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RESUMO 
 
 
 

Entender a educação para pessoas com deficiência mental no Brasil, cuja história revela 
discriminação, pobreza e famílias pouco esclarecidas, é entender uma luta por mais 
oportunidades sociais e mudança de concepções. Assim, se há um processo de inclusão dessas 
pessoas na escola, como este ocorre? Como são acolhidas? As políticas de inclusão escolar as 
inclui de fato? Que importância tem a formação docente nesse processo? Este estudo busca 
aprofundar essa discussão mediante uma pesquisa de campo numa escola tida como exemplar 
em educação inclusiva. Os procedimentos metodológicos incluem revisão bibliográfica e 
análise documental, além de entrevista com professores e observação de aulas, das quais 
provêm os dados. Dentre outros pontos, os resultados sugerem que a inclusão é mais bem 
compreendida na prática de sala de aula; que, se a posição discursiva de alguns professores 
não é discriminatória, pois afirmam a importância da inclusão escolar do portador de 
necessidades especiais, a de outros o é, pois distinguem alunos “normais” de “deficientes”, 
inclusos; que a falta de disciplinas sobre inclusão na formação inicial traduz ausência de 
conhecimentos para trabalhar com pessoas portadoras de necessidades especiais e distância 
entre conhecimento teórico e ação prática. Portanto, mesmo que na educação a inclusão 
começou a vigorar — pois essas pessoas experimentam a convivência social na escola —, elas 
ainda enfrentam preconceito e lidam com profissionais limitados e pouco qualificados. Assim, 
mais que vontade docente e escolar, a inclusão exige condições de trabalho, remuneração, 
formação de professores, políticas educacionais e investimentos governamentais e de órgãos 
afins.  
 

 

Palavras-chave: políticas de inclusão escolar; educação inclusiva; portadores de necessidades 
especiais; formação de professores. 



 

ABSTRACT 
 
 
 

Understanding the education offered in Brazil to people affected by mental illness — whose 
history is marked by discrimination, poverty, and families with little knowledge on it — is to 
understand a struggle for more social opportunities and a change of mind. If there’s a process 
of school inclusion of these people, how does it take place? How are they received at schools? 
Do the inclusionary public policies really include them? How does teacher education 
influence this process? This work attempts to make a profound study on this theme by 
examining a school taken as a model regarding the inclusive education. Methodological 
procedures included bibliographical revision, document analysis, interview, and class 
observation, from which data derive. Results suggest that inclusion is better understood in the 
classroom pedagogical practice; that if some teachers pose a non-discriminatory vision — for 
they emphasize the importance of including people with disabilities in school —, others don’t 
— since they still distinguish included students from “normal” ones; that the lack of some 
subjects in teacher education and training means lack of knowledge to deal with people with 
disability and distance between theoretical knowledge and practice. Therefore, even though 
social inclusion starts to acquire strength and vigor through education, since these people 
experience socialization in school, still they face prejudice and have to deal with professionals 
who lack specific skills and training. This means that more than teacher and school will, 
inclusion needs good work conditions, good wages, teacher training, educational policies, and 
investments from government and other related agents.   
 

 

Key words: school inclusion policies; inclusive education; people with disabilities; teacher training. 
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INTRODUÇÃO  

 

 
 

Licenciatura em Educação Física. Eis nossa formação acadêmica inicial; como se 

pode depreender, formação para a docência. Porém, esse curso não bastou para nos fazer 

pensar na possibilidade de atuar numa sala de aula com pessoas portadoras de necessidades 

especiais; até então, essa realidade nos era distante. A possibilidade surgiu com a perspectiva 

de passar em um concurso público municipal com vagas para locais predeterminados. Feito o 

concurso, fomos atuar numa instituição especializada, a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE), em Itumbiara (GO), cidade onde residimos. Portanto, nossa experiência 

prática na docência para discentes com necessidades especiais parte da nossa necessidade de 

compreender bem a função que passaríamos a exercer nessa instituição; afinal, transmitir 

conhecimentos acadêmicos da área de educação física não era problema; problema era saber 

lidar com esses alunos, dos quais estávamos distantes até então. Para isso, buscamos a 

especialização em Educação Física e Esportes para Portadores de Deficiência como forma de 

aperfeiçoamento profissional.  

O convívio com esses alunos nos surpreendia cada vez mais. Ao longo do tempo, 

construímos uma relação de reciprocidade: aprendíamos a compreendê-los e respeitá-los, 

procurando ensiná-los da melhor maneira possível e considerando seus limites e suas 

capacidades; ao mesmo tempo, era surpreendente o desenvolvimento das atividades que 

propúnhamos e a própria superação de limites. Foi uma experiência indescritível: conviver 

com pessoas portadoras de deficiência que punham esse “detalhe” em última instância e a 

superação em primeiro lugar, de fato, chamava atenção para os obstáculos (desnecessários) 

que construímos quando queremos realizar algo. Para a maioria desses alunos, tais fatores 

pareciam insignificantes; a oportunidade proporcionada a eles tinha uma importância maior. 

Como resultado dessa oportunidade oferecida, obtivemos respostas na docência de Educação 

Física muitas vezes inimagináveis quanto aos alunos com quem trabalhávamos. Pudemos, 

então, perceber a necessidade de valorizar o outro como outro: com suas limitações e 

capacidades — características do ser humano.  

Foram nove anos e dez meses trabalhando nessa instituição. Nesse período, 

desenvolvemos atividades com psicomotricidade, natação, futsal, dança e atletismo. No início, 

acreditávamos que, por serem portadores de necessidades especiais (a maioria tinha 

deficiência mental), eles não conseguiriam se desenvolver tanto quanto poderíamos imaginar, 



 12

sobretudo na prática desses esportes. Esse trabalho tomou certa dimensão que, por 

conseqüência, levou-nos a participar, ao lado dos alunos, de alguns campeonatos destinados a 

portadores de necessidades especiais, em nível estadual e nacional, nos quais obtivemos 

resultados relevantes. Embora atuássemos na docência de Educação Física, não tínhamos 

como nos abnegar do que acontecia com os alunos quanto ao encaminhamento deles para a 

rede regular de ensino. Uma razão talvez fosse a preocupação com o que o futuro lhes 

reservava. Essa preocupação provinha da dimensão que tomara nossa convivência, que ainda 

mantemos, mesmo após termos saído da instituição.  

Foi justamente esse laço de amizade que nos levou a observar — agora não mais na 

docência na escola especial — que a inclusão de portadores de necessidades especiais em 

escolas regulares era — e é — objeto de debates, cursos, seminários e estudos; e mais: ganhou 

espaço em leis, documentos e decretos. Como a questão tem se popularizado cada vez mais, 

isso nos faz refletir e até questionar o destino do ensino oferecido atualmente a pessoas com 

necessidades especiais na rede regular. Embora à primeira vista pareça haver progressos na 

inclusão escolar, ainda podemos observar discursos contraditórios em torno desse processo, 

numa sociedade que impõe normas e padrões, discrimina, classifica, exclui e está impregnada 

de preconceitos contra quem é julgado e considerado como “anormal”, isto é, fora da norma, 

fora da média. Ao mesmo tempo, essa mesma sociedade aprova a política nacional que 

enfatiza a educação de qualidade para todos.  

Assim, perguntamos: como é desenvolvido o processo de inclusão dos portadores de 

deficiência mental na rede regular de ensino? Como esses alunos são “acolhidos”? As políticas 

de inclusão escolar de fato os inclui? As escolas, no dia-a-dia, conseguem atender à diversidade 

com a qualidade prometida? Os portadores de deficiência mental atendidos na educação 

inclusiva têm suas diferenças respeitadas como defendem os discursos da política inclusiva? 

Questionamos porque sabemos que o processo de inclusão pode se tornar um processo de 

exclusão se não for desenvolvido de maneira adequada. Por isso é preciso entendê-lo em sua 

amplitude, mediante o questionamento; compreender com mais precisão como ocorre a 

inserção de pessoas portadoras de necessidades especiais na rede regular de ensino.  

É para essa necessidade que convergem os fins deste estudo, que busca aprofundar a 

discussão sobre o tema, mediante uma pesquisa de campo, bibliográfica e documental. O 

embasamento em leis, decretos e documentos foi necessário para situar o contexto 

educacional em que se encontram os portadores de necessidades especiais, tanto no país 

quanto em Goiás, onde fica a escola pesquisada. Escolhemos como universo de pesquisa a 

cidade de Itumbiara, no sul goiano, divisa com Minas Gerais. Nesse universo, buscamos uma 
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escola que fosse considerada como exemplar em educação inclusiva, que desenvolvesse um 

trabalho direcionado ao assunto em questão. Assim, após algumas buscas, elegemos o Colégio 

Estadual Emília Maria Guimarães por ser tido como “modelo”, “referência” em educação 

inclusiva. Fundado em 1980, atualmente tem toda a parte arquitetônica adaptada às 

necessidades físicas dos alunos, garantindo movimentação segura a todos. Atende cerca de 

670 alunos, 30% portadores de necessidades especiais por causa de deficiência auditiva, 

visual, mental, física, múltipla e de síndrome de Down. Essa multiplicidade de atendimento 

projeta o colégio como uma escola onde a “educação realmente é para todos”.  

Em conversa informal com a diretora, explicamos como a pesquisa seria 

desenvolvida e que gostaríamos de fazê-la ali por causa do trabalho de inclusão de portadores 

de necessidades especiais realizado pelo colégio. Ela consentiu e concordou em participar do 

estudo; também nos autorizou a publicar fotos e informações do colégio, bem como o nome 

(APÊNDICE 1). Usamos fontes documentais que auxiliaram nossa descrição da história da 

referida escola. Dado esse primeiro passo, o segundo foi conversar com coordenadoras e 

professores a serem envolvidos no estudo; explicamos-lhes como a pesquisa seria 

desenvolvida, os objetivos, os procedimentos a serem adotados e os benefícios que ela poderia 

proporcionar. Obtivemos apoio, colaboração e participação unânimes e relevantes para 

concretizar a pesquisa.  

Os sujeitos da pesquisa incluem 12 professores do colégio que lecionavam para 

alunos portadores de deficiência mental da sexta e sétima séries. A delimitação do estudo 

dessas séries se justifica porque é nelas que se concentrava a maioria dos alunos portadores de 

deficiência mental. Optamos por fazer um estudo mais detalhado de alunos com deficiência 

mental incluídos na rede regular de ensino em razão de nossa trajetória profissional, na maior 

parte relativa a experiências com esse tipo de deficiência. Verificar como se desenvolve o 

processo de inclusão desses alunos e se a pretendida qualidade na “educação para todos” tem 

sido alcançada também suscitou aprofundamento neste estudo.  

Nesses termos, a finalidade — e esperança — de responder aos questionamentos da 

pesquisa, diante da popularidade que as políticas de inclusão escolar dos portadores de 

necessidades especiais têm alcançado, fez-nos definir como primordiais os objetivos a seguir. 

• Identificar como se dá o processo de inclusão (numa escola considerada como 

“modelo”) em Itumbiara (GO), analisando não só o caminho por que este 

processo tem se desenvolvido, mas também como se constituem as relações entre 

professor e aluno portador de deficiência mental e entre este e o aluno não 

portador de deficiência mental no âmbito escolar. 
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• Verificar se, de fato, a cultura da exclusão está dando lugar à outra cultura que 

promova o acesso e a permanência do aluno na escola e o retenha com sucesso. 

• Verificar a formação e capacitação de professores que atuam em salas de aulas 

freqüentadas por alunos com deficiência mental. 

• Identificar os resultados positivos e/ou negativos do processo de inclusão 

relacionados com professores, alunos portadores de deficiência mental e alunos 

não portadores de deficiência mental incluídos neste processo. 

 
Como instrumento de coleta de dados, usamos a entrevista, feita com dez professores 

regentes e dois de apoio — profissionais que atuam nas salas de aula junto com os professores 

regentes em tempo integral. Como o próprio nome diz, eles dão apoio e auxílio nas aulas, seja 

para o professor, seja para os alunos. As entrevistas foram feitas na própria escola, num 

horário preestabelecido pela coordenação e adequado aos professores. Foram semi-

estruturadas, mediante um roteiro básico, porém sem aplicação rígida, de modo que pudessem 

ser feitas eventuais adaptações no momento da realização. Os registros foram feitos em áudio 

e depois transcritos. Para garantir sigilo e anonimato, substituímos o nome de cada professor 

pela letra P (de professor) seguida de um número (referente à ordem em que foi feita a 

entrevista), como se segue: P1, P2, e assim sucessivamente, até o P12. Como garantia, os 

professores assinaram um termo de consentimento (APÊNDICE 2) onde autorizaram a 

publicação das informações fornecidas por eles com garantia de anonimato. 

Optamos por usar a entrevista por ser uma técnica que promove mais interação entre 

entrevistado e entrevistador e permite obter, no momento de sua realização, esclarecimentos e 

aprofundamentos dos assuntos abordados, caso necessário. As perguntas eram sobre: 

formação profissional dos professores; tempo de magistério em geral e de docência para 

portadores de deficiência mental; relacionamento e convivência com eles (dificuldades, 

prazeres, angústias em relação ao trabalho em si); metodologias usadas; currículo e formas de 

avaliação; concepção dos professores em relação ao processo de inclusão; relacionamento 

entre alunos portadores de deficiência mental e alunos “normais”, entre escola e família; 

resultados positivos e/ou negativos da inclusão entre alunos portadores de deficiência mental 

e não portadores; e, por fim, funções do professor de apoio.  

Além da entrevista, recorremos à observação de aulas na sexta e sétima séries, por 

meio da qual tivemos mais contato com o fenômeno pesquisado, em horários diferenciados. A 

verificação de alguns dados foi possível graças à aproximação direta da realidade a fim de que 
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pudéssemos observar pessoalmente o que ocorre, sobretudo o desenvolvimento de todo o 

processo de inclusão e o relacionamento entre todos que dele fazem parte, inclusive 

professores e alunos ditos “normais”. Esse trabalho de observação nos permitiu verificar os 

propósitos específicos do estudo: observar professores e alunos em diferentes momentos 

(dentro e fora da sala de aula) e em atividades diversificadas, buscando compreender como o 

processo de inclusão estava sendo desenvolvido. Tanto nos momentos de observação como 

nas entrevistas, foi nosso companheiro de viagem um Diário de Campo, onde, após cada 

trabalho de coleta, registramos nossas impressões, sentimentos e relações que estabelecemos 

com as leituras feitas. 

Como a pesquisa de campo começou no início de 2006, prosseguindo até outubro de 

2007, pudemos observar diferentes instantes em que o processo de inclusão se desenvolveu. 

Isso nos levou, intencionalmente, a conhecer as diferentes realidades da referida escola. 

Recorremos não só aos depoimentos dos profissionais envolvidos, mas também às falas dos 

principais “personagens”: os alunos. Acreditamos que lhes dar o direito de falar e o direito de 

ser ouvido seria relevante à coleta de dados. Assim, conversamos informalmente com alunos 

portadores de deficiência mental e com alunos ditos “normais”. As falas, tanto dos 

profissionais quanto dos discentes, assim como os depoimentos dos professores entrevistados, 

encontram-se no decorrer da pesquisa. Usamos algumas fotos para ilustrar a realidade 

vivenciada. Para tal, obtivemos autorização dos pais dos alunos para publicá-las neste estudo 

(APÊNDICE 3) e também de alguns professores em situação real de trabalho (APÊNDICE 4).  

Quando necessário, tivemos conversas informais com os profissionais envolvidos, 

em especial coordenadoras e a diretora da escola, para esclarecer eventuais dúvidas referentes 

à inclusão ali desenvolvida e obter informações sobre o processo em geral. Por fim, reunimos 

as informações, analisamos, discutimos e interpretamos, para chegar a um entendimento sobre 

o desenvolvimento do processo de inclusão nesse colégio “modelo”.  

Para tanto, foi preciso aprofundar tópicos importantes deste estudo, distribuído em 

quatro capítulos. O capítulo 1 descreve a história da educação das pessoas com deficiência 

mental no Brasil, buscando mostrar o caminho percorrido pelo ensino destinado a essas 

pessoas até o período atual. O capítulo 2 trata da trajetória histórica da educação inclusiva em 

Goiás e enfoca o histórico do colégio onde realizamos a pesquisa, o qual pertence à rede 

estadual. O capítulo 3 enfoca a formação de professores, mais especificamente daqueles 

envolvidos na educação inclusiva. Abordamos o assunto conforme a realidade vivenciada 

pelo colégio em questão, destacando pontos essenciais sobre os quais os estudiosos da área 

nos instigam a repensar. O capítulo 4 trata das políticas de inclusão e do caráter ambíguo que 
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elas podem assumir numa sociedade cercada de normas, padrões, discriminações, 

classificações, preconceitos e exclusões. Descrevemos as concepções de estudiosos que 

alertam sobre tal assunto com seus pontos de vista, suas preocupações e seus questionamentos 

para pensarmos e refletirmos com mais embasamento sobre o desenvolvimento do processo 

de inclusão. Por fim, abordamos a questão do poder e da disciplina: agentes que influenciam 

essa sociedade excludente que pensa e age tal como se vê. 
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1  EDUCAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA MENTAL NO BRASIL: 

APONTAMENTOS HISTÓRICOS 
 
 
 

A história das pessoas com deficiência mental1 no Brasil é marcada por dificuldades, 

pobreza e famílias pouco esclarecidas, carentes sociocultural e economicamente. Assim, 

entender a educação especial no Brasil (educação para essas pessoas) supõe entender as 

mudanças na luta por mais oportunidades a quem não perdeu sua condição de ser humano por 

trazer, de algum modo, características incomuns ao que denominamos ser “normal”; supõe 

compreender o caminho percorrido até seu estágio atual. Para tanto, neste capítulo fazemos 

alguns apontamentos históricos que contextualizam o desenvolvimento dessa educação, a fim 

de explicitar a relação entre o conceito de deficiência mental e educação especial e o contexto 

em que foram produzidos. Embora consideradas como importantes, as implicações genéticas, 

neurológicas e psiquiátricas, dentre outras, fogem à reflexão que aqui fazemos. 

 
1.1  Do Império à República: ações isoladas  

 

A educação de crianças com deficiência surgiu institucionalmente, ainda que de 

maneira tímida, na possível concretização de idéias liberais divulgadas no Brasil entre o fim 

do século XVIII e o começo do XIX. Essas idéias já estavam na Inconfidência Mineira (1789), 

na Conjuração Baiana (1817) e na Revolução Pernambucana (1827) — movimentos que 

reuniram, na mesma luta, médicos, advogados, professores, alfaiates, soldados, dentre outros, 

e que foram acentuados, sobretudo, após o país se tornar independente de Portugal. Logo, os 

avanços na sociedade brasileira resultaram da luta do povo desde o período colonial.  

O ensino se dividia em dois segmentos escolares: um para as elites, outro para a 

alfabetização de camadas mais pobres da população. Jannuzzi (1985) informa que a primeira 

Constituição do país (1824) preconizava a “instrução primária e gratuita a todos”; mas, se 

seu Art. 8 afirmava atenção especial ao incapacitado físico ou mental, não especificava nem 

determinava o tipo de instrução. Isso deixou entrever o desinteresse e a desinformação dos 

governantes. Afinal, toda criança deve ser educada tendo em vista o aprimoramento de suas 

qualidades melhores. 

                                                 
1 “O termo deficiente mental, segundo Tiago Würth (1975: 90), surgiu no Congresso de Genebra, como tentativa 
de padronizar mundialmente a referência, e também como substituto ao anormal, palavra por demais genérica. 
Foi incorporado à literatura educacional oficial brasileira a partir dos anos 70 [...].” (JANNUZZI, 1985, p. 15). 
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A lei de 15 de outubro de 1827 propunha uma “escola de primeiras letras” para 

promover o ensino de alunos mais “adiantados” e alunos mais “atrasados”; seria o início da 

educação de alunos com deficiência caso a proposta não tivesse ficado no “papel”. Em 1835, 

por intermédio do deputado Cornélio França, o governo tomou a iniciativa de propor a criação 

do cargo de professor de primeiras letras para ensinar pessoas surdas-mudas. Dadas as 

dificuldades, a proposta se concretizaria mesmo em 1854 — com a criação do Imperial 

Instituto dos Meninos Cegos, nome mudado para Instituto Benjamin Constant já no período 

Republicano — e em 1856 — quando foi criado o Instituto dos Surdos-mudos, denominação 

alterada depois para Instituto Nacional da Educação dos Surdos (INES).  

Ainda assim, o governo central não tinha percebido uma questão cuja resolução era 

premente: a educação popular — sobretudo a de pessoas com deficiência mental. Até o fim do 

Império havia duas instituições para essas pessoas: uma em Salvador (BA), junto ao Hospital 

Juliano Moreira, fundada em 1874; outra no Rio de Janeiro (RJ): a Escola México, fundada 

em 1887. Aquela era especializada; esta era de ensino regular, mas atendia pessoas com 

problemas físicos e visuais. A administração de ambas estava a cargo do Estado. 

Supostamente, tais instituições surgiram para atender pessoas portadoras de deficiência 

mental cujo comprometimento orgânico e mental global era um problema mais médico — 

reconhecido pela família e pela comunidade — e menos social.  

Nesse período, a elite intelectual se preocupava em elevar o nível educacional no 

Brasil ao de países como a França, cujo desenvolvimento chegava aos brasileiros mediante 

livros e pessoas que iam estudar na Europa; lá, a educação de pessoas com deficiência se 

manifestou em 1800, quando o médico-chefe do Instituto dos Surdos-mudos Jean Gaspard 

Itard foi incumbido de educar Victor, criança abandonada no bosque Aveyron para a qual ele 

desenvolveria uma metodologia de trabalho fundada no empirismo sensualista de Condillac;2 

em 1840, Edouard Séguin continuou esse trabalho com jovens “anormais” de inteligência do 

Hospício dos Incuráveis de Bicêtre, buscando acentuar , sobretudo, a atividade do aluno.  
No Brasil, porém, o apoio do governo à educação dessas pessoas — e à educação em 

geral — era precário, pois essas modalidades de ensino não eram tidas como necessárias, 

[...] como produtoras de mão-de-obra compulsoriamente escrava, e nem como 
fator de ideologização, uma vez que a ordem escravocrata estava assegurada 
pela repressão, pela ruralização intensa; em que, poucos contatos sociais se 
faziam nas grandes propriedades latifundiárias; [...] sendo assim, a aristocracia 
rural não precisava favorecer a educação. (JANNUZZI, 1985, p. 25–26; 28). 

                                                 
2 O sensualismo de Condillac seria uma teoria mecanicista pela qual a vida mental funciona com base nas 
sensações e na percepção e depende, no todo, das operações dos sentidos (LOURENÇO FILHO, 1930 apud 
JANNUZZI, 1985).  
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Até o fim do período imperial, o apoio e a assistência médico-educacional para essas 

pessoas não existiam. A situação era tal que não foram encontrados registros sobre quais eram 

os educandos abrigados nesses estabelecimentos. É provável que seriam os mais lesados, ou 

seja, que se distinguiam e incomodavam ou pelo aspecto global, ou pelo comportamento 

divergente. A quem tinha deficiência menos característica — diga-se, menos visível —, eram 

designadas tarefas sociais simples, numa sociedade rural não escolarizada. 

O Art. 35 da Constituição de 1891, já na era republicana, atribuía ao Estado a 

criação e organização das instituições de ensino. A lei beneficiou muitos estados — que 

passaram a investir mais na educação; outros continuaram a esperar a rara contribuição do 

governo federal. Mas, a partir de 1918, a educação especial em estados como Rio Grande do 

Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, sobretudo, recebeu incentivos tímidos a fim de que 

organizassem escolas para quem tinha deficiência mental, que começava a se projetar 

discursivamente, mesmo sendo a cegueira e a surdez infantis assuntos de que muito se falava. 

Quem salientaria os vínculos entre pedagogia e deficiência mental seriam os 

médicos, na segunda metade da década de 1870. Em 1874, foram desfavoráveis à inclusão 

de crianças entre adultos com comprometimento mental mais grave no estabelecimento de 

ensino do Hospital Juliano Moreira (para pessoas com deficiência mental) e no Asilo São 

João de Deus (para alienados), na Bahia.3 Em 1876, esses vínculos apareceriam no Rio de 

Janeiro, em estabelecimentos de ensino regular. Os médicos começaram a se preocupar com o 

campo educacional porque eram procurados clinicamente nos casos mais graves e porque as 

pessoas com deficiência eram encontradas em meio a adultos nos sanatórios psiquiátricos. 

Desde o Império, a higiene e saúde públicas foram associadas com a área médica; em 

alguns estados, isso repercutiu na educação de quem era mentalmente deficiente. Em São 

Paulo, esse setor deu origem à inspeção médico-escolar e, em 1911, passou a responder pela 

criação de classes especiais e pela formação de pessoal para trabalhar com a clientela dessas 

classes. Mas no Rio de Janeiro não se associavam o serviço de higiene e saúde públicas e a 

educação de pessoas com deficiência mental — à época mais ligada à rede regular de ensino. 

As subclasses especiais para crianças com tal debilidade nas escolas-modelo da capital eram 

propostas do decreto 838 (reforma de ensino primário, normal e profissional), de 1911.  

No fim da década de 1920, médicos, psicólogos e professores atuantes nesse campo 

estruturaram a base de associações profissionais e, mesmo ambígua e imprecisamente, 

                                                 
3 Convém ressaltar, esses estabelecimentos não ofereciam condições para todos os pacientes em razão de 
problemas econômicos e políticos; logo, crianças pobres dificilmente eram atendidas, sobretudo em períodos 
mais longos ou que exigissem cuidados médicos meticulosos. 



 20

criaram um campo de reflexão para concretizar sua ação pedagógica. À medida que criaram 

instituições escolares ligadas a hospitais psiquiátricos, congregando crianças com quadro 

geral comprometido e postas — segregadas socialmente — junto com adultos “loucos”, os 

médicos começaram a perceber a importância da pedagogia (JANNUZZI, 1985).  

Uma comissão de três médicos e um farmacêutico pediu ao ministro da Justiça a 

construção do Pavilhão Bourneville a fim de tratar e educar crianças cujo estado mental 

poderia melhorar se recebessem cuidados especiais noutro local. Segundo a comissão, não se 

poderia “contemplar impassíveis o espetáculo angustioso das crianças passeando no Instituto 

da Praia da Saudade, (‘[...] entre degenerados de toda espécie, quiçá de impulsivos, dados à 

prática de atos os mais repulsivos’)” (JANNUZZI, 1985, p. 34). Em 1920, o médico Leitão da 

Cunha fez o mesmo em Petrópolis; em 1921, o médico Franco da Rocha, em São Paulo, 

construiu um pavilhão para crianças no Hospício de Juqueri, que em 1929 recebeu a escola 

Pacheco e Silva. Essa instituição ficou sob a orientação do professor primário Norberto Souza 

Pinto, de Campinas (SP), que desde 1917 trabalhava com pessoas portadoras de deficiência.  

As escolas construídas junto a hospitais psiquiátricos auxiliavam as crianças nessa 

condição; a preocupação médico-pedagógica era não limitar a ajuda a elas ao campo médico e 

fazer as crianças participarem da vida do grupo social da época através da educação, então um 

desafio pedagógico. Contudo, à abrangência do serviço e ao grande número de pessoas com 

deficiência, correspondiam um corpo técnico precário, orientações imprecisas a professores e 

médicos e poucas instituições para atendê-las: ao que consta, havia 16 no fim da década de 

1920; entre 1930 e 1935, surgem mais 6 (JANNUZZI, 1985).  

O assunto começou, então, a ser teorizado por médicos: em 1900, Carlos Eiras 

apresentou um trabalho sobre o assunto no 4° Congresso de Medicina e Cirurgia — seu estudo era 

quase exclusivamente relacionado com quem tinha deficiência mental profunda; em 1917, B. 

Vieira de Mello, médico-chefe do Serviço Médico-escolar de São Paulo, publicou os livros 

Débeis mentais na escola pública e Higiene escolar e pedagogia. Este descrevia normas para o 

funcionamento de serviços especializados em deficiência mental e de inspeção em 

estabelecimentos de ensino público e privado, incluindo primário, normal, profissional e 

secundário, na capital e no interior (MELLO, 1917 apud JANNUZZI, 1985). Mello se 

responsabilizava, também, pela seleção dos “anormais”: especificação de deficiências observadas; 

criação de classes e escolas para essas pessoas e orientação técnica para profissionais que fossem 

atuar nesses espaços. Nesse sentido, o professor avaliava a “anormalidade” conforme o grau de 

inteligência de alunos de mesma idade (MELLO, 1917 apud JANNUZZI, 1985).  
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Se a inspeção não representou grande avanço, ela colaborou, sobretudo, para a 

classificação das crianças em supernormal ou precoce; subnormal ou tardio e normal — 

classificação importante para corrigir equívocos como pôr no mesmo lugar crianças e adultos. 

A classificação dos “anormais” feita pelos médicos escolares também se apoiava na simples 

inspeção (MELLO, 1917 apud JANNUZZI, 1985). Eles eram classificados em “anormais” 

intelectuais, “anormais” morais e “anormais” pedagógicos. Os intelectuais seriam os tardios 

e, também, os precoces com exagero das faculdades numa comparação etária — as faculdades 

eram: atenção fraca; memória preguiçosa e lenta; vontade caprichosa; iniciativa rudimentar, 

com decisão difícil; reflexão laboriosa e credulidade, ou muito exagerada, ou insuficiente. Os 

morais incluíam quem tinha tara moral dependente de anomalia intelectual, em que os 

viciados se aproveitavam do tratamento médico-pedagógico e os viciosos poderiam ser 

possuidores de uma inteligência brilhante. Os pedagógicos eram dotados de inteligência e 

instrução em grau inferior à idade por descuido ou defeito pedagógico. Com base nesses 

dados, a escola selecionava e os separava. Contudo, não foram encontrados dados sobre o 

trabalho desenvolvido com esses alunos. 

Ainda na vertente médica na Bahia, o médico Alfredo C. Vieira escreveu o livro 

Testamentos para a educação dos anormais (ANUÁRIO DO ENSINO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, 1917 apud JANNUZZI, 1985). Em Pernambuco, o médico Ulysses Pernambucano 

defendeu a tese A classificação de crianças anormais, onde enfatizava a necessidade de haver 

atendimento médico-pedagógico — em 1929, ele organizaria a primeira equipe 

multidisciplinar (psiquiatra, pedagogo e psicólogo) para trabalhar com essas crianças. 

À parte a relação entre medicina e a educação de pessoas com deficiência mental 

(vertente médico-pedagógica), surgiu a vertente psicopedagógica, para explorar a relação 

entre psicologia e educação, com mais ênfase nos princípios psicológicos, embora ainda 

dependesse dos médicos. Defensor dos princípios psicopedagógicos, o professor Clemente 

Quaglio selecionou os “anormais” na rede regular de ensino antes mesmo do Serviço de 

Inspeção Escolar do Estado de São Paulo. Ele fez uma pesquisa em duas escolas públicas da 

capital paulista para apontar nelas as pessoas que tinham deficiência mental com base na 

escala métrica de inteligência de Binet/Simon,4 representativa de uma clivagem “nova” nos 

critérios de aproveitamento escolar estabelecidos pelos autores da escala. Os resultados da 

                                                 
4 Em 1905, Binet e seu colega Theodore Simon criaram a escala de Binet–Simon para identificar estudantes que 
pudessem precisar de ajuda extra na aprendizagem escolar. Eles assumiram que os baixos resultados nos testes 
indicavam necessidade de mais intervenção dos professores no ensino desses alunos, e não necessariamente que 
tivessem inabilidade de aprendizagem (THE GALE ENCYCLOPEDIA OF PSYCHOLOGY, 2001).  
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pesquisa foram publicados no Brasil em 1913, como A solução do problema pedagógico-

social da educação da infância anormal de inteligência.  

A preocupação com um trabalho que tornasse os “anormais” em pessoas aptas a 

produzir mercadorias — sobretudo as lucrativas — marcou o discurso e a prática em torno da 

seleção: eles seriam aproveitados, e à escola caberia selecioná-los e prepará-los para 

ocuparem seu devido lugar. Ficariam em classes selecionadas, com professores especializados 

trabalhando para aumentar neles a adaptabilidade e laboriosidade (SANTOS, 1917 apud 

JANNUZZI, 1985). Por exemplo, em seu livro Basílio de Magalhães destaca a necessidade de 

as crianças “anormais” serem educadas em salas que não as dos ditos normais por não 

conseguirem acompanhar o ritmo destes ou por “atrapalhar” o desenvolvimento da 

aprendizagem. Sua base metodológica era a correção das faculdades intelectuais referidas há 

pouco (atenção, memória, percepção, juízo e vontade); para tal, desenvolviam-se técnicas de 

repetição de palavras e números, fazia-se a brincadeira da estátua — em que se treinaria a 

capacidade de permanecer sem movimento na mesma posição durante certo tempo — e 

ensinava-se como se vestir e alimentar, hábitos de higiene e, se possível, trabalhos manuais.  

Em princípios dos anos de 1920, a educação escolar do “anormal” no Brasil se 

baseava em enfoques e procedimentos criados na Europa e nos Estados Unidos. Entre 1920 e 

1935, essa educação continuou vinculada às vertentes médico-pedagógica — mais 

subordinada ao médico e relacionada com diagnóstico e práticas escolares — e 

psicopedagógica — dependente do médico, mas com ênfase nos princípios psicológicos 

fundados na teoria da Escola Nova, presente no discurso pedagógico e na prática escolar e que 

penetrou no Brasil no fim do período imperial (o discurso de Basílio de Magalhães e 

Clemente Quaglio estavam no ideário escola-novista, mas suas idéias se concretizaram em 

instituições cujo modelo era essa escola só a partir de 1920). O movimento Escola Nova 

trouxe ao país a metodologia e as concepções de profissionais que trabalhavam com pessoas 

portadoras de deficiência mental; e esse clima levou pedagogos famosos como Binet, Decroly 

e Montessori a se envolverem com a educação do “anormal”. O programa pedagógico se 

baseava na educação sensorial e ginástica — em especial a respiratória —, em trabalhos 

manuais e na alfabetização. 

Em São Paulo, os médicos respondiam pela organização de classes para crianças 

com debilidade mental, por meio do Serviço de Higiene Escolar e Educação Sanitária; pela 

seleção dessas crianças nas escolas e pela solução das questões relativas à “anormalidade”. 

Exemplo dessa atividade foi a estruturação de duas classes para crianças portadoras de 

debilidade mental na Escola Primária José de Andrade, em 1933. Nesse local, educadoras 
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sanitárias e psiquiatras levantavam dados sobre as crianças; a observação e o estudo delas 

ocorriam na escola e na vida familiar, em visitas. No Rio de Janeiro — então Distrito Federal 

em 1934 —, a seleção também já era realizada, pelo Serviço de Higiene Mental, organizado 

por Anísio Teixeira quando administrou o Departamento de Educação. Antes já haviam sido 

criadas outras instituições: a Liga Brasileira de Higiene Mental, formada por Gustavo Riedl, 

em 1923, e o Curso Especial de Higiene e Saúde Pública, anexo à Faculdade de Medicina do 

Rio de Janeiro e fundado em 1925. A influência nas escolas veio da seção de ortofrenia e 

higiene mental do Instituto de Pesquisas Educacionais, organizada por Anísio Teixeira, em 

1933. A seção foi fruto da reforma do ensino municipal no Distrito Federal. Em janeiro de 

1934 instalaram-se clínicas de higiene mental nas escolas experimentais articuladas com a 

tarefa pedagógica. 

Na vertente psicopedagógica de 1920 a 1935, dois nomes se projetaram: Norberto 

Souza Pinto e Helena Antipoff — ele atuou em Campinas e São Paulo; ela, em Minas Gerais, 

depois no Rio de Janeiro e em outros estados, por meio da Sociedade Pestalozzi. Dada a 

importante e renomada ação pedagógica de Antipoff, cabe ressaltar aqui parte das 

contribuições dessa psicóloga e educadora de origem russa. Vinda para o Brasil a convite do 

então secretário do Interior Francisco Campos, ela começou a desenvolver seus trabalhos em 

Minas Gerais, com dois propósitos especiais: formar educadores comprometidos com os 

novos métodos educativos embasados na psicologia e educar pessoas excepcionais, alvo de 

preocupação da educadora, que passou a promover a expansão de alternativas de ensino. Ela 

acreditava que a observação era um método essencial para conhecer os alunos e, por 

conseqüência, desenvolver métodos educacionais adequados, assim como acreditava que a 

limitação a experiências e testes restringia o conhecimento sobre as crianças.  

Hoje, na mesma época em que se procura atender às necessidades da criança 
e à capacidade própria para cada idade e onde o ensino tende a ser 
individualizado, o conhecimento das crianças torna-se indispensável. [...] 
Pelo fato deste estudo psicológico ser indispensável, é preciso esforçar-se em 
descobrir os métodos mais eficazes e os mais econômicos e justamente o 
método da observação sistemática, o estudo da criança em seu ambiente 
habitual, em seu ambiente escolar de cada dia, e observações essas tomadas 
durante um ano inteiro darão um conhecimento muito maior do que um teste 
aplicado uma vez. (ANTIPOFF, 1992b, p. 63 apud DIAS, 1995, p. 36–7).  

A ação pedagógica dessa educadora e seus conhecimentos no campo da psicologia 

foram fundamentais para se conhecer a criança a fim de melhor educá-la, tendo em vista a 

necessidade de se adequar o conteúdo às características da criança e a prioridade à observação 

e ao interesse na aprendizagem. 



 24

Mesmo com o surgimento de escolas de aperfeiçoamento em alguns estados, Minas 

Gerais influenciou mais a educação de crianças com deficiência mental. Os cursos nesse 

estado formavam alunos mais aptos a dar assistência técnica coerente com as classes voltadas 

a essas crianças, os quais organizaram a primeira associação para cuidar desse tipo de 

educação: a Sociedade Pestalozzi, que depois se estenderia a todo o país. Essa associação foi 

responsável pela formação das primeiras turmas de professores especializados nesse tipo de 

ensino e influenciou a criação, em 1954, no Rio de Janeiro, da Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais (APAE), cujos líderes eram o casal George e Beatrice Bernis, dos Estados 

Unidos. Depois seriam criadas a Federação Nacional das APAEs, em 1962 — para selar uma 

nova política e orientação psicopedagógica, médica e social — e a Federação Nacional das 

Sociedades Pestalozzi, em 1970. Essas três instituições foram marcos das grandes iniciativas 

— tomadas agora em bases legais e práticas — para que crianças com deficiência no país 

fossem educadas à luz dos avanços das ciências biológicas, cognitivas e sociais. 

Mesmo com essa evolução, após os encontros e desencontros nas áreas da 

deficiência e da assistência dada às pessoas, os resultados continuam modestos: pela 

complexidade dos problemas e, sobretudo, pela falta de recursos financeiros de órgãos 

estaduais e federais, que compromete o desempenho dos trabalhos desenvolvidos por 

segmentos sociais abnegados. Como resultado, a educação especial caminha de forma 

precária e a passos lentos.  

 
1.2  Da consolidação da velha República à Constituição da nova República: decretos, leis 

e as perspectivas para a educação especial no século XXI 
 

Legalmente, o governo começou a se preocupar com a questão nos anos de 1960. 

Em 20 de dezembro em 1961, foi promulgada a lei 4.024/61, que fixou as diretrizes e bases 

da educação nacional e cujos artigos 2° e 88°, respectivamente, prevêem: “A educação é 

direito de todos e será dada no lar e na escola”; “A educação de excepcionais deve, no que for 

possível, enquadrar-se no sistema geral de educação, a fim de integrá-los na comunidade” 

(MAZZOTTA, 1987). Em 1966, surgiu o Serviço de Educação Especial, criado pelo decreto 

47.186; subordinado ao Departamento de Educação, sua função era estabelecer diretrizes e 

normas para as áreas de “excepcionalidade” atendidas na rede oficial de ensino e orientar o 

ensino nessas áreas. Em 1969, esse serviço integrou o departamento de ensino básico da 

Coordenadoria do Ensino Básico e Normal. A Constituição desse mesmo ano assegurou o 

direito de igualdade à educação a todas as pessoas e estipulou a obrigatoriedade do ensino de 

primeiro grau dos 7 aos 14 anos e do ensino gratuito nos estabelecimentos oficiais. 
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Na década seguinte, normas e diretrizes foram traçadas para organizar a educação de 

pessoas com deficiência mental no Brasil direta ou indiretamente. A lei 5.692/71 (de 11 de 

agosto de 1971) recomenda, em seu Art. 9º, tratamento especial — conforme as normas 

fixadas pelos conselhos de Educação — “aos alunos que apresentem deficiências físicas ou 

mentais, os que se encontrem em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula, e os 

superdotados”. Por tratamento especial se entende o “currículo especial, traduzido por 

objetivos, conteúdos, métodos e materiais de ensino ajustados às necessidades daqueles 

alunos” (SILVA; ROCHA 1973, p. 53 apud MAZZOTTA, 1987, p. 68). A educação especial 

começa, então, a se destacar legalmente. Em 3 de julho de 1973, o decreto 72.425 criou, no 

Ministério da Educação (MEC), o Centro Nacional de Educação Especial (CENESP). Para 

expandir e melhorar o atendimento no país, esse centro teve por finalidade: 

Estabelecer normas relativas aos meios e procedimentos de identificação e 
diagnóstico de excepcionais, tipos de atendimento, métodos, currículos, 
programas, materiais de ensino, instalações, equipamentos e materiais de 
compensação, procedimentos de acompanhamento e avaliação dos alunos 
excepcionais. (MAZZOTTA, 1987, p. 70). 

Outro acontecimento importante foi a indicação — feita pela Organização das 

Nações Unidas (ONU) — de 1979 como Ano Internacional das Pessoas Deficientes (AIPD), 

num movimento apoiado por grupos organizados e dirigidos por pessoas nessa condição. Um 

ano depois, aconteceu em Brasília o 1º Encontro Nacional de Entidades de Pessoas 

Deficientes, do qual participaram cerca de mil brasileiros e no qual foi criada a Coalizão 

Nacional de Entidades de Pessoas Deficientes, para representar todas as áreas de deficiência. 

“A principal característica do movimento que surgia foi a representação pelos próprios 

portadores de deficiência e não mais pelos especialistas.” (COORDENADORIA NACIONAL 

PARA INTEGRAÇÃO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA/CORDE, 1994b, p. 13). 

Parece-nos que nesse momento da história dessas pessoas elas passam a ser mais que 

espectadoras e a ser representados não mais por quem supõe conhecer o que precisam e se 

atribui o direito de opinar e até decidir em nome delas. Agora são vistas, sim, como seres 

humanos com voz ativa para expressarem o que sentem e necessitam.  

Em 1984, esse movimento se estruturaria ainda mais, com a criação de órgãos afins 

e a substituição da Coalizão Nacional pelo Conselho Brasileiro de Entidades de Pessoas 

Deficientes, ativo só até 1986. Nesse movimento de auto-ajuda, o governo sentiu necessidade 

de definir uma política favorável a pessoas portadoras de deficiência e cujo início foram as 

instituições de educação especial. Em 1987 foi fundada a Coordenadoria Nacional para 

Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE), criada por decreto do presidente da 
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República, embora tenha sido confirmada pelo Congresso só em outubro de 1989, pela lei 

7.853, que assegurou a essas pessoas direitos individuais e sociais e sua integração na 

sociedade. À CORDE competiram a normatização, articulação e coordenação de ações federais 

para esse segmento da população. A isso se acrescenta uma mudança de postura relativa a 

pessoas que têm deficiência registrada na Constituição promulgada em outubro de 1988, “[...] 

uma das mais avançadas do mundo no assunto em questão, pois define em todos os capítulos 

que tratam do Direito do Cidadão e do Dever do Estado artigos específicos em relação aos 

portadores de deficiência” (CORDE, 1994b, p. 14). Se na Constituição anterior os portadores 

de necessidades especiais eram excluídos dos dispositivos referentes à educação em geral, isto 

é, se a eles se atribuía direito à educação especial, qualquer que fosse a deficiência — matéria 

tratada no âmbito da assistência —, a Carta de 1988 não repetiu essa prescrição. Logo, pode 

se reconhecer aí um avanço significativo para a formação educacional dessas pessoas, pois a 

educação inclusiva cumpre o direito constitucional de qualquer criança ter acesso ao ensino 

fundamental porque supõe que a organização pedagógica das escolas e as práticas de ensino 

se ajustem sem discriminação às diferenças entre alunos e beneficiem a todos com o convívio 

e crescimento na diversidade. 

Como se vê, os direitos da pessoa com deficiência têm ocupado seu espaço por meio 

de órgãos que surgiram nos estados e municípios. Essa luta firmada na década de 1980 

objetivou substituir o paternalismo pela equiparação de oportunidades ao fazer a tutela ser 

substituída pela cidadania plena. Noutros termos, nessa década o movimento começa a se 

traduzir em conscientização social e a educação especial começa a mudar e abrir espaço para 

integrar alunos com deficiência ao sistema regular de ensino e lhes reservar pessoal e serviços 

de apoio para suprir suas necessidades educacionais especiais. 

Na década de 1990, essa luta se consolidaria ainda mais após o encontro na cidade 

de Salamanca, Espanha, entre 7 e 10 de junho de 1994, quando foram discutidos o direito à 

educação para todos e o direito à igualdade de oportunidades para pessoas com deficiência. 

Participaram do encontro os delegados da Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas 

Especiais, representando 92 governos e 25 organizações internacionais. O documento firmado 

nesse encontro — a Declaração de Salamanca — reafirmou o compromisso dos delegados com 

a educação para todos e reconheceu a necessidade e urgência de o ensino para todos com 

necessidades educativas especiais (crianças, jovens e adultos) ser ministrado no sistema 

comum de educação. Nessa declaração, os representantes proclamam que “as pessoas com 

necessidades educativas especiais devem ter acesso às escolas comuns que deverão integrá-las 

numa pedagogia centralizada na criança, capaz de atender a essas necessidades” e apelam a 
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todos os governos para “assegurar[em] que, num contexto de mudança sistemática, os 

programas de formação do professorado, tanto inicial como contínua, estejam voltados às 

necessidades educativas especiais nas escolas integradoras” (CORDE, 1994a, p. 10–11). Disso 

se conclui: com a proposta de uma pedagogia centralizada na potencialidade da criança e 

ajustada às necessidades individuais, as escolas integradoras tendem a usar um processo 

educativo adaptável ao nível de desenvolvimento dos alunos; e para que isso caminhe 

conforme o proposto, a formação do professor precisa ser reestruturada de modo a 

conscientizá-lo da importância de se pôr esse ensino em prática.  

Avanços conceituais relevantes foram a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional/LDBEN (lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996) e o Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998). Ambos priorizam a educação infantil 

como primeira etapa da educação básica — cuja finalidade é desenvolver física, psicológica, 

social, intelectual e culturalmente “todas” as crianças (do nascimento aos 6 anos de idade, 

inclusive aquelas com necessidades educacionais especiais). Essa finalidade impõe um 

desafio à educação infantil: incluir alunos com necessidades educacionais especiais. Afinal, a 

proposta pedagógica da LDBEN e do referencial curricular enfatiza o respeito à singularidade 

de cada criança: suas diferenças sociais, cognitivas, econômicas, culturais, étnicas e 

religiosas.  

Algumas especificidades destacadas nessa lei suscitam reflexão sobre seu realismo 

(ou não): o inciso III do Art. 59 se refere a dois perfis de professores para atuar com alunos 

com necessidades educacionais especiais: o professor do ensino regular capacitado a fazer a 

integração desses educandos nas classes comuns; o professor especializado em educação 

especial. Os currículos devem ter uma base nacional comum — como determinam os artigos 

26, 27 e 32 da LDBEN — a ser complementada por uma parte diversificada, exigida até pelas 

características dos alunos. Àqueles que, mesmo com apoio e adaptação necessários, não 

alcançarem os resultados de escolarização previstos no Art. 32 — “desenvolvimento da 

capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do 

cálculo” — e uma vez esgotadas as possibilidades apontadas nos artigos 24, 26 e 32, as 

escolas deverão fornecer um certificado de conclusão de escolaridade, denominado 

terminalidade específica. Os alunos com necessidades especiais podem ser beneficiados, 

também, no âmbito profissional, ou seja, podem se qualificar para o exercício de funções 

demandadas pelo mundo do trabalho. Os artigos 3º e 4º do decreto 2.208, de 17 de abril de 

1997, enfatizam a inclusão de pessoas em cursos de educação profissional de nível básico, 

seja qual for a escolaridade prévia, além dos cursos de nível técnico e tecnológico.  
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Outro avanço na história da educação da pessoa portadora de necessidades especiais 

são as propostas, estratégias, adaptações, dentre outras, destacadas nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN)/adaptações curriculares para a educação dessas pessoas. Em 

geral, são um dos referenciais para a educação no ensino fundamental, caracterizam-se como 

proposta flexível, a ser concretizada nas decisões relativas a procedimentos teórico-

metodológicos do currículo, e objetivam orientar e garantir os princípios gerais do sistema 

educacional, subsidiando a prática pedagógica dos educadores. Esse conjunto de proposições 

recomenda a adoção de currículos abertos — de propostas curriculares diversificadas e 

flexíveis — para garantir uma organização pedagógica mínima quanto à diversidade cultural, 

regional, étnica, religiosa e política, própria da sociedade brasileira, sem pôr em risco a 

construção da cidadania e a busca do ideal de uma igualdade crescente de direitos entre os 

cidadãos, conforme princípios democráticos. Portanto, segundo os dispositivos legais, a 

educação especial se consolida como compromisso social pela organização de uma prática 

pedagógica e percorre níveis distintos de escolarização para ressaltar que ela precisa estar em 

todo o ensino básico, em vez de ser estruturada de modo isolado ou excludente. 

No século XXI, a lei 10.172 (de 2001) assegurou a aprovação do Plano Nacional de 

Educação, que estabelece 27 objetivos e metas para a educação das pessoas com necessidades 

educacionais especiais. Em síntese, tratam do desenvolvimento de programas educacionais 

em todos os municípios, em parceria com as áreas de saúde e assistência social, para ampliar a 

oferta: da educação infantil à qualificação profissional; das ações preventivas nas áreas visual 

e auditiva à generalização do atendimento a alunos na educação infantil e no ensino 

fundamental; do atendimento extraordinário em classes e escolas especiais ao atendimento 

preferencial na rede regular de ensino; enfim, da educação continuada dos professores em 

exercício à formação em instituições de ensino superior. 

Em 11 de setembro de 2001, a resolução 2 do Conselho Nacional de 

Educação/Câmara de Educação Básica (CNE/CEB) instituiu as Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica, as quais determinam aos sistemas escolares que se 

organizem para atender à classe comum mediante projetos pedagógicos orientados pela 

política da inclusão; também definem educação especial como conjunto de recursos e serviços 

educacionais especiais organizados institucionalmente para apoiar, complementar, 

suplementar e mesmo substituir serviços educacionais comuns para, assim, garantir a 

educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos. 

Após a promulgação da LDBEN, surgiu outra legislação, que, como toda lei nova, 

revoga as disposições anteriores contrárias a ela ou complementa eventuais omissões: trata-se 
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da Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra 

a Pessoa Portadora de Deficiência — celebrada na Guatemala. O Brasil é signatário desse 

documento — aprovado pelo Congresso Nacional, via decreto legislativo 198, de 13 de junho 

de 2001, e pela Presidência da República, via decreto 3.956, promulgado em 8 de outubro de 

2001; portanto, ele vale como lei ordinária ou até norma constitucional, pois se refere a 

direitos e garantias fundamentais à pessoa e está acima de leis, resoluções e decretos. A 

Convenção da Guatemala deixa clara a impossibilidade de haver tratamento desigual com 

base na deficiência e define discriminação como toda diferenciação, exclusão ou restrição 

baseada em deficiência, antecedente de deficiência, conseqüência de deficiência anterior ou 

percepção de deficiência presente ou passada, que tenha o efeito ou propósito de impedir ou 

anular o reconhecimento, o gozo ou o exercício das pessoas portadoras de deficiência de seus 

direitos humanos e suas liberdades fundamentais (Art. 1º, n. 2, “a”). Convém ressaltar: o 

acesso ao ensino fundamental é direito humano indisponível, por isso não pode ser privado a 

quem tem necessidades especiais em idade de freqüentá-lo. Nesses termos, admitir a 

substituição do ensino desses alunos em classes comuns do ensino regular unicamente pelo 

ensino especial na idade de acesso obrigatório ao ensino fundamental é ferir o que a 

Convenção da Guatemala preconiza.  

Por outro lado, ainda segundo o documento aprovado na Convenção da Guatemala, 

não constitui discriminação a diferenciação ou preferência adotada para promover a 

integração social ou o desenvolvimento de pessoas portadoras de necessidades especiais, 

desde que a diferenciação ou preferência não limite o direito à igualdade dessas pessoas e que 

elas não sejam obrigadas a aceitar tal diferenciação ou preferência (Art. 1º, n. 2, “b”). Nesse 

sentido, em algumas circunstâncias são admitidas diferenciações ou preferências, mas a 

exclusão ou restrição não serão permitidas caso o motivo seja a deficiência. Acrescente-se 

que, como a LDBEN não inclui o direito de opção de pessoas com necessidades especiais e de 

seus pais ou responsáveis, isto é, como ela se limita a prever situações em que se dará a 

educação especial — que em geral acontece na prática pela imposição da escola ou rede de 

ensino —, a Convenção da Guatemala vem complementar a lei. 

Tendo em vista o princípio da não-discriminação trazido pelo documento 

mencionado há pouco, espera-se que sejam admitidas diferenciações com base na deficiência 

apenas para o fim de se permitir o acesso ao direito, não para negá-lo. Por exemplo: se um 

aluno tetraplégico precisa de um computador para acompanhar as aulas, este deve ser 

garantido pelo menos para ele, se não for possível para os demais. É uma diferenciação 

motivada pela condição física, para se permitir o acesso à educação. Nesse sentido, conforme 
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postula a Convenção da Guatemala, essa atitude não será discriminatória se o aluno estiver 

desobrigado a aceitar a diferenciação.  

Podemos observar — e a própria história da educação da pessoa deficiente o revela 

— que não faltam propostas do governo para integrar quem tem deficiência e assegurar o 

direito à igualdade de oportunidades; logo, é preciso vê-las não como definições românticas, 

mas como metas. Mais que isso, se não faltam propostas para integrar esses alunos, também 

não falta preocupação com a formação de professores que atuam — e vão atuar — com eles. 

Que esses professores se aperfeiçoem e se ajustem a uma prática de ensino não 

discriminatória.  

As pessoas com deficiência têm ocupado lugar ainda discreto — talvez porque 

discursivo — na sociedade a que sempre pertenceram, embora muitos se sentissem — e se 

sentem — no direito de não incluí-las. Eis por que incluí-las como parte integrante de uma 

história da qual nunca deveriam ter sido excluídas; eis por que insistir na idéia de que essa 

inclusão deve sair do plano histórico-discursivo para se tornar prática material real e constante 

na luta por condições de vida em sentido amplo. É esse movimento que, aos poucos, há de 

modificar a história da educação dessas pessoas no Brasil, as quais são alvo de preconceito e 

normatização há muito tempo. Algumas ações se concretizaram no decorrer dessa história. 

Como exemplo, vejamos a trajetória da educação inclusiva em Goiás, estado onde se localiza 

a escola que pesquisamos: desde o processo de integração até as principais mudanças — 

concretizadas e a concretizar — para se promover a inclusão de alunos com necessidades 

especiais na rede regular de ensino.  
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2  EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM GOIÁS 
 
 
 

A educação inclusiva em Goiás foi oficialmente iniciada pelo governo em 1999, 

através da Superintendência de Ensino Especial da Secretaria de Estado da Educação. No 

período anterior a esse ano, já havia escolas especiais para atender alunos com necessidades 

especiais e a prática de integrar ao sistema regular de ensino alunos classificados como 

“capazes” de participar da educação regular. As escolas especiais, assim como as classes 

especiais nas escolas regulares, refletiam — e ainda refletem onde há essa prática — uma 

atitude discriminatória: separava alunos “normais” de alunos com necessidades especiais; o 

resultado era (é) a segregação destes, que ficavam (ficam) à margem de um ensino que inclua 

todos sem distinção. 

 
2.1  Da integração à inclusão escolar: uma visão geral 

 

Como a integração pressupunha que o aluno “especial” se adequasse ao sistema, a 

escola não se preocupava nem se responsabilizava com sua adaptação ao aluno — distinção 

elementar entre integração e inclusão (SASSAKI, 2003). A integração escolar: 

É o processo tradicional de adequação do aluno às estruturas física, 
administrativa, curricular, pedagógica e política da escola. A integração 
trabalha com o pressuposto de que o aluno precisa ser capaz de aprender no 
nível pré-estabelecido pelo sistema de ensino [...] E mesmo aceitos sob esta 
condição, estes alunos ficavam sujeitos a ser devolvidos às classes ou 
escolas especiais se mais tarde viessem a apresentar dificuldades de 
aprendizagem e/ou de relacionamento. (SASSAKI, 2003, s. p.). 

Essa definição mostra que a integração inclui e exclui, pois atribui ao aluno a 

responsabilidade de ser “capaz” de se ajustar a um sistema pré-determinado.  

Ainda há as duas práticas em Goiás, embora haja um processo de substituição. Com 

o início do movimento da inclusão escolar, a integração começou a ser descartada, e o ensino 

orientado pela integração, aos poucos, passou a dar lugar ao ensino voltado à inclusão de 

todos os alunos na rede regular. Como esclarece Sassaki (2003, s. p.), a inclusão seria então: 

O processo de adequação da realidade das escolas à realidade do alunado que, 
por sua vez, deve representar toda a diversidade humana. Nenhum tipo de aluno 
poderá ser rejeitado pelas escolas. As escolas passam a ser chamadas inclusivas 
no momento em que decidem aprender com os alunos o que deve ser eliminado, 
modificado, substituído ou acrescentado nas seis áreas de acessibilidade 
(arquitetônica, atitudinal, comunicacional, metodológica, instrumental e 
programática), a fim de que cada aluno possa aprender pelo seu estilo de 
aprendizagem e com o uso de todas as suas inteligências. 
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Em 1998, houve um importante evento no campo educacional para alunos 

portadores de deficiência: o Fórum Estadual de Educação de Goiás, em Goiânia. Iniciativa 

da extinta Fundação da Criança, do Adolescente e da Integração do Deficiente (FUNCAD), 

em parceria com a Universidade Católica de Goiás (UCG), a Secretaria Municipal de 

Educação de Goiânia e outros, o fórum foi ocasião para se discutir o documento preliminar 

“Uma nova proposta educacional com base nos princípios da inclusão”. Esse documento 

levou à criação, ao treinamento e à manutenção — a cargo da Superintendência de Ensino 

Especial entre 1999 e 2002 — de uma equipe técnica especializada em inclusão escolar. 

Como resultado, surgiu o Programa Estadual de Educação para a Diversidade numa 

Perspectiva Inclusiva, cujo propósito era proporcionar uma educação de qualidade sem 

excluir nenhum aluno. 

A elaboração do programa se embasou teoricamente em documentos 

internacionais e nacionais, assim como em publicações sobre a inclusão de pessoas 

portadoras de necessidades especiais.5 Três argumentos principais o nortearam: os 

Direitos Humanos — o princípio de que todas as crianças têm direito a aprender e brincar 

juntas sem ser desvalorizadas, discriminadas, excluídas ou separadas por causa de 

deficiência ou dificuldade de aprendizagem; a Educação de Qualidade em ambientes 

constituídos pela diversidade humana; e o Bom Sentido Social — que prevê a segregação 

como alimento ao preconceito e a inclusão como potencial construtor de amizade, 

respeito e compreensão, de modo a desenvolver o relacionamento entre as pessoas e 

prepará-las para a vida em sociedade. A proposta do programa se traduz em sua 

logomarca (FIG. 1). 

                                                 
5 DOCUMENTOS INTERNACIONAIS: Declaração de Cuenca (1981); Declaração de Sundberg (1981); Anais da 
XXIII Conferência Sanitária Pan-americana (1990); Declaração Mundial sobre Educação para Todos (1990); 
Anais do Seminário sobre Políticas, Planejamento e Organização da Educação Integrada para Alunos com 
Necessidades Especiais (1992); Declaração de Santiago (1993); Declaração de Salamanca (1994); Carta para o 
Terceiro Milênio (1999). DOCUMENTOS BRASILEIROS: Constituição de 1988; Constituição do Estado de Goiás 
(1989); resoluções do Conselho Nacional de Educação/CNE (várias datas); resoluções do Conselho Estadual de 
Educação/CEE (várias datas); Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/LDBEN (lei 9.394, de 20/12/96); 
lei complementar 26, do governo de Goiás (1998); Política Nacional de Educação (lei 10.172, de 9/1/01); 
Estatuto da Criança e do Adolescente (lei 8.069, de 13/7/90). PUBLICAÇÕES EM PORTUGUÊS: Anais do II 
Encontro sobre Inclusão: Qualidade de Ensino para Todos (São Paulo: Grupo 25, 1999); A nova LDB e a 
educação especial (de Rosita Edler Carvalho — Rio de Janeiro: WVA, 1999); Educação especial em Goiás 
(Goiânia: Secretaria Estadual de Educação, 1994); Educando o ser humano: uma abordagem da psicologia 
humanista (de Zenita Cunha Ghenther — Campinas: Mercado das Letras, 1997); Inclusão: construindo uma 
sociedade para todos (de Romeu Kazumi Sassaki — Rio de Janeiro: WVA, 1997); Inclusão: um guia para 
educadores (de Susan Stainback e William Stainback — Porto Alegre: Artmed, 1999). 
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FIGURA 1. Desenho estilizado da mão humana como símbolo das diferenças individuais  
Fonte: SASSAKI, 2004, p. 6. 
 
 

Nesta logomarca, a mão focaliza nossa atenção na diversidade humana e nas 
diferenças individuais dentro do universo escolar. Nós trabalhamos baseados 
no princípio de que cada aluno é diferente, como também são diferentes os 
professores, as famílias, as unidades escolares. A mão na logomarca é a 
esquerda, indicando a nossa crença de que a verdadeira inclusão acontece 
pelas vias do coração e de que o portal de entrada é a eliminação da barreira 
mais difícil, a barreira atitudinal. Acreditamos que a inclusão acontece pela 
compreensão dos direitos iguais, pela aceitação da diversidade humana e 
pelo respeito às diferenças individuais. Aberta e espalmada, a mão sinaliza 
alguém que dá boas-vindas a todos os alunos, partilha com eles, ensina-os e 
aprende deles a conviver e a conhecê-los, e a transformar cada complexa 
tessitura que envolve o ser humano em valiosas oportunidades de 
experiência de aprendizagem pessoal e coletiva. (SASSAKI, 2004, p. 6). 
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Em essência, a educação inclusiva em Goiás se baseia nestes princípios: na inclusão 

escolar de todas as crianças juntas, sem distinção, num sistema de ensino adequado ao aluno; 

na equiparação de oportunidades educacionais a todos os alunos em escolas tornadas 

acessíveis nas seis dimensões de acessibilidade: atitudinal, arquitetônica, metodológica, 

instrumental, comunicacional e programática; na educação de qualidade a ser oferecida pela 

escola; e no plano individualizado de educação direcionado a alunos portadores de 

necessidades especiais a fim de contribuir com seus objetivos individuais. A base desses 

princípios é o respeito às diferenças de cada pessoa: cada aluno tem o direito de aprender 

conforme seu estilo e ritmo específicos de aprendizagem. Assim, o professor precisa preparar 

aulas que cubram todos os estilos: visual, auditivo, artístico e cinestésico, assim como as 

possíveis combinações entre eles. Através da educação inclusiva, tais princípios buscam uma 

educação para todos os alunos: sem diferença, sem distinção, sem exclusão, sejam quais 

forem seus atributos culturais, lingüísticos, sexuais, físicos, mentais, sensoriais e outros, com 

igual reconhecimento de direitos e buscando a qualidade nos diversos níveis educacionais.  

 
2.2  O programa: dos números às ações 

 

Dentre os 242 municípios goianos da época (hoje são 246), o programa começou em 

77 municípios que ofereciam algum tipo de atendimento educacional a pessoas com 

necessidades especiais; era relevante o déficit de 165 municípios sem esse atendimento. Havia 

52 escolas especiais atendendo 5.767 alunos (40 no interior, 12 na capital) e 138 classes 

especiais (107 no interior, 31 na capital), que juntas atendiam 1.283 alunos. Ao todo, 159 

salas de recursos pedagógicos atendiam 2.469 alunos (125 no interior, 34 na capital).  

Embora cerca de 9 mil educandos fossem beneficiados pelo conjunto desses 

atendimentos, esse número era considerado pequeno ante a demanda estimada de 100 mil 

alunos — número tomado com base nos índices da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

segundo os quais 10% da população tem algum tipo de deficiência. Com cerca de 4 milhões 

de habitantes, Goiás teria em torno de 400 mil pessoas com deficiência. Como as unidades 

escolares tinham, pelo menos, 1 milhão de estudantes à época, supõe-se que 100 mil alunos 

tivessem alguma deficiência.6 O planejamento das ações do programa pressupôs que ante essa 

situação não se admitiriam transformações repentinas nem radicais impostas num espaço de 

tempo incompatível; além disso, a matrícula de nenhum tipo de aluno poderia ser recusada 

nas escolas inclusivas. Assim, a adequação das escolas foi paulatina.  
                                                 
6 Esses dados provêm do documento “Programa estadual de educação para a diversidade numa perspectiva 
inclusiva no estado de Goiás” (SASSAKI, 2004).   
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Para efetivar o programa, alguns procedimentos foram estabelecidos, tais como: 

desenvolvimento gradativo de escolas abertas à diversidade humana — não só para pessoas 

com necessidades especiais; a implantação das seis dimensões de acessibilidade — 

arquitetônica, atitudinal, metodológica, instrumental, comunicacional e programática; 

capacitação dos agentes multiplicadores — que capacitariam as demais pessoas; uso de 

recursos para professores e pais a fim de facilitar sua atuação entre alunos e filhos; e 

implantação de uma rede estadual de apoio para assessorar, acompanhar, ajudar, ensinar e 

incentivar as escolas inclusivas. A Superintendência de Ensino Especial teve de reformular 

sua estrutura organizacional para coordenar duas assessorias (administrativa e técnica) e dois 

departamentos (pedagógico e de ações institucionais — aquele para apoiar as instituições e 

acompanhar projetos e parcerias; este para apoiar a formação de professores e dos 

educandos). Essas reformulações foram feitas para que o programa promovesse as mudanças 

necessárias no sistema de ensino direcionado à educação inclusiva.  

O programa, também, implementou cinco ações básicas para efetivar sua execução: 

escolas inclusivas, unidades de referência, atendimento educacional hospitalar, metodologias 

e recursos especiais, interfaces e parcerias.  

As escolas inclusivas passam a ser, então, as antigas escolas comuns da rede regular 

de ensino, porém reestruturadas e reorganizadas para desenvolver os princípios do processo 

de inclusão. Isso exigiu reformulação do projeto político-pedagógico da escola, currículos 

amplos e flexíveis, serviços de apoio aos professores, organização de práticas reflexivas pelos 

membros do trabalho em equipe e adoção de critérios e procedimentos flexíveis para avaliar a 

aprendizagem. Para essa ação ser exeqüível, houve ciclos de estudos, cursos de treinamento, 

encontros pedagógicos, seminários regionais, congressos estaduais e outros eventos; também 

foram tomados cuidados relativos à adequação da acessibilidade dos alunos. A implantação 

dessas escolas foi gradativa: dependia da situação geográfica, das condições estruturais e de 

funcionamento, da situação metodológica, dos profissionais da escola inclusiva, do projeto 

político-pedagógico, do envolvimento da família e da organização de turmas. 

As unidades de referência são as antigas escolas especiais estaduais com objetivo 

redefinido; incluem os atuais centros de Ensino Especial e os de Apoio Pedagógico, agora 

transformados em três setores em cada unidade, com funções e atribuições reformuladas 

segundo a perspectiva inclusiva: reabilitação não hospitalar — para crianças, jovens e adultos 

que necessitarem desse atendimento; apoio pedagógico — serviços de apoio, materiais 

didáticos e pedagógicos, recursos tecnológicos e instrucionais para professores/alunos das 

escolas inclusivas; ensino especial — atendimentos pedagógicos, atividades da vida diária e 
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socialização a alunos com deficiência física, mental ou sensorial cujo grau de severidade os 

impeça, até então, de freqüentar classes comuns do ensino regular. Como mostram os 

documentos do programa, as unidades de referência têm como funções principais dar suporte 

técnico e instrucional aos profissionais das escolas inclusivas, orientando-os na elaboração de 

materiais didáticos e recursos inerentes às especificidades dos educandos; monitorar; 

acompanhar e avaliar o trabalho pedagógico, num processo contínuo e sistemático, para 

verificar a efetividade das ações realizadas; e executar ações de prevenção, 

habilitação/reabilitação não hospitalar e outras em interface com órgãos das áreas de saúde, 

assistência social, previdência, trabalho e justiça, bem como em parceria com entidades da 

comunidade (SASSAKI, 2004). 

O atendimento educacional hospitalar, segundo a resolução 41 do Conselho Nacional 

dos Direitos da Criança e do Adolescente (de 13 de outubro de 1995), é direito de toda 

criança ou todo adolescente que, por causa de condições especiais de saúde, estejam 

hospitalizados. O atendimento dá continuidade ao ensino dos mesmos conteúdos curriculares 

de cada faixa etária para que esses alunos superem dificuldades de aprendizagem e/ou possam 

adquirir novos conteúdos, garantindo assim direitos previstos na Lei Orgânica da Saúde e na 

Lei da Educação Nacional para a criança ou o adolescente. O atendimento educacional 

hospitalar objetiva assegurar tanto o retorno de uma criança hospitalizada ou acamada em 

casa para a mesma sala de aula na escola inclusiva onde estudava quanto os conteúdos que 

seus colegas de classe estudaram em sua ausência. Mais que isso, esse serviço preserva as 

conexões do aluno com os colegas de turma (SASSAKI, 2004). 

A ação básica das metodologias e recursos especiais se vincula ao desenvolvimento 

de suporte didático, pedagógico e informacional para implementar a política de educação 

inclusiva e, assim, constituir uma rede de apoio à inclusão. Estrutura-se em equipes 

multiprofissionais, centros de apoio pedagógico, ações comunitárias de acompanhamento, 

informação pública, conscientização, além de incluir projetos voltados à inclusão de quem 

ainda está fora da escola. Esses serviços foram disponibilizados às escolas inclusivas e às 

unidades de referência em todas as subsecretarias regionais de Educação e respectivos 

municípios circunscritos. 

A última ação básica foram as interfaces e parcerias com órgãos e instituições para 

direcionar e definir papéis a cada um deles sem haver sobrecarga em suas funções. Dada a 

dimensão do programa estadual, foi preciso que os órgãos responsáveis pela sua execução 

buscassem apoio extra para sua concretização. Nesse sentido, foi desenvolvido um trabalho 

em interface que envolveu subsistemas de um mesmo sistema; noutros termos, o sistema do 



 37

governo de Goiás trabalhando em conjunto com as demais superintendências centrais e as 

subsecretarias regionais de Educação, além das outras secretarias estaduais (Saúde, Obras 

Públicas, Transportes, Assistência Social etc.). Cada uma realizava seus papéis específicos 

para implantar o programa estadual em Goiás. A parceria, por sua vez, destinava-se a 

estabelecer a colaboração entre sistemas distintos ou entre subsistemas de sistemas distintos. 

Para tal, a Superintendência de Ensino Especial, com as subsecretarias regionais de Educação, 

desenvolveu um trabalho com a comunidade, sobretudo organizações de pessoas com 

deficiência, empresários, órgãos municipais e outros. 

Uma leitura mais atenta do documento que descreve a trajetória desse programa 

mostra que as ações a serem executadas foram agendadas e direcionadas, de início, para 

quatro anos (1999–2002), uma em cada. A sensibilização foi feita em 1999, quando houve a 

elaboração do programa estadual, a reestruturação das escolas especiais em unidades de 

referência (UR), a análise dos critérios para escolha das escolas que iniciariam o processo 

inclusivo (por região, pela demanda, por escolas que tinham classes especiais, por escolas que 

tinham alunos com necessidades especiais encaminhados para serem “integrados”), através de 

uma implantação gradativa, e, enfim, a realização do curso de educação inclusiva para os 

profissionais envolvidos como agentes multiplicadores (QUADRO 1).  

Em 1999, antes da implantação da educação inclusiva nas escolas, os profissionais 

fizeram um curso de capacitação a fim de se prepararem para o processo de inclusão de 

pessoas portadoras de necessidades especiais que passariam a freqüentar a sala de aula regular 

no ano seguinte. Em 2000, o programa é lançado oficialmente, em solenidade com a presença 

de duas mil pessoas, inclusive o governador, secretários estaduais e representantes do 

Ministério da Educação (MEC) e de outros órgãos. O programa é implantado em 17 escolas da 

capital (atingindo 320 professores, dos quais 125 tinham alguma especialização, e 6,8 mil 

alunos, dos quais 1,56 mil com deficiência) e em 38 do interior. Também foram implantadas 

13 classes hospitalares, 10 na capital, 3 no interior (que iriam atender 3,5 mil alunos e 

acompanhantes analfabetos).  

 

QUADRO 1 
 

Capacitação em 1999 
 

CURSO OU ATIVIDADE PÚBLICO-ALVO PARTICIPANTES CARGA HORÁRIA LOCALIDADE
Estudos sobre educação 
inclusiva (módulo 1) 

Pedagogos, psicólogos, 
assistentes sociais 

56 40 horas Goiânia 

Estudos sobre educação 
inclusiva (módulo 2) 

Idem 47 40 h Anápolis 

FONTE: adaptado de Sassaki (2004). 
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Também em 2000, 35 escolas especiais foram reestruturadas para serem URs (1 em 

cada Subsecretaria Regional de Educação, 2 na capital). À Secretaria Estadual de Educação, 

coube toda a escolarização; às URs, couberam os atendimentos em parceria com as secretarias 

de Saúde e Assistência Social. Além disso, foram estruturados os setores de Apoio à Inclusão 

(sete na capital, 34 no interior), cada um composto de assistente social, fonoaudiólogo, 

instrutor e intérprete de libras (língua brasileira de sinais), pedagogo e psicólogo.  

A capacitação dos profissionais envolvidos no processo de inclusão continuou; o 

Quadro 2 mostra aumento das atividades desenvolvidas nos cursos e do número de 

participantes. Ainda foram feitos 36 laboratórios itinerantes que chegaram a 25 mil pessoas; o 

superintendente de Ensino Especial e sua equipe técnica — às vezes também o consultor de 

Educação Inclusiva — visitavam as subsecretarias regionais de Educação, envolvendo 

municípios circunscritos, suas comunidades escolares e demais segmentos sociais, para trocar 

experiências, informações, promover a formação e, assim, fortalecer o processo de inclusão. 

Em 2001, o programa se expandiu para 315 escolas inclusivas (30 na capital, 285 no 

interior) e, assim, chegou a todos os municípios goianos, ou seja, a 630 professores e 12,6 mil 

alunos. Ainda foram ampliadas as URs e os setores de Apoio à Inclusão. Como mostra o 

Quadro 3, a capacitação dos profissionais envolvidos no processo de inclusão prosseguiu. 

 
 

QUADRO 2 
 

Capacitação em 2000 
 

CURSO OU ATIVIDADE PÚBLICO-ALVO PARTICIPANTES CARGA HORÁRIA LOCALIDADE 
Introdução à língua 
brasileira de sinais (libras) 
numa perspectiva inclusiva: 
nível 1 

Professores das 
escolas inclusivas 
estaduais 

Três turmas: 
68, 49 e 50 

40 horas Caldas Novas 

Introdução ao sistema braile 
numa perspectiva inclusiva 

Professores Duas turmas: 
31 e 43 

40 horas Goiânia 

Introdutório de métodos e 
técnicas em soroban numa 
perspectiva inclusiva 

Professores Duas turmas: 
39 e 40 

40 horas Goiânia 

Avaliação e adaptação 
curricular 

Professores 70 40 horas Pousada do Rio 
Quente 

Construindo uma proposta 
pedagógica para a pessoa 
com deficiência mental 

Técnicas da Suee, 
multiplicadores das 
subsecretarias 
regionais de 
Educação (SRE), 
professores de 
métodos e recursos 

87 40 horas Caldas Novas 

 

FONTE: adaptado de Sassaki (2004). 
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QUADRO 3 
 

Capacitação em 2001 
 
 

CURSO OU ATIVIDADE PÚBLICO-ALVO PARTICIPANTES CARGA HORÁRIA LOCALIDADE
Escrita e leitura no 
sistema braile e cálculos 
no soroban  

Professores de apoio 
à inclusão (capital e 
interior) 

72 120 horas Caldas Novas 

Mediação do 
conhecimento em salas 
alternativas de jovens e 
adultos 

Professores de salas 
alternativas de 
jovens e adultos 

82 40 horas Pousada do 
Rio Quente 

Construção do saber  
na escola inclusiva 

Coordenadores e 
professores de apoio 
à inclusão (capital e 
interior) 

89 40 horas Caldas Novas 

Política educacional Pedagogos, 
psicólogos, 
fonoaudiólogos, 
assistentes sociais 

89 40 horas Caldas Novas 

Inteligências múltiplas 
na educação inclusiva 

Professores 85 40 horas Caldas Novas 

Atuação 
fonoaudiológica na 
escola 

Fonoaudiólogos 41 40 horas Caldas Novas 

Dinâmica para trabalhar 
limite e disciplina na 
sala de aula 

Psicólogos 52 40 horas Caldas Novas 

Serviço social: atuação 
na escola inclusiva 

Assistentes sociais 36 40 horas Caldas Novas 

Aprimoramento de 
instrutores da libras: 
etapa 1 

Instrutores 41 40 horas Caldas Novas 

Atuação do intérprete de 
libras na escola inclusiva 

Intérpretes 80 40 horas Caldas Novas 

Libras: níveis I, II, III e 
IV 

Professores, 
coordenadores e 
equipe 

2.503 160 horas 35 SREs 

Capacitação dos 
profissionais dos setores 
de apoio à inclusão e das 
escolas inclusivas 

Fonoaudiólogos, 
psicólogos, 
intérpretes e 
instrutores 

Cinco turmas: 
48, 39, 68 e 42 

40 horas Caldas Novas 

Formação de monitores 
das áreas: deficiência 
mental, altas 
habilidades, síndromes, 
deficiência visual e 
deficiência auditiva 

Técnicas da SUEE e 
técnicas dos setores 
de apoio à inclusão  

Cinco turmas: 
39, 20, 22, 26 e 36 

40 horas Caldas Novas 

FONTE: adaptado de Sassaki (2004). 
 

Como mostra o Quadro 3, ao aumento na quantidade de participantes nos cursos 

corresponderam conteúdos mais aprofundados. Além disso, os laboratórios itinerantes 

continuaram nas 37 subsecretarias regionais, agora para um público de 29,5 mil pessoas. Em 

2001, várias prefeituras participaram do Encontro Estadual de Secretários Municipais de 

Educação, que visou conhecer o programa de educação inclusiva. Com a consolidação do 
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programa em 2002, muitas prefeituras assinaram o Termo de Acordo e fizeram parcerias com 

o estado para tornar suas escolas municipais em inclusivas.  

À parte essas ações, os laboratórios chegaram a 11 regiões, envolvendo 1,2 mil 

pessoas, e os cursos de capacitação continuaram (QUADRO 4). A isso se acrescentam: os 

seminários municipais para implantar o Programa Estadual de Educação para a Diversidade 

numa Perspectiva Inclusiva (PEEDI) — realizados por 128 prefeituras e que envolveram cerca 

de 200 pessoas por município; o 2º Encontro Nacional sobre Atendimento Educacional 

Hospitalar (atingindo 1,2 mil participantes); os encontros estaduais e regionais (com público 

de 200 a 600 participantes) — quatro regionais foram direcionados a famílias (cerca de 2,8 

mil pessoas); e os encontros pedagógicos para fortalecimento da ação pedagógica das escolas 

inclusivas nas 37 subsecretarias regionais, para cerca de 8,6 mil pessoas e que abordaram 

assuntos relativos à educação inclusiva, dificuldades de aprendizagem, dificuldades de 

comunicação visual, dificuldades de comunicação auditiva e síndromes (SASSAKI, 2004). 

À época de criação do programa (1999), foi decidido que, ao governo sucessor do 

governador de então, seria entregue uma realidade consolidada, mas com algumas escolas não 

inclusivas que ainda careciam de reestruturação. Com a reeleição do governador e a 

manutenção da equipe na Superintendência de Ensino Especial, o programa continuou nos 

anos posteriores. A capacitação dos profissionais continuou a ser essencial para se alcançarem 

os objetivos do programa de inclusão. Assim, em 2003 foram ministrados cursos de libras (4 

níveis) e prática e formação de professores em resposta às necessidades pedagógicas atuais (2 

módulos). 

 

QUADRO 4 
Capacitação em 2002 

 
 

CURSO OU ATIVIDADE PÚBLICO-ALVO PARTICIPANTES CARGA HORÁRIA LOCALIDADE
Teorias e práticas para a 
diversidade 

Psicólogos, 
fonoaudiólogos e 
assistentes sociais

Três turmas: 
28, 38 e 73 

40 horas Caldas Novas

Educação para a diversidade 
numa perspectiva inclusiva 

Pedagogos 188 40 horas Caldas Novas

Mediação de práticas pedagógicas 
em educação para a diversidade 

Psicólogos e 
fonoaudiólogos 

1.011 80 horas 35 SREs 

Mediação de práticas pedagógicas 
em educação para a diversidade 

Dados ainda indisponíveis 
 

Libras: níveis I, II, III e IV Dados ainda indisponíveis 
Escrita e leitura no sistema 
braile e cálculos no soroban 

Dados ainda indisponíveis 
 

FONTE: adaptado de Sassaki (2004). 
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O número de escolas estaduais e municipais incluídas no programa em Goiás 

aumentou aos poucos. O Quadro 5 descreve esse aumento em números, conforme estas 

nomenclaturas: municípios circunscritos (MC); municípios parceiros (MP); escolas estaduais 

(EE); escolas municipais (EM); conveniadas estaduais (CE); conveniadas municipais (CM); 

escolas especiais municipais (EEM); escolas inclusivas (EI). 

 
QUADRO 5 

 

Inclusão de escolas estaduais e municipais no programa em Goiás  
 
 
 

SUBSECRETARIAS REGIONAIS 
DE EDUCAÇÃO MC MP EE EM CE CM EEM EI 

Anápolis 13 6 70 154 14 3 1 40 
Aparecida de Goiânia 5 4 66 49 21 4 1 120 
Campos Belos 6 3 16 11 — — — 5 
Catalão 10 3 34 45 3 1 3 10 
Ceres 77 6 24 25 2 — 1 15 
Formosa 6 3 35 87 4 1 1 92 
Goianésia 7 7 41 82 3 — 2 50 
Goiás 9 4 34 110 2 1 1 9 
Goiatuba 5 2 10 23 — — 1 13 
Inhumas 11 4 31 51 — — 1 41 
Iporá 9 5 32 49 1 1 1 22 
Itaberaí 3 3 11 11 2 — — 6 
Itapaci 4 — 12 26 1 1 1 6 
Itapuranga 5 3 29 25 — — 1 5 
Itumbiara 6 6 28 34 3 — 3 31 
Jataí 9 8 22 54 2 — 2 3 
Jussara 6 2 16 49 1 — 7 9 
Luziânia 5 4 57 109 2 — 2 66 
Minaçu 2 1 6 19 1 — 1 3 
Mineiros 4 2 13 8 1 1 — 7 
Morrinhos 7 4 28 41 3 — 1 49 
Metropolitana 1 — 167 141 29 70 7 37 
Palmeiras 9 5 24 40 1 1 — 44 
Piracanjuba 6 — 19 34 1 — — 10 
Piranhas 5 3 21 16 — — 2 12 
Pires do Rio 5 1 19 39 5 — — 26 
Planaltina 6 5 36 138 — — 7 6 
Porangatu 8 7 22 52 3 — 1 18 
Posse 11 5 38 141 — — — 12 
Quirinópolis 5 5 23 10 — — 2 23 
Rio Verde 4 22 23 61 — — 2 3 
Rubiataba 5 3 20 35 — 1 1 25 
Santa Helena 4 3 13 17 1 — 1 11 
São Luís de Montes Belos  9 3 28 20 — — 1 9 
São Miguel do Araguaia 4 4 25 20 3 — 1 9 
Silvânia 7 1 23 43 4 — 1 7 
Trindade 8 7 50 52 4 — 1 11 
Uruaçu 10 6 38 104 1 — 3 9 

 
Total 

 
246 

 
140 

 
1.204 

 
2.052 

 
121 

 
85 

 
61 

 
874 

 

FONTE: adaptado de Sassaki (2004).  
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Embora o programa seja estadual, os números mostram que a educação inclusiva 

toma certa dimensão não só nas escolas do estado; também nas municipais, que começam a se 

(re)organizar e (re)estruturar de forma a dar acesso a todos os alunos, independentemente das 

individualidades, a um novo sistema de ensino em busca da não-exclusão, da não-

discriminação. E mais, o desafio virou realidade nos quatro anos relativos ao primeiro 

mandato e nos quatro anos de reeleição (2003–06), para continuar a concretização dos 

objetivos postos. Segundo Sassaki (2004, p. 22), a dimensão da educação inclusiva é tal que 

busca: 

A implantação dos seis tipos de acessibilidade em TODAS AS ESCOLAS e o 
aperfeiçoamento das práticas inclusivas de TODAS AS PESSOAS envolvidas 
no processo de ensino e aprendizagem a fim de que TODOS OS ALUNOS 
exerçam plenamente o seu direito de aprender. (SASSAKI, 2004). 

O documento “Programa estadual de educação para a diversidade numa perspectiva 

inclusiva no estado de Goiás” (SASSAKI, 2004), que oficializa o programa, lista como uma 

meta principal a implementação de dez projetos a serem executados nas escolas inclusivas. 

Mesmo que tenham objetivos específicos, direcionam-se à prática da inclusão escolar. 

1) “Escola inclusiva.” Objetiva implantar uma escola aberta a todos, sem 

discriminação e respeitando as diferenças e singularidades individuais. Sua implantação foi 

gradativa: considerou a remoção de barreiras arquitetônicas, atitudinais, comunicacionais, 

instrumentais, metodológicas e programáticas. Começou em 315 escolas inclusivas estaduais 

e exigiu a preparação de professores (de salas de aula e de recurso) e profissionais dos setores 

de apoio à inclusão; relatos de experiências inclusivas; orientação sobre adaptações 

curriculares, estilos de aprendizagem e inteligências múltiplas; encontros pedagógicos, ciclos 

de estudos e cursos de mediação de práticas pedagógicas (SASSAKI, 2004). 

2) “Depende de nós.” Desenvolve trabalho socioeducativo de apoio às famílias para 

contribuir com a orientação e o aumento da consciência relativa a seus direitos e deveres na 

educação dos filhos. Esse trabalho fortalece valores socioafetivos e mostram o quão 

importante é a presença das famílias no processo de ensino e aprendizagem e a influência que 

exercem na vida escolar dos alunos; também cria um espaço de relevância para opinião, 

reclamações e sugestões dos pais. Esse projeto realiza encontros mensais, estudos, orientações 

e capacitação em libras e braile às famílias das escolas inclusivas e das unidades de 

referência. Cabe dizer que, ante os fatos observados e a relevância que tal projeto tem, ele 

deveria ser realizado continuamente. Na realidade atual, constatamos que não tem sido 

desenvolvido na prática, conforme consta no referido documento, o que nos leva a questionar 

o porquê de tal situação. 
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3) “Hoje.” Nesse projeto, a escola inclusiva se estende a um hospital onde o aluno 

eventualmente esteja — para atendimento educacional hospitalar com aulas autorizadas pela 

Secretaria Estadual de Educação/Superintendência de Ensino Especial — ou ao domicílio do 

aluno — para atendimento educacional domiciliar caso ele esteja em condições de saúde que 

o impeçam de ir à escola ou o obriguem a ser hospitalizado. O programa estadual tem seis 

grupos hospitalares na capital goiana: Hospital Jorge Araújo, Albergue ACCG, Hospital das 

Clínicas (pediatria; hemodiálise; ortopedia) e Casa de Apoio São Luiz; um grupo hospitalar 

no interior (Itumbiara) e alguns atendimentos educacionais domiciliares (SASSAKI, 2004). 

4) “RE-Fazer.” Propõe atendimento educativo a pessoas com autismo e outros 

atrasos de desenvolvimento; objetiva, sobretudo, estruturar um programa educativo que 

desenvolva as possibilidades e competências para promover a aquisição de conhecimentos, a 

melhoria das habilidades comunicativas, o bem-estar emocional e a interação social de alunos 

autistas. A fim de realizá-lo, foram preparadas 37 salas (13 na capital, 24 no interior) para 

receber 74 turmas de alunos autistas.  

5) “Unidades de referência (URs).” Objetiva contribuir para a implantação da 

educação inclusiva, redefinindo as escolas especiais estaduais existentes antes de 1999; 

proporcionam atendimento a alunos com deficiências muito severas. As poucas escolas 

especiais foram redefinidas pelo programa estadual e transformadas em URs.  

6) “Caminhar juntos.” Visa promover a parceria entre Secretaria Estadual de 

Educação e secretarias municipais de Educação de Goiás para implantar escolas inclusivas no 

sistema educacional municipal. Ao oficializar tais parcerias, a Superintendência de Ensino 

Especial passa a fornecer diretrizes do programa estadual, organizar capacitação continuada e 

oferecer orientações metodológicas e avaliativas a professores e profissionais das escolas 

municipais. A fim de viabilizar as parcerias, foi realizado o I Encontro Estadual para 

Secretários Municipais de Educação organizado pelo programa estadual, que resultou em 128 

parcerias com secretarias municipais de Educação, além de um encontro estadual para que os 

coordenadores dos setores de Apoio à Inclusão dos municípios assinassem a parceria com o 

programa estadual.  

7) “Comunicação.” Pretende incluir na rede regular de ensino alunos com 

necessidades comunicacionais diferenciadas na comunidade, garantir-lhes acesso a conteúdos 

curriculares ou atividades comunitárias mediante o uso, a valorização e a divulgação da libras, 

da linguagem braile e de demais recursos necessários conforme as especificidades e 

diferenças individuais. Para tal, a Secretaria de Educação criou os cargos de professor de 

recurso, de intérprete e de instrutor de libras; também houve capacitação para intérpretes, 
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instrutores e profissionais dos setores de Apoio à Inclusão em libras níveis I, II, III e IV, em 

português para surdos, em braile e em soroban. E mais: a comunidade escolar e as famílias 

aprenderam libras e alfabeto Braile, assim como os setores de Apoio à Inclusão tiveram 

orientações direcionadas e a elaboração de textos para palestras (SASSAKI, 2004). 

8) “Despertar.” Objetiva atender alunos portadores de altas habilidades dentro das 

escolas inclusivas pelo enriquecimento curricular, pela aceleração do ensino e da 

aprendizagem e pela viabilização de cursos em áreas de talentos específicos. Sua realização se 

apóia em acordos e parcerias com instituições governamentais e não governamentais.7 

9) “Espaço criativo.” Busca sensibilizar e mobilizar escolas e comunidade quanto à 

importância da arte para a construção da aprendizagem e possibilitar o acesso à arte e a 

produções próprias pelo atendimento às diferenças individuais e pela realização de 

experiências com arte em diversos contextos. Ainda foram feitas parcerias e interfaces com 

organizações governamentais e não governamentais a fim de promover eventos como cursos, 

encontros, exposições, seminários para estimular a participação inclusiva de pessoas com 

necessidades especiais na sociedade de maneira produtiva. Assim, foram criados corais, teatro 

e grupos de dança inclusivos, além de haver o resgate da cultura local em várias regiões de 

Goiás (SASSAKI, 2004). 

10) “Prevenir.” Também realizado pelas interfaces e parcerias entre escolas e órgãos 

governamentais e não governamentais, propõe-se a sensibilizar discentes, docentes, famílias e 

sociedade em geral quanto aos cuidados necessários à prevenção e detecção precoce de 

deficiências.  

A execução dessas ações, embora algumas ainda não estejam sendo desenvolvidas 

em certos locais, leva à suposição de que o desenvolvimento do programa conseguiu atingir 

números significativos em Goiás. Merecem destaque tanto a qualidade dos eventos que 

promovem a implementação da educação inclusiva e a produção dos profissionais envolvidos 

no processo quanto o emprego de recursos complementares (vídeos, apostilas e livros 

direcionados à educação inclusiva) para contribuir com o programa e promover sua expansão.  

Pode-se dizer que foram vários os avanços obtidos pela educação de pessoas 

portadoras de necessidades especiais se analisarmos a situação em Goiás antes e depois de 

1999. Segundo Sassaki (2004), as principais conquistas se traduzem em mudanças: de 

                                                 
7 As fichas para identificação dos referidos alunos foram analisadas em 24 subsecretarias regionais de Educação; 
depois disso, pais, escolas e setores de Apoio à Inclusão receberam orientações sobre o atendimento que esses 
alunos necessitam. Em conversa informal, verificamos que esse projeto está sendo organizado e estruturado na 
cidade de Itumbiara (GO), mas até a atual data não se encontrava em execução (anotações do Diário de Campo, 
em 5 de outubro de 2007). 
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mentalidade — da integração para a inclusão; na arquitetura das escolas e dos espaços 

urbanos; nas metodologias e formas de comunicação — convencional, braile, libras, 

computador etc.; políticas e legais; enfim, no enfoque da mídia goiana a assuntos sobre 

portadores de necessidades especiais e a inclusão escolar em geral. É claro, houve pontos 

negativos, traduzidos em escassez: de tempo para se fazer tudo que foi previsto (a extensão 

territorial de Goiás obrigava a longas jornadas de deslocamento dos profissionais dos setores 

de Apoio à Inclusão pelos municípios e da equipe técnica central pelo interior), de recursos 

financeiros e de certos recursos humanos em algumas regiões (SASSAKI, 2004). 

Contudo, mesmo com empecilhos, o programa atingiu grande parte das metas 

planejadas. Alguns fatores subjetivos contribuíram: a crença no paradigma da inclusão; a 

compreensão da necessidade de se reestruturar o sistema de ensino; a confiança na capacidade de 

todos os alunos independentemente de suas especificidades; a autoconfiança dos profissionais 

ligados à educação em relação ao desafio da inclusão escolar; a vontade de fazer e de fazer 

acontecer e o desejo de construir um mundo melhor pelas escolas inclusivas (SASSAKI, 2004). 

Para Sassaki (2004), a aprovação de dois documentos legais paralelamente à 

implantação do programa merece comentário: o decreto federal 3.298 (de 20/12/99) — que, 

segundo esse autor, tem visão integracionista ao determinar “matrícula compulsória em cursos 

regulares de estabelecimentos públicos e particulares de pessoas portadoras de deficiência 

capazes de se integrar na rede regular de ensino” — e a resolução 2 do Conselho Nacional de 

Educação/Câmara de Educação Básica (CNE/CEB), 11/9/2001, que demonstra avanço no 

processo de inclusão escolar, pois seu Art. 2º estabelece: “os sistemas de ensino devem 

matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizar-se para o atendimento aos educandos 

com necessidades educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma 

educação de qualidade para todos”. No dizer de Sassaki (2004), a resolução contém pontos 

centrais incluídos no programa desde 1999.  

Como se vê, são dois documentos de nível federal com objetivos distintos. Numa 

data próxima do contexto atual, um deles propala um discurso normatizador que classifica as 

pessoas em “capazes (ou não)” de se integrarem ao ensino comum: prática discriminatória e 

excludente porque deixa entrever a visão de que, de novo, os padrões considerados por muitos 

como normais devem ser parâmetro para se enquadrarem pessoas. O outro documento reitera 

o avanço de Goiás, onde já se falava em educação inclusiva dois anos antes da referida 

resolução. Esse mérito pode ser atribuído a vários fatores, sobretudo a uma equipe que 

acreditou na inclusão como algo possível e a propôs, assim como propôs mudar, transformar, 

rever conceitos e práticas. Que a história concretizada pelo programa pioneiro no Brasil, por 
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ter sido implantado em 1999, continue a ser escrita pelas futuras administrações 

governamentais, pois a atual política de educação inclusiva se incorporou à legislação federal. 

Logo, não é justificável a descontinuidade do programa. A própria Secretaria de Educação 

Especial do MEC iniciou, em 2003, a implantação do Programa Educação Inclusiva — 

Direito à Diversidade e lhe deu continuidade.  

Sassaki (2004) reconhece alguns instrumentos jurídicos que sustentam a política 

nacional de construção de sistemas educacionais inclusivos nos estados e municípios e de 

sistemas de ensino particulares. Por exemplo, a LDBEN (lei 9.394, de 20 de dezembro de 

1996), cujo Art. 4º, inciso III prevê atendimento educacional especializado a quem tem 

deficiência, de preferência na rede regular; a Política Nacional de Educação (lei 10.172, de 9 

de janeiro de 2001), que se refere à educação especial; a resolução 2 (Diretrizes Nacionais 

para Educação Especial na Educação Básica), de 11 de setembro de 2001, que defende a 

implantação de escolas inclusivas que respeitem a diversidade humana e as diferenças 

individuais mediante uma educação de qualidade para todos e ainda define medidas 

necessárias à inclusão escolar; o decreto 3.956 (de 8 de outubro de 2001), que promulga a 

Convenção Interamericana para Eliminação de todas as Formas de Discriminação de Pessoas 

Portadoras de Deficiência, ou simplesmente Convenção da Guatemala; a portaria do MEC 

3.284 (7 de novembro de 2003), que trata dos requisitos de acessibilidade a pessoas com 

deficiência para instruir processos de autorização, reconhecimento de cursos e 

credenciamento de instituições; enfim, a lei 10.845 (de 2004), que institui o Programa de 

Complementação ao Atendimento Educacional Especializado a Pessoas com Deficiência. 

Essa legislação determina e enfatiza a construção de um sistema de ensino para a inclusão e, 

assim, reforça a política nacional. Mas ela precisa sair do plano discursivo e ir para o plano da 

realidade educacional do país. 

A experiência de educação inclusiva em Goiás tem ganhado espaço e pode ser 

desenvolvida noutras regiões do país, desde que se considere a realidade histórica, política, 

geográfica, econômica, cultural e social de cada local. Minas Gerais, a partir de agosto de 

2001, adotou o modelo de Goiás e manteve seu programa na administração governamental de 

2003 a 2006 (SASSAKI, 2004). Espera-se que esse programa faça o governo de outros 

estados se conscientizar do quão importante é respeitar as diferenças individuais de cada um 

— e assim estabelecer como objetivo central o ensino de qualidade a todos sem 

discriminação, sem preconceito, sem classificação; possibilitar a todos oportunidades iguais a 

que têm direito; fazer cada pessoa se sentir incluída, parte de um espaço até então negado a 
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ela, pertencente a uma comunidade, não apenas pela reivindicação dos direitos agora 

adquiridos, mas pela condição de cidadã que lhe foi concedida.  

A cidadania está em nós, mas só existe de fato quando pertencemos 
ativamente a uma comunidade. É a participação ativa e consciente no grupo 
social do qual tomamos parte que nos faz efetivamente cidadãos. [...] é 
necessário que cada um de nós, em suas ações cotidianas, esteja participando 
ativamente da comunidade, assumindo as responsabilidades que lhe são 
inerentes e agindo coletivamente. (GALLO, 2007, p. 31–2).  

O desafio está posto; ainda há muito a se fazer, muito que (re)construir. A cada um 

cabe desempenhar sua função: provocar mudanças significativas rumo a um ideal maior, qual 

seja, todos serem tratados como seres humanos. Foram dados os passos iniciais, aos poucos as 

mudanças vão acontecendo: alunos portadores de necessidades especiais começam a ocupar 

um lugar que antes não lhes era oferecido, projetos a seu favor são desenvolvidos, novas 

concepções de diferença são construídas, a necessidade de adequação às características de 

cada aluno passa a ser o foco de pessoas que trabalham com educação, a formação de 

professores para atuarem na educação inclusiva passa a ser tratada com mais seriedade, cursos 

de capacitação passam a enfocar esse propósito a fim de chegar a um ensino de qualidade para 

todos sem distinção. Por isso se espera que as propostas saiam do papel para ser prática 

comum; que a continuidade de projetos e programas em prol do aluno com necessidades 

especiais independa do grupo partidário dos governantes; enfim, que o programa 

desenvolvido atualmente em Goiás se aperfeiçoe mais e objetive, acima de tudo, a inclusão 

dessas pessoas. 

A escola que investigamos nesta pesquisa foi reestruturada pelo programa de 

inclusão em Goiás. Consideremos, então, sua trajetória histórica, suas características 

principais, seu envolvimento com a educação especial, suas práticas, sua função, seus 

projetos; enfim, consideremos o trabalho desenvolvido por essa unidade de ensino, que busca 

ser referência a outras que trabalham com a educação inclusiva de alunos que têm 

necessidades especiais.  

 
2.3  Colégio Estadual Emília Maria Guimarães: exemplo de escola inclusiva em Itumbiara (GO)  

 

A escola foi fundada em 1º de agosto de 1980, pelo então governador de Goiás Ary 

Ribeiro Valadão. A princípio, oferecia classes de 1ª a 4ª séries do primeiro grau; a partir de 

1989 passou a oferecer as séries de 5ª a 8ª; em 1999, seria implantado o ensino médio e, 

mediante o Art. 141, I, b da lei 8.780/80, substituída a denominação Escola Estadual Emília 

Maria Guimarães por Colégio Estadual Emília Maria Guimarães. O colégio é propriedade 
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estadual, mas sua manutenção conta, também, com participação da prefeitura de Itumbiara e 

da comunidade escolar. Está situado em bairro residencial, numa área total de 10 mil metros 

quadrados, dos quais 4,08 mil são ocupados por dez salas de aula, biblioteca, sala de direção, 

sala de coordenação, sala de professores, secretaria, sanitário pessoal administrativo, 

sanitários masculino e feminino, cantina, vestuários masculino e feminino, galpão coberto, 

corredores com cobertura e quadra poliesportiva coberta. A parte arquitetônica está adaptada 

às necessidades físicas dos alunos para garantir movimentação segura para todos. 

Pelos registros do colégio (ESCOLA ESTADUAL EMÍLIA MARIA GUIMARÃES, 

1993), o ensino especial para pessoas com deficiência mental educável — denominação 

encontrada nos documentos — foi criado em 1982 e estendido a pessoas que têm deficiência 

auditiva em 1983, para as quais foi criada, em 1986, a sala de recursos. Até então, essa sala é 

a única da rede estadual na cidade vinculada ao Ministério da Educação (MEC), que viabiliza 

o fornecimento de equipamentos para serem usados na sala (FIGS. 2 a 7) — computadores, 

comuns e adaptados para deficientes visuais; aparelhos de tevê e videocassete; livros e 

materiais para o ensino de braile; livros e dicionários gerais; CD-ROM e fitas de vídeo para o 

ensino de libras; soroban, dentre outros. O fato de o ministério se vincular só a essa escola 

deixa entrever certa diferenciação relativa a outras escolas inclusivas da rede estadual de 

ensino da cidade que têm sala de recursos, mas não têm apoio do MEC para provimento de 

recursos materiais. Se a lei é igual para todos, por que o apoio é diferenciado?  

A sala de recursos da escola pesquisada está equipada para se desenvolver um 

trabalho direcionado não só a pessoas surdas matriculadas na escola, mas também àquelas da 

comunidade, a fim de se adaptarem à escola. Suas funções principais incluem ensinar a libras, 

desenvolver a complementação curricular com atividades que trabalham conteúdos nos quais 

os alunos têm dificuldade e fortalecer o intercâmbio entre pessoas surdas, desenvolvido só em 

parte atualmente porque a sala não tem conexão com a internet. Embora sua prioridade central 

seja atender alunos surdos, sempre que possível os profissionais que nela trabalham atendem 

alunos portadores de outras necessidades especiais; também oferecem atendimento à 

comunidade, por intermédio dos professores de recurso, e alunos e professores de outras 

escolas8 — sejam estas de Itumbiara ou escolas componentes da Subsecretaria Regional de 

Educação. 

                                                 
8 Podemos verificar o atendimento a um aluno de uma escola particular. A professora de recurso desenvolvia 
atividades direcionadas à aprendizagem de números e cores com este aluno (anotações do Diário de Campo em 5 
de outubro de 2007). 
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FIGURA 2. Computadores à disposição dos alunos na sala de recursos 
Fonte: nosso acervo. 
  

 

 
 

FIGURA 3. Computador com DOS VOX, programa que permite ao computador “falar”; é usado com  
alunos que têm deficiência visual 

Fonte: nosso acervo. 
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FIGURA 4. Livro didático, bíblia, estatuto e lei escritos em braile  
Fonte: nosso acervo. 

 
 

 
 

FIGURA 5. Fitas de vídeo (cursos, histórias infantis, palestras e seminários) e CD-ROMs (clássicos 
da literatura em libras/português — o aluno assiste alguém contando a história em 
língua de sinais ao mesmo tempo em que a história aparece escrita ao lado, na tela) 

Fonte: nosso acervo. 
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FIGURA 6. Recursos para portadores de deficiência visual — da esquerda para a 
direita: máquina de escrever em braile; reglete: instrumento para escrita 
manual em braile; soroban: ábaco chinês modificado; bengala dobrável 
para ser guardada na pasta escolar 

Fonte: nosso acervo. 
 
 
 

 
 

FIGURA 7. Material didático feito de sucata; dentre outros: tampa de xampu e 
frascos de desodorante roll-on — para trabalhar coordenação motora 
fina (abrir/fechar, rosquear, encaixar/desencaixar); tampas de 
refrigerante e de xampu — para trabalhar cores e quantidade; base de 
madeira com seis tampas coladas com as bolinhas do roll-on encaixadas 
— para trabalhar combinações diferentes dos seis pontos em relevo a 
fim de formar letras, números e pontuação em braile 

Fonte: nosso acervo. 
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Em 1987, a Superintendência de Ensino Especial legalizou o funcionamento de três 

classes especiais no referido estabelecimento de ensino. Em 1993, o colégio — ainda como 

Escola Estadual Emília Maria Guimarães — aumentou para cinco o número de salas 

especiais: eram quatro turmas com ensino direcionado a alunos portadores de deficiência 

auditiva e uma turma de alunos com deficiência mental educáveis. Essa nomenclatura, 

encontrada nos documentos, referia-se, à época, a alunos portadores de deficiência mental 

leve, “aqueles mais fáceis de serem trabalhados” — classificação essa não mais usada. Nos 

documentos de quando a escola ainda era regular com salas especiais, encontramos o registro 

dos alunos portadores de necessidades especiais, entre 1996 e 1999 (QUADRO 6). 

O trabalho direcionado a alunos portadores de necessidades especiais em salas 

especiais separados dos alunos ditos “normais” foi conduzido até 1999. A implantação do 

Programa Estadual de Educação para a Diversidade numa Perspectiva Inclusiva, em 2000, 

proporcionou aos alunos com necessidades educacionais especiais condições de freqüentarem 

salas de aula do ensino regular. Assim, o sistema paralelo de educação para os portadores dá 

lugar ao sistema comum de ensino, isto é, com os ditos normais. Essa mudança sinalizou uma 

nova perspectiva e um novo sentido para o ensino da escola para todos: seus profissionais se 

preparam em cursos de capacitação e formação a fim de possibilitar um atendimento 

adequado à educação inclusiva. Os alunos portadores de necessidades especiais deixam de 

freqüentar as salas especiais e passam então a freqüentar as salas regulares.  

Os documentos consultados (GOIÁS, 2000) registram que em 2000 foram atendidos 

70 alunos nas classes inclusivas. O Quadro 7 mostra dados mais detalhados sobre tais 

atendimentos a partir de 2001. Como se nota, em 2007 estão sendo atendidos 63 alunos 

portadores de necessidades especiais, além de 4 alunos que participam do projeto “RE-Fazer”, 

para alunos autistas e com características de autismo. Nessa sala, dois professores 

desenvolvem trabalho com esses alunos, a fim de promover, sobretudo, a socialização deles. 

Atualmente o colégio atende cerca de 670 alunos, mas tem capacidade para 1.050.  
 

QUADRO 6 
Atendimento a alunos portadores de necessidades especiais 

 

ANO ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS  NÚMERO DE SALAS DE AULA ESPECIAIS 

1996 63 3 salas de aula – turno matutino 
2 salas de aula – turno vespertino 

1997 70 3 salas de aula – turno matutino 
2 salas de aula – turno vespertino 

1998 44 1 sala de aula – turno matutino 
1 sala de aula – turno vespertino 

1999 47 1 sala de aula – turno matutino 
1 sala de aula – turno vespertino 

FONTE: Escola Estadual Emília Maria Guimarães, 1996/97/98; Colégio Estadual Emília Maria Guimarães, 1999.  
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QUADRO 7 
Atendimento por nível de ensino a alunos portadores de necessidades especiais 

 

ANO PRÉ-ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO TOTAL 
2001 9 117 10 136 
2002 2 93 5 100 
2003 2 79 6 87 
2004 — 71 18 89 
2005 — 72 15 87 
2006 — 45 22 67 
2007 — 46 17 63 

FONTE: Goiás, 2001/02/03/04/05/06/07.  
 
 
O projeto político-pedagógico do colégio (COLÉGIO ESTADUAL EMÍLIA MARIA 

GUIMARÃES, 2007) propõe integrar a comunidade à unidade escolar e busca redefinir e 

(re)construir idéias e teorias articuladas com uma prática inovadora para desenvolver um 

trabalho voltado à qualidade do processo de ensino e aprendizagem. Traz como objetivos 

fundamentais: proporcionar a todos um ensino de qualidade, capacitar o aluno para o mercado 

de trabalho, estimular os alunos à autonomia, fortalecendo sua capacidade de escolha e 

iniciativa própria, fazer o alunado compreender a realidade para agir social, cultural e 

politicamente, capacitar seus profissionais e conscientizar pais e responsáveis de alunos do 

quão importante é a participação deles no processo de ensino e aprendizagem. Os 

profissionais do colégio buscam se posicionar de maneira crítica, responsável e construtiva 

nas diferentes situações sociais, usando o diálogo como forma de mediar conflitos e tomar 

decisões coletivas. 

A função social do colégio inclui proporcionar uma aprendizagem favorável à inserção 

do aluno em questões sociais marcantes e definir uma formação escolar que desenvolva a 

capacidade do aluno de compreender fenômenos sociais e culturais para neles intervir. O 

colégio elege como objeto de ensino conteúdos coerentes com as questões sociais de cada 

momento histórico e cuja aprendizagem e assimilação são tidas como essenciais para que os 

alunos exerçam seus direitos e deveres. Também defende a necessidade de haver instituições 

escolares que garantam um conjunto de práticas planejadas a fim de contribuir para uma 

apropriação crítica e construtiva dos conteúdos e busca garantir à sociedade uma educação de 

qualidade, que proporcione ao aluno conhecimentos, habilidades e formação de valores, 

mediante propostas inovadoras num ambiente democrático e de valorização humana. Seu ensino 

especial busca suprir as necessidades dos alunos portadores de necessidades especiais e integrá-

los à sociedade, por isso define como meta central a preparação de seus profissionais para 

trabalhar com esses alunos: do auxiliar de serviços gerais, passando pelo professor até os 
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responsáveis. Como escola inclusiva, o colégio busca caminhar rumo a uma escola para todos 

que inclua alunos respeitando suas diferenças e necessidades individuais sem distinção.  

Como o projeto político-pedagógico define ações e práticas com base na Lei de 

Diretrizes e Base da Educação/LDB (lei 9.394/96), o colégio oferece serviços de apoio 

especializado coerente com as individualidades de seus alunos, flexibiliza e adapta o currículo 

com propostas pedagógicas diversificadas e ajustadas às necessidades dos discentes, em 

substituição a práticas homogeneizadoras. Também busca promover o desenvolvimento e a 

aprendizagem dos alunos, flexibilizando o processo de ensino e aprendizagem para atender às 

diferenças individuais, preparar e capacitar os profissionais que compõem a equipe 

educacional que trabalha com a inclusão. 

Para solidificar a proposta da educação inclusiva na rede estadual de ensino, a 

Superintendência de Ensino Especial propõe a organização de uma equipe multiprofissional 

que subsidie a prática educativa. A composição dessa equipe depende, sobretudo, das 

necessidades da escola e da clientela (especificidades e quantidade de alunos) a serem 

supridas e se consolida mediante análise de sua realidade. O colégio aqui pesquisado ainda 

não tem sua equipe completa, em parte porque não há concurso para alguns profissionais que 

a compõem. A fim de se resolver essa situação, pode-se recorrer à contratação provisória por 

tempo determinado para eliminar a possibilidade de vínculo empregatício com a rede 

estadual. Além disso, pode ser que a remuneração não interesse ao profissional. Eis por que a 

escola ainda não pôde contar, em 2007, com assistente social nem fonoaudiólogo.  

A atual equipe do colégio inclui: 

• um psicólogo, que atende, em horários pré-definidos, essa escola e outras da rede 

estadual;  

• três professores intérpretes para atuar com o professor regente em classes 

freqüentadas por alunos com deficiência auditiva (em déficit); 

• cinco professores de apoio que trabalham com o professor regente nas salas com 

alunos que têm deficiência mental (em déficit); 

• um instrutor (professor surdo que ministra aulas de Libras nas salas de aula para 

todos os alunos e ajuda nas salas freqüentadas por discentes portadores de 

deficiência auditiva, quando necessário) (em déficit);  

• dois professores de recursos que trabalham na sala de recursos e, se necessário, 

auxiliam na sala de aula.  
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Cada profissional da equipe deve ter um perfil coerente com os objetivos da 

educação inclusiva e atribuições específicas. O trabalho desenvolvido pela equipe com os 

alunos portadores de necessidades especiais busca registrar dificuldades e desenvolvimentos 

obtidos no ano letivo mediante relatórios. Convém ressaltar, esses relatórios devem ter mais 

que um “fim burocrático”, devem ser mais que uma “prestação de contas” a órgãos 

superiores; antes, devem ser elaborados como documento de controle escolar interno para 

justificar a retenção de alunos numa série ou a promoção para a série seguinte, ajudar a 

justificar a necessidade de modulação de profissionais especializados para atuarem nas salas 

inclusivas, situar o desenvolvimento (ou não) do aluno para futuros profissionais que atuarão 

com este e auxiliar, quando necessário, no encaminhamento de alunos para tratamento 

médico, fonoaudiológico, psicológico e outros. 

Mesmo com a equipe incompleta, o colégio desenvolve cinco dos dez projetos9 

implementados nas escolas inclusivas sob o apoio do Programa Estadual de Educação para a 

Diversidade numa Perspectiva Inclusiva: 1) “Escola inclusiva” — transforma escolas comuns 

em inclusivas; 2) “RE-Fazer” — a escola possui uma sala destinada a alunos autistas e/ou 

com características de autismo; 3) “Comunicação” — para melhorar habilidades 

comunicativas de alunos com deficiência auditiva10 e alunos com deficiência visual;11 4) 

“Espaço criativo” — possibilita a inclusão pela arte e é desenvolvido pelos professores de 

sala; 5) “Prevenir” — mediante parcerias, desenvolve a sensibilização relativa à prevenção e 

detecção precoce de deficiências.12  

Nesse contexto, reconhecemos a necessidade de se (re)implantar o projeto “Depende 

de nós”, pois era desenvolvido quando a escola tinha assistente social, que auxiliava em sua 

realização, e hoje está desativado. Julgamos ser necessário tal projeto porque objetiva buscar a 

participação da família na inclusão de seus filhos, fator relevante no processo de ensino e 

aprendizagem discente; logo, a relação entre família e escola e os encontros se tornam 

essenciais. Assim, podemos verificar certa incoerência entre o discurso veiculado nos 

documentos e a realidade: por um lado, o programa estadual apóia dez projetos, que podem 

ser lidos em detalhe no referido documento; por outro, não há como “lê-los” na íntegra na 

realidade atual. Se foram elaborados para serem executados, por que não são oferecidas 

condições para tal? 

                                                 
9 Os projetos estão detalhados no capítulo 2. 
10 O instrutor ensina libras em todas as salas para todos os alunos, uma vez por semana em cada sala. 
11 Destinado a alunos que precisam desse atendimento. 
12 Há um tema bimestral a ser trabalhado em sala e mediante palestras. 
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Mesmo diante de alguns contratempos, verificamos que o colégio aqui pesquisado 

procura desenvolver seu trabalho com vistas a uma educação de qualidade para todos, 

independentemente de suas diferenças. Trata-se de uma escola onde a inclusão é algo 

possível, algo que aumenta as possibilidades de as pessoas portadoras de necessidades 

especiais estabelecerem laços de amizade, desenvolverem-se física e cognitivamente e serem 

membros ativos na construção de conhecimentos, com seu ritmo, sua especificidade e sua 

individualidade. Nessa escola acredita-se na mudança e transformação de conceitos e 

concepções arraigadas; acredita-se no envolvimento de seus profissionais, de pais de alunos e 

da comunidade em geral como atitude central para a concretização dessa educação; acredita-

se que cada um, ao fazer sua parte, pode contribuir para melhorar a educação de todos sem 

distinção, sem preconceito, sem discriminação, sem exclusão.  

Parece-nos que essa tentativa de envolver o corpo docente, a família e a comunidade 

poderia ser mais bem resolvida se, diante de tantos projetos originados por profissionais 

externos ao seu cotidiano, a escola se autodirecionasse com um projeto conforme seu contexto 

e sua realidade; buscasse envolver a todos e buscasse sugestões de seus profissionais; se 

propusesse a suprir suas necessidades partindo da própria experiência; refletisse, questionasse 

e procurasse respostas para as questões que, ainda, a impedem de promover uma educação 

para todos na íntegra e indistintamente. 
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3  FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: 

REFLEXÕES, QUESTIONAMENTOS, PROPOSTAS 
 

 
 

A princípio, a escola poderia ser definida como instituição cuja função social 

ultrapassa a transmissão de conhecimento: poderia ser vista como espaço privilegiado que 

contribui para ampliar as capacidades humanas, porque intervém na autoformação das 

pessoas, e desenvolver mudanças significativas, ao contribuir para transformar a realidade 

social. Mas a escola enfrenta uma crise: ela parece não conseguir acompanhar as mudanças e 

evoluções por que passa o mundo atual; “a escola também não está dando conta do que os 

alunos querem conhecer” (MANTOAN, 2002, p. 81). Dentre várias razões, os modelos 

tradicionais que guiam as práticas de ensino e os métodos uniformes desenvolvidos para os 

alunos como se todos fossem blocos homogêneos sem individualidades parecem contribuir 

para esse estado de coisas na escola: 

A escola não pode continuar anulando e marginalizando as diferenças nos 
processos através dos quais forma e instrui os alunos e muito menos 
desconhecer que aprender é errar, ter dúvidas, expressar, dos mais variados 
modos, o que sabemos, representar o mundo, a partir de nossas origens, 
valores, sentimentos. Por esses mesmos motivos é que muitas crianças, 
jovens e aprendizes em geral são penalizados nas salas de aula e até mesmo 
por suas famílias e pela sociedade. A exclusão escolar manifesta-se das mais 
diversas e perversas maneiras, e quase sempre o que está em jogo é a 
incompetência do aluno, o qual sofre as conseqüências de um jogo desigual, 
de cartas marcadas pelo autoritarismo e poder arcaico do saber escolar. 
(MANTOAN, 2002, p. 80). 

Nessa gama de possibilidades do que é a escola, também poderíamos reconhecê-la 

como instituição disciplinadora de corpos — na expressão de Veiga-Neto (2000) — ao ter no 

espaço e no tempo determinantes para o desenvolvimento de suas práticas cotidianas. A 

relação entre aluno, disciplina, espaço e tempo se torna significativa para que o poder 

exercido resulte em controle sobre os corpos que habitam esse espaço: práticas como a 

organização espacial das carteiras nas salas de aula, as filas para o deslocamento discente, os 

horários pré-determinados, os portões com horário de abrir e fechar — diga-se, de sair e 

chegar — exemplificam condições favoráveis ao poder disciplinar num ambiente de 

confinamento. Os corpos que ali estão não ficam espalhados, pois é mais fácil controlá-los.  

Segundo Veiga-Neto (2000), Kant parece ter sido quem primeiro caracterizou 

formalmente a escola moderna como grande instituição envolvida no disciplinamento de 

corpos infantis. Para o filósofo, 
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Enviam-se em primeiro lugar as crianças à escola não com a intenção de que 
elas lá aprendam algo, mas com o fim de que elas se habituem a permanecer 
tranqüilamente sentadas e a observar pontualmente o que se lhes ordena. 
(KANT, 1962, p. 71 VEIGA-NETO, 2000, p. 9). [...] A falta de disciplina é um 
mal pior que a falta de cultura, pois esta pode ser remediada mais tarde, ao 
passo que não se pode abolir o estado selvagem e corrigir um defeito de 
disciplina. (KANT, 1996, p. 16 apud VEIGA-NETO, 2000, p. 9). 

Tais afirmações nos levam a questionar: que função tem a escola na sociedade 

contemporânea? A ênfase no disciplinamento de corpos, mais que na atualização da escola, 

não interfere nos resultados que ela se propõe a atingir? Será que essa prática direcionada à 

disciplina e ao controle dos alunos não seria o reflexo da formação docente? Não estaria o 

professor reproduzindo práticas que lhe foram transmitidas? Essas questões que envolvem 

disciplina, controle e poder parecem se refletir até hoje na prática educativa docente. Nessa 

perspectiva, aprofundamos essa temática no próximo capítulo a fim de procurar compreender 

alguns “hábitos” ainda existentes no exercício da docência. 

Se o que se afirma nos faz questionar, o questionamento nos faz supor que mudar 

essa condição pressupõe buscar soluções; e uma delas poderia ser a atualização da escola. 

Com efeito, Mantoan (2002) destaca a necessidade de haver mais aproximação entre escola e 

realidade extra-escolar; não se trata de anulá-la — como se poderia pensar —, mas de se 

preservar o que ela tem de significativo. Ora, quebrar os muros e as “[...] paredes que 

impedem a integração do ambiente escolar com a vida que acontece fora dele é uma tarefa 

que não visa demolir a escola, mas reconstruí-la, a partir de seus alicerces e de muitas áreas 

que serão preservadas” (MANTOAN, 2002, p. 81). 

A autora ainda ressalta que a escola precisa se reformar estrutural e 

organizacionalmente para acompanhar as mudanças por que passamos hoje. Na sociedade 

contemporânea, impõem-se discursos sobre o respeito às diferenças e sobre a escola de 

qualidade para todos, dentre outros. Em tais discursos, pode-se ler a necessidade de haver uma 

escola democrática: onde prevaleça a educação para todos, ou seja, uma escola inclusiva. 

Nesse contexto discursivo, essa instituição começa a se voltar a um sistema de ensino que 

promova e garanta o acesso de todos os alunos à escola, independentemente de suas 

especificidades; começa a se tornar uma escola que busca eliminar (pré)conceitos e 

reconhecer as diferenças para romper com modelos tradicionais de ensino. 

As escolas para todos caracterizam-se por reconhecer e valorizar as diferenças, 
a heterogeneidade das turmas e a diversidade dos processos de construção 
coletiva e individual do conhecimento. Tais escolas são inclusivas, pois não 
excluem os alunos, ou seja, não têm valores e medidas predeterminantes de 
desempenho escolar, considerando a pluralidade um fator relevante para o 
desenvolvimento do pensamento. (MANTOAN, 2002, p. 84). 
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A inclusão aparece aqui como propulsora de uma nova visão da escola que marca o 

início de mudanças “promissoras” nas políticas educacionais. Poderíamos dizer que incluir na 

escola requer transformações, na estrutura física e na mentalidade dos profissionais que atuam 

no processo de ensino e aprendizagem, isto é, em suas concepções e ações relativas ao campo 

profissional. Isso significa romper com o paradigma tradicional dos sistemas de ensino e 

buscar condições mais adequadas às especificidades e necessidades dos alunos, pois — assim 

o entendemos — cada um deles se desenvolve em ritmos e estilos próprios; também significa 

substituir costumes rígidos, limitados por práticas voltadas à diversidade humana. Para Costa 

(2004), desconstruir concepções erigidas histórica, social e culturalmente é tarefa crucial; 

afinal, por “[...] vários anos os professores foram formados com base em uma visão 

homogeneizadora e linear que os conduzia a uma neutralidade ignorante dos vários tipos de 

manifestações das diferenças nas atividades do cotidiano escolar” (COSTA, 2004, p. 10). A 

isso se acrescenta o pensamento de Souza (2005, p. 366) de que, para romper com: 

[...] o Mesmo [culturas e hábitos enraizados no ser humano], faz-se necessário, 
então, que superemos o desconforto que as diferenças alheias produzem em 
nós; condição essa necessária para derrubarmos o modo de classificar o outro, 
pautado em polarizações, que o conceito de “normalidade” produz.  

Vê-se que a questão é complexa: abandonar (supostas) verdades culturalmente 

arraigadas e concepções produzidas historicamente para se instaurar o processo de inclusão 

requer não só reestruturação da escola; também reconstrução e reformulação do pensamento 

dos profissionais que nela atuam. Se as condições materiais, objetivas — a escola — sugerem 

facilidade, as condições subjetivas — a mentalidade docente — não. Por isso, o professor se 

impõe como um dos principais sujeitos desse processo e cujo papel é central no que se refere 

a responder às exigências das novas tarefas da educação: fazer o ensino tradicional, em que 

todos são vistos como o “mesmo”, dar lugar a um ensino plural e democrático; ou seja, fazer o 

igual dar lugar ao singular. Essa condição nos leva a pôr em questão a formação desse 

profissional. O pensamento de Mantoan (1997b, p. 120) reitera essas idéias: 

Ao incluir o aluno com deficiência na escola regular estamos exigindo desta 
instituição novos posicionamentos diante dos processos de ensino e de 
aprendizagem, à luz de concepções e práticas pedagógicas mais evoluídas. A 
inclusão é, pois, um motivo para que a escola se modernize e os professores 
aperfeiçoem suas práticas e, assim sendo, a inclusão escolar de pessoas 
deficientes torna-se uma conseqüência natural de todo um esforço de 
atualização e de reestruturação das condições atuais do ensino básico. 

A preocupação dessa autora parece estar não só no discurso teórico, afirmado por 

estudiosos da área, mas também no discurso de quem atua na prática pedagógica. Trechos das 

entrevistas feitas com professores da escola pesquisada deixam entrever essa preocupação: 
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Após ter assumido no estado, eu procurei fazer os cursos que me foram oferecidos 
pelo próprio estado [...] E procurei outros particularmente [...] Eu acredito que 
todo curso que a gente faz vem a favorecer e te enriquecer [...] Alguma coisa você 
vai tirar proveito e poder usar e aplicar em sala de aula. (P1). 

Fiz o curso sobre educação especial para DMs [pessoas com deficiência mental], 
DAs, [pessoa com deficiência auditiva] onde eu pude crescer muito. (P2). 

Fiz os cursos oferecidos pela subsecretaria [...] Sempre aprendendo a 
trabalhar com eles de uma forma melhor. (P4). 

Tenho um curso de especialização para portadores de deficiência. (P6). 

Tenho o curso de libras [...] e vários cursos sobre inclusão [...] Aprendemos como lidar 
com o aluno, respeitá-lo, [respeitar] as diferenças, como adaptar as atividades. (P8). 

Eu fiz o curso de libras [...] Fiz também cursos para DM [pessoa com 
deficiência mental], e no dia-a-dia também a gente faz muitos estudos (nos 
nossos trabalhos coletivos). Tudo relacionado com a inclusão para a gente 
estar aprimorando conhecimentos [...] Como podemos alcançar melhor o 
ensino–aprendizagem [...] a gente tem que estar sempre inovando [...] Só não 
se aperfeiçoa se a gente não quiser, porque se quiser a gente está sempre 
melhorando, fazendo novos cursos, lendo bastante. (P11, grifo nosso). 

[Fiz] Vários minicursos ministrados no colégio no início da implantação do 
programa, curso de capacitação de libras [...] Encontros pedagógicos 
relacionados com todas as deficiências. (P12). 

Esses fragmentos mencionam uma participação docente ativa em encontros e cursos 

sobre inclusão. Para maior clareza, o quadro a seguir sintetiza a formação desses professores. 
 

QUADRO 8 
Tempo de experiência e tipo de formação dos professores entrevistados 

 

PROFESSOR TEMPO DE 
MAGISTÉRIO 

TEMPO 
COM DMs 

FORMAÇÃO INICIAL FORMAÇÃO CONTINUADA  
EM ENSINO ESPECIAL 

1 14 anos 3 anos Licenciatura curta em 
Ciências; Licenciatura plena 
em Matemática 

Libras; inclusão do DA e do DM* 

2 11 anos 11 anos Licenciatura em Letras 
(Português/Inglês) 

Educação especial para o DM e para 
o DA 

3 3 anos 3 anos Licenciatura em História Ensino especial (especificamente 
mental não); libras 

4 19 anos 7 anos Licenciatura em Pedagogia Libras; braile (sem concluir); 
inclusão do DM 

5 4 anos 1 ano Licenciatura em Letras 
(Português/Inglês) 

Não tem nenhum curso relacionado 
ao ensino especial 

6 14 anos 12 anos Licenciatura plena em 
Educação Física 

Especialização para portadores de 
deficiência 

7 5 anos 5 anos Licenciatura em Matemática 
(em andamento) 

Minicursos voltados ao ensino 
especial (inclusão) 

8 23 anos 7 anos Licenciatura em Letras Libras; inclusão 
9 2 anos 1,5 ano Licenciatura em Letras Não tem 

10 3 anos 3 meses Licenciatura em História Não tem 
11 16 anos 4 anos Licenciatura em Geografia e 

Pedagogia; Administração de 
Empresas  

Libras; inclusão do DM 

12 21 anos 1,5 ano Licenciatura em Pedagogia Inclusão; libras 
* DA: portador de deficiência auditiva; DM: portador de deficiência mental. 
Obs.: dos 12 professores entrevistados, 11 já tinham concluído o curso superior e 1 estava terminando. 
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Isso deve ser tomado como característica relevante ao aprimoramento e 

desenvolvimento profissional na escola, pois se trata de avanços concretos. Uma retrospectiva 

breve mostrará que até pouco tempo atrás era grande o preconceito relativo a quem não 

integrava a “normalidade”, que as concepções de diferença não eram questionadas nem eram 

objeto de reflexão na prática escolar. Não há dúvida de que a existência de cursos baste para 

dar conta da diversidade humana nem se duvida de que é preciso dar os primeiros passos em 

prol da inclusão; por isso, levar o professor a refletir sobre sua prática, questionar, repensar 

seus valores, reconstruir suas ações, compartilhar experiências e idéias com colegas conduz 

ao início da caminhada. Discussões sobre o que acontece no cotidiano escolar, também, 

podem ajudar a transformar a escola em um espaço mais democrático, onde a voz de cada 

professor seja ouvida e valorizada de fato.  

A capacidade de refletir individual e coletivamente leva o professor a pensar, 
a compreender, a conhecer, a aprender a fazer, a aprender a aprender e a 
conviver com as diferenças, as dificuldades, a aprender a ser um verdadeiro 
educador. (MANTOAN, 2002, p. 90). 

Por outro lado, ao nos referirmos aos cursos/encontros no local de trabalho, 

obtivemos informações de que, na escola pesquisada, eram realizados, até 2006, encontros 

pedagógicos mensais, quando se trabalhavam temas sugeridos pela Superintendência de 

Ensino Especial de Goiás, os quais em geral se referiam à inclusão e não podiam ser 

modificados — segundo conversa informal com uma profissional da escola. Ela nos relatou 

que os temas eram pertinentes à realidade vivenciada e os encontros, relevantes a todos os 

professores, porque proporcionavam momentos de questionamento, reflexão e transformações 

sobre o cotidiano escolar.  

Contudo, mesmo que enriquecessem profissionalmente o corpo docente, esses 

momentos não mais integravam o calendário do corrente ano. Essa informação diverge da 

realidade descrita pelo professor P11 ao destacar a existência de estudos sobre inclusão nos 

trabalhos coletivos da escola. Em conversa informal, foi-nos relatado que nem sempre esses 

trabalhos eram sobre esse assunto. São encontros realizados mensalmente com tema escolhido 

pela equipe pedagógica, com poucas sugestões da equipe docente.  

Assim, talvez fosse produtivo se os temas representassem a realidade e o contexto 

escolar de que fazem parte, assim como serem propostos/sugeridos pelo conjunto dos 

profissionais envolvidos, para que resultem em questionamentos e respostas que supram as 

necessidades da escola. Alvarado Prada (2006) ressalta a importância da participação coletiva 

na compreensão e reflexão da realidade e a conseqüente mudança de pensamento e atitude. 

Segundo ele, 
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A aproximação da realidade implica a observação intencional para 
compreendê-la, durante períodos duradouros, em vários encontros 
específicos de estudo, com a participação do coletivo nessa compreensão de 
seu contexto e no entendimento das múltiplas manifestações das linguagens 
do cotidiano. (ALVARADO PRADA, 2006, p. 107). 

Também pode ser algo produtivo os encontros favoráveis à formação de professores 

se tornarem processo contínuo, visto que podem enriquecer a reflexão sobre assuntos 

necessários à compreensão do dia-a-dia da escola.  

Posto isso, encontramos divergências entre discurso e prática, pois a escola que se 

caracteriza como inclusiva deve se posicionar como tal; ou seja, proporcionar a seus 

profissionais estudos cujo objetivo seja instaurar um processo formativo voltado, sobretudo, à 

inclusão. Ao serem desenvolvidos, tais estudos proporcionam ao professor o direito de falar, 

trocar experiências, refletir e construir coletivamente na busca de propostas para melhorar a 

realidade em questão com base na situação real da escola. Vemos essa atitude como ponto 

central na busca do aprimoramento profissional. Todavia, não se pode negligenciar a 

relevância de se relacionarem tais experiências com o que dizem os estudiosos da área; assim 

como não se pode negar que cursos, encontros, palestras e outras formas de capacitação 

docente possibilitam preencher lacunas nos cursos de graduação, desde que sejam 

desenvolvidos adequada e objetivamente.  

Alvarado Prada (1997) destaca alguns problemas que os cursos de formação de 

professores em geral podem enfrentar caso isso não aconteça. Segundo esse autor, nem sempre 

esses cursos correspondem aos interesses dos professores porque fogem à realidade que vivem. 

Logo, desconsiderar e até desconhecer a experiência desses profissionais e a realidade da escola 

onde trabalham pode resultar em cursos cuja ênfase é a transmissão de conteúdos com 

participação docente mínima — ou seja, pouco espaço para que os professores sejam ouvidos 

— e sem uma leitura crítica do contexto escolar. A conseqüência são cursos ineficientes, de má 

qualidade e, muitas vezes, feitos de forma parcial, pois falta uma política que lhes garanta 

continuidade quando há mudanças de governo. Além disso, os cursos devem se referir ao 

cotidiano docente em questão, aos problemas vivenciados pelos professores nas escolas e salas 

de aula. Do contrário, pode prevalecer a falta de aplicabilidade, utilidade e concretude. 

Nesses termos, que objetivos poderiam ser estipulados e atingidos por cursos de 

formação em que uns planejam, desenvolvem e decidem o que outros vão “ouvir” sem ao 

menos conhecer e vivenciar o cotidiano escolar desses “ouvintes”? Como é possível (tentar) 

buscar soluções para os problemas dessa realidade desconhecida e distante de “teóricos que 

vão ensinar a prática”?  
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Mantoan (2002) aprofunda a questão e destaca outro problema. Segundo ela, os 

cursos que ainda ensinam técnicas de rotulação e nomenclaturas para quem tende a classificar 

e normatizar pessoas devem ser descartados. O depoimento de alguns entrevistados sugere 

que nem sempre as expectativas são alcançadas nos cursos de formação docente, isto é, que a 

preparação acadêmica deixa a desejar e que a aquisição de (in)formações sobre a educação 

inclusiva, por exemplo, urge por uma remodelação, uma reformulação, uma inclusão real e 

com urgência, para que se possa acompanhar as transformações na sociedade contemporânea.  
A princípio, assusta [o trabalho com pessoas que têm deficiência mental]. Ainda 
mais quando não se teve contato ainda. Só que, depois que a gente conhece a 
realidade, passa a conviver com eles, sente que não tem diferença nenhuma e 
que apenas você tem que adaptar suas atividades às necessidades deles. (P1).  

No início, a gente se sente um pouco assustado pela falta de instrução mesmo da 
própria universidade. [...] porque a gente não recebe orientação nenhuma. (P3). 

Com o deficiente mental, no primeiro momento foi um desafio. Hoje eu 
posso dizer que faz parte da minha rotina de trabalho. (P6). 

No início, a gente fica um pouco receoso, com medo [...] Mas agora, não! 
Mudou tudo. (P7). 

É uma experiência nova, uma coisa que eu nunca pensei. Primeiro, que eu 
nunca pensei que eu fosse trabalhar na área de educação [...]. No primeiro 
contato, às vezes você fica um pouco perdido, não sabe como agir, como fazer; 
mas sempre a coordenação, a direção da escola dá um apoio pra gente, dá um 
direcionamento, e isso faz com que a gente acabe se habituando. (P9). 

As falas indicam a ineficácia dos cursos de formação de professores, que parecem 

não convergir para o que a atuação na educação inclusiva requer desses profissionais. Assim, 

(re)estruturar tais cursos talvez seja primordial para se reverter a situação. Isso porque: 
A rejeição de alguns professores à presença de tais alunos na sala de aula pode 
refletir mais a falta de informação do que — como querem alguns — ausência 
de formação; isso porque a desinformação nos leva a construir barreiras que 
poderiam ser transpostas sem resistência. (JERÔNIMO, 2006, p. 39). 

Contudo, se a ausência de disciplinas relativas à inclusão na formação docente se 

traduz em ausência de conhecimentos necessários ao trabalho com alunos portadores de 

necessidades especiais, isso não impede o professor de adquiri-lo na formação continuada.  

Pereira (2007) acredita que essa formação continuada traga resultados pelas “rodas 

de conversa”, por isso defende a idéia de socialização das experiências dos professores que, 

bem-sucedidas ou malsucedidas, servirão de matéria-prima para que outros docentes pensem, 

reflitam, analisem e produzam concepções e práticas. Os trabalhos e estudos feitos na 

academia auxiliam essas transformações porque resultam em um saber sistemático; porém não 

prescindem da experiência vivenciada pelo professor no cotidiano escolar. Para esse autor, 
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são saberes diferentes, e um não é pior nem melhor que outro, pois não há valores em questão; 

há — isso sim! — a necessidade de ambos se entrelaçarem segundo uma mesma linguagem.  

Acredito que a trama, os fios da urdidura da formação continuada deve ser 
dado pela experiência dos professores. É dele que tem de vir a experiência. 
Como ele pensa em colocar em prática suas idéias. [...] Entramos [referindo-
se aos acadêmicos] naquilo que sabemos fazer, que é a reflexão em cima do 
que são os conceitos para justificar e dar consistência, para possibilitar a 
reprodução. [...] Você toma de um lado o professor como sendo aquele que 
faz, aquele que sabe fazer [...] O acadêmico entra como aquele que 
transforma isso. (PEREIRA, 2007, p. 6–7). 

Alvarado Prada (2006), por sua vez, acredita na necessidade de se aplicarem os 

conhecimentos construídos na prática e na experiência docentes no desenvolvimento do 

processo formativo. Para esse autor, conhecer e compreender o cotidiano escolar docente é 

primordial na resolução de problemas daí advindos. E mais, a participação coletiva permite 

aos participantes lidarem com diferenças, compartilhar conhecimentos diversificados e 

necessidades reais do dia-a-dia e, assim, chegar à reflexão sobre esse cotidiano e à construção 

de possibilidades e alternativas a serem desenvolvidas e executadas no exercício da docência.  

 
3.1  Formação de Professores: algumas reflexões 

 

A resolução 2/2001 do CNE/CEB, que institui Diretrizes Nacionais para a Educação 

Especial na Educação Básica, prevê uma variação de níveis e tipos de formação de 

professores em seu Art. 18: aos sistemas de ensino, cabe estabelecer normas para o 

funcionamento de suas escolas, a fim de que possam elaborar seu projeto pedagógico e 

contar com professores capacitados e especializados. Os parágrafos 1º, 2º e 3º desse artigo 

definem os modelos de professores. O parágrafo 1º destaca as competências e os valores a 

serem desenvolvidos pelos professores capacitados:13 estarem aptos a atuar em classes 

comuns com alunos portadores de necessidades educacionais especiais e ter, 

comprovadamente, em sua formação de nível médio ou superior a inclusão de conteúdos 

sobre educação especial adequados ao desenvolvimento de competências e valores 

específicos na área. Os parágrafos 2º e 3º descrevem as competências e as características 

relacionadas com os professores especializados: serem capazes de identificar necessidades 

educacionais especiais dos alunos para definir e implementar estratégias de flexibilização, 

adaptação curricular, práticas alternativas e procedimentos didático-pedagógicos adequados; 

                                                 
13 I ) Perceber as necessidades educacionais especiais dos alunos e valorizar a educação inclusiva; II) flexibilizar 
a ação pedagógica nas diferentes áreas de conhecimento de modo adequado às necessidades especiais de 
aprendizagem; III) avaliar continuamente a eficácia do processo educativo para o atendimento de necessidades 
educacionais especiais; IV) atuar em equipe, inclusive com professores especializados em educação especial. 
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e mais: trabalharem em equipe, assistindo o professor de classe comum nas práticas 

necessárias para se promover a inclusão dos alunos com necessidades educacionais 

especiais. Tais discursos atentam para a necessidade de os professores se adequarem às 

propostas se enquadrando nos perfis solicitados. 

Os professores especializados em educação especial precisam comprovar sua 

formação em cursos de licenciatura em educação especial ou numa de suas respectivas áreas, 

de preferência em associação com a licenciatura em educação infantil ou nos anos iniciais do 

ensino fundamental; além disso, complementar seus estudos ou ter pós-graduação em áreas 

específicas direcionadas à educação especial para que possam atuar nos anos finais do ensino 

fundamental e no ensino médio. Aos professores em exercício no magistério, o parágrafo 4º 

do artigo 18 explicita: “devem ser oferecidas oportunidades de formação continuada, 

inclusive em nível de especialização, pelas instâncias educacionais da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios” (BRASIL, 2001). Convém ressaltar, a referida resolução 

não especifica um número determinado de horas para os cursos de capacitação e/ou formação 

de professores que atuam e/ou atuarão na educação inclusiva. 

Tome-se como exemplo desse contexto o programa “Educação inclusiva: direito à 

diversidade”, desenvolvido pela Secretaria de Educação Especial (SEESP/MEC) para: 

Disseminar a política de educação inclusiva nos municípios brasileiros e 
apoiar a formação de gestores e educadores para atuar como multiplicadores 
no processo de transformação dos sistemas educacionais em sistemas 
educacionais inclusivos, adotando como princípio, a garantia do direito dos 
alunos com necessidades educacionais especiais de acesso e permanência, 
com qualidade, nas escolas da rede regular de ensino. (BRASIL, 2006a, s. p.).  

O programa começou em 2003 e, até 2006, contou com a participação de 144 

municípios-pólo que atuam como multiplicadores da formação para os municípios de sua área 

de abrangência. Até o fim de 2006, a meta era formar gestores e educadores para a educação 

inclusiva em 83,5% dos municípios brasileiros — cerca de 80 mil educadores.  

Segundo a SEESP (BRASIL, 2006b), os eixos temáticos trabalhados nos cursos de 

formação de gestores e educadores realizados pelo programa foram: inclusão — um 

desafio para os sistemas educacionais; fundamentos e princípios da educação inclusiva; 

valores e paradigmas na atenção às pessoas com deficiência; diversidade humana na 

escola; concepções, princípios e diretrizes de um sistema educacional inclusivo; 

referenciais nacionais para sistemas educacionais inclusivos — fundamentação filosófica, 

o município, a escola e a família; escola e família — um compromisso comum em 

educação; educação infantil no sistema educacional inclusivo; orientações e marcos legais 
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para a inclusão; experiências educacionais inclusivas; atendimento educacional 

especializado para deficiência mental; tecnologias assistivas no processo educacional; 

surdocegueira — processo de ensinar e aprender; educação de alunos com altas 

habilidades/superdotação; inclusão de alunos surdos/deficiência auditiva; inclusão de 

alunos cegos/deficiência visual; inclusão de alunos com autismo. 

Esses “cursos de formação” (assim chamados pela SEESP) suscitam certas 

inquietações. Vejamos. Talvez pela impossibilidade de todos os profissionais envolvidos com 

educação inclusiva participarem dos cursos, os municípios-pólo os oferecem depois aos 

profissionais ausentes. Mas será que, ao promoverem a “multiplicação da formação” para os 

municípios de sua área de abrangência, eles repassam as informações na mesma proporção e 

dimensão recebidas? Os profissionais que participam dos cursos e depois se tornam seus 

multiplicadores usam “materiais prontos”? Se assim o for, será que estes convergem para a 

realidade de cada escola inclusiva? O repasse das informações advindas dos cursos é uma 

questão importante. Entendemos que, muitas vezes, isso não acontece de forma a contemplar 

as diferenças entre as numerosas unidades escolares. Tais informações nem sempre são 

transmitidas na proporção que são recebidas, por isso podem deixar de suprir certas 

necessidades. Julgamos como algo necessário as informações repassadas convergirem para o 

contexto educacional onde trabalham os profissionais participantes desses cursos. Também 

entendemos como essencial a adequação da realidade vivenciada na escola ao(s) conteúdo(s) 

a ser(em) estudado(s) e a relação da experiência prática dos docentes com estudiosos afins. 

O relato dos professores divergiu em alguns momentos quando perguntamos sobre 

esses cursos e os “materiais prontos”: 

Os cursos foram bastante teóricos, o material em si foi o complemento das 
atividades de cada professor em sala de aula, inclusive num dos momentos 
eu coloquei como eu trabalhava com os deficientes mentais adaptando as 
atividades. (Pl). 

Materiais apostilados (P3). 

Esses cursos onde a gente via mais material já eram aplicados aqui na escola, no 
momento coletivo [...], aí passam pra você uma apostila com as atividades. (P4).  

Trabalhamos com livros de alguns professores do próprio curso, apostilas 
prontas, algum material pronto, mas muita pesquisa, fontes de diversos 
autores nacionais, principalmente que atuaram na área. (P6). 

Se o uso de materiais prontos se faz presente, também se faz a valorização da 

experiência do professor em sua prática escolar cotidiana, conforme a fala do P1. Assim, o 

material teórico pode até complementar a prática e ser adaptado conforme as necessidades, 

mas deve estar próximo da realidade do professor e a ela se vincular.  
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Essa relação entre teoria e prática nos remete às idéias de Sacristán (1999). Segundo 

esse autor, nas atividades de formação pode haver distanciamento e inadequação de conteúdos 

“teóricos” repassados para serem desenvolvidos na realidade prática dos profissionais que 

atuam diretamente na educação; e mais: às vezes a incoerência da teoria com as necessidades 

da própria prática provoca a “qualificação de falta de utilidade” (SACRISTÁN, 1999, p. 23). 

Se assim o for, então essa formação não se justifica. A nosso ver, as atividades de formação 

precisam dar sentido à realidade docente; serem significativas para o professor, preparando-o 

para suprir as necessidades relativas à sua atuação profissional. O relato de alguns professores 

ao falarem sobre cursos de formação parece corroborar essas idéias: 
[...] a realidade em sala de aula é diferente do que a gente aprende nos 
cursos de graduação. (P3). 

[...] por parte da organização, professores etc., eu percebi que às vezes 
tinham conhecimentos teóricos, mas que não haviam vivenciado na prática. 
(P6). 

Quando começa a atuar na educação, às vezes o professor chega à sala de 
aula sem preparo para trabalhar com alunos inclusos. (P9). 

Eu acho que deveria ser melhorada a formação de professores [referindo-se 
aos que atuam e atuarão na inclusão]. (P10). 

Com efeito, essas falas revelam uma das inúmeras realidades presentes nos cursos de 

formação de professores quanto à distância entre conhecimento, teoria, ação e prática. Pereira 

(2007) destaca que esse distanciamento ocorre em vários casos porque os profissionais que 

trabalham nas universidades com a formação de professores não têm dimensão do que é a 

rotina de uma escola, pois estão longe da realidade do ensino. Ele afirma que, quando se está 

na universidade, fica (quase) impossível produzir saberes suficientes que ajudem o professor 

em seu cotidiano. Mas se pode oferecer a ele ferramentas, condições e possibilidades para que 

reflita, analise e produza conhecimento adequado a sua realidade. Isso porque é o professor 

quem vive o dia-a-dia da sala de aula. 

Segundo Pereira (2007, p. 2), 
Nós acadêmicos vemos de uma outra maneira, nem melhor, nem pior, 
apenas diferente. [...] Não cabe a nós na universidade ficarmos produzindo 
conhecimento para que ele o reproduza em sua rotina, ou considerar que 
nosso conhecimento é melhor. Não é uma questão de valor. Ele vai se servir 
do saber que produzimos na universidade para suas coisas, mas terá sempre 
que traduzi-lo. [...] A relação prática pedagógica cotidiana é o professor que 
tem possibilidade, nós vamos ter possibilidades de inúmeras outras coisas 
que vão servir para esse professor, que poderão dar condições e 
possibilidades para ele poder pensar e chegar a um conhecimento que seja 
mais apropriado para ele. 

Nesse sentido, podemos constatar a necessidade de teoria e prática caminharem 

juntas, cada qual com funções e importâncias específicas. A experiência prática do professor 
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precisa ser considerada, pois sua relevância é inegável; afinal, trata-se de parte de uma 

história vivida, uma trajetória profissional cheia de procedimentos, técnicas, comportamentos 

e estratégias de ensino diversos, resultantes de anos na profissão e que puderam promover o 

amadurecimento profissional pela experiência, ou seja, a prática vivenciada, refletida e 

(re)transformada mediante ações e atuações docentes. O depoimento de alguns entrevistados 

revela esse reconhecimento da necessidade da prática diária como fator que condiciona a 

compreensão ampla do processo de inclusão: 

Inicialmente eu tinha uma visão completamente distorcida da inclusão. 
Achava que era impossível trabalhar com alunos ditos normais ao mesmo 
tempo numa sala com alunos de inclusão. No meu conceito, era um trabalho 
que seria prejudicado. No momento em que eu passei a trabalhar e assumir 
turmas de inclusão, eu fui percebendo e notando que esse trabalho 
tranqüilamente a gente pode realizar. (P1). 

A primeira vez, eu vim substituir uma professora, então foi um choque muito 
grande [...] e não tinha vivência de sala de aula, então foi diferente, eu 
fiquei vendida, não pude fazer bem o meu trabalho. Depois, comecei a 
substituir professoras, comecei a assistir às aulas e, devagar, comecei a 
ganhar jogo de cintura, entender e compreender como funciona o processo 
da inclusão [...] Hoje [já professora], ganho um pouco mais de segurança, 
aprendo todos os dias. (P2). 

A prática ensina muito, então a gente vai aprendendo, trabalhando com eles 
no dia-a-dia e todas as idéias que a gente tinha no começo, aquele medo, 
ansiedade... elas vão acabando, diminuindo gradativamente. (P3). 

A princípio é assustador. Porque você acha que não consegue, você fica 
perdida, é impressionante, é assustador. Hoje a minha mentalidade em 
relação ao processo de inclusão mudou totalmente. (P4). 

Em um primeiro momento é de receio [...] Hoje a visão é outra. (P6). 

No início é difícil, a gente fica um pouco receoso, como trabalhar [...] hoje é 
totalmente diferenciado meu posicionamento. A gente percebe que eles 
podem aproveitar muito mais que a gente pensara que eles poderiam. (P7). 

No início, eu tinha ansiedade, desconhecimento sobre como trabalhar, como 
fazer, como dar certo. A gente fica com medo de errar [...] Hoje tenho mais 
segurança, mais experiência, então eu vejo que pode dar certo, desde que a 
gente primeiro tenha força de vontade. (P8). 

Quando se fala em inclusão, a gente sempre tem medo [...] mas quando 
começa a trabalhar, a gente percebe que dá certo sim. (P10). 

A fala dos entrevistados mostra que, em geral, a inclusão passou a ser mais bem 

compreendida com base na vivência prática: para que pudessem mudar posicionamentos e 

concepções, a experiência lhes foi crucial. Disso se depreende: compartilhar vivências e 

experiências possibilita a formação e transformação — quando necessária — da prática 

educativa, além de enriquecer (novas) ações resultantes de questionamentos, reflexões, 

discussões e análises relativos à realidade da educação inclusiva em que atuam. Na verdade, o 



 69

professor deverá estar em formação e (re)construção constante de seus conhecimentos e suas 

práticas. Como quer Alvarado Prada (1997) o processo educativo é contínuo; a cada 

conhecimento construído correspondem novas relações com outros conhecimentos, novas 

buscas, novos questionamentos, novas reflexões — logo, novas construções e concepções.  

No dizer de Sacristán (1999, p. 70), “a ação deixa sinais, vestígios e marcas 

naqueles que a realizam e no contexto interpessoal e social no qual ocorre; gera efeitos, 

expectativas, reações, experiência e história”. Eis por que podemos — e devemos — 

tomar a prática como algo que se constrói historicamente através de ações vinculadas a 

histórias de vida individuais que influenciarão ações futuras. O professor acumula saberes 

ao longo de sua vida que vão ajudá-lo na sua formação e a construir o conhecimento, 

assim como a lidar com a diversidade de situações próprias de seu cotidiano profissional.  

Posto isso, é plausível dizer que a formação docente resulta de um ciclo permanente 

de construção e reconstrução de conhecimentos e práticas intermináveis que se reestruturam 

ao longo da trajetória profissional. No caso da formação docente para a educação inclusiva, a 

valorização da vivência e experiência prática — os saberes construídos dia a dia — e a 

interação com os colegas de trabalho são muito importantes. Mas não excluem a necessidade 

de discussões teóricas no processo formativo, pois estas são uma forma de enriquecer a 

construção do saber e ajudar professores e professoras no dia-a-dia da escola a tomarem 

decisões e posicionamentos logo após um acontecimento.  

Como dissemos, a inclusão está presente na educação, e o professor — um dos 

profissionais mais importantes dessa realidade — deve se assumir como protagonista para que 

as mudanças se concretizem, a escola seja transformada num espaço democrático e a inclusão 

e o respeito às diferenças sejam os objetivos principais. Mantoan (2002) destaca a 

necessidade de haver uma formação diferente dos modelos tradicionais ainda encontrados em 

profissionais que trabalham na educação. Para essa autora, é preciso: 

Formar profissionais que acolhem o novo, presente em cada criança, porque 
são livres de preconceitos e comprometidos politicamente com a função 
social e cultural de ensinar, de produzir sentido, de construir conhecimento. 
Precisamos de professores que não sujeitam os alunos a saberes que os 
impedem de ser, de pensar, de decidir por si mesmos. E que reconhecem a 
integridade e a plenitude do desenvolvimento desses seres, a despeito de 
suas diferenças. (MANTOAN, 2002, p. 92). 

O professor precisa, então, deixar as práticas homogeneizadoras, os métodos 

tradicionais de ensino e se transformar, mudar concepções que regem sua prática, que o fazem 

pensar e agir tal como se vê. Que o professor veja a diferença não só no portador de 

necessidades especiais, mas em todos, cada qual com suas individualidades! Dito de outro 
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modo, numa sala de aula, cada aluno tem características particulares, especificidades que 

podem determinar seu desempenho nas disciplinas que estuda, por isso se diz que a 

diversidade inclui a todos. Ao professor, resta superar os entraves de sua formação e se propor 

a mudar, embora saibamos que muitos deles resistem às mudanças e transformações que as 

escolas precisam exercitar pelos mais variados motivos — por exemplo, por causa de uma 

formação que formata, em vez de formar. 

Diante desse panorama, poderíamos destacar a importância da formação continuada 

para preencher as lacunas provocadas na formação inicial e que, na realidade vivenciada 

atualmente pelo professor, precisa se (re)estruturar. Os discursos e as propostas em torno da 

inclusão se fazem presentes e precisam ser postos em prática. Nesse sentido, entendemos a 

necessidade de um ensino que englobe a todos, sem distinção: que a escola e os profissionais 

que nela trabalham entendam que o convívio com a diversidade enriquece o ser humano. Seu 

efeito, a depender da maneira como se entende e se trabalha a diversidade, pode, 

diferentemente do que é apontado com freqüência, não produzir perdas e prejuízos aos 

“normais”.  

Assim, a formação continuada pode contribuir com esses profissionais — 

entendendo-se que ela deve convergir para a realidade das escolas inclusivas a fim de prepará-

los para atuar realmente com a inclusão. Capacitar um professor para tal, a nosso ver, envolve 

questões relativas não só à prática diária em sala de aula, mas também a concepções 

arraigadas histórica e culturalmente sobre diversidade. Tal capacitação poderia incluir em 

seus conteúdos reflexões, questionamentos e propostas que envolvam uma maneira diferente 

de olhar e tratar o outro, entendendo cada aluno como único e não igual. Trabalhar 

metodologias diversificadas que atendam às necessidades individuais dos alunos, também, 

torna-se um auxílio essencial para o professor desenvolver sua prática. É plausível dizer que 

tais propostas podem ser relevantes caso sejam condizentes, adaptadas e adequadas à 

realidade dos profissionais em questão.  

Há outra questão cuja relevância nos leva a destacá-la como assunto que poderia ser 

tratado na formação continuada. Numerosas escolas que recebem alunos portadores de 

necessidades especiais — as chamadas escolas inclusivas — mantêm, além do professor 

regente, o professor de apoio, de que tratamos mais adiante. Esse profissional atua em tempo 

integral na sala de aula, dedicando-se, sobretudo, a quem porta necessidades especiais. Mas 

essa presença suscita um questionamento: todos os alunos de uma sala de aula não têm, cada 

um ao seu modo, necessidades diferentes? Não se pode depreender da ação desse profissional 
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o quanto a classificação, a hierarquização e a padronização no universo escolar e na formação 

de professores ainda estão arraigadas em nosso entendimento?  

Na perspectiva em que trabalhamos, a idéia de escola inclusiva de qualidade se refere 

não só a escolas que recebem alunos portadores de necessidades especiais, mas também às 

demais escolas, pois todo e qualquer aluno tem necessidades especiais. Ora, a existência de 

diferenças entre os níveis de compreensão do conhecimento de cada aluno é inegável, tanto 

entre os inclusos quanto entre os demais; cada um deles tem individualidades e um nível 

próprio de estruturação mental — características que precisam ser respeitadas. Nesses termos, 

poderíamos entender a função do professor de apoio com duplicidade de sentido: se esse 

profissional auxilia de forma relevante os alunos inclusos, esse auxílio delimita e classifica 

quem pode e deve ser ajudado. 

No entanto, Mantoan (1997b, p. 127) não acredita que a solução seja o professor 

“[...] planejar atividades específicas para cada aluno, mas [sim] oferecer situações pelas quais 

alunos de diferentes níveis de compreensão possam chegar a novos conhecimentos sobre 

alguma parte da realidade”. Nessa perspectiva, observamos que alguns dos professores 

entrevistados buscam, através de sua prática, soluções para desenvolver o processo de ensino 

e aprendizagem de um modo que convirja para os vários níveis de compreensão: 

Eu trabalho o conteúdo em si, depois, na hora das atividades, dirijo 
atividades paralelas segundo o nível de cada um. (P1). 

A gente procura fazer no dia-a-dia exercícios e trabalhos diferenciados, sim, 
durante a aula, de acordo com a capacidade de cada um. (P9). 

A gente está elaborando atividades que não sejam tão diferentes, mas que têm 
que ser trabalhadas de uma maneira que eles compreendam melhor. (P10). 

A metodologia é diferenciada e adaptada ao nível deles [...] E também na 
própria convivência com os alunos nós aprendemos novas formas de lidar 
com eles [...] Nós adaptamos as atividades [...] Nós precisamos atendê-los 
de forma mais individualizada. (P11). 

Fazemos adaptações conforme a necessidade de cada aluno, atendendo não 
só os ditos normais, como também os portadores de necessidades especiais 
[...] Primeiramente você tem que conhecer o aluno, não só os ditos normais 
como também os portadores de necessidades, e trabalhar com a 
individualidade de cada um, dentro das suas adaptações [...] Você tem que 
descobrir como trabalhar com um aluno com problemas de disciplina do 
mesmo jeito que tem que descobrir as habilidades e competências do aluno 
incluso [...] A diversidade está em toda parte, e convivemos com pessoas 
diferentes o tempo todo. (P12, grifo nosso). 

O professor P12, ao afirmar a necessidade de adaptações não só do aluno portador de 

necessidades, mas também do dito normal, revela um discurso não discriminatório, pois parece 

não diferenciar os alunos: na sua concepção, todos podem estar sujeitos à necessidade de 

adaptações metodológicas para melhor desenvolverem sua aprendizagem. A adaptação e o 
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respeito às individualidades nos fazem pensar em um trabalho que desenvolva a emancipação 

intelectual de cada aluno, isto é, a emancipação das inteligências — na expressão de Rancière 

(2004), para quem é preciso haver um método que permita a cada indivíduo aprender e 

descobrir na medida de sua própria capacidade; que o “force” a usar a própria inteligência. Caso 

não compreenda, então devem ser encontradas “maneiras novas de explicar-lhe, mais rigorosas 

em seu princípio, mais atrativas em sua forma” (RANCIÈRE, 2004, p. 25). Os conhecimentos 

devem ser repassados às pessoas através de “uma sábia progressão adaptada ao nível das 

inteligências limitadas” (RANCIÈRE, 2004, p. 11). Dito de outro modo, se deve haver 

transmissão do conhecimento, também deve haver respeito ao ritmo de aprendizagem.  

Para esse autor, uma das funções primordiais do ensino é reduzir, tanto quanto 

possível, a desigualdade social, ou seja, a distância entre os ignorantes e o saber.  

O segredo do mestre é saber reconhecer a distância entre a matéria ensinada 
e o sujeito a instruir, a distância, também, entre aprender e compreender. O 
explicador é aquele que impõe e abole a distância, que a desdobra e que a 
reabsorve no seio de sua palavra. (RANCIÈRE, 2004, p. 21–22). 

Se assim o for, então a complexidade que permeia o ato de educar é ainda maior: além 

de pressupor a formação do professor que atua na área e sua prática pedagógica, supõe que este 

entenda que há níveis diferentes de compreensão entre os alunos (MANTOAN, 1997b). Nesse 

sentido, desenvolver estratégias diversas em temporalidades diferentes, respeitando-se as 

características individuais, as limitações e os potenciais de cada pessoa é crucial no contexto 

educacional. Como as pessoas têm habilidades diferentes, e é pouco provável que alguém 

compreenda por completo e com a mesma intensidade as leis da física e as regras da gramática 

normativa do português; nossas capacidades e habilidades nem sempre nos permitem obter 

resultados cognitivos e intelectivos idênticos em áreas distintas do saber. A heterogeneidade entre 

as pessoas é inegável: às vezes conseguimos desenvolver capacidades que outras pessoas não 

conseguem e vice-versa. Assim, o professor não deve tratar seus alunos como um conjunto 

homogêneo de indivíduos, como se fossem todos iguais e tivessem as mesmas características. 

Agir assim é negar a singularidade de cada ser humano. Os depoimentos de alguns professores 

revelam essa negação à diferença entre os indivíduos ao pronunciarem discursos tais como: 

[...] a sociedade vê que essas pessoas [os portadores de deficiência] são 
importantes, todos são iguais. (P8). 

Eu acho que o processo de inclusão está caminhando lentamente, mas está 
procurando atingir os seus objetivos, que é a igualdade [...] Aqui [na escola] 
todo mundo trata igual. (P10). 

Esses depoimentos sugerem uma concepção distorcida de diferença. Ao descrever 

todos como iguais, o professor anula a diferença existente em cada um. Essa ânsia por nivelar 
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o corpo discente segundo dado modelo, padrão leva sem dúvida à exclusão dessas diferenças; 

e a escola inclusiva surge para substituir um sistema tradicional de ensino, vem promover o 

convívio, a interação e a igualdade de oportunidades educacionais, atenta às diferenças 

individuais e aceitando e respeitando a todos. Mas essa transformação da escola pela inclusão 

desafia, porque supõe que cada indivíduo mude suas concepções. Por isso insistimos na idéia 

de que a formação do professor deve buscar inovações pedagógicas relevantes e propostas de 

ensino coerentes com as exigências de uma escola inclusiva onde todos proponham uma ação 

profissional diferenciada. Não se fala de formação aqui apenas como formação inicial; mas 

também formação que deve ser continuada, que objetive ampliar o potencial do formando, 

aprimorar constantemente a prática pedagógica e rever conceitos e modelos que uniformizam 

a inteligência das pessoas. Libâneo (2000) acredita que uma educação discente de qualidade 

depende de uma formação docente, também, de qualidade e de domínio de conteúdos. Ele 

ainda ressalta a necessidade de os professores ampliarem sua cultura geral e sua compreensão 

da realidade, assim como de estarem abertos a tudo, de serem formados e informados, de irem 

além do cotidiano escolar, de forma a analisar e ultrapassar os limites da instituição de ensino. 

Entretanto, é provável que o professor não consiga promover essa mudança sozinho; 

e não se pode culpá-lo por isso. A melhoria e transformação da educação exigem participação 

da escola ao lado de seus profissionais; e mais: envolvem condições de trabalho (físicas e 

organizacionais), remuneração, formação docente, políticas educacionais, apoio e 

investimento do governo e de órgãos afins, dentre outros. Para exemplificar como a 

transformação da educação vai além da formação do professor, consideremos a atuação do 

governo goiano por meio de um dos órgãos estaduais voltados à educação. 

  
3.1.1  Professor de apoio: funções e conseqüências no processo de inclusão 

 

Em Goiás, desde 1999, a Superintendência de Ensino Especial, por meio do 

Programa Estadual de Educação para a Diversidade numa Perspectiva Inclusiva, enfrenta 

o desafio e busca adequar suas ações e diretrizes para desenvolver nas escolas uma 

prática inclusiva que de fato valorize a diversidade. Para concretizar uma política de 

educação inclusiva na rede regular de ensino, a superintendência propôs a organização de 

uma equipe composta por profissionais de diversas áreas do conhecimento, a fim de 

subsidiar a prática educativa. Essa equipe inclui assistente social, psicólogo, 

fonoaudiólogo, intérprete, instrutor (surdo), professor de apoio e professor de recursos. 

Tal iniciativa converge para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/LDBEN (lei 
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FIGURA 8. Professor de apoio instrui aluno 
Fonte: nosso acervo. 

FIGURA 9. Professor de apoio acompanha 
leitura de aluno  
Fonte: nosso acervo. 

9.394/96), cujo Art. 58, inciso I, prevê: “haverá, quando necessário, serviço de apoio 

especializado na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação 

especial”. Nesta pesquisa, nos atemos ao professor de apoio (FIGS. 8 e 9), por se tratar de 

um profissional que atua diretamente com o aluno portador de deficiência mental para 

auxiliá-lo em seu desenvolvimento educacional.  

A escola que pesquisamos mantém esse profissional, que trabalha na sala de aula em 

tempo integral de seu turno, colaborando com o professor regente no processo de ensino e 

aprendizagem. O depoimento dos entrevistados deixa entrever que esse profissional tem uma 

função bem determinada e determinante no trabalho de inclusão: 
Esse professor de apoio ajuda muito, principalmente quando eu trabalho 
com atividades práticas [...] É ele que me dá esse apoio, ele que orienta as 
atividades [...] Ele vai encaminhar o aluno a iniciar a atividade, ele vai 
ajudar na organização do material, ele vai orientar o aluno no decorrer das 
atividades, sem jamais poder realizar atividade com o aluno. (P1). 

Eu passo o conteúdo e, na maioria das vezes, é ele quem adapta as atividades 
para mim, eu dou só algumas sugestões [...] ela monta essas atividades. (P4). 

Direcionar, mostrar o caminho pra eles trabalharem, não é fazer para 
eles não. Dar atividades adaptadas e os deixar desenvolver [...] Mostrar 
que eles [os portadores de necessidades especiais] têm que pensar e 
desenvolver essa atividade. (P5). 

Ele ajuda tanto o professor como o aluno, e a interação entre professor e 
aluno também. (P7). 

Auxiliar os alunos portadores de deficiência. (P8). 

Orientam os alunos na execução das atividades, ajudam a cobrar pra que eles 
não apresentem um pouco de desânimo para estar fazendo as atividades. E os 
ajudam a pensar também, a analisar e a aprender a justificar. (P11). 

O professor de apoio está sempre acompanhando o aluno com dificuldade, 
individualmente [...] ajudando a realizar aquela tarefa. (P12). 
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Se é unânime na fala dos professores entrevistados a importância desse profissional 

na sala de aula inclusiva, certos depoimentos contêm afirmações que nos preocupam quanto à 

função real e necessária do próprio professor regente: 

Na minha opinião esse profissional é de grande valia; o nome já diz: apoio. 
Ele vai servir para facilitar a vida do professor. (P1). 

Ele é o meu braço direito [...] o dia que o professor falta, fica assim... Não é 
que fica complicado, mas fica faltando alguma coisa, fica faltando um 
complemento [...] O professor [regente] conseguiria trabalhar [caso não 
houvesse o professor de apoio], mas seria difícil porque, às vezes, ele não 
teria condições de acompanhar esses alunos. (P2). 

Os alunos iam ficar em defasagem de conteúdo e de ajuda porque não dá pra 
conciliar as duas coisas ao mesmo tempo sem o profissional de suporte. (P3). 

Ficaria assim, meio perdida, né? A gente trabalha [...] Daria conta, mas 
seria uma coisa mais sofrida, né? (P4). 

Eu acho que ficaria impossível trabalhar assim. (P9). 

Na minha aula seria um fracasso. Eu não conseguiria. Igual eu te falei, eu 
não tenho formação, não tenho nenhum curso, então eu não saberia fazer 
nada com eles. (P10). 

Essas afirmações nos levam a questionar: estaria o professor regente capacitado a 
desenvolver um trabalho adequado ante a tão falada diversidade? Que concepções estariam 
arraigadas nesse profissional que trabalha numa escola inclusiva? Não estaria ele se 
acomodando e transferindo suas funções ao professor de apoio? A presença deste 
profissional na sala de aula ajuda a desenvolver mais o processo de ensino e aprendizagem 
do portador de deficiência mental? Que tipo de dependência estaria se formando na relação 
entre esses dois profissionais? Tendo em vista a formação continuada do professor regente, 
que leitura poderíamos fazer desses depoimentos ao retornarmos aos dados sobre tempo de 
magistério e tempo com portadores de deficiência mental14 e verificamos que a maioria 
destes entrevistados está na docência há mais de três anos e ainda desenvolve suas práticas e 
pensam dessa maneira? 

E quanto ao aluno que tem deficiência mental? Será que a presença de um 
profissional de apoio pode desencadear uma relação de comodidade, de dependência desse 
aluno? Nos depoimentos dos entrevistados, encontramos divergências de pensamento. 
Alguns afirmaram não haver dependência nem comodismo quando fizemos esse 
questionamento: 

Eu acredito que não, porque isso vai depender da maneira como o professor 
trabalha e da maneira como o apoio desenvolve suas atividades em relação 
ao Deficiente Mental.(P1). 

Não, eu não acredito, não. Pouquíssimos casos, na maioria não. (P7). 

                                                 
14 Os dados sobre o tempo específico de cada professor encontram-se em maiores detalhes no Quadro 8 (p. 60). 
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Não, de jeito nenhum. (P8). 

Não, não acho, não. E acho que ele tem consciência do papel dele na sala 
de aula [...] Então eu não acho que a presença do professor de apoio faça 
com que eles fiquem acomodados não. (P9). 

Não, não vejo isso, não. Vejo-os bem esforçados, eles querem aprender [...] 
Não ficam acomodados, não. (P10). 

Relação de dependência não, porque o profissional de apoio não dá 
atividades prontas e também nós professores [regentes] estamos juntos, 
então isso não acontece. (P11). 

Não, o professor tem clareza do seu papel, dando direcionamento ao aluno. (P12). 

Outros acreditam que ele possa desencadear certo comodismo ou dependência no 

aluno: 

Acontece. Muitas vezes, a gente precisa dar aquela sacudida, ter aquela conversa 
mais franca com o colega de apoio e com o aluno também [...] O aluno foi ficando 
muito acomodado [...] Às vezes o professor de apoio gosta tanto, está tão 
acostumado, que às vezes ele acaba sendo mais maleável, mais mãezona. (P2). 

É claro que pode acontecer se o profissional não for assim, extremamente 
cauteloso; ele causa a dependência no aluno. (P3). 

Eu acho que acomoda sim, porque o professor de apoio tem que estar o tempo 
inteiro instigando o portador de deficiência a fazer as atividades. (P4). 

Essas falas deixam entrever que alguns professores regentes reconhecem a utilidade 

do professor de apoio, seja como auxiliar dos regentes ou dos alunos com deficiência mental. 

Mas também sugerem uma realidade cuja conseqüência é os alunos ficarem dependentes do 

professor de apoio. Assim, percebemos a necessidade de se reestruturarem funções de cada 

profissional em destaque para que essas discrepâncias sejam anuladas e não entravem o 

processo de ensino e aprendizagem.  

Também constatamos, em algumas falas, uma diferenciação, uma classificação dos 

alunos em grupos produzida pelo professor ao se referir aos “normais” e aos demais, aos 

deficientes, aos outros, aos inclusos: 

Enquanto eu [professor regente] trabalho com os alunos ditos normais, ele 
[professor de apoio] vai auxiliar nas atividades com os demais alunos que 
precisam de mais atenção, quando muitas vezes se eu dedicar somente a eles 
os outros ficam de lado. (P1, grifo nosso). 

Esse profissional é muito importante em sala de aula porque ele atende 
diretamente os deficientes e, às vezes, quando você está atendendo um grupo 
de ditos normais e o outro precisa de auxílio, é ela [a professora de apoio] 
que vai auxiliar para mim. (P3, grifo nosso). 

[...] Porque o apoio ajuda muito, os deficientes mentais precisam muito de 
apoio. (P5, grifo nosso).  

[...] Às vezes você fica até mais ocupado com os outros alunos e o professor 
de apoio fica encarregado de passar também o conteúdo de sala para os 
alunos inclusos. (P9). 
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Eis aí traços de um discurso discriminatório na fala dos próprios professores da 

educação inclusiva; logo, é premente a necessidade de se repensar esse discurso, 

materializado na referência ao aluno que tem deficiência como o outro. Além disso, essa 

discriminação parece determinar funções específicas para o professor regente e o de apoio. 

Nesses termos, julgamos necessário discutir esse “auxílio ao portador de deficiência mental” 

para esclarecer o objetivo primordial da inclusão: incluir. Ao auxiliar esses alunos, o professor 

de apoio não estaria excluindo esse tipo de atendimento ao aluno “normal”? Será que a esse 

atendimento especial voltado aos alunos com deficiência mental pela dificuldade que têm — 

ou que lhes é atribuída — não subjazem fatores vinculados à discriminação? Afinal, os 

“normais” não têm, também, dificuldades que requerem “apoio extra”? O que são as aulas de 

reforço extraclasse senão uma forma de apoio? Ora, não é raro haver conteúdos e situações do 

cotidiano escolar em que os alunos ditos normais têm dificuldade. Assim, não-exclusão 

significa todos os alunos terem os direitos iguais conforme suas diferenças e necessidades. 

Não se trata de extinguir o professor de apoio da sala de aula, mas de reiterar a idéia de que 

todo e qualquer discente está sujeito a precisar desse profissional.  

Questionamentos e dúvidas envolvem os benefícios (ou não) da presença desse 

profissional numa sala de aula inclusiva. Se é inegável a relevância de sua função para o 

professor regente e para o desenvolvimento dos alunos, isso não deve resultar na comodidade 

deste em relação ao seu papel, pois é a ação conjunta de ambos que resultará numa educação 

inclusiva de todos, real, concreta e de qualidade. 
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4  INCLUSÃO ESCOLAR: UMA REFLEXÃO PARA QUEM CAMINHA POR 

ESTE PROCESSO  
 
 
 

Na história de vida do portador de necessidades especiais, a discriminação, o 

preconceito e a exclusão são traços marcantes. Para uma compreensão mais precisa do 

momento atual marcado pela inclusão, façamos um breve retrospecto do caminho percorrido 

por quem tem necessidades especiais, à luz das idéias de Sassaki (1999), que define quatro 

fases distintas pelas quais passou o portador de necessidades especiais.  

A primeira fase é a da exclusão, que vai até por volta do século XVIII. As pessoas 

com deficiência eram então ignoradas, rejeitadas, marginalizadas, excluídas por completo da 

sociedade: não participavam de atividades sociais, não recebiam atenção educacional nem 

tratamento reabilitador que pudessem suprir suas necessidades; eram tidas como inválidas, 

incapazes para o trabalho e inúteis para a sociedade. As concepções de deficiência não tinham 

bases científicas; antes, vinculavam-se ao misticismo,15 ao ocultismo;16 na maioria das vezes, 

ligavam-se ao sobrenatural ou à crença em maus espíritos. A deformação corporal 

simbolizava impureza ou pecado. Em geral, o povo acreditava que um corpo deformado só 

abrigaria uma mente, também, deformada.  

Na Idade Média, as pessoas que apresentavam alguma deformação física tinham 

poucas chances de sobrevivência, graças à crença dominante de que elas tinham poderes 

especiais provenientes de demônios e bruxas (CARMO, 1994). Como fator de melhoria nas 

relações com os deficientes, em especial quem tinha deficiência física, Carmo (1994) destaca 

o fato de grandes personalidades de destaque na História serem portadoras de alguma 

anomalia, a exemplo de Luís de Camões,17 Galileu Galilei,18 Johamnes Kepler,19 Ludwig Von 

Beethoven20 e Antonio Francisco Lisboa, o Aleijadinho.21 Contudo, se houve evolução nessa 

                                                 
15 Crença ou doutrina religiosa dos místicos; disposição para crer no sobrenatural. 
16 Ciência dos fenômenos que parecem não poder ser explicados pelas leis naturais; esoterismo (HOUAISS, 2001).  
17 Cavaleiro-fidalgo português que perdeu um de seus olhos em luta contra os marroquinos; é considerado como 
um dos maiores poetas da língua portuguesa. 
18 Matemático, astrônomo e inventor do telescópio, revolucionou o mundo com a teoria heliocêntrica; ficou cego 
nos últimos quatro anos de sua vida e, mesmo assim, continuou a estudar e pesquisar. 
19 Astrônomo alemão que desenvolveu estudos importantes sobre o movimento dos planetas; tinha uma séria 
deficiência visual provocada pelo sarampo aos 4 anos de idade. 
20 Considerado como um grande gênio da música erudita, perdeu a audição nos últimos anos de vida, mas 
conseguiu compor suas obras mais famosas, dentre as quais, Apassionata, Sonata ao luar e Sinfonias n. 3 até 6. 
21 Grande escultor brasileiro vítima de tromboangite obliterante, caracterizada por ulcerações nas mãos; mesmo 
aos 70 anos de idade, ele esculpiu os 12 profetas no adro da igreja de Matozinho; para fazer seu trabalho, as 
ferramentas eram amarradas em suas mãos: imobilizados, seus dedos não conseguiam mais segurá-las. 
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história, isso não nos impede de questionar a prática ainda atual de trancafiar pessoas em 

prisões, asilos e sanatórios. Internadas e excluídas do convívio familiar e social, elas perdem 

suas referências e o direito de pertencer a uma sociedade que hoje prioriza a inclusão. 

A segunda fase é a de segregação institucional, que vai até meados do século XIX. 

Nessa fase, a institucionalização em asilos, manicômios e hospitais psiquiátricos foi a 

prática principal direcionada ao tratamento de pessoas que tinham deficiência. Eram 

consideradas como desviantes do padrão “normal” e acabavam “escondidas” da sociedade 

em geral. “Foi uma fase de segregação, justificada pela crença de que a pessoa diferente 

seria mais bem cuidada e protegida se confinada em ambiente separado, também para 

proteger a sociedade dos ‘anormais’.” (MENDES, 2006, p. 387). Acreditava-se ainda que 

poderiam receber tratamento educacional melhor se fossem ensinadas em ambientes, 

também, separados. Surgem, então, as escolas especiais, os centros de reabilitação e as 

oficinas protegidas de trabalho. Nesse período “a sociedade começou a admitir que 

pessoas deficientes poderiam ser produtivas se recebessem escolarização e treinamento 

profissional” (SASSAKI, 1999, p. 112).  

Por um lado, o surgimento das escolas especiais retrata um avanço na história dessas 

pessoas porque saíram da situação de exclusão total. Por outro, poderíamos questionar a 

finalidade de tais escolas se entendermos que elas ainda continuam excluindo e segregando o 

portador de deficiência de um contexto educacional mais amplo. Mas cabe aqui 

problematizar: detrás dessa “bondade social” em construir uma escola para o portador não 

estaria implícita uma forma de isolar e controlar esse sujeito? Ora: 

As instituições sem fins lucrativos existem por causa da sua missão. Elas 
existem para fazer uma diferença na sociedade e na vida dos indivíduos. Elas 
existem por causa da sua missão e isto nunca deve ser esquecido. [...] Teremos 
de examinar a missão muitas vezes, para determinar se ela precisa ser 
refocalizada devido a mudanças demográficas, porque devemos abandonar 
algo que não produz resultados e consome recursos, porque atingimos um 
objetivo. (DRUCKER, 1995, p. 33 apud SASSAKI, 1999, p. 111). 

Nesse momento os movimentos sociais pelos direitos humanos começam a 

intensificar. Com isso, ganham corpo a conscientização e sensibilização da sociedade quanto 

aos prejuízos provocados pela segregação e marginalização de grupos minoritários. Logo, tais 

práticas começam a ser substituídas pela integração, sob o argumento de que pessoas com 

deficiência teriam o mesmo direito e as mesmas oportunidades que aquelas não portadoras de 

deficiência indistintamente (MENDES, 2006).  

A fase de integração data da década de 1970, quando surgiram as classes especiais 

para portadores de necessidades especiais em escolas comuns. A filosofia que fundamentava 
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esse movimento de inserção era conhecida como processo de mainstreaming (literalmente, 

corrente/fluxo principal), denominação que se referia à inserção dos alunos nos serviços 

educacionais disponíveis na corrente principal da comunidade, ou seja, a inserção dos 

portadores de deficiência no ensino regular. O aluno deveria se adequar às estruturas física, 

administrativa, curricular, pedagógica e política da escola. O princípio norteador desse 

movimento era a normalização, que não se destinava a tornar normais as pessoas portadoras 

de deficiência — como muitas vezes se pensou —, mas sim o contexto em que elas se 

desenvolvem. O pressuposto básico da normalização era a idéia de que as pessoas com 

deficiência teriam o direito de experimentar uma vida mais semelhante à das demais pessoas 

em um ambiente comum e normal à sua própria cultura.  

De início, a integração escolar se desenvolvia em salas especiais para alunos com 

necessidades especiais, a fim de prepará-los para integrar a sala de aula regular, se possível. 

Assim, o aluno era incluído na escola regular, mas excluído de alguns de seus ambientes: não 

freqüentava a sala regular como os ditos normais o faziam, e sim uma sala especial. Dessa 

forma, ele não interferiria no ensino nem atrapalharia o desenvolvimento das aulas para os 

“normais”. Nesse panorama, poderíamos encontrar na escola dois ambientes distintos: a sala 

de aula dos “normais” e a sala de aula de alunos classificados segundo as deficiências que 

apresentavam. 

A Educação Especial [...] categorizando seus sujeitos segundo as 
deficiências de que eram portadores [...] ao mesmo tempo, aceitava todos 
eles como humanos, já que sempre era possível desenvolver o resto, de 
razão, de palavra ou de olhar que sobrasse em cada um. (PÉREZ DE LARA, 
1998, p. 214 apud SKLIAR, 2003, p. 163). 

Aos poucos, essa distinção de ambientes educacionais se modificou, pois o processo 

de integração tomou outros caminhos e pode ser visto por outros ângulos. Marchesi e Martin 

(1995 apud MORAES, 2007) definem três principais modelos desse processo — variáveis 

conforme o ambiente de interação entre alunos portadores de deficiência ou não. A integração 

física ocorria quando as classes ou unidades de educação especial e a escola regular situavam-

se no mesmo lugar. Nesse caso, os alunos compartilhavam o pátio e o refeitório; na integração 

social, compartilhavam esses locais e os espaços de algumas atividades entre alunos de 

classes especiais e classes regulares; por fim, na integração funcional, os alunos portadores de 

necessidades especiais participavam das aulas regulares. 

O objetivo de inserir os portadores de deficiência desde que estivessem capacitados 

de alguma forma a superar as barreiras constituiu um esforço unilateral dessas pessoas e de 

quem por elas lutam porque “a integração pouco ou nada exige da sociedade em termos de 
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modificação de atitudes, de espaços físicos, de objetos e de práticas sociais” (SASSAKI, 1999, 

p. 35), deixando a desejar em algumas questões. Para que os portadores de deficiência de fato 

pudessem ter participação plena e igualdade de oportunidades, era necessária não a adaptação 

dessas pessoas à sociedade, mas sim o inverso. Por isso era preciso haver mudanças, que se 

traduziram no movimento de inclusão.  

Embora o processo de inclusão avance em várias instâncias da deficiência, atemo-

nos nesta pesquisa ao âmbito educacional. Assim, como próxima etapa da trajetória histórica 

da pessoa com deficiência mental, abordamos a fase da inclusão escolar, que começa entre o 

fim da década de 1980 e o início da de 1990. Figueiredo (2002, p. 67) ressalta a seguinte 

situação que vivenciamos: “a presença da criança com deficiência na escola regular representa 

um avanço no que se refere à democratização do ensino, mas não garante a efetivação de uma 

política de inclusão”. E por que não? Porque se faz necessário redimensionar a escola segundo 

um novo paradigma, a começar pela desconstrução de práticas segregacionistas e pelo 

questionamento de concepções e valores para se anularem os modelos de discriminação 

relativos a pessoas portadoras de deficiência. Segundo Mantoan (1997a apud SASSAKI, 

1999), a inclusão questiona não só as políticas e a organização da educação especial22 e 

regular, mas também o conceito de mainstreaming. Diz essa autora: 

A noção de inclusão institui a inserção de uma forma mais radical, completa 
e sistemática. O vocábulo integração é abandonado, uma vez que o objetivo 
é incluir o aluno ou um grupo de alunos que já foram anteriormente 
excluídos; a meta primordial da inclusão é a de não deixar ninguém no 
exterior do ensino regular, desde o começo. As escolas inclusivas propõem 
um modo de se constituir o sistema educacional que considera as 
necessidades de todos os alunos e que é estruturado em virtude dessas 
necessidades. A inclusão causa uma mudança de perspectiva educacional, 
pois não se limita a ajudar somente os alunos que apresentam dificuldades na 
escola, mas apóia a todos: professores, alunos, pessoal administrativo, para 
que obtenham sucesso na corrente educativa geral. (MANTOAN, 1997a, p. 
145 apud SASSAKI, 1999, p. 114). 

É notável a popularidade crescente das políticas de inclusão escolar de pessoas que 

têm necessidades especiais. Com a pretensão de unir os sistemas de ensino especial e regular, 

os documentos que legitimam a inclusão fazem a defesa da educação de qualidade para todos, 

o que requer transformar o ensino escolar pela inserção de alunos com quaisquer necessidades 

na rede regular de ensino. Às escolas cabe se adaptarem às características dos alunos para 

romper com um modelo tradicional de ensino que busca produzir igualdades, pois, para 

garantir a homogeneidade entre os alunos, ela acaba excluindo quem se diferencia e, ao fazê-

                                                 
22 Entendemos educação especial como recursos educacionais especiais empregados na situação de ensino e 
aprendizagem dos alunos com necessidades educacionais especiais. Não deve ser vista como modalidade de 
escolarização separada do ensino regular; mas sim como complemento educacional que auxilia esses alunos. 
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lo, acentua e produz a desigualdade. O valor das diferenças precisa ser reconhecido como 

leitmotiv do crescimento dos indivíduos. Figueiredo (2002) destaca que a escola confunde 

diferenças com desigualdades ao tentar garantir a promoção da igualdade. Segundo essa 

autora, se as diferenças são inerentes ao ser humano, enriquecem, ampliam e contribuem para 

o crescimento e a cooperação, as desigualdades são socialmente produzidas, inferiorizam e 

implicam relações de exploração e competição.  

Nesses termos, impõe-se um questionamento: os portadores de necessidades 

especiais atendidos na educação inclusiva têm sido respeitados em suas diferenças conforme 

os discursos da política inclusiva? Alguns estudiosos da área responderiam que em parte sim e 

até destacariam aspectos favoráveis a uma política de exclusão para os portadores. Por 

exemplo, Souza (1999, p. 27) diz que: 
O que, de fato, se tem feito é mesclá-los ou fazer com que se embaralhem no 
fluxo dos movimentos de corpos normais. Assim confundidos, perdem, no 
conjunto, a visibilidade de suas diferenças; e nossos olhares, apaziguados, 
não se incomodam mais com eles a não ser no vão momento em que 
podemos localizá-los em meio a um conjunto de outros sujeitos que falam, 
ouvem, andam e pensam submetidos à mesma lógica (cartesiana) nossa. 
Condições essas, de aparente normalidade, a partir das quais esperamos 
(re)conhecê-los de modo especular. 

Os depoimentos de alguns professores entrevistados parecem evidenciar tal situação: 

Então, um dia ou outro eles [os portadores de deficiência mental] estão mais 
quietinhos no lugar deles, então a gente tem que saber respeitar o dia que 
eles não podem produzir. (P3). 

Tem dia que ele [o portador de deficiência mental] não quer nada e ele só 
abaixa a cabeça, deita em cima da mesinha e fica quietinho. Então você deixa, 
e no outro dia também ele já quer trabalhar, entendeu? Aí vai indo. (P4). 

Numa situação assim, estaria o professor respeitando a vontade do aluno, ou 

deixando-o de lado sem saber por que ele está “quietinho”? Não se incomodar com o aluno 

não seria uma forma de anular sua presença na sala de aula? Quantos alunos não teriam sua 

formação prejudicada diante de tal prática docente? Se “no ensino não há lugar neutro nem 

indiferente: todas as estratégias e opções que utilizamos em nossa tarefa cotidiana têm 

histórias e significados que nos superam e produzem efeitos sobre os alunos” (DUSSEL; 

CARUSO, 2003, p. 18); então se impõe outro questionamento: será que a prática cotidiana 

desses professores está produzindo diferença na vida deles próprios e, sobretudo, na vida 

desses alunos? Essas situações requerem que esses profissionais repensem, analisem, reflitam 

e modifiquem suas práticas a fim de planejar e assumir uma educação de fato inclusiva. 

Souza (1999) aprofunda mais a questão ao se referir aos padrões de normalidade, 

ressaltando os aspectos que envolvem a relação “normal” versus “anormal”: que 

classificações são essas que insistem em caracterizar as pessoas? 
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O outro já foi suficientemente massacrado. Ignorado. Silenciado. [...] 
Protegido. [...] Excluído. Expulso, Incluído. Integrado. E novamente [...] 
Anormalizado [...] E voltou a estar fora e a estar dentro. [...] O outro já foi 
observado e nomeado o bastante [...] O outro já foi medido demais [...]. 
(SKLIAR, 2003, p. 29). 

Os que um dia foram esquecidos passam agora a ser lembrados, mas com limite na 

inclusão a que foram destinados: nem ao menos foram questionados se era isso o que 

queriam. São “fantoches” numa política escrita por pessoas que, muitas vezes, não vivem essa 

realidade e composta de textos que fundamentam a inclusão, mas cujos autores estão fora da 

escola e acreditam saber o que é melhor para o portador de necessidades especiais. Designam 

o espaço a ser ocupado pelo outro e tentam apagar as fronteiras. 

Todavia, o outro existe e não pode deixar de existir: é ele quem afirma o “normal”. 

Necessitamos do outro, mesmo que assumindo certo risco, pois de outra 
forma não teríamos como justificar o que somos, nossas leis, as instituições, 
as regras, a ética, a moral e a estética de nossos discursos e nossas práticas. 
Necessitamos do outro para, em síntese, poder nomear a barbárie, a heresia, 
a mendicidade etc. e para não sermos, nós mesmos, bárbaros, hereges e 
mendigos. (DUSCHATZKY; SKLIAR, 2001, p. 124). 

Noutras palavras, “as diferenças são produzidas e necessárias para que o conceito de 

‘normal’ exista” (SOUZA, 2005, p. 366). Assim, poderíamos dizer que os “anormais” são 

criados/fabricados para que possamos reforçar nossa “normalidade”. 

A alteridade permanece como que reabsorvida pela nossa identidade e a 
reforça ainda mais; torna-a, se possível, mais arrogante, mais segura e mais 
satisfeita de si mesma. A partir desse ponto de vista, o louco confirma e 
reforça nossa razão; a criança, nossa maturidade; o selvagem, nossa 
civilização; o marginal, nossa integração; o estrangeiro, nosso país; e o 
deficiente, a nossa normalidade. (BONDÍA; PEREZ DE LARA, 1998, p. 8 
apud SOUZA, 2005, p. 366). 

Com efeito, podemos entender que só nos reconhecemos como “normais” por termos 

como referência o “anormal”; mais que isso, depositamos os males e as falhas da sociedade 

no outro diferente, porque assim nos situamos numa aparente normalidade. Mas quem tem o 

direito de classificar as pessoas? Quem estabelece e define padrões de “normalidade” e 

“anormalidade”? Parece-nos que há necessidade de se inventarem diferenças para, de certa 

forma, traduzir o outro: caracterizar suas marcas e seus traços para constituir sua diferença. E 

esse diferente fundamenta a negação, o inferior, o desvio, quem está fora da norma. Nomes 

são criados para classificar quem julgamos não estar dentro dessa (suposta) norma; 

significados negativos se associam à palavra “deficiência” e, por conseqüência, produzem 

rótulos; imaginamos essas pessoas antes mesmo de vê-las. Contudo, se os nomes eufemísticos 

amenizam o modo de chamá-los, eles não tocam no cerne do problema; do contrário, não 
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haveria necessidade de se criarem outros nomes menos “agressivos”; é como se o problema 

estivesse no nome, ou como se sua troca fosse a solução. 

Cada pessoa passa a ocupar, assim, uma posição e classificação que lhe são 

imputadas com base em uma proximidade ou um desvio do padrão considerado como normal 

para o ser humano. Num ambiente escolar, essa ênfase na diferença é reforçada ainda mais 

quando a escola busca alternativas para ajudar o desenvolvimento do aluno incluso. Do ponto 

de vista de Souza (2005, p. 365), quando a escola passa a se guiar por categorias, ela 

[...] pode criar classes de apoio para os “atrasados”, encaminhar a criança 
com “jeito de homossexual” para o psicólogo e a criança com problemas de 
aprendizagem para o psicopedagogo. Ao agir assim, a escola destaca o 
diferente — pois ele passa a receber um conjunto de cuidados e atenções 
distintas daqueles considerados “normais” — ao mesmo tempo em que se 
isenta da responsabilidade de se transformar para atender a todos em suas 
diferenças. (Grifo nosso). 

Do modo como vemos a questão, isso ocorre quando a escola não se reestrutura nem 

se transforma para que todos os alunos possam ter tais atendimentos. Todos sem distinção — 

inclusos ou ditos normais — podem se submeter a tais alternativas se necessário for.  

Se for mal planejado, estruturado e elaborado, o processo de inclusão pode 

desencadear um processo de exclusão. A realidade aponta para novos horizontes que 

presumem a necessidade de mudança, que vai além da transformação da escola, pois supõe 

não só modificação arquitetônica, mas também uma mudança de pensamento, sobretudo de 

quem lida com o aluno incluso. Trata-se de mudar o modo de pensar e de olhar a diferença, de 

analisar e refletir acerca do que nos foi passado na formação acadêmica e na formação 

cultural em sentido amplo para “[...] mudar, essencialmente, as representações, as imagens, os 

olhares, as maneiras de narrar o outro” (SKLIAR, 2003, p. 123). Esse autor salienta a 

necessidade de se aceitar o que o outro tem de valor — sua especificidade — sem reafirmar 

sua inferioridade e se compreender como o discurso regente das questões relativas à 

deficiência foi construído historicamente. Diz ele: 

Precisamos voltar a olhar bem aquilo que nos representamos como 
alteridade deficiente. Voltar a olhar bem no sentido de perceber, com 
perplexidade, como esse outro foi produzido, governado, inventado e 
traduzido. [...] Voltar a olhar bem e, quem sabe, pulverizar de uma vez a 
normalidade e os monstros que ela criou. (SKLIAR, 2003, p. 154–55). 

Isso requer que conceitos e padrões preestabelecidos tomem novos rumos, 

transformem-se e reestruturem-se. No âmbito escolar, é imprescindível uma nova pedagogia, 

coerente com a diversidade, em que o respeito às diferenças seja visível e as desigualdades 

sejam superadas, isto é, em que se aceite o outro como tal: diferente, ímpar. A fala de um 

professor entrevistado evidencia tal situação: 
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A inclusão aqui na escola [pesquisada] é um processo quase natural. 
Ninguém bate na tecla inclusão. A gente faz os estudos que são propostos 
para tentar melhorar cada dia mais, mas o processo é natural. As crianças 
são introduzidas nas salas de aula, tanto os DMs quanto as outras 
deficiências, com naturalidade. Ninguém ressalta: “olha, o fulano está aqui, 
mas ele tem que ser tratado diferente”. (P3). 

Parece-nos que o processo de inclusão na escola pesquisada estreita os laços de 

amizade e estimula a convivência; e isso parece contribuir para que as pessoas envolvidas 

nesse processo passem a ver que aquele convívio é comum, “normal”. Como exemplo 

poderíamos citar o depoimento dos professores, pois revela o bom relacionamento que têm 

com os alunos portadores de deficiência mental. 

Eu procuro respeitar como eu respeito qualquer outro ser humano. (P2). 

É bom, a gente se apega muito, a gente sente falta quando algum falta à 
aula. É um bom relacionamento entre nós. (P5). 

Posso definir como muito bom ou até um pouquinho além. (P6). 

Meu relacionamento com eles é ótimo, é bom demais [...] A gente tenta 
interagir também, estar ali no meio, conversa com um, conversa com o 
outro. (P7). 

Meu relacionamento com eles é muito bom, eu tenho carinho por eles, eu 
tenho respeito, é mútuo; eles também correspondem ao meu carinho, eles me 
respeitam muito, gostam muito de mim, graças a Deus nesses sete anos eu 
nunca tive problema com nenhum aluno. (P8). 

O relacionamento acontece de forma natural, onde todos são tratados com 
respeito e dignidade. (P12). 

Com efeito, as observações que fizemos reiteram esse discurso; os professores — 

tanto o regente quanto o de apoio — mantêm boas relações com os alunos que têm 

deficiência. Não vimos atitudes discriminatórias; se constatamos que em dado momento 

certos professores deixaram esses alunos sob responsabilidade do professor de apoio para 

lecionar para os ditos normais, não reconhecemos aí traços de discriminação nem de exclusão. 

Talvez isso ocorra porque cada profissional tem funções específicas em certas situações.  

Essa realidade sugere que as concepções e atitudes relativas a pessoas com 

deficiência mental parecem se modificar à medida que aqueles que com elas trabalham 

passam a conhecê-las melhor. O professor que vem de uma formação acadêmica de quando o 

diferente era excluído, discriminado, esquecido, deixado de lado, atendido em escolas 

diferenciadas, de quando a diferença era naturalizada, marginalizada e carregada de 

preconceito acaba por ter de refletir melhor sobre tal formação: questionar o que lhe foi 

(re)passado e buscar transcender as concepções excludentes arraigadas. Romper com essa 

formação não é tarefa simples: demanda formação e tempo de reflexão sobre as 

transformações que ocorrem numa educação com ênfase na inclusão. Os relatos aqui 
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destacados deixam entrever o surgimento de outros conceitos, outros olhares e outras 

concepções acerca desses alunos. Aparentemente, na convivência as pessoas os conhecem 

melhor e passam a modificar seus pensamentos. Quando se passa a conhecer melhor, a 

conviver com o que nos é ou nos parece estranho, novos posicionamentos são construídos em 

relação (também) à nova realidade vivenciada, e as sensações de medo, insegurança, 

desconforto e ansiedade ante o desconhecido dão lugar à familiaridade, à naturalidade.  

Essas suposições podem ser lidas no depoimento da maioria dos professores 

entrevistados quando perguntados sobre o relacionamento entre alunos “normais” e alunos 

portadores de deficiência mental: 

O carinho, o afeto [...] a dedicação e a preocupação que eles têm com 
eles e com os alunos ditos normais. (P1). 

É bom, é interessante. Eles não têm essa diferença na sala. Eles 
costumam muito ajudar uns aos outros. (P2). 

Eles têm uma relação de muito carinho, [...] de muita amizade, de muito 
respeito. (P3). 

Aqui [referindo-se à escola pesquisada] é muito normal, eles se tratam 
normalmente. Talvez por costume já por dois, três anos de convivência, 
aí é tudo muito normal. (P7). 

O relacionamento entre eles é ótimo; a gente não vê nenhuma 
desigualdade, nenhum xingamento. Eles trabalham juntos, eles se 
ajudam. (P10). 

O relacionamento entre alunos e toda comunidade escolar ocorre de 
forma harmoniosa, com respeito às diferenças e individualidades de cada 
aluno. (P12). 

Em observações feitas no decorrer da pesquisa, percebemos que em diversas 

situações os alunos ajudam uns aos outros sem distinção. Presenciamos atitudes de 

colaboração entre eles quando algum não traz determinado material para a aula.23 Também 

chamou nossa atenção nas observações o fato de que, na maioria das vezes, alunos com 

deficiência mental ficam mais juntos; é como se eles interagissem mais com os ditos normais 

quando isso se faz necessário. Um entrevistado relatou que às vezes eles se isolam dos demais 

alunos da turma para desenvolver certas atividades, mas não por rejeição da turma, e sim por 

questão de afinidade (FIG. 10) — desnecessário dizer que esse comportamento é comum entre 

a maioria das pessoas “normais”. Mas eles também desenvolvem atividades e trabalhos junto 

com os ditos normais (FIG. 11).  

                                                 
23 A aula exigia o uso de cola para uma atividade, e a maioria dos alunos não tinha. Então um aluno com 
deficiência mental emprestou a dele para os demais colegas, o que revela a cooperação entre todos os alunos 
(anotações do Diário de Campo em 19/6/2007). 



 87

 
 

FIGURA 10. Alunos inclusos desenvolvem atividade em conjunto 
Fonte: nosso acervo.  

 
 

 
 

FIGURA 11. Alunos inclusos e alunos “normais” se interagem para fazer atividade em conjunto  
Fonte: nosso acervo.  
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Na fala de outro professor entrevistado, uma questão voltada ao relacionamento nos 

inquietou de certa forma: 

Aqui na nossa escola, a gente tem conseguido uma boa aceitação, com raras 
exceções: quando vêm alunos novos transferidos de outras escolas; eles não 
estão acostumados. Mas, com os nossos alunos [referindo-se aos alunos da 
escola pesquisada], [...] é um relacionamento normal. (P1, grifo nosso). 

Esse depoimento revela o despreparo de algumas escolas para lidar com a educação 

inclusiva. A expressão “alunos vindos de outras escolas” deixa entrever que os discursos 

direcionados às políticas de inclusão nem sempre se traduzem em ações práticas. Essa falta de 

sintonia pode ser atribuída ao próprio processo de inclusão, ainda em desenvolvimento, ainda 

com muita coisa a ser feita. Assim, as escolas despreparadas devem se transformar, isto é, 

analisar, refletir e modificar suas práticas para construir outra concepção de ensino para a 

realidade atual, em que se prioriza uma educação para todos sem distinção.  

Não queremos dizer nem sugerir com isso que, na escola pesquisada, o aluno 

portador de deficiência tenha 100% de aceitação. Sabemos que preconceitos tão arraigados 

não se dissipam da noite para o dia. A fala de alguns professores reitera essa suposição ao 

relatar a existência de atitudes de rejeição entre alguns alunos,24 traduzidas em brincadeiras e 

apelidos que vez ou outra aparecem (FIG. 12).  

Em geral, ainda há certa resistência da sociedade quanto a aceitar as mudanças 

relativas à inclusão de pessoas portadoras de deficiência; ainda nos deparamos com pessoas 

que acreditam que essas pessoas carregam características que as tornam incapazes frente aos 

padrões de normalidade. Como esclarece Skliar (2003, p. 118), 

O outro funciona como o depositário de todos os males, o portador das 
falhas sociais. [...] Uma força estranha que corrói a estrutura da sociedade. 
Constrói-se assim um sujeito maléfico que aterroriza, para depositar ali a 
origem e as explicações de todos os conflitos. 

Esse autor destaca, também, a “[...] necessidade de utilização do outro” (SKLIAR, 

2003, p. 119). Isso reforça ainda mais a qualidade do normal e caracteriza quem somos nós e 

quem são os outros. Dito de outro modo, essa necessidade nos autoriza a decidir onde ele 

deve ficar e o que deve fazer; a definir o que é melhor para ele sem, ao menos, perguntar-lhe 

se é isso de fato o que ele quer. Trata-se de uma espécie de controle sobre quem julgamos que 

deve estar sob nosso olhar. 

 

 
                                                 
24 Em uma observação, vimos um aluno dito normal fazer brincadeiras com um aluno que tem deficiência 
mental. Este, por sua vez, levantou-se da carteira e sentou noutro lugar para evitar as implicações do colega 
(anotações do Diário de Campo em 20/6/2007). 
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FIGURA 12. “Têm uns meninos que ‘mexem’ com a gente, fazendo brincadeiras desagradáveis e de mau gosto.” 
Fonte: nosso acervo. 
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Skliar (2003) toca numa questão-chave para esta discussão: os mecanismos de 

poder. Segundo ele, a inclusão seria uma forma de disciplinar os excluídos controlando-os. 

Para dominá-los, é preciso distribuí-los em certo espaço (aqui, a escola) para que seja possível 

vigiá-los, controlá-los e discipliná-los. As fronteiras entre “o normal e o outro” desaparecem; 

ao mesmo tempo, surgem outras fronteiras que o incluído não pode ultrapassar, pois “os 

outros são vistos como anexos da cultura dominante, e isso, significa que devem aprender 

necessariamente as pautas, as normas e os comportamentos da sociedade que os hospeda” 

(SKLIAR, 2003, p. 129). Assim, poderíamos dizer que, às políticas de inclusão, subjazem 

intenções mais amplas do que incluir quem historicamente foi e continua a ser qualificado 

como diferente.  

Essa qualificação tem uma história construída através dos tempos e fundada numa 

herança cultural e política que se impregnou na sociedade; a conseqüência é o pensar e o agir 

do ser humano ante o diferente que ainda se vê hoje. Encontramos discursos bem articulados e 

sensibilizantes; mas, analisados a fundo, levariam à conclusão de que, muitas vezes, não 

passaram da condição de “citações poéticas” em preto-e-branco, de tinta sobre o papel, em 

vez de ação concreta. Suas entrelinhas deixam entrever intenções políticas maiores e discursos 

excludentes, traduzíveis em discriminação, normalização, classificação, preconceito, 

disciplinamento — numa palavra, na ação do poder sobre o indivíduo. Convém entender essa 

trajetória e as concepções que a pontuaram para se compreender com mais precisão a 

consciência social criada em torno de quem tem deficiência mental e do que tem sido feito 

para se dar uma vida digna a esse sujeito.  

 
4.1  Do poder ao biopoder: dispositivos disciplinares  

 

Nos séculos XVII e XVIII, o ser humano presenciou transformações no âmbito das 

relações de poder, por exemplo, a substituição do poder soberano pelo poder disciplinar: um 

se materializa na pessoa do rei, que se apropria de bens e riquezas dos súditos; outro intervém 

no indivíduo e se materializa nos corpos dos sujeitos individualizados, graças a suas técnicas 

disciplinares, para torná-los dóceis e manipuláveis. Tendo em vista alguns pontos que 

julgamos relevantes para esta pesquisa, a ação disciplinar sobre o corpo nos força a entender 

com mais precisão esse segundo poder: seu surgimento e sua consolidação na história. 

Sobretudo porque, em pleno século XX, o Centro Nacional de Educação Especial (CENESP) 

— órgão criado pelo MEC em 1973 — publicou textos que acentuam o estabelecimento de 

normas para identificar e diagnosticar portadores de necessidades especiais. Será que em dois 
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ou três séculos a concepção de padronização continua a mesma? Mais que isso, a preocupação 

maior seria classificar ou incluir? 

O pensamento de Michel Foucault (2001) pode ser esclarecedor aqui, dada a 

discussão que faz sobre o poder disciplinar. Segundo ele, a função central desse poder é 

adestrar o sujeito: aumentar sua utilidade, suas habilidades e suas aptidões para fazê-lo 

produzir rendimentos e lucros. Afinal, o fortalecimento das forças sociais depende de 

aumento da produção, desenvolvimento da economia, distribuição do ensino e elevação da 

moral pública. Dito isso, se a disciplina “fabrica” indivíduos para serem úteis, então qual seria 

o lugar daqueles que têm necessidades especiais nessa forma de poder? Que papel/função lhes 

seria destinado? O adestramento de que fala Foucault (2001) se aplica àqueles cujos corpos 

fogem a um ideal de força corporal e que lhes impõe outro ritmo de aproveitamento do tempo 

e de rendimento no trabalho? Se é “através da disciplina que somos julgados, condenados, 

classificados, obrigados a desempenhar tarefas e destinados a um certo modo de viver ou 

morrer” (FOUCAULT, 1987, p. 180 apud BRAGA; VLAC, 2004, s. p.), que correlação é essa 

que condiciona o ser humano a agir com disciplina, desempenhar tarefas determinantes ao 

julgamento e classificação de forte ou fraco, produtivo ou improdutivo, apto ou inapto, dentre 

outros pares contrastivos? 

Com efeito, são questionamentos que se nos impõe e nos levam à reflexão sobre esse 

poder, esse conjunto de dispositivos disciplinares. Conforme as idéias de Pogrebinschi 

(2004), poderíamos citar três dispositivos como mais importantes para nossa reflexão: o olhar 

hierárquico, a sanção normalizadora e o exame.  

Essa autora descreve o olhar hierárquico como uma noção mais ampla de vigilância, 

qual contribui para automatizar e desindividualizar o poder, assim como para individualizar os 

sujeitos a ele submetidos. Recorrendo a Foucault, ela afirma: “quanto mais poder se exercer 

sobre os indivíduos, maior será a sua produtividade; quanto mais o poder discipliná-los, mais 

saber eles gerarão” (POGREBINSCHI, 2004, s. p.). Se assim o for, que concepções afirmam a 

ação do poder sobre a produtividade? Por que alguns seres humanos entendem que vigiar faz 

as pessoas produzirem mais? A sanção normalizadora pressupõe o poder da norma, da 

normalização das condutas. De comum, esses vocábulos tem o radical latino norm-, origem da 

palavra norma, cujos sentidos possíveis incluem modelo e padrão. Isso nos permite 

questionar: que padrão é este que enquadra alguém/algo como “normal”? Mais que isso, por 

que o ser “normal” parece ocupar o espaço da “maioria”? Por que, na história documental da 

pessoa portadora de necessidades especiais, as questões relativas a essa padronização estão 

sempre tão presentes? Expressões como “mais lesados”, “aqueles que se distinguiam e 
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incomodavam”, “subclasses especiais para as crianças retardadas”, “crianças anormais”, 

dentre outras, figuram nos discursos que compõem essa história. E mesmo que surjam leis, 

decretos e órgãos contrários, a normalidade é ainda usada para se classificar. Último 

dispositivo disciplinar a ser aqui destacado, o exame faz do sujeito um objeto a ser analisado 

para comparações posteriores; funciona como controle de vigilância normalizante que 

qualifica e pune a pessoa.  

No poder disciplinar, a convivência com o diferente é possível, embora ele tente 

enquadrar esse diferente dentro de si, pela constatação da diferença como desvio da 

norma, e assim discipliná-lo, pô-lo na norma ou, pelo menos, em desvio-padrão julgado 

“aceitável”. Numa palavra, poderíamos dizer que esse poder opera com a normalização e 

define quem está na norma ou fora dela, procurando normalizar os “anormais”, como se 

fosse possível situar e definir padrões de normalidade em um mundo onde a diversidade 

humana prevalece. 

Na segunda metade do século XVIII, após ter se instalado e consolidado o poder 

disciplinar, surgiu outra tecnologia disciplinar de poder que, em vez de centrar no corpo 

individual, centra-se na vida, na espécie e constitui um mecanismo de massificação: trata-se 

do biopoder. Complementar ao poder disciplinar, o biopoder intervém nos fenômenos 

coletivos que atingem a população; exemplo da ação dessa nova forma de poder são a 

incidência de epidemias, o controle da natalidade, a longevidade e a mortalidade. Logo, esse 

poder se investe sobre corpos socializados. Segundo Souza e Gallo (2002, s. p.):  

No reino do biopoder, a diferença é por demais nociva, e precisa ser 
eliminada. Mais que isso, ela cumpre uma “função social” de garantir a 
legitimidade do Estado em promover a morte, de modo que se garanta a 
sanidade social. 

No dizer de Foucault (2000, p. 305 apud SOUZA; GALLO, 2002, s. p.), o biopoder 

se vincula ao “fazer viver” e ao “deixar morrer”, por isso permite que “[...] a morte do outro, a 

morte da raça ruim, da raça inferior (ou do degenerado ou do anormal) [seja o que] vai deixar 

a vida em geral mais sadia e mais pura”. 

Até que ponto o ser humano se acha capaz de executar técnicas de poder nas 

quais as pessoas possam ser julgadas, condenadas, classificadas e obrigadas a cumprir 

tarefas rentáveis? Que formas de controle são essas que lançam um olhar normatizador 

sobre as pessoas para ter certo controle sobre elas? Que leis regem a favor de um controle 

social que produz regras para descrever essa população a ponto de quantificá-la e separá-

la pelo simples fato de acharem que assim se está a favor da segurança e se diminui o 

risco social? 
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No decorrer da história, observamos que certas concepções de poder, normas e 

classificações se formaram por meio de conceitos que a própria sociedade produzia e fizeram 

surgir, no Brasil, na segunda metade do século XIX, um movimento que engrandecesse a função 

médica na vida familiar de toda a sociedade e reduzisse a família a certa dependência a esses 

profissionais. Nesse período, em suas teses e livros, os médicos situavam a família como grande 

responsável pela mortalidade infantil no país; referiam-se a pais e mães como incapazes de zelar 

pelos filhos; logo, era preciso haver intervenção de quem conhecia bem os princípios de 

higiene, assepsia e prevenção de doenças. Se quisessem manter os filhos vivos, deveriam 

introduzir o médico em suas vidas para prescrever o melhor modo de alimentar e cuidar de 

crianças e dizer, melhor que as mães, quando dar (ou não) de mamar. Com isso, os pais se 

sentiram inseguros quanto à educação de seus filhos, ante a incerteza de estarem certos ou 

errados; e os médicos higienistas se impuseram ao lado deles: não só prescreviam condutas 

higiênicas; também faziam as vezes de educadores. Eis de novo a ação do poder de controle 

sobre a sociedade. 

No dizer de Costa (1999), a educação intelectual conduzida pelo movimento 

higienista ajudou a refinar e cultivar cientificamente a primitiva sociedade colonial; desde 

então o nível de instrução e a capacidade intelectual entraram na era da competição. Os 

higienistas colaboraram para o processo de hierarquização social da inteligência ao criarem a 

idéia de que a pessoa “culta” era superior à “inculta” (COSTA, 1999). Tudo isso traçava 

caminhos de uma história que retrata hoje a realidade em que vivemos: concepções sobre 

padrões e normas, sobre certo e errado. Como poderíamos distinguir entre culto e inculto se as 

pessoas têm habilidades, costumes e tradições diferentes? 

Como se pode depreender, a educação higiênica trouxe conseqüências históricas que 

ainda influenciam o comportamento das pessoas.  

[...] o controle educativo-terapêutico instaurado pela higiene iniciou um 
modo de regulação política da vida dos indivíduos, que, até hoje, vem se 
mostrando eficiente [...] Pedem, prescrevem e exigem mais exercícios 
físicos, mais educação sexual, mais ginásticas mentais e mais esforços 
intelectuais. Não vêem, ou fingem não ver, que, como atesta a evolução 
higiênica da família, todas esta injunções revertem, inevitavelmente, em 
maior disciplina, maior vigilância e mais repressão. (COSTA, 1999, p. 16). 

Nesse sentido, esse controle a que a sociedade é submetida redunda na adaptação a 

uma norma física, psíquica e/ou sexual; e essa normalização de condutas e sentimentos 

despolitiza o cotidiano e inscreve-o nas micropreocupações em torno do 
corpo, do sexo e do intimismo psicológico. É através da polarização da 
consciência dos indivíduos sobre estes objetivos parciais de suas existências 
sócio-emocionais que a norma terapêutica se implanta e passa a agir. 
(COSTA, p. 17). 
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A família pode — e deve — ser ajudada, orientada; mas a questão não é esta: resta 

saber o que subjaz a essa ajuda: devolver o verdadeiro significado de convívio familiar ou 

impor regras que possibilitem inseri-la em ambientes totalmente normalizadores? Souza e Gallo 

(2002, s. p.) ressaltam que não sabemos mais como ser livres, parece que “[...] nossa liberdade 

também é definida por normas que, embora necessárias, são sempre arbitrárias e políticas (nada 

têm de naturais; são historicamente determinadas)”. Eis por que é preciso haver uma reflexão 

maior sobre essa questão. Vivemos hoje em meio às mais variadas formas de poder; o controle 

social se faz presente e intensifica a disciplina. Braga e Vlac (2004, s. p.) usam o termo 

sociedade de controle para descrever uma sociedade na qual, em meio a tantas tecnologias de 

comunicação e informação, “[...] nada escapa de uma documentação, partilhada entre diferentes 

instituições, cada vez mais abertas ao intercâmbio, produzindo um controle incessante”. O 

filósofo francês Giles Deleuze acredita na possibilidade de escaparmos ao controle e afirma que 

“[...] não cabe temer ou esperar, mas buscar novas armas” (DELEUZE, 1992, p. 220 apud 

SOUZA; GALLO, 2002, s. p.). Conforme Souza e Gallo (2002, s. p.), 

Se o biopoder permite a emergência do racismo de Estado, que leva a exclusão 
do diferente ao limite de sua eliminação pela morte, também é certo que a 
biopolítica permite a criação de novas ferramentas e instrumentos de luta, de 
novas armas que podem agenciar a eclosão das diferenças. Tudo depende de 
como se faz uso dos poderes e contrapoderes. Em lugar de cairmos no 
imobilismo de temer uma sociedade de controle — que se coloca para além do 
disciplinar, que aparentemente nos liberta das instituições, mas que se coloca 
como o “grande olho” que permite controlar os movimentos todos, no limite 
exercendo o poder de “deixar morrer”, pelo exercício do racismo de Estado ou 
de outros mecanismos de apagamento das diferenças —, podemos assumir a 
perspectiva do exercício de contrapoderes, de fazer emergir novas 
possibilidades.  

Continuar a escrever essa história diferentemente de como tem sido escrita exige que 

se assumam outras posturas e outros pensamentos, que se compreenda com precisão o poder, 

a norma e os processos de normalização. Dessa compreensão prévia depende a compreensão 

das políticas atuais de inclusão, cujos argumentos se apóiam no princípio de que as diferenças 

são normais. É imprescindível romper com esses paradigmas construídos historicamente. A 

sociedade precisa se reestruturar, modificar suas ações e encarar a inclusão como processo 

real e verdadeiro que precisa ser desenvolvido em seus princípios, mesmo que pareçam 

incomuns aos olhos de muitos. Como instância social, a escola precisa se adaptar para suprir 

as necessidades de seus alunos com e sem necessidades especiais. Como um dos principais 

personagens do processo educativo, o professor precisa rever suas práticas cotidianas 

traduzidas em ações que exprimem disciplina e controle sobre seus alunos; não deixar que sua 

prática reflita sua formação, reproduza o que lhe foi transmitido; em especial, não deixar que, 
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na sua arte de ensinar, a disciplina e o poder tenham peso maior que o aprendizado discente. 

Para tanto, aceitar as diferenças individuais, valorizar a especificidade de cada um, saber 

conviver com a diversidade humana são ações cruciais. 

Com efeito, Souza (2005) destaca a necessidade de abandonarmos muitas das 

(supostas) verdades que assimilamos e nas quais nos espelhamos: 

Há, pois, muitas trilhas a serem desfeitas, outras a serem redescobertas e umas 
tantas que se abrem a nossa frente sem que possamos vê-las — talvez porque 
estamos cegos demais por nossas verdades, pelos saberes que fabricamos sobre 
o outro, por nossa arrogante tendência em — nos pondo no lugar daquele que 
julga — decidir o que cabe àqueles que nos rodeiam. (SOUZA, 2005, p. 368). 

Nesse pressuposto, é essencial que o movimento pró-inclusão se constitua segundo 

uma postura ativa de identificar o que obsta o acesso de certos grupos à educação; também o é 

buscar recursos para superar tais obstáculos e, assim, concretizar um paradigma educacional 

de escola aberta às diferenças. O depoimento da maioria dos professores sugere que a escola 

pesquisada — que se autodefine inclusiva, conforme mostra sua fachada (FIG. 13), ou seja, 

aberta a todos — conseguiu superar vários entraves à inclusão. Alguns resultados positivos 

são evidentes.  
 
 
 
 
 

 
 

FIGURA 13. Fachada do colégio com logomarca (FIG. 1) do Programa Estadual de Educação para a Diversidade 
numa Perspectiva Inclusiva no Estado de Goiás 

Fonte: nosso acervo. 
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Gostaríamos de registrar exemplos que sirvam de referência para as demais escolas 

que se propõem a mudar. Dos vários relatos dos professores entrevistados, destacamos a 

seguir pontos positivos que a inclusão oferece ao portador de deficiência mental. 

Poderia dizer que, em primeiro lugar, é a aceitação. Ele não é mais um ser 
humano que fica alheio à sociedade, ele está sendo aceito. E, no momento 
em que ele passa a ser aceito pela família e sociedade, ele também não se 
sente rejeitado. Um outro ponto positivo é o trabalho também em grupo, em 
sociedade. E ele tem capacidade para isso porque todo ser humano, quando 
trabalhado, reage e ele nos dá uma resposta. Claro que cada um conforme 
as suas condições. Mas quando estimulado, ele responde. (Pl). 

O principal deles eu acho que é essa interação social. Essa socialização, o 
fato de ele estar socializando, estar convivendo no meio. [...] fora da escola 
também. E o papel da escola também é este; é de torná-lo mais independente 
possível na sociedade. Então, pra mim, isso é fundamental. (P6). 

Antes os alunos que tinham deficiência ficavam em casa, ou em escolas 
especializadas; e, com a inclusão, vieram o respeito ao aluno, a 
socialização do aluno no meio da sociedade [...] A socialização, o 
desenvolvimento na aprendizagem, porque ele aprende vendo o outro fazer. 
É a socialização e a aprendizagem. (P8). 

Eu acho que pode ajudar o aluno esse contato com os outros alunos, pode 
ajudá-lo no amadurecimento, no desenvolvimento dele, no intelectual mesmo. 
Ajuda esse contato com os outros alunos. Acho que é principalmente isso. (P9). 

A função da escola é formar cidadãos, e com a inclusão nós possibilitamos 
também, então, inserir o cidadão no mercado de trabalho principalmente. 
Porque ele vai estar aprendendo também, adquirindo conhecimentos e poder 
ser lançado no mercado de trabalho. Porque hoje o mercado de trabalho 
exige que o aluno tenha conhecimentos, que ele saiba ler e escrever, que ele 
saiba desempenhar bem as suas funções. E aí também outro aspecto positivo: 
seria aprender a conviver também com os demais (P11). 

O tratamento com igualdade, respeito às diferenças individuais: não há 
aspecto negativo na nossa escola. (P12). 

Estudos provam que esses benefícios são mais que discurso, pois transcendem a teoria: 

são experimentados na prática das escolas que priorizam a inclusão (FIGS. 14, 15 e 16). 

Autores como Barbosa (1999), Sassaki (1999) e Figueiredo (2002) — cada um a seu modo 

— destacam pontos positivos desse processo.  

Com base no Programa da Organização das Nações Unidas (ONU) em Deficiências 

Severas (1994), Sassaki (1999, p.124) destaca que estudantes com deficiência 

Desenvolvem a apreciação pela diversidade individual; adquirem 
experiência direta com a variação natural das capacidades humanas; 
demonstram crescente responsabilidade e melhorada aprendizagem através 
do ensino entre os alunos; estão melhor preparados para a vida adulta em 
uma sociedade diversificada através da educação em salas de aula 
diversificadas; freqüentemente experienciam apoio acadêmico adicional da 
parte do pessoal de educação especial; podem participar como aprendizes 
sob condições instrucionais diversificadas (aprendizado cooperativo, uso de 
tecnologia baseada em centros de aprendizagem etc.).  
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Barbosa (1999), por sua vez, salienta como pontos positivos para o portador de 

necessidades especiais o aumento da capacidade de atenção, de comunicação e de 

participação em atividades educativas; assim como mais amizades, desenvolvimento de 

habilidades sociais e acadêmicas, auto-aceitação e autovalorização.  

Para Figueiredo (2002, p. 71), 

A convivência entre crianças ditas normais e aquelas com deficiência 
favorece a quebra de preconceitos e permite o estabelecimento de relações 
que nelas ampliam a aquisição de valores e de aprendizagens os quais 
dificilmente seriam desenvolvidos em contextos ausentes dessa realidade [...] 
a oportunidade de aprender a conviver com as diferenças ampliou o 
repertório de condutas adaptativas no que se refere ao domínio social [...] o 
vínculo de amizade construído no convívio da classe era bem aceito pela 
família e o acolhimento por parte das crianças “normais” em relação aos 
colegas com necessidades educativas especiais parece de fato não ocorrer em 
função da deficiência em si mesma, mas acontece em razão do afeto e do 
prazer pela convivência. 

 

 
 

FIGURA 14. “Gosto de estudar no Emília. Acho o ensino bom. É perto de casa. Gosto dos professores, eles me 
ajudam. Gosto dos colegas também. Na APAE só fazia tapete.” 

Fonte: nosso acervo. 
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FIGURA 15. “Estudava em outra escola [referindo-se a uma escola regular]; lá os professores às vezes não 
davam atenção. Aqui os professores dão mais atenção; os professores daqui têm mais 
paciência que os da outra escola.” 

Fonte: nosso acervo. 
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FIGURA 16. “Gosto de estudar no Emília. É legal. Os professores e colegas são legais. Os professores dão 
atenção. Não quero sair do Emília. Já estudei em outra escola [referindo-se a uma escola regular], 
lá era chato: os professores não davam atenção. Antes eu era lento, eu não conseguia fazer as 
tarefas todas. Os professores apagavam o quadro e nem perguntavam a gente. Aqui perguntam 
antes.” 

Fonte: nosso acervo. 
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Na tentativa de conhecer resultados reais que a inclusão proporcionou aos alunos 

ditos normais, obtivemos as respostas a seguir. 

É o crescimento moral, o respeito humano; é já crescer sabendo dessas 
diferenças, sabendo das limitações do ser humano, do outro. É poder ajudar 
o outro. Então, eu acredito que eles crescem e se tornam seres humanos 
melhores. (P2). 

Eu acho importantíssimo o ato de aceitação; como esse aluno tem aceitado 
o outro que é dito diferente, e isso é para mim, fundamental porque existe 
essa aceitação. Então eu acredito que a gente esteja trabalhando esse aluno 
pra aceitar o outro independente de fatores raciais, deficiência, diferenças 
que ele possa apresentar. (P6). 

Aprendizagem de convivência, aprender respeitar melhor os outros, aceitar 
as dificuldades de cada um, as limitações de cada um. (P7). 

Aspecto positivo é que eles se conscientizam que as pessoas são iguais, têm 
direitos iguais, e eles passam a colaborar mais, ao ver no outro que o outro 
precisa dele e que ele, também, precisa do outro. Não é porque o outro tem 
alguma deficiência que ele não vai precisar dele. (P8). 

O aspecto positivo que eu já presenciei é que eles procuram [...] alguma 
maneira de se comunicar, alguma palavra, alguma coisa que eles não 
conhecem, algum sinal que eles não conhecem pra se comunicar com os outros. 
O aluno dito normal poder avaliar, presenciar outro tipo de realidade. (P9). 

O aspecto positivo é que eles se ajudam, eles gostam de ajudar e se 
permitem ser ajudados. Isso eu acho muito positivo. (P10). 

Para os normais é bom porque eles estão aprendendo a conviver com as 
diferenças, e a respeitar também. (P11). 

De novo se fazem pertinentes aqui as palavras de Sassaki (1999, p. 125), que — 

com base no Programa da ONU em Deficiências Severas (1994) — destaca benefícios para os 

estudantes sem deficiência resultantes do processo de inclusão: 

Eles têm acesso a uma gama mais ampla de modelos de papel social, 
atividades de aprendizagem e redes sociais; desenvolvem, em escala 
crescente, o conforto, a confiança e a compreensão da diversidade individual 
deles e de outras pessoas; demonstram crescente responsabilidade e 
crescente aprendizagem através do ensino entre os alunos; estão melhor 
preparados para a vida adulta em uma sociedade diversificada através da 
educação em salas de aula diversificadas; recebem apoio instrucional 
adicional da parte do pessoal da educação comum; beneficiam-se da 
aprendizagem sob condições instrucionais diversificadas. 

A isso Barbosa (1999) acrescenta que alunos “normais” inseridos no processo de 

inclusão se tornam mais sensíveis à discriminação, desenvolvem habilidades de aceitação das 

diferenças individuais, valorizam a diversidade das pessoas, têm laços afetivos de amizade, 

tornam-se mais conscientes das necessidades dos outros e mais voluntários quanto a auxiliar 

essas pessoas; além disso, adquirem uma postura crítica ao preconceito contra pessoas 

portadoras de deficiência (ver FIGS. 17, 18 e 19). Disso se deduz que a inclusão pode beneficiar 

a todos os alunos, sejam eles categorizados como portadores de necessidades especiais ou não.  
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FIGURA 17. “Eu acho que não tem ponto negativo na inclusão. Os pontos positivos, eu acho que seria a ajuda 
que a gente dá pra eles [referindo-se aos alunos inclusos]; o convívio com pessoas diferentes. 
Aprendemos com eles. Depois de conhecê-los, parei de falar: ‘olha os doidos!’ Eu diminuí o 
preconceito que tinha e hoje, se alguém fala ou xinga um deles, eu brigo. Pode até ter uma 
aprendizagem diferente; mas o jeito de tratar tem que ser igual.” 

Fonte: nosso acervo. 
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FIGURA 18. “Antes eu mexia com eles, agora estou mais quieto. Hoje faço brincadeiras saudáveis com 
eles. É legal conviver com eles. Acho que não tem aspecto negativo.” 

Fonte: nosso acervo. 
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FIGURA 19. “Aprendi a respeitar os meninos da Inclusão. Ajudo quando precisam, antes não fazia isso. Hoje 
vejo que é importante para eles. Não acho que atrapalham nossa aprendizagem. A Inclusão é 
importante para ajudar na aprendizagem deles; as pessoas, os professores auxiliam tudo isso.” 

Fonte: nosso acervo. 
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A fala de alguns professores entrevistados destaca aspectos positivos também para 

eles.  

Crescemos muito como ser humano [...] eles estão sempre nos 
surpreendendo [...] é gratificante, a gente cresce como pessoa, melhora e 
aprende muito com eles. (P2). 

Eu acho que a gente cresce como profissional aprendendo a trabalhar com 
os alunos inclusos de uma forma geral [...] A gente aprende a trabalhar de 
forma diferenciada, realizando atividades adaptadas conforme o nível e a 
necessidade de cada um. (P11). 

O que mais me ajudou foi a minha mudança como ser humano, aprendendo 
que nenhum ser humano é melhor que o outro dentro de suas limitações. 
(P12). 

Também foram diagnosticados aspectos negativos no processo de inclusão. Mas, se 

forem analisados com mais profundidade, pode-se ver que grande parte resulta da herança 

cultural que nos acompanha historicamente. A fala dos entrevistados evidencia estes pontos: 

frustração por não atingir os objetivos — pois é complicado estabelecer parâmetros que 

consigam medir o grau de objetivo atingido, e essa frustração pode ser genérica, visto que 

nem os considerados normais atingem tais objetivos num mesmo nível; preconceito e 

discriminação quanto aos alunos com deficiência mental e o uso de apelidos para se referir a 

eles — postura que revela concepções que carecem de ser reestruturadas à luz de um 

discurso voltado à diversidade humana: não há seres humanos iguais, idênticos, e sim 

pessoas com características, especificidades e diferenças individualizadas; crítica e falta de 

conscientização de quem está fora do processo — haja vista que conviver com portadores de 

deficiência mental e vivenciar esse processo é primordial para influenciar a (trans)formação 

de concepções acerca dessas pessoas: criticar o que não se conhece, muitas vezes, pode 

parecer mais fácil e menos temeroso que experimentar situações novas e desconhecidas, 

como mostra o seguinte depoimento: 

Acho que mais educadores e pessoas que não conhecem a inclusão 
precisavam visitar, conhecer, participar ou mesmo até fazer um estágio em 
escolas que tivessem mais alunos inclusos. Porque, às vezes, tem escola 
que tem a inclusão, mas tem um ou dois alunos. Então, que conhecessem 
antes de julgar, né? Que participassem, que vissem como é este trabalho, 
como é interessante, de agora para frente como a sociedade precisa estar 
abrindo as portas, aprendendo, estudando e sabendo mais sobre a 
inclusão. (P2). 

Além desses pontos, cabe mencionar a limitação dos professores, a qualificação de 

profissionais — o que mostra a conseqüente falta de formação/capacitação docente para 

desenvolver um trabalho direcionado à educação inclusiva — e a indisponibilidade de 

recursos físicos e materiais para o desenvolvimento integral do trabalho — o que está além da 

boa vontade dos docentes para fazer um trabalho adequado com os discentes; nesse caso, cada 
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órgão responsável deveria desempenhar seu papel para que o processo de inclusão seja 

desenvolvido de forma coerente com as necessidades de quem precisa ser incluído. 

No caso da escola pesquisada, observamos o déficit de alguns profissionais para 

atuarem com os alunos inclusivos. Assim, cabe questionar: se esses profissionais integram 

o programa que se desenvolve em Goiás, por que a defasagem? Se são mesmo necessários 

ao programa, por que não substituir a burocracia dos contratos — a provisoriedade — pelos 

concursos — a efetivação? Tal realidade nos permitiu constatar que o programa poderia ter 

resultado melhor se os profissionais da equipe multiprofissional fossem efetivos, haja vista 

que os contratos expiram e se fazem necessárias novas contratações. Como estas supõem a 

entrada de novos profissionais, o resultado é uma descontinuidade do processo de ensino e 

aprendizagem docente e discente. São situações reais que contradizem o proposto e 

entravam o processo. Assim, não há como negar a existência de frustração e angústia, 

tampouco a existência de prazeres e surpresas que surgem a todo instante. O desafio é 

presente: a realidade esta aí para ser mudada e transformada; para tanto, é preciso criar 

outros conceitos que promovam a educação inclusiva, uma educação de qualidade para 

todos, sem distinção, sem exceção. Que os discursos saiam do papel para se transformarem 

em práticas concretas. Que as mudanças se solidifiquem e provoquem transformações 

reais. 

Falar de mudanças na educação requer primeiro o silêncio: “[...] deixar-se vibrar pelo 

outro mais do que pretender multiculturalizá-lo, abandonar a homodidática para 

heterorrelacionar-se” (SKLIAR, 2003, p 20). Deve ser abandonada a prática pedagógica que 

toma os alunos como blocos homogêneos, estereotipados, que nega as individualidades. 

Nivelar o corpo discente segundo um modelo (pre)estabelecido foge aos princípios 

direcionados à diversidade humana. A educação não pode ser transformada em técnicas que 

descaracterizam as diferenças individuais. Essa consciência aparece na fala da maioria dos 

professores que atuam na escola pesquisada. Eis alguns exemplos: 

Os alunos trabalham dentro do limite da capacitação deles. Cada um faz, 
produz o que pode. (P3). 

Eu procuro valorizar aquilo que os alunos fazem. (P6). 

Você tem que conhecer o aluno, não só os ditos normais, como também os 
portadores de necessidades, e trabalhar com a individualidade de cada um, 
dentro das suas adaptações. (P12). 

Essas transformações maiores que se vislumbram nesse contexto impõem a 

necessidade de propostas que objetivem à construção de uma educação inclusiva; noutras 

palavras, requerem mudanças na gestão escolar, na formação de professores, nas 
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metodologias educacionais, mediante ações compartilhadas e práticas que supram as 

necessidades de todos os alunos sem que se esqueçam das individualidades. No depoimento 

dos professores entrevistados, observamos o quão cientes estão dos pontos a serem 

modificados, dos conceitos e das ações a serem reestruturados para se promover a mudança; 

as falas não se limitam ao âmbito escolar: ultrapassam-no, pois vão ao encontro das ações que 

órgãos afins ao processo de inclusão precisam desenvolver. 

Em minha opinião, a inclusão está em cada pessoa. Depende do ser 
humano. Você aceitar. [Como] O primeiro passo para você trabalhar 
numa sala de inclusão, você tem que aceitar a inclusão como um todo. [...] 
Em primeiro lugar, o profissional que trabalha com esses alunos tem que 
ter a maior dedicação que se chama amor. Se você tiver domínio sobre 
esse dom que cada um de nós recebeu, você consegue tranqüilamente 
desempenhar suas funções. [...] Basta o professor querer desenvolver essas 
atividades, trabalhar dessa maneira, que nós somos todos capazes de 
atender os alunos na inclusão, porque realizando essas atividades com os 
meninos da inclusão todos vêm a ganhar, a sala toda. (P1). 

A sociedade está abrindo as portas agora, mas na área da educação tem 
muitas colegas que ainda não aceitam, então é difícil. Precisa muito de apoio, 
precisa dos governantes e precisa que a própria sociedade, que os próprios 
educadores abram mais as portas. Nem é do estabelecimento, é do coração. E 
que tenham mais aceitação e que procurem mais saber e conhecer o que é a 
inclusão. [...] Precisa de muita coisa, ainda tem muita coisa a desejar, o 
próprio sistema, a própria entidade, o próprio local onde a gente trabalha, a 
própria família, então a gente acredita só que às vezes fica difícil porque o 
trabalho é amplo. Às vezes você não tem um bom material, às vezes você não 
tem um bom tempo, então você acredita, mas não pode realizar tudo aquilo 
que lhe propõe, tudo aquilo que você tem vontade de fazer. Às vezes a gente 
poderia fazer mais coisas voltadas pra isso ou então inovar, trazer novidades, 
mas tem muita coisa que é curta. [...] Acho que mais educadores, pessoas que 
não conheçam a inclusão precisavam visitar, conhecer, participar [...] Então 
que conhecessem antes de julgar. (P2). 

Só sabe realmente o que é inclusão quem trabalha com ela. [...] A ressalva 
que eu faço é só nesse sentido, de que as escolas deveriam preparar todos 
os profissionais; mesmo que não tenha um DM hoje na escola, você tem 
que preparar o seu profissional porque amanhã pode ter, e ninguém sabe 
fazer nada. (P3). 

Aqui na escola a gente está sempre fazendo cursos de aprimoramento. [...] A 
gente está sempre fazendo reuniões, nos trabalhos coletivos discute as 
dificuldades dos alunos tanto dos ditos normais como os não. Então a gente 
está sempre procurando melhorar o nosso trabalho, tanto o professor 
regente, como apoio e intérprete. (P8). 

Eu sei que as famílias e os pais têm que participar, mas pelo pouco tempo 
que eu estou na educação, eu acho que o que falta mesmo pra funcionar 
seria a participação maior dos pais, da família mesmo, nesse processo da 
educação, principalmente em relação aos alunos inclusos. Participação das 
famílias... Mais participação. (P9). 

Eu acho que deveria ser melhorada a formação de professores [...] Eu acho 
que a inclusão deveria se abrir mais com os professores, dar a formação e 
os cuidados pro professor trabalhar (P10). 
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É importante todas as escolas abraçarem juntas essa causa da inclusão 
porque nós sabemos que a nossa escola é uma “escola-pólo” e nós sabemos, 
também, que tem muitas escolas que falam muito da inclusão, mas [que], na 
verdade, quando recebem alunos inclusos, às vezes ficam meio perdidas, 
não sabem como estar trabalhando com o aluno. A gente percebe isso 
principalmente nos cursos onde vou e participo, percebo as dificuldades de 
muitos profissionais. Então é necessário eles estarem aperfeiçoando, 
aprimorando e também visitando. É bom eles levarem alunos das escolas 
deles pra estarem fazendo visitas na escola onde há alunos inclusos; 
trabalhando com eles e estando envolvidos juntos nesse processo. Estar 
aprimorando em cursos. É necessário que os demais professores de escolas, 
não só professores, mas [também] profissionais da educação envolvidos no 
processo de inclusão, estejam sempre lendo mais sobre o assunto, 
participando de cursos, fazendo visitas em escolas onde tem alunos inclusos 
pra ver como estão sendo desempenhados os trabalhos, as atividades no 
dia-a-dia pra abraçar melhor essa causa da inclusão. (P11). 

Tais depoimentos evidenciam a conscientização dos professores em relação à 

necessidade de (algumas) mudanças. Mas certas falas merecem reflexão, pois deixam entrever 

lacunas. Nota-se uma visão simplista (P1) de acreditar que a inclusão depende da vontade de 

cada um, quando incluir nos parece uma necessidade que pressupõe políticas públicas 

institucionais; uma mudança que supõe mais que atos individuais. O depoimento do P3 

destaca a necessidade da preparação dos profissionais que estão — e poderão estar — 

envolvidos com a educação inclusiva, ou seja, destaca a importância da formação continuada 

para preencher as lacunas deixadas na formação inicial. A fala do P9 destaca a família como 

um responsável principal para que o processo educativo “funcione”, é como se a culpa do 

fracasso escolar estivesse na ausência — ou pouca presença — dos pais na escola. Cabe 

questionar, tal raciocínio não transfere a responsabilidade da escola para a família? Se a 

presença desta é tão importante, porque o projeto “Depende de nós” não está sendo 

desenvolvido? Eis por que é preciso rever situações e refletir sobre a realidade do cotidiano 

escolar. 

Para nós, as lacunas podem ser preenchidas se não houver resistência da escola e 

seus profissionais à mudança, à transformação de atitudes e concepções. A quebra de 

resistências, o rompimento de barreiras e a necessidade de conhecer melhor o processo de 

inclusão são fatores que permitem modificar a realidade atual. Para haver essa mudança, os 

profissionais envolvidos, a escola, a família e a sociedade precisam romper certos 

(pré)conceitos mediante uma reflexão profunda sobre a questão inclusão: a formação de 

professores requer uma remodelação, uma reestruturação que convirja para a necessidade 

atual: educação de qualidade para todos; a escola precisa reorganizar sua estrutura física, seus 

recursos humanos e materiais; a família tem de se envolver no processo, conscientizar-se das 

mudanças na educação; enfim, a sociedade precisa “viver” essa mudança de forma que as 
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concepções que alimentaram — e alimentam — tanto o conceito de diferença quanto a atitude 

em relação a esta sejam refletidas e modificadas. 

Como se vê, há muito a ser feito. Não pretendemos aqui apontar caminhos para 

solucionar os problemas do processo de inclusão; mais que isso, queremos evidenciar os 

aspectos que permeiam essa realidade para que se busque, através dela, analisar, refletir, 

questionar, construir e reconstruir conceitos e práticas. Que as respostas resultantes desta 

pesquisa sirvam para provocar e inquietar quem de fato se preocupa com a inclusão do 

portador de necessidades especiais. O aporte teórico a que recorremos para analisar e discutir 

os dados nos impede de julgar a questão pelo viés do binômio certo–errado; se o fizéssemos, 

incorreríamos no dualismo do “normal” e do “anormal”, de quem deve e merece ser incluído 

e quem não deve; de quem é diferente e quem é semelhante; de quem tem alguma deficiência 

e quem não tem; de quem tem necessidades educacionais especiais e quem não tem, e assim 

por diante. Que fique claro: nós seres humanos temos habilidades diferenciadas, mas isso não 

pode ser critério de exclusão do que não conseguimos fazer como quer que façamos quem nos 

julga, como se todos os corpos devessem executar as mesmas danças, em ritmos semelhantes 

para se enquadrarem socialmente nos padrões que alguns determinaram como “normalidade”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
 
 

[...] o maior projeto da vida é existir. 
E existir é também poder permitir ao 
outro a liberdade de existência. 
— SOUZA; GALLO, 2002, s. p.  

 

 
 

A condição da pessoa portadora de necessidades especiais, ao menos no âmbito 

educacional, experimenta mudanças. Se antes ela era ignorada, rejeitada, trancafiada e 

excluída do convívio social, porque parte da sociedade julgava — e julga — ser essa a melhor 

opção e uma forma de controlar essa pessoa sem que ela atrapalhasse o “bom convívio” social 

e garantir a proteção da sociedade; hoje ela se tornou objeto de debates e ganhou espaço em 

leis, documentos e decretos que compõem a educação inclusiva. A sociedade que exclui os 

portadores de necessidades especiais dá lugar a uma sociedade que pretende optar pela 

inclusão. Noutros termos, as propostas governamentais começam a sair do “papel” — do 

plano histórico-discursivo — para dar lugar a uma prática (em parte) real e concreta.  

Contudo, nesses dois momentos, o poder se fez — e se faz — presente. No cenário 

atual, a inclusão começou a vigorar, mas ainda se encontra sob o controle e o poder de 

“outros” que falam e agem em lugar dos portadores de necessidades especiais. O “parcial” se 

traduz nas situações em que essas pessoas ainda não foram incluídas por completo; podem ir 

até onde parte da sociedade quer que estejam, sob a forma do “quem sabe onde você deve 

estar sou eu, e não você mesmo; sou eu quem escolho, determino e dito as regras”. Eis como 

se forma o cenário que abriga o portador de necessidades especiais. Após muita discriminação 

e segregação, essas pessoas começam a conviver na sociedade, mas não totalmente. Se a 

sociedade hoje prioriza uma educação de qualidade para todos, uma educação que de fato 

inclua, isso não significa neutralizar a resistência a ela.  

Foi esse panorama que nos levou a percorrer os caminhos delineados neste estudo. 

Assim, reunimos nestas últimas palavras o que depreendemos das observações feitas na escola, 

das entrevistas com docentes e discentes, das conversas informais, das informações coletadas, 

das fotografias, dos depoimentos, das leituras, da análise dos documentos, das reflexões e dos 
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questionamentos embasados em nosso referencial teórico. Essas fontes nos conduziram à 

análise e interpretação dos dados a fim de dar um fechamento — provisório — a esta pesquisa.  

A escola investigada foi reestruturada pelo Programa Estadual de Educação para a 

Diversidade numa Perspectiva Inclusiva, desenvolvido em Goiás. Dessa reestruturação, 

destacamos: mudanças arquitetônicas para promover e assegurar uma locomoção mais segura; 

sala de recursos implantada com equipamentos a serem usados pelos e para os portadores de 

necessidades especiais; equipe multiprofissional organizada para apoiar a prática educativa 

desses alunos — atualmente, ela está deficitária, pois faltam alguns dos profissionais que as 

propostas do programa propõem. Esse déficit nos leva a questionar um certo distanciamento 

entre as propostas elaboradas “no papel” pelo programa e a falta de condição para realizá-las 

na íntegra no cotidiano da escola. E mais: lacunas no desenvolvimento de alguns projetos, 

sobretudo o direcionado à família e os encontros — atualmente inexistentes —, que 

promovam reflexões sobre a inclusão, a nosso ver, são situações que precisam ser repensadas, 

pois são importantes no processo educativo discente. 

Mantoan (1997b) destaca a necessidade de a escola se modernizar para incluir. Para 

Alvarado Prada (2006), conhecer e compreender a realidade do cotidiano escolar são fatores 

primordiais à resolução dos problemas vivenciados no contexto escolar e a participação 

coletiva permite o saber lidar com as diferenças, compartilhar conhecimentos diversificados, 

necessidades reais do dia-a-dia escolar e, por conseqüência, refletir sobre tais situações. Nesse 

sentido, a escola pesquisada tem procurado nortear suas ações para o sentido da promoção e 

garantia da concreticidade do processo de inclusão, embora ainda necessite fazer numerosas 

mudanças. E a maioria de alguns de seus personagens mais relevantes — os professores — 

tem buscado se aprimorar e se aperfeiçoar mediante cursos sobre o tema em questão.  

Contudo, a fala de alguns professores sugere lacunas na graduação, pois afirma que o 

início do trabalho com educação inclusiva assustava, trazia medo e insegurança — algo que a 

experiência adquirida ao longo dos anos resolveu. Acrescente-se que alguns profissionais 

ainda mantêm uma concepção distorcida da diferença: tratam a todos igualmente. Essa atitude 

permite que se reconheça uma prática pedagógica que homogeneíza e padroniza o discente, 

anulando as diferenças. Essa realidade parece convergir para o que diz Bondía (2002) ao 

destacar que a experiência é o que “[...] ‘nos passa’, ou que nos toca, ou que nos acontece, e 

ao nos passar nos forma e nos transforma. Somente o sujeito da experiência está, portanto, 

aberto à sua própria transformação” (BONDÍA, 2002, p. 25–26). Dito isso, aos professores 

que não conseguiram passar por tal “transformação” — ou “experiência” —, parece ser 

necessário suprir tais lacunas com a formação continuada, para que possam repensar sua 
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prática educativa à luz da teoria e, assim, questionar e discutir suas dúvidas, suas práticas e 

suas concepções que envolvam a educação inclusiva.  

Práticas engessadas, calcificadas e usadas como algo definido e definitivo, muitas 

vezes, podem resultar de uma formação docente embasada em (supostas) verdades arraigadas 

e que não permitem modificações. Reverter tal situação requer tomar a diferença como 

parâmetro de reorganização e reestruturação da escola e dos profissionais envolvidos, ou seja, 

desconstruir formas convencionais de educação e buscar ressignificar a instituição de ensino e 

seus profissionais. Assim, voltamos às afirmações de Mantoan (1997b; 2002) de que a 

formação precisa ser distinta dos modelos tradicionais ainda encontrados para formar 

profissionais que acolham o novo, se conscientizem de que há níveis diferentes de 

compreensão entre alunos, ofereçam atividades adaptadas e adquiram novos posicionamentos 

diante do ensino e da aprendizagem à luz de práticas pedagógicas mais adequadas. 

Essa visão parece reproduzir uma perspectiva defendida pela escola pesquisada. A 

maioria dos professores que lecionam para portadores de necessidades especiais procura 

atividades adaptadas ao nível e à necessidade discente. Mas isso não quer dizer que o 

professor não precise se aprimorar e buscar outras práticas úteis ao processo de ensino e 

aprendizagem; pelo contrário, sua experiência deve ser ponto de partida nessa busca por 

novas metodologias, novas formas de ensinar. Numa palavra, ele precisa procurar sempre 

desenvolver estratégias inovativas — muito embora saibamos que a tradição, a formalidade, o 

“engessamento” ainda permeiem o cotidiano escolar.  

Outra questão importante levantada por este estudo, a nosso ver, se refere à presença 

do professor de apoio em tempo integral na sala de aula para auxiliar o professor regente e os 

alunos com necessidades especiais. Nesta pesquisa, observamos que esse profissional tem uma 

função relevante no desenvolvimento do processo de inclusão; presenciamos um trabalho 

realizado em equipe, entre o professor regente e o de apoio, cada qual com suas funções. Tal 

realidade é exemplo para muitas escolas que se dizem inclusivas. Todavia, a pesquisa de 

Moraes (2007) alerta para situações reais em que o professor de apoio trabalha com alunos que 

têm necessidades especiais num canto da sala, como se existissem duas salas de aula distintas 

em um único espaço físico; ou, quando esse profissional diz ficar mais à vontade com os alunos 

inclusos no lado de fora da sala de aula. Essas situações retratam uma das armadilhas existentes 

no processo de inclusão: inclui-se na escola, mas exclui-se de certos ambientes escolares.  

Louro (1999, p. 58 apud ANDRADE, 2004, p. 8) aprofunda a questão ao dizer que a 

escola delimita espaços. “Servindo-se de símbolos e códigos, ela afirma o que cada um pode 
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(ou não pode) fazer, ela separa e institui. Informa o ‘lugar’ dos pequenos e dos grandes, dos 

meninos e das meninas.” São práticas que ainda podem ser vistas no cotidiano da escola, 

mesmo nas que se dizem inclusivas, e que precisam ser repensadas e reorganizadas para que 

convirjam para as atuais propostas de ensino. Desconstruir o que nos foi repassado histórica e 

culturalmente se torna primordial quando o assunto é inclusão; só assim vislumbramos um 

processo inclusionista que inclua, real e concretamente, a todos sem distinção. Crucial para 

isso seria ver a diferença, a padronização, a homogeneização, a classificação e outros 

conceitos com um novo olhar: um olhar que não caracterize nem enfatize o outro “inferior” a 

mim; que entenda esse outro — e outros tantos — como um ser diferente, com características 

individuais diferentes como qualquer ser humano; enfim, que reflita e analise esses conceitos, 

quebre barreiras e abandone supostas verdades arraigadas. 

Nessa pesquisa, buscamos reunir a história de uma escola inclusiva tida como 

exemplar porque se propôs a mudar; mas que ainda tem muito a modificar; uma escola onde o 

convívio com a diferença tende a se tornar cada vez mais comum, normal, onde os pontos 

positivos se sobressaem aos negativos. Nesses termos, essa “diferença” na realidade da escola 

pesquisada parece contribuir e desenvolver aspectos positivos relativos à inclusão não só para 

alunos inclusos; também para os ditos normais. Os primeiros experimentam a interação social, 

o desenvolvimento no processo de ensino e aprendizagem, o convívio com a diversidade, o 

aumento da capacidade de atenção, comunicação e participação em atividades educativas, o 

desenvolvimento de habilidades sociais e acadêmicas, a auto-aceitação e autovalorização, a 

diminuição do preconceito e outros. Os segundos se tornam mais sensíveis à discriminação, 

desenvolvem habilidades de aceitação das diferenças individuais, valorizam a diversidade das 

pessoas, constroem laços afetivos de amizade, tornam-se mais conscientes das necessidades 

dos outros e mais voluntários quanto a auxiliar essas pessoas; também adquirem uma postura 

crítica ao preconceito contra pessoas portadoras de deficiência. Entre uns e outros, os 

professores também se beneficiam, pois crescem e mudam como ser humano, aprendem a 

valorizar o outro e a compreender a diversidade. 

Reconhecemos que o processo de inclusão não é perfeito, pois alunos portadores de 

necessidades especiais ainda padecem de preconceito e discriminação — veja-se o uso de 

apelidos para se referir a eles; ainda há crítica e falta de conscientização de quem está fora do 

processo, assim como professores limitados e com pouca qualificação; algumas vezes os recursos 

físicos e materiais ainda são indisponíveis ao desenvolvimento do trabalho. Logo, a necessidade 

de se repensarem tais aspectos transcende a vontade do professor e o âmbito escolar; a melhoria e 

transformação da educação exigem participação da escola ao lado de seus profissionais, mas 
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também supõem condições físicas e organizacionais de trabalho, remuneração, formação docente, 

políticas educacionais, apoio e investimento do governo e de órgãos afins, dentre outros.  

Ao realizarmos este estudo, nossa intenção foi oferecer dados que possam vir a 

sugerir um repensar crítico do processo de inclusão. Tentamos apontar situações reais numa 

escola que se diz inclusiva para inquietar e provocar questionamentos e reflexões sobre o 

contexto em que ela se insere. Não queremos nem ousamos defini-la como instituição de 

ensino que precisa ser seguida como um modelo ideal. Ainda há muito a se fazer nela: 

necessidades a serem supridas. Preferimos defini-la — isso sim! — como escola promotora de 

mudanças e que sugere práticas que podem auxiliar o desenvolvimento do processo de 

inclusão. A cada escola que se dispõe a incluir, sugerimos caminhos e direções que podem ser 

pensados e avaliados quanto à sua adequação a outra realidade escolar; mas estamos cientes 

de que será sempre provisoriamente, porque sempre haverá um número inesgotável de novos 

caminhos a serem traçados a cada novo conhecimento, nova descoberta. 

Posto isso, um terceiro cenário parece se delinear; não para substituir, mas para 

complementar, ampliar e enriquecer as relações. Para tanto, ações e projetos precisam ser 

executados na íntegra; leis e propostas, cumpridas na prática; discursos direcionados à 

inclusão, concretizados. Que as pessoas se disponham a mudar, a transformar conceitos 

antigos em concepções embasadas na normalidade da diferença; que todas as escolas de fato 

incluam a todos sem distinção; que os professores se proponham a produzir diferença na vida 

dos alunos. Utopia? Não! Apenas a certeza de que diferenças há em todo ser humano; de que 

ninguém tem direito de classificar e discriminar as características individuais de alguém 

porque o julga “despadronizado e desnormatizado”. Como diz Lacerda (1986), qualquer lado 

tem dois lados: tem defeito de vista quem só enxerga o direito. Por isso, esperamos que os 

questionamentos e as reflexões resultantes desta pesquisa provoquem, inquietem e, sobretudo, 

produzam um número inesgotável de novos olhares para quem, por convenção, foi 

caracterizado como diferente. 
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APÊNDICE 1. Autorização da direção para publicação de fotos e informações sobre o 
colégio e menção ao seu nome  

 
 
 

Itumbiara,       de                      de 2007. 
 
 
 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 
 
 
Nome da pesquisa: Inclusão escolar e deficiência mental: reflexões e questionamentos em 
busca de um novo olhar para a diversidade e formação de professores 
 
 
Responsável pela pesquisa: Andréa de Andrade Carneiro Almeida 
 
Instituição: Universidade de Uberaba (UNIUBE) — Mestrado em Educação: Formação de 
Professores 
 
 
 

Eu, __________________________________________________________________ 
RG n. ___________________________, diretora do Colégio Estadual Emília Maria 
Guimarães, abaixo assinado, concordo em participar deste estudo, tendo recebido informações 
sobre os objetivos, justificativas e procedimentos que serão adotados durante a sua realização 
assim como os benefícios que poderão ser obtidos. 

Autorizo a publicação do nome do referido colégio, das fotos e das informações 
relacionadas a este estabelecimento de ensino. 

Tendo ciência do exposto acima, assino esse termo de autorização. 
 
 
 
_______________________________________________________ 
Assinatura da diretora do Colégio Estadual Emília Maria Guimarães 
 
 
_______________________________________________________ 
Assinatura do pesquisador responsável 
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APÊNDICE 2. Autorização do professor para publicação de seu depoimento 
 
 
 
Itumbiara,       de                      de 2007.  

 
 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO 
 
 
 
Nome da pesquisa: Inclusão escolar e deficiência mental: reflexões e questionamentos em 
busca de um novo olhar para a diversidade e formação de professores 
 
Responsável pela pesquisa: Andréa de Andrade Carneiro Almeida 
 
Instituição: Universidade de Uberaba (UNIUBE) — Mestrado em Educação: Formação de 
Professores 
 
 
 

Eu, __________________________________________________________________ 
RG n. ___________________________, abaixo assinado, concordo em participar deste 
estudo, tendo recebido informações sobre os objetivos, justificativas e procedimentos que 
serão adotados durante a sua realização assim como os benefícios que poderão ser obtidos. 

Autorizo a publicação das informações por mim fornecidas com a segurança de que 
não serei identificado e de que será mantido o caráter confidencial da informação relacionada 
com a minha privacidade. 

Tendo ciência do exposto acima, assino esse termo de consentimento. 
 
 
__________________________________ 
Assinatura do pesquisado ou responsável 
 
 
__________________________________ 
Assinatura do pesquisador responsável 
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APÊNDICE 3. Autorização dos pais ou do responsável para publicação de foto de alunos  
 
 
 

Itumbiara,       de                      de 2007. 
 
 
 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 
 
 
 
Nome da pesquisa: Inclusão escolar e deficiência mental: reflexões e questionamentos em 
busca de um novo olhar para a diversidade e formação de professores 
 
Responsável pela pesquisa: Andréa de Andrade Carneiro Almeida 
 
Instituição: Universidade de Uberaba (UNIUBE) — Mestrado em Educação: Formação de 
Professores 
 
 
 

Eu, __________________________________________________________________ 
RG n. ____________________________, abaixo assinado, autorizo, na pesquisa acima 
destacada, a publicação da(s) foto(s) de 
___________________________________________________________, aluno(a) do 
Colégio Estadual Emília Maria Guimarães; tendo recebido informações sobre os objetivos, 
justificativas e procedimentos que serão adotados durante a sua realização assim como os 
benefícios que poderão ser obtidos. 

Tendo ciência do exposto acima, assino esse termo de autorização. 
 
 
_________________________________ 
Assinatura dos pais ou responsável  
 
 
 
_________________________________ 
Assinatura do pesquisador responsável 
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APÊNDICE 4. Autorização do professor para publicação de fotos suas  
 
 
 

Itumbiara,       de                      de 2007. 
 
 
 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 
 
 
Nome da pesquisa: Inclusão escolar e deficiência mental: reflexões e questionamentos em 
busca de um novo olhar para a diversidade e formação de professores 
 
Responsável pela pesquisa: Andréa de Andrade Carneiro Almeida 
 
Instituição: Universidade de Uberaba (UNIUBE) — Mestrado em Educação: Formação de 
Professores 
 
 
 

Eu, __________________________________________________________________ 
RG n. ___________________________, abaixo assinado, professora do Colégio Estadual 
Emília Maria Guimarães, autorizo a publicação da(s) minha(s) foto(s) na pesquisa acima 
destacada; tendo recebido informações sobre os objetivos, justificativas e procedimentos que 
serão adotados durante a sua realização assim como os benefícios que poderão ser obtidos. 

Tendo ciência do exposto acima, assino esse termo de autorização. 
 
 
_________________________________ 
Assinatura da professora 
 
 
_________________________________ 
Assinatura do pesquisador responsável 
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APÊNDICE 5. Entrevista com professores — perguntas e respostas 
 
 
 
— Professor 1 
 
1) Qual é sua formação?  
Eu tenho licenciatura curta em Ciências, licenciatura plena em Matemática e [sou] pós-
graduada em Matemática. 
 
2) Qual é seu tempo de magistério? 
Atuante em sala de aula, catorze anos. 
 
3) E há quanto tempo você trabalha com portadores de deficiência mental? 
Com os portadores é o terceiro ano de atividade. 
 
4) Como foi enxergar a inclusão para você pela primeira vez? 
Inicialmente, eu tinha uma visão completamente distorcida da inclusão. Achava que era 
impossível trabalhar com alunos ditos normais ao mesmo tempo numa sala com alunos de 
inclusão. No meu conceito, era um trabalho que seria prejudicado. No momento que eu passei 
a trabalhar e assumir turmas de inclusão, eu fui percebendo e notando que esse trabalho 
tranqüilamente a gente pode realizar, porque com o aluno DA [portador de deficiência 
auditiva] você trabalha normalmente as suas atividades, traduzindo em libras [língua 
brasileira de sinais] pra ele o conteúdo trabalhado, e ele não tem dificuldade nenhuma em 
acompanhar. O aluno DM [portador de deficiência mental] você trabalha as atividades 
normais com todos explicando o conteúdo e quando chega na hora da resolução dos 
exercícios você adapta atividades ao nível de cada aluno. 
 
5) Você acredita realmente no processo de inclusão? 
Acredito! Em primeiro lugar, o profissional que trabalha com esses alunos tem que ter a maior 
dedicação, que se chama amor. Se você tiver domínio sobre esse dom que cada um de nós 
recebeu, você consegue tranqüilamente desempenhar suas funções. 
 
6) Tem algum curso relacionado com essa área? 
Nós recebemos orientação e cursos pela Subsecretaria Regional de Educação desde o tempo 
que comecei a trabalhar. Após ter assumido no estado, eu procurei fazer os cursos que me 
foram oferecidos pelo próprio estado; eles nos repassaram dois de 40 horas e procurei 
particularmente o curso de libras — eu já fiz dois, também de 40 horas. 
 
7) E esses outros cursos que você citou são relacionados com quê?  
O estado nos ofereceu, no ano de 2005, cursos relativos à inclusão, em que eles trataram 
sobre a inclusão de deficientes auditivos — que eu fiz — e deficientes mentais. O 
relacionamento entre professor e aluno, como trabalhar a disciplina em si e como lidar com as 
atividades a serem trabalhadas, em especial com esses alunos. 
 
8) Em que esses cursos te ajudaram ou te ajudam? 
Eu acredito que todo curso que a gente faz vem a favorecer e te enriquecer. Mesmo que você 
já tenha uma noção sobre o conteúdo a ser trabalhado, alguma coisa você vai tirar proveito e 
poder usar e aplicar em sala de aula. 
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9) Que materiais eles utilizavam nos cursos? 
Os cursos foram bastante teóricos. O material em si foi o complemento das atividades de cada 
professor em sala de aula, inclusive num dos momentos eu coloquei como eu trabalhava com 
os DMs adaptando as atividades. 
 
10) Você aproveita esse material? 
Eu aproveito, porque eu penso assim: todo o material que você tem vai te enriquecer. Nós 
fomos muito privilegiados com uma das palestrantes que veio de Goiânia, se eu não me 
engano... Sônia, não me recordo o sobrenome. Ela trouxe materiais, idéias riquíssimas, 
maneiras de colocar pra nós que a gente pode aproveitar muito em sala de aula. 
 
11) Como eles falam sobre o portador de deficiência mental nesses cursos? 
Eles falam como se fosse um aluno “normal” ao qual a gente tem que se adaptar segundo a 
idade mental dele. Você vai trabalhar o conteúdo, explicar normalmente pra todos e, na hora 
de fazer as atividades, você vai adaptar até o nível que aquela criança, aquele aluno te 
acompanha. 
 
12) O que é para você trabalhar com o portador de deficiência mental? 
A princípio assusta. Ainda mais quando não se teve contato ainda. Só que, depois que a gente 
conhece a realidade, passa a conviver com eles, sente que não tem diferença nenhuma e que 
apenas você tem que adaptar suas atividades às necessidades deles. São alunos muito mais 
amigos, mais chegados, mais receptivos, inclusive ao trabalho, aos conteúdos a serem 
trabalhados. 
 
13) Há alguma dificuldade em relação a isso ou é só uma questão de adaptação mesmo?  
Eu acredito que seja questão de aceitação do profissional, o querer; porque depois — o 
realizar — é mais fácil, mais simples. 
 
14) Como se dá seu relacionamento com eles na sala de aula? 
Eu tive uma boa aceitação, um bom relacionamento com eles, e isso faz com que a gente 
também tenha melhores resultados. Quando eles aceitam o professor e eles gostam, eles são 
recíprocos, eles são participativos. Tudo o que a gente pede com um jeitinho especial tem um 
bom retorno deles. 
 
15) E as suas aulas, como são dadas? A questão da metodologia? 
Olha, eu procuro trabalhar normalmente. A princípio, eu não faço distinção nenhuma, 
trabalho o conteúdo em si; depois, na hora das atividades, dirijo atividades paralelas segundo 
o nível de cada um. 
 
16) Você tem prazer em trabalhar com esses alunos ou tem alguma angústia, alguma coisa 
que te influencia? 
Olha, pelo contrário! Eu gosto demais de trabalhar com eles porque com eles você vê um 
resultado maior, melhor; até porque tudo aquilo que você prepara — suas aulas, as atividades —, 
você chega, e eles estão receptivos, eles gostam de trabalhar; e aquilo que você oferece eles te dão 
retorno. Isso não acontece normalmente com os demais alunos. Às vezes, por mais que você tenha 
preparado uma aula, que seja uma aula diferente, você chega em sala de aula, eles estão 
totalmente apáticos, sem motivação nenhuma ou cansados. O que não acontece com os 
portadores de deficiência especial porque, por mais cansados que eles estejam, eles reagem ao 
novo. 
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17) Pelo que você me falou, a metodologia utilizada é diferenciada nas atividades, mas o 
currículo é o mesmo? Como ele é? 
O currículo... Eu trabalho o mesmo currículo, o mesmo conteúdo com todos em sala. Na hora 
de trabalhar as atividades, eu as adapto aos DMs. Inclusive todas as atividades dentro da 
Matemática eu tenho como adaptar às necessidades deles. 
 
18) E a sua avaliação, como ela é desenvolvida? 
A minha avaliação também é diferenciada: é em cima do conteúdo trabalhado em sala de aula. 
Inclusive nessa sala a que a gente está se referindo, são na faixa de doze DMs. Eu tenho 
grupos às vezes de três, quatro, cinco que eu faço um tipo de avaliação; para os demais, outro 
tipo de avaliação. Então eu vou adaptando também a avaliação segundo a aprendizagem deles, 
de acordo com a capacidade deles. 
 
19) Com relação às suas avaliações de Matemática, quais são as utilizadas? 
Procuro fazer minhas avaliações normais do dia-a-dia. Só que, quando eu trabalho em sala de 
aula... vamos tirar um exemplo: se eu tiver trabalhando com a simplificação de expressões 
algébricas, eu trabalho as expressões algébricas normalmente com os alunos, eu dou uma 
noção pra eles também e, na hora de fazer os exercícios, eu adapto pra exercícios mais 
simples, por exemplo: x9 ÷ x6; então, na hora de fazer, eu explico a regrinha, mas ao mesmo 
tempo eu desenvolvo todo o exercício pra que a criança possa visualizar e ver o que está 
acontecendo; aí eu aproveito esse mesmo exercício e vou pra divisão e trabalho paralelamente 
a divisão com ele: 15 ÷ 5. Aí, eu explico que 15 são que eu tenho: 15 balinhas ou 15 reais, e 
vou dividir pra 5 homenzinhos; aí, eles fazem o desenho dos homens e vão dividindo a 
quantidade que eles têm e obtêm o resultado. 
 
20) Isso na avaliação? 
Isso eu trabalho no dia-a-dia. A avaliação é condizente com a realidade que eu trabalhei, então 
às vezes acontece; um exemplo: se eu tenho 12 alunos DMs numa sala, eu às vezes tenho que 
fazer três ou quatro níveis de avaliação, porque nem todos estão no mesmo nível. 
 
21) Então elas são adaptadas? 
Sim, elas são adaptadas. 
 
22) E os portadores de deficiência mental têm noção de que essas provas são diferentes? 
Eles automaticamente já aceitam essa separação, não sei se eles têm essa noção, mas eles já 
aceitam essa realidade, porque a gente divide o quadro e faz essas atividades adaptadas pra 
eles; então eles já sabem que o lado direito do quadro é deles e o lado esquerdo é dos outros 
colegas. E aí normalmente eu reforço que todos podem fazer todas as atividades. Na hora da 
prova nunca deu nenhum problema pra mim. 
 
23) Sobre as provas dos deficientes mentais, se elas são ou não diferentes, o que mais você 
poderia dizer sobre isso? 
Que, dependendo do nível de cada aluno, nós separamos as avaliações e normalmente os 
alunos, os demais alunos, já estão acostumados a esta realidade, eles não questionam. 
Questiona somente o aluno que vem de outra escola transferido, que não está acostumado. 
Normalmente se faz uma conscientização pessoal com esse aluno e ele passa a entender. 
 
24) Eles têm quatro pontos de uma prova escrita? 
Nós temos oito pontos a serem distribuídos em prova mensal, bimestral e trabalhos; dois 
pontos que são a qualitativa deles. 
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25) Os portadores de deficiência mental podem ser reprovados? 
Normalmente, a orientação é que eles sejam atendidos pra dar uma continuação de formação 
pra eles; só que também acontece que, quando eles faltam muito, eles são iguais a qualquer 
outro aluno, se eles não têm o domínio do conteúdo mesmo no nível deles, eles podem ser 
reprovados. 
 
26) Já aconteceu isso na sua disciplina? 
Esse ano provavelmente nós teremos um caso de um aluno, que é muito bom no conteúdo, nas 
disciplinas das exatas, porém ele tem faltado praticamente 90% das aulas. Ele viaja, ele 
passeia, ele sai, aí ele volta, então é um tipo de aluno que a gente não consegue dar um 
acompanhamento em sala de aula [...]. 
 
27) Ele é portador de deficiência mental? 
Não, esse é DA. 
 
28) Com DM nunca aconteceu? 
DM nunca aconteceu. Porque, normalmente, o aluno DM, pra ele eu imagino que seja 
gratificante, interessante vir às aulas, porque eles não faltam. Eles são os primeiros a chegar, 
eles são os primeiros a desenvolver as atividades e a participar. 
 
29) O que você pode me falar sobre o processo de inclusão? Como você vê a inclusão de um 
modo geral? 
Em minha opinião, a inclusão está em cada pessoa. Depende do ser humano. Você 
aceitar. O primeiro passo para você trabalhar numa sala de inclusão, você tem que 
aceitar a inclusão como um todo. Depois que você aceita, passa a ver a inclusão como 
uma coisa normal, não tem diferença entre os alunos. A única coisa que você tem que 
fazer é adaptar as atividades segundo o nível de cada um que eles possam 
acompanhar. 
 
30) Como se dá o relacionamento entre o dito normal e o DM? Como você vê isso na sala de 
aula, no recreio? 
Olha, aqui na nossa escola a gente tem conseguido uma boa aceitação, com raras exceções: 
quando vêm alunos novos transferidos de outras escolas; eles não estão acostumados. Mas, 
com os nossos alunos, aqui é um relacionamento normal. Ninguém fica falando: “ó fulano, 
cicrano...”, citando não! É um convívio normal entre alunos. 
 
31) E a escola, ela proporciona algum tipo de relacionamento com as famílias? O que você 
poderia me falar sobre isso? 
Nós temos um contato permanente com os pais, principalmente desses alunos, porque a 
maioria deles toma remédio controlado, medicamento controlado. E os pais se têm feito 
presentes na escola. Quando solicitados em reuniões, são os pais que mais participam, no 
conselho de classe... Nós tivemos a experiência que todos os pais de alunos com 
deficiência estavam presentes; dos demais, não. Eu me comunico com eles por intermédio 
de bilhete no caderno. Eles procuram, quando vêm pegar o aluno, procuram o professor. 
Alguma atividade, às vezes extra, paralela, quando eu dou para casa, eles participam e 
acompanham também. Então eu acredito que o relacionamento dos pais desses alunos está 
indo bem. 
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32) Existe alguma atividade desenvolvida na área de Matemática que, por exemplo, só os 
alunos ditos normais participam ou só os DMs participam? 
Atualmente eu não tenho desenvolvido nenhum trabalho especial com os DMs. Estou 
trabalhando no contraturno com os DAs. É uma atividade: a prática da Matemática com o 
título de “Saberes matemáticos direcionados para alunos DAs”, porque eles também têm as 
suas dificuldades. Os DMs, nós estamos trabalhando junto com a aula; agora, a atividade que 
estou desenvolvendo é em cima de área, do conteúdo. Então, depois que eu trabalho 
determinado tempo em sala de aula com atividades adaptadas especiais, eu saio com eles de 
dentro da sala, vou para a quadra, onde a gente faz a parte prática. 
 
33) As aulas que têm portadores de deficiência mental tem um profissional chamado 
professor de apoio? 
Esse professor de apoio, na minha disciplina, ele ajuda muito, principalmente quando eu 
trabalho com atividades práticas, quando eu trabalho com o material concreto com esses 
alunos; é ele que me dá esse apoio, ele que orienta as atividades, eu dou a atividade, e ele 
auxilia na atividade depois. 
 
34) Esse auxílio seria que funções? 
Ele vai encaminhar o aluno a iniciar a atividade, ele vai ajudar na organização do material, ele 
vai orientar o aluno no decorrer das atividades, sem jamais poder realizar atividade com o 
aluno. Inclusive, na minha disciplina, isto é algo meu, particular: em dia de avaliação, o 
professor de apoio não fica junto com o aluno. Ele vai fazer pra mim, mostrar o resultado 
daquilo que ele aprendeu. 
 
35) Então o professor de apoio não participa no horário da avaliação? 
Ele participa durante as aulas, dando o maior apoio possível. Mas, na hora da avaliação, eu 
preciso saber o que realmente o aluno aprendeu e eu solicito ao apoio que aguarde separado e 
que não ajude. 
 
36) Se retirassem esse profissional de apoio da sala de aula, o que você acha que 
aconteceria? 
Na minha opinião, esse profissional é de grande valia; o nome já diz: apoio. Ele vai servir 
para facilitar a vida do professor e dinamizar as aulas, porque enquanto eu trabalho com os 
alunos ditos normais ele vai auxiliar nas atividades com os demais alunos que precisam de 
mais atenção, quando, muitas vezes, se eu dedicar somente a eles, os outros ficam de lado. 
 
37) Você acredita que possa desencadear uma relação de comodidade quando tem esse 
profissional de apoio e o portador de deficiência mental? Você acha que eles podem ficar 
acomodados ou dependentes desse profissional? 
Eu acredito que não, porque isso vai depender da maneira como o professor trabalha e da 
maneira como o apoio desenvolve suas atividades em relação ao DM. Normalmente, como eu 
falei, ele apóia em sala de aula, ele me ajuda a conduzir, mas ele não faz as atividades para o 
aluno. O aluno é que tem que desenvolver suas atividades. 
 
38) Alguma outra consideração que você acha importante destacar? 
O carinho que eles têm, o afeto. A dedicação e a preocupação que eles têm com eles e com os 
alunos ditos normais. Porque nós temos em sala de aula alunos DMs que se sobressaem às 
atividades no todo em relação aos demais alunos também. Eles são bastante solidários quanto 
a ajudar os demais colegas. 
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39) Você poderia mencionar aspectos positivos que a inclusão causa para o DM? 
Poderia dizer que, em primeiro lugar, é a aceitação: ele não é mais um ser humano que fica 
alheio à sociedade, ele está sendo aceito; e no momento em que ele passa a ser aceito pela 
família e sociedade, ele também não se sente rejeitado. Um outro ponto positivo é o trabalho 
em grupo, em sociedade; e ele tem capacidade para isso porque todo ser humano, quando 
trabalhado, reage, e ele nos dá uma resposta. Claro que cada um conforme suas condições. 
Mas quando estimulado, ele responde. 
 
40) E para um “normal”, você vê alguma diferença, na sala de aula que tem um DM? Algum 
aspecto positivo direcionado para o “normal” quando se tem um incluso na sala? 
Tem! Inclusive para nós professores, para a gente poder trabalhar com eles, não diretamente, 
mas a gente conversa, coloca a situação que, pelo fato de eles serem considerados normais, 
tendo toda sabedoria, toda inteligência, sem nenhuma dificuldade, muitas vezes eles deixam 
de reagir, de trabalhar quando outros colegas com tantas necessidades, com tantas 
dificuldades superam. 
 
41) Tem algum aspecto negativo no processo de inclusão que você ressaltaria? 
Olha, no meu ponto de vista hoje, não! Antes, quando eu não trabalhava com a inclusão, eu 
via de uma outra maneira, eu sentia muita dificuldade, eu achava que era praticamente 
impossível esse trabalho; que iria dificultar, que não se teria o mesmo rendimento. Mas hoje 
em dia não. Eu vejo que ele nos dá mais horas trabalho em casa, mais preparo, porque é mais 
material — são fichas elaboradas separadas. Mas, em termos de qualidade, não influencia e 
não vai diferenciar ou prejudicar o andamento normal da turma. 
 
42) Mais alguma observação? 
Para mim, em especial, eu gosto demais de trabalhar com esses meninos, a gente sente, nota, 
observa melhor o resultado de um trabalho, de uma proposta que a gente tem e é bastante 
gratificante. 
 
43) Seria nesse sentido da assimilação de conteúdo? 
Captação de conteúdo, realização de atividades, domínio de conteúdo também.  
 
44) Mais alguma outra consideração que você acha importante destacar? 
O que eu gostaria de destacar em relação a alguns alunos DMs é que o resultado me 
surpreendeu, que eles são capazes muitas vezes de superar os alunos ditos normais, depende 
de como trabalhar. Nós temos um exemplo na sétima B, em que dois alunos deficientes 
mentais, alunos de inclusão, superam todos os demais alunos da sala de aula, na vontade de 
realizar os exercícios mesmo na hora da aprendizagem e nos resultados finais. Em relação ao 
todo, como eu coloquei no início, basta o professor querer desenvolver essas atividades, 
trabalhar dessa maneira, que nós somos todos capazes de atender os alunos na inclusão, 
porque realizando essas atividades com os meninos da inclusão todos vêm a ganhar, a sala 
toda. 
 
 
 
— Professor 2  
 
1) Qual é sua formação? 
Eu sou formada em Português, área específica português-inglês, pós-graduada em educação 
especial e em língua inglesa. 
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2) Qual é seu tempo de magistério? 
Onze anos. 
 
3) E com o portador de deficiência mental? 
Onze anos também, porque eu comecei fazer os meus estágios aqui no [colégio] Emília e 
depois comecei a trabalhar no Emília e também trabalhei na escola Vinícius, onde é pólo de 
inclusão. Então já tem onze anos nesta área. 
 
4) Como foi enxergar o processo de inclusão como um todo pela primeira vez para você? 
A primeira vez eu vim substituir uma professora, então foi um choque muito grande porque 
eu fazia só os estágios à tarde e não tinha vivência de sala de aula. Então foi diferente, eu 
fiquei vendida, não pude fazer bem o meu trabalho. Depois, comecei a substituir professoras, 
comecei a assistir às aulas e, devagar, comecei a ganhar jogo de cintura, entender e 
compreender como funciona o processo da inclusão. Saí da escola e fui pra outra escola, mas 
preferi voltar, porque acho que aqui a gente aprende, acho que a gente está em fase de 
aprendizagem ainda, tudo é novo quando a gente fala da inclusão. 
 
5) Hoje você tem um posicionamento diferenciado? 
Tenho, hoje eu tenho e, às vezes, a gente sente até um pouco de vergonha do que a gente 
chega a pensar, do medo, dos anseios; a gente ganha um pouco mais de segurança, aprende 
todos os dias e estamos nesse processo de caminhar [...] hoje a minha visão é outra, é ampla 
eu tenho muita aceitação e gosto muito de trabalhar com a inclusão, porque a gente percebe 
que tem os alunos inclusos em todas as salas, às vezes uma deficiência de aprendizagem, às 
vezes um aluno mais lento, isso é inclusão. Só que nós passamos a perceber essa diferença 
depois de termos lidado com mais casos, com outras deficiências. Aí a gente vê ali que tudo é 
voltado mais pra inclusão. 
 
6) Você realmente acredita no processo de inclusão? 
Acreditar a gente acredita, só que precisa de muita coisa, ainda tem muita coisa a desejar, o 
próprio sistema, a própria entidade, o próprio local onde a gente trabalha, a própria família. 
Então a gente acredita, só que às vezes fica difícil porque o trabalho é amplo. Às vezes você 
não tem um bom material, às vezes você não tem um bom tempo, então você acredita, mas 
não pode realizar tudo aquilo que lhe propõe, tudo aquilo que você tem vontade de fazer. Às 
vezes a gente poderia fazer mais coisas voltadas pra isso ou então inovar, trazer novidades.  
 
7) Fez algum curso relacionado a esta área?  
Educação Especial. 
 
8) Que tipo de curso mais especificamente? 
Fiz o curso sobre educação especial para DMs, DAs onde eu pude crescer muito porque várias 
professoras, quase todas, trouxeram livros sobre doenças, traziam trabalhos que eram feitos na 
faculdade, na UFU [Universidade Federal de Uberlândia] e em Uberlândia. Então os alunos 
[para] que eles davam aula na faculdade eles traziam os trabalhos falando sobre doenças, 
sobre causas. Tive também uma professora que trabalhou numa creche onde tinham 
problemas de doenças com os DMs sérios, então ela relatava pra nós, livros sobre como 
trabalhar, quais os tipos de doenças que a gente ia encontrar, como reagir com situações 
quando o aluno tivesse uma crise na sala de aula, o que fazer, tivemos depoimento de 
professores que estiveram em Cuba, dois professores, filmes, relatos de colegas de outra 
cidade igual a Araporã [MG]. O pessoal que trabalha com a APAE [Associação de Pais e 
Amigos de Excepcionais]. Eu não lembro ao todo porque a gente leu, apresentou os trabalhos 
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e ficou guardado, mas tem muita coisa interessante sobre as reações, os instintos, famílias, 
crises que o aluno dá em sala de aula que às vezes é falta de um remédio, às vezes é falta de 
um apoio na família. 
 
9) Você me falou que vocês utilizaram vários materiais durante esses cursos? Você aproveita 
algum deles ainda hoje? 
Aproveito. Às vezes quando a gente tem dúvidas em relação a alguma crise que o aluno dá, a 
gente lê, repassa pra colega; quando pegamos alunos novos e ficamos sem saber o que está 
acontecendo ou quando a professora nossa de inclusão, a coordenadora nos fala, eu procuro 
ler, eu procuro entender qual é aquela doença, qual foi a causa, o que levou ele a ficar daquele 
jeito pra eu poder me relacionar melhor com ele e a família. 
 
10) Para você, como é trabalhar com o portador de deficiência mental? A sua relação com 
eles? 
É uma situação diferente. Eu costumo dizer que somos privilegiados, que crescemos muito 
como ser humano. E por quê? Porque às vezes você aprende, a gente pensa que sabe mais do 
que eles, e eles estão sempre nos surpreendendo, e às vezes tem etapas que eles conseguem 
fazer melhor do que os alunos ditos normais dentro daquela proposta que a gente planeja ou 
pretende alcançar. Então é gratificante, a gente cresce como pessoa, melhora e aprende muito 
com eles. 
 
11) Tem alguma dificuldade em relação a esse trabalho? 
Tem! Tem porque todo trabalho tem suas dificuldades, e as nossas são às vezes que ele não 
está legal naquele dia ou às vezes você tem que mudar sua aula, fazer uma proposta de 
trabalho no dia e, às vezes, dependendo a situação do momento, você tem que mudar. Você 
tem que ter um jogo de cintura ou algum material por causa de um ou dois alunos diferentes. 
A situação na sala, às vezes aquele trabalho que é proposto naquele dia você tem que mudar. 
 
12) Eles participam de todas as atividades? 
Participam. Participam porque a inclusão tem que envolver todos os alunos de forma 
conjunta. E mesmo que ele esteja alheio, você coloca junto com um colega, você coloca num 
outro grupo ou faz alguma coisa, alguma atividade na sua aula que tenha possibilidade do 
aluno DM participar. 
 
13) Como são suas aulas? A metodologia? 
Não só as minhas, mas também as nossas aulas aqui da escola, elas têm que ser 
diferenciadas. Elas têm que ser planejadas de forma diferente. Por que? Porque se eu 
planejo uma aula só para os alunos DAs, os DMