclusivo.  

Mas sei que ao ampliar meu horizonte, a problemática certamente ficará mais 

complexa. Mesmo numa escola privada que busca a igualdade humana há entraves 

e grandes desafios, portanto, não fiquemos com uma visão sonhadora, mas 

busquemos efetivamente pela prática da inclusão nas escolas, possibilitando uma 

sociedade inclusiva, igualitária e justa. 
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Capítulo 3 – Trilhas pedagógicas – estratégias, desafios e conquistas 

 

Para que se cumpra o que está proposto no Decreto de Guatemala, é 

necessário capacitar professores para o atendimento especializado, o que é 

possível, como se pode perceber, no relato da experiência profissional de duas 

educadoras que desenvolvem o AEE no Colégio Metodista, em SBC. 

Também será exposto o relato de formação de uma professora de Ensino 

Fundamental 2, em que a riqueza de sua experiência profissional  encontra-se no 

avanço de seus alunos. 

Sua percepção do outro, da necessidade alheia, seu carisma, fazem toda 

diferença. Determinação e exigência fazem parte do perfil dessa professora. 

Analisando os documentos do projeto Contraturno do Colégio Metodista, em 

São Bernardo do Campo, verificamos que a equipe é composta por três professoras 

e uma coordenadora, que aqui se coloca como pesquisadora participativa. Os 

alunos com NEE são atendidos semanalmente pelas professoras, tendo seis  aulas 

semanais divididas entre as professoras da equipe. 

O foco do trabalho do contraturno é o de dar possibilidades de 

desenvolvimento de habilidades e competências para os alunos através de 

atividades diversificadas.  

Desenvolver o potencial acadêmico de cada aluno, com objetivos em longo 

prazo e metas em curto prazo, oferecendo atividades que buscam ampliar tanto o 

repertório cognitivo, como o emocional e o relacional.  

Planejar atividades específicas para cada um dos alunos atendidos, de modo 

que se possa observar e acolher diferentes tipos de necessidades, buscando 

favorecer o desenvolvimento da capacidade de conviver com a diferença, atentos ao 

processo de inclusão social. 

Trabalhar habilidades e competências, oportunidades em que o professor 

atuará ajudando a ressignificar histórias de vulnerabilidade e a desenvolver a 
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capacidade de criar contextos de confiança entre ele e o aluno. Projeto Contraturno, 

Colégio Metodista, 2010.  

Para desenvolvermos o trabalho no contraturno temos professoras com 

formação diversa, o que muito colabora para uma visão ampla sobre cada aluno e 

para um horizonte vasto de possibilidades de trabalho. 

A seguir transcrevo os depoimentos das professoras que, nesse momento, 

trabalham com os alunos no contraturno: 

 

3.1 - Professora Mary Aparecida Zanin   

Formada em Ciências Sociais e Política (1980-1983) e em História (1985-

1987) pela Universidade São Marcos. Participou do curso de Especialização em 

Ciências Humanas: Habilidades e Competências (2001-2003), organizado pelos 

professores Leandro Karnal (Unicamp), Janice Theodoro (USP), Jorge Cintra (USP) 

e Rafael Ruiz ( USP)- Centro de Extensão Universitária (CEU). Participou também 

de vários outros cursos de extensão relacionados à História, política, filosofia e 

educação. 

Nos anos de 1991 e 1993, morou em Genebra, na Suíça onde pôde realizar 

também um curso na Universidade Popular de Nyon, sobre a História das 

civilizações pré-colombianas. Nos dois anos em que viveu fora do Brasil, aprendeu 

muito sobre a cultura de vários países, uma vez que a Suíça é um país que recebe 

muitos imigrantes muçulmanos do leste europeu, principalmente naquele período. 

Mary iniciou sua vida profissional trabalhando com informática, e permaneceu 

por 10 anos na área de Comunicação do Banco Itaú, porém, sua realização 

profissional aconteceu dentro das salas de aula. 

Lecionou em vários colégios e sempre procurou organizar projetos 

interdisciplinares e atividades que levassem os alunos a refletir sobre a sociedade 

em que vivemos, sobre ética e respeito. 

Iniciou suas atividades no Colégio Metodista no Grupo Alternativo, nome dado 

as classes especiais que atendiam alunos com dificuldades severas de 
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aprendizagem. Os alunos desse grupo apresentavam dificuldades de aprendizagem 

e exigiam um trabalho diferenciado por parte dos professores. 

Antes de trabalhar com o Grupo Alternativo, formado por várias salas, a 

professora Mary já tinha um olhar diferenciado em relação à avaliação de alunos, 

atividades e exposição de conteúdo em sala de aula, pois percebia que havia muitos 

que necessitavam de  outro olhar do professor. 

A professora relata que no grupo alternativo aprendeu muito, pois percebia 

ainda mais que as diferenças eram variadas e precisava encontrar várias formas de 

ensinar e de preparar atividades.    

Devido à nova lei da inclusão, o Colégio Metodista encerrou as atividades do 

grupo Alternativo e iniciou a inclusão dos alunos com necessidades educacionais 

especiais em sala regular. A professora Mary foi contribuir com o trabalho no 

contraturno com alunos com NEE, com AEE e ainda o faz atualmente. 

 No trabalho desenvolvido pela professora Mary, no contraturno, cada aluno 

apresenta uma dificuldade específica e, portanto, nesse trabalho, a professora 

procura elaborar atividades diferentes, porém, sempre relacionadas ao conteúdo da 

sala regular, priorizando desenvolver competências e habilidades para a vida na 

sociedade, com o máximo de autonomia possível para pessoas com NEE.  

 

Mary relata: “que acredita na escola inclusiva, pois tem várias experiências 

positivas nesse sentido, mas considera que ainda temos muito para refletir sobre o 

assunto, uma vez que todos têm o direito à inclusão e, dessa forma, muitas vezes, 

recebemos alunos com diagnósticos difíceis, com síndromes que quase sempre 

desconhecemos, e mantê-los dentro de uma sala de aula requer cuidados que 

muitas escolas não estão preparadas para fazê-lo”. 

 

Dessa forma, é necessário verificar se a inclusão é positiva para todos os 

alunos. É necessário verificar também se pedagogicamente há um desenvolvimento, 

se o aluno está sendo incluído pelos demais e se sente bem naquele ambiente. 
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Outro aspecto é o professor da sala regular. Ele precisa ser preparado para 

receber esse aluno e para elaborar atividades diferenciadas, dessa forma, necessita 

de um auxiliar em sala de aula e cursos relacionados à educação inclusiva. 

 

Quando há um entrosamento entre o professor da sala regular e o professor 

do contraturno, o resultado é positivo.  

 

Mary relatou em entrevista, que acredita que o aluno com necessidades 

especiais necessita de um tempo maior para conseguir aprender, ou mesmo se 

relacionar de forma positiva com o seu meio. Dessa forma, sei que muitos alunos 

que passaram por ela, poderiam ter se desenvolvido mais, porém, não houve tempo, 

pois muitas vezes usamos uma didática que não atende àquele aluno e precisamos 

de tempo para buscar um novo caminho.  

 

Já no período do contraturno, teve uma aluna com deficiência mental leve, 

que lia, escrevia, mas não compreendia. Tentou-se desenvolver esse aspecto por 

muito tempo, de várias formas e com atividades diferenciadas, mesmo assim, não 

havia um avanço nos aspectos cognitivos. Socialmente, a aluna conseguiu 

amadurecer e isso foi considerado um avanço. 

 

Mary afirma que “no trabalho com os alunos de inclusão, sentimos a 

necessidade de conhecer mais sobre o diagnóstico desse aluno e até mesmo do 

contato com os profissionais que trabalham com ele, pois acreditamos que facilitaria 

no relacionamento e na elaboração das atividades.”  

 

Devido à dinâmica de uma escola, fica difícil o contato com os professores da 

sala regular. Um trabalho em conjunto sempre leva a bons resultados. 

 

Outra dificuldade é a adaptação de alguns materiais, computadores, por 

exemplo, para determinados alunos. 

 

Relata também não ter a formação específica voltada para inclusão, mas 

procura informar-se a partir de artigos de neurologistas, psicólogos e outros 

educadores, ou palestras e cursos. Sente a necessidade de uma formação 
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acadêmica nesse sentido, pois já tem a prática e a sensibilidade para trabalhar com 

os alunos que apresentam as necessidades especiais. 

  

Relatos como o da professora Mary possibilitam vislumbrar avanços no 

trabalho de uma escola inclusiva, e também, as necessidades que ainda precisam 

ser supridas. 

As instituições de educação especial podem e devem dar subsídios para as 

escolas regulares, para que assim o processo de inclusão transcorra com maior 

facilidade, pois os profissionais da escola regular precisarão de um tempo para se 

adaptar e se capacitar para essa nova demanda, como se pode perceber na 

bibliografia sobre o tema que caracteriza o AEE como auxílio e não como apoio. 

 

O Atendimento Educacional Especializado é uma forma de garantir 
que sejam reconhecidas e atendidas as particularidades de cada 
aluno com deficiência. São consideradas matérias do Atendimento 
Educacional Especializado: Língua Brasileira de sinais (LIBRAS); 
interpretação de LIBRAS; ensino de Língua Portuguesa para surdos; 
código braille; orientação e mobilidade; utilização do soroban; as 
ajudas técnicas, incluindo informática adaptada; mobilidade e 
comunicação alternativa/aumentativa; tecnologias assistivas; 
informática educativa; educação física adaptada; enriquecimento e 
aprofundamento do repertório de conhecimentos; atividades da vida 
autônoma e social, entre outras. (FÁVERO; PANTOJA; MANTOAN, 
2007, p. 29) 

 

 

Tive a rica oportunidade de entrevistar mais uma professora, que aqui relato 

seu depoimento: 

 

3.2 - Professora Mirian Sofiatti 

Bacharel e licenciada em Física pela PUC SP. Professora de Física na rede  

estadual de ensino(SP) e em escolas particulares(SP). 

Apresentou trabalho sobre Ensino Experimental de Física  em Simpósio de 

Ensino de Ciências Experimentais IBECC, SP. Trabalhou no Projeto de Integração 

Curricular (elaboração e acompanhamento) e no Projeto de atendimento à Rede 
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Escolar, no treinamento e aperfeiçoamento didático de professores de Física - da 

SEE SP, Coordenadoria de Ensino do Interior da Divisão Regional de Ensino do 

Litoral. Participou da criação de Projetos Pedagógicos - Fundamentados na 

Pedagogia de Projetos para o ensino de Física, Ministrou palestras para os alunos 

do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da UMESP, por solicitação da 

professora Maria Angélica Santini, proferidas em: 24 de Agosto de 2000 no Colégio 

Arbos em Santo André , em 27 de Agosto de 2001 , em 02 de setembro de 2002, na 

UMESP, Campus Rudge Ramos, e em 25 de setembro de 2003 no Campus 

Planalto. 

Professora Mirian tem formação complementar: em Pedagogia/ Administração 

Escolar Especialização em Física da Radiações USP. 

Em entrevista, Mirian relatou: “Por mais de 20 anos, trabalhei com alunos do 

EM, em Santos e no ABC paulista, ensinando Física, sempre com os olhos voltados 

para os grandes vestibulares. 

Hoje, depois de outros tantos anos, trabalhando com jovens que apresentam 

formas diversas de deficiência, entendo como fui agraciada pela vida. Poder 

entender as formas como meus alunos de hoje aprendem é um verdadeiro presente. 

Aprender com eles, então...Difícil explicar a emoção. 

Como escolher apenas um caso para relatar? 

A partir de todas as experiências educacionais muito bem vividas junto 

desses jovens, minha vida profissional, minha visão sobre Educação, só tem se 

enriquecido. Difícil escolher um... 

Escreverei sobre Matheus, nome fictício, aluno com doze anos frequentando 

6º ano do Ensino fundamental 2. Exemplo de avanço no processo de ensino 

aprendizagem. 

Demonstra interesse pelas aulas, participa de todas as atividades propostas, 

carinhoso e respeitoso com os colegas e professoras. Demonstra excelente 

autoestima. Tem uma família bastante presente. Não falta às aulas do contraturno e 

gosta muito do Colégio. 
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Creio que nosso trabalho com o grande apoio da família e a orientação 

sempre presente de uma coordenação ativa, fez muita diferença na trajetória 

estudantil do aluno.  

Tenho certeza de que minhas expectativas relacionadas ao futuro de nosso 

aluno serão confirmadas. 

Ele será um homem de bem, estudioso sempre e comprometido com a 

sustentabilidade do planeta, amigo dos amigos, refletindo sempre sobre suas 

decisões. 

A oportunidade de “contracenar” com essas profissionais, trocar experiências 

e acompanhar o trabalho desenvolvido com os alunos muito enriqueceu minha 

pesquisa. 

 

3.3 Travessias, trilhas e caminhos pedagógicos 

 

A construção de uma comunidade começa com a aprendizagem que 
ocorre quando pessoas que estão separadas se encontram face a 
face, descobrem uma à outra e começam a adaptar-se mutuamente. 
(STAINBACK, 2007, p. 54) 

 

O momento da educação básica é particularmente marcado por 

desenvolvimentos estruturantes na vida de todos que por ela passam. Lembro-me 

da sala de alunos especiais que tinha na minha escola quando cursava o antigo 

ginásio.  

Quando meus amigos e eu passávamos no corredor dessa sala, ficávamos 

“colados” na parede do lado oposto com medo de “pegar” alguma “doença”. Não 

tínhamos nenhuma informação sobre aqueles alunos e a ignorância dos fatos trazia 

curiosidade e medo. Atualmente, podemos falar abertamente, os alunos questionam 

sobre as dificuldades dos colegas de classe e, mesmo que alguns demonstrem 

algum receio, a convivência é possível e saudável. 
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A transformação de toda educação brasileira não se deve ao fato de 

incluirmos alunos com NEE, mas sim, como um todo, a escola precisa avançar, 

progredir e acompanhar o desenvolvimento da sociedade, pois faz parte dela.  

Tanto em sistemas de ensino, como nas avaliações, a escola precisa sempre 

ter como objetivo avançar. Portanto, não se trata de um desenvolvimento voltado 

apenas para busca da inclusão de alunos com dificuldades, mas de 

desenvolvimento em vários aspectos. 

 

Vários são os instrumentos que podem ser utilizados para avaliar, de 
modo dinâmico, os caminhos da aprendizagem, como: os registros e 
anotações diárias do professor, os chamados portfólios e, demais 
arquivos de atividades dos alunos e os diários de classe, em que vão 
colecionando dados, impressões significativas sobre o cotidiano de 
ensino e de aprendizagem (FÁVERO; PANTOJA; MANTOAN, 2007, 
p. 54). 

 

Em minha prática numa escola inclusiva, temos elaborado relatório dos 

alunos com NEE buscando demonstrar seus avanços, potenciais e desafios a ser 

trabalhados. Vemos que essa forma de concretizar os fatos leva os profissionais, 

família e aluno à maior clareza do trabalho. Seguem dois relatórios para maior 

compreensão, utilizarei nome fictício para assim preservar os alunos.  

 

Relatório aluno Daniel  

Com relação às questões pedagógicas, tem se desenvolvido favoravelmente; 

em algumas matérias tem realizado as provas com o mesmo conteúdo dos demais 

alunos. Com respeito à sua atenção durante as aulas, ainda se encontra disperso, 

havendo necessidade de chamar sua atenção para ouvir a explicação; por vezes, 

tem esquecido o material didático e não tem realizado as lições de casa, mesmo 

quando é cobrado no dia anterior. 

Após muitas intervenções via agenda, passou a chegar no horário, já que o 

mesmo se atrasava praticamente todos os dias, perdendo o conteúdo da primeira 

aula e já estava sendo prejudicado por conta desses atrasos. 
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Demonstra dificuldade em relação à matemática, mesmo com o uso da 

tabuada, perde-se facilmente, havendo a necessidade de direcioná-lo ao raciocínio; 

durante a realização das provas, mostra-se ansioso, mas ao ler juntamente com ele 

o conteúdo, vai se acalmando, e relembrando o que estudou; quando se trata de 

uma matéria à qual domina, mostra-se confiante, necessitando de pouca 

intervenção. 

Relaciona-se bem com os demais, não apresenta aspectos de exclusão. No 

mais, deve melhorar sua organização, necessitando da colaboração dos familiares, 

pois acredito que com esse auxílio possa desenvolver uma rotina voltada para sua 

organização, não só escolar, mas também pessoal. 

 

Relatório aluno Miguel 

Tem se desenvolvido positivamente dentro de suas capacitações cognitivas, o 

acompanhamento com a psicopedagoga tem sido de grande importância para 

auxiliá-lo no período de provas, deixando-o mais confiante e animado. 

Continua com dificuldades de aceitação para realizar tarefas durante as aulas 

de matemática e inglês, diz preferir fazer juntamente com sua psicóloga, tendo a 

necessidade de elaborar conteúdo que o mantenha interessado para que o mesmo 

não atrapalhe a aula, e nas demais matérias participa favoravelmente. 

Durante o processo de realização das provas, há a necessidade de ler para 

ele o conteúdo e escrever o que vai relembrando para que ele possa copiar; 

apresenta um grau elevado de dificuldade na leitura e escrita, mas não no 

entendimento do conteúdo, demonstrando dominá-lo facilmente quando faz o estudo 

direcionado para tal assunto. 

Não apresenta aspectos de exclusão, e tem tido uma boa aceitação no que 

diz respeito à ajuda em relação às suas dificuldades. 

Ambos os alunos estão matriculados e frequentando a sala de aula regular e 

contraturno com AEE. 
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3.4 Professor: agente de transformação 

 

O preparo do professor para atender a essa nova demanda de alunos é 

necessário, assim como o preparo quanto a diversificar suas estratégias de ensino, 

pois a sociedade está com uma grande gama de recursos tecnológicos, o que 

permite comportamentos diferenciados nos alunos e interesses diversos. 

Precisa-se ter claro que a tecnologia colabora grandemente para a 

diversidade de recursos, porém, não é forma única de atuação. O professor precisa 

ser criativo e, perante seu aluno com NEE, encontrar estratégias que o atinja e o 

leve ao aprendizado. 

Em determinado período do ano escolar, a professora de matemática da sala 

regular trabalhava com seus alunos o teorema de Báskara e de Pitágoras. Um aluno 

com NEE, inserido em sala regular, questionou a professora se os matemáticos 

citados eram amigos e se viveram no mesmo período.  

Com olhar atento e disposição, a professora não deu a resposta, mas 

desafiou o aluno a buscar por elas. Com o auxílio e orientação dos profissionais de 

AEE, o aluno desenvolveu uma pesquisa sobre os renomados matemáticos, e de 

acordo com seu entendimento, montou uma apresentação em power point e 

apresentou para toda a classe. 

Maravilhados, os demais alunos se beneficiaram com o aprofundamento de 

seus conhecimentos e perceberam um maior sentido ao que estava sendo estudado. 

Refletindo com a professora da classe, pude perceber que em tantos anos 

ministrando tal disciplina, nunca um aluno tinha levantado tais questionamentos. 

Simplesmente aprendiam os teoremas. 

A matemática é melhor apreendida quando se dá sentido aos conteúdos 

trabalhados, especialmente com alunos adolescentes. 

Para se obter a atenção desse alunado, o professor precisa estar bem 

preparado e munido de informação, se atualizar e ter dinâmica que motive o 

aprendizado. Aqui deixamos claro que o profissional da área da educação precisa 
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sempre buscar novos conhecimentos, saber sobre o desenvolvimento humano e, 

portanto, buscar aprimorar seu trabalho com todo tipo de aluno que adentrar a sala 

de aula. 

É necessário colocar a aprendizagem como centro do trabalho e da 

preocupação das escolas. Essa aprendizagem precisa acontecer para todos, alunos 

e profissionais da educação. Para tanto, o tempo e as condições para que isso 

ocorra precisam ser adequados ao contexto em que se está inserido.  

Chama minha atenção, entre outras coisas, a desenvoltura da professora de 

Matemática da sala regular, porque em conversa informal a mesma se colocou como 

despreparada para o trabalho com aluno com NEE, porém, na prática, foi possível 

perceber sua atuação compromissada e efetiva com o aluno de inclusão. 

A seguir, tecerei as considerações finais sobre a pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Esta pesquisa foi idealizada por mim, a princípio, para compreender a 

formação docente para o trabalho com adolescentes, com necessidades 

educacionais especiais. Tinha a impressão de que a formação docente me daria as 

resposta dos “por quês” que me acompanhavam, no sentido de alguns professores 

terem facilidade e outros dificuldade para trabalhar com alunos com necessidades 

educacionais especiais. No decorrer do percurso e analisando meu cotidiano de 

trabalho, pude perceber a riqueza que permeava tal cotidiano. Mergulhada em 

atividades dos alunos, observações e olhares cuidadosos perante as dificuldades 

dos mesmos e dos professores, leituras e pesquisas sobre como trabalhar com cada 

caso que nos apresentava, concluí que seria mais rico e oportuno me aprofundar 

nos estudos que levariam a uma prática mais realista, possível de se concretizar e 

menos idealizadora. 

 Devido ao fato de coordenar o trabalho das professoras no Colégio Metodista 

em São Bernardo do Campo, com alunos com NEE, sempre precisei acompanhar o 

desenvolvimento dos alunos e do fazer pedagógico das professoras. Com isso, 

bastava observar mais de perto, que ficavam evidentes os avanços dos alunos e do 

trabalho. Diariamente estive com os alunos e semanalmente com as professoras. 

Meus pensamentos e ações já não me permitiam desfocar do fazer pedagógico com 

alunos com NEE. Ao assistir a um filme ou a um simples comercial na TV, ao 

observar pessoas na rua, no supermercado, já ficava evidente para mim se alguém 

tinha algum tipo de necessidade especial. E quando estamos com um foco 

determinado, parece que tudo vem ao encontro do que buscamos. 

Lembro-me de um filme, curta metragem, que uma amiga compartilhou 

comigo nas redes sociais - “La cuerda”. Muito me emocionou, no filme, uma menina 

que quando adulta se tornou professora. Enquanto menina, ela teve um colega de 

classe com severas dificuldades e, com toda naturalidade infantil, a protagonista do 

pequeno filme insistia em ensinar seu amigo a brincar, mesmo que ele não tivesse 

os movimentos dos membros. Ela usava uma corda ora amarrada nos pés, ora nas 

mãos, para que ela conseguisse fazê-lo se movimentar. Apenas com a possibilidade 
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de mexer com os olhos, o colega de classe demonstrava a alegria e satisfação que 

sentia com a dedicação da amiga.  

 Assim como minha amiga fez, enviando-me esse filme, pessoas mais 

próximas ou não tanto, sempre contribuem enviando-me textos, reportagens entre 

outros materiais, que me enriquecem no trabalho com os alunos com NEE. 

 Com tudo isso, despertei para o foco de minha pesquisa, no que diz respeito 

às possibilidades de trabalho com o atendimento educacional especializado.  

 Então, passei a pesquisar as possibilidades e estratégias de trabalho com 

crianças e adolescentes com NEE. Por outro lado, fui dialogando com as 

professoras envolvidas nesse processo sobre sua formação e carreira profissional, o 

que me ajudou a propor projetos a ser desenvolvidos por elas, com os alunos que 

chegavam. Tantas outras possibilidades de trabalho me foram apresentadas pelas 

professoras, que sempre se mostraram incansáveis na busca por possibilitar os 

avanços dos alunos.  

 Poderia ter buscado verificar experiências em diferentes instituições, mas 

optei por me aprofundar nesta instituição pela minha incorporação ao projeto. 

Acredito que será de grande valor verificar, mesmo que num outro momento, como 

outras instituições de ensino têm realizado o trabalho com alunos com NEE. 

 No percurso investigativo, aprofundei-me na leitura e entendimento da 

legislação que nos trouxe a esse trabalho como escola inclusiva, e concluí que a 

obrigatoriedade de matricularmos alunos com suas diferentes particularidades era 

evidente. Mas, após a matrícula, como trabalhar? Dessa inquietação veio o tema de 

minha pesquisa: “A escola inclusiva está posta, e agora?”. 

 Vejo que agora nos cabia desvendar o “como fazer”. Cada aluno com NEE 

que se adentrava ao espaço escolar era único e suas necessidades também. No 

decorrer de minha pesquisa e sendo participativa do processo, pude vivenciar 

reflexões onde ficava evidente que as estratégias utilizadas com um aluno nem 

sempre davam o mesmo resultado com outro aluno. Também pude verificar que as 

possibilidades são inúmeras, porém trabalhosas. As estratégias desenvolvidas em 

sala de aula com os alunos com NEE muito beneficiaram os alunos ditos “normais”. 

Lembro-me de que, certa vez, uma professora de História solicitou a um aluno com 
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NEE que registrasse o que havia compreendido sobre determinado fato histórico por 

meio de uma história em quadrinhos. O aluno o fez com grande propriedade. Em 

outro momento, a mesma professora fez tal solicitação, numa avaliação, para toda a 

classe. O resultado foi esplêndido. Toda turma demonstrou seu conhecimento e 

tiveram prazer em fazê-lo.   

 Em meio a tantas informações e inovações foquei meu olhar no atendimento 

educacional especializado, realizado com os alunos com necessidades educacionais 

especiais. Pude compreender que traçamos metas e desafios para nossos alunos e 

que precisamos traçar para nós também. A cada atividade programada, criava-se a 

expectativa se daria resultado ou não. Algumas vezes nos frustramos ao ver que o 

aprendizado não estava garantido e várias vezes foi necessário retomar o assunto, 

para que houvesse aprendizagem significativa do conteúdo. O objetivo maior, ao 

desenvolvermos as atividades, era avançar na possibilidade de o aluno com NEE ter 

autonomia para viver em sociedade, independente de nossa presença em sua vida. 

Temos a consciência de que somos passageiros na vida deles, mas não deixamos 

passar a oportunidade de contribuir para seu desenvolvimento cognitivo e social. 

 Como resultado da pesquisa, concluo que a escola inclusiva deve ser para 

todos e está claro que, como sociedade, temos muito a avançar nesse sentido. Toda 

equipe, todo ser humano precisa despertar para  olhar a diferença como 

possibilidade e não como paralisador da vida. Saber qual é a dificuldade do aluno 

ajuda e muito no trabalho do professor, principalmente em como abordá-lo para o 

bom desempenho nas atividades propostas. Jamais devemos usar da informação 

das dificuldades como paralisador e impossibilitador de conquistas. Mas, se 

idealizamos, devemos trabalhar com estratégias que possibilitem a execução e 

evitem a frustração. Por isso, a retomada e reflexão precisam ser constantes num 

trabalho com alunos com NEE, assim como, com os demais alunos. 

Conforme relatos de profissionais da área da educação, esta prática nem 

sempre é vista nas escolas brasileiras. Por isso busquei aqui, registrar algumas 

alternativas utilizadas pelas professoras que desempenham o AEE, sabendo que 

não há receita de como fazer, mas o alimentar de ideias, a troca de experiências 

pode viabilizar trabalhos futuros.  
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Acompanhando o trabalho de AEE no contraturno, pude ver o 

desenvolvimento de projetos que buscavam a conscientização de mundo, de como a 

sociedade se organiza, assim como presenciar a busca pelo bem estar do aluno no 

contexto em que vive, melhorar suas relações com seus pares e a incansável busca 

pela autonomia de cada aluno. Também vi a alegria nos olhos das professoras ao 

constatarem os avanços dos alunos. É evidente o quanto o professor comprometido 

com seu papel na sociedade vibra e se realiza com a realização de seu aluno, 

trazendo assim, crescimento mútuo. 

 Em síntese, nessa pesquisa busquei registrar meu cotidiano de trabalho e de 

algumas professoras com as quais efetivei parceria. 

 Ao findar meus registros, fico no desejo de ainda contribuir com o que tenho 

vivenciado esse ano, mas o farei em outra oportunidade. Tenho a clareza de que 

muito há para se estudar, pesquisar e, principalmente, há muito para se fazer. 
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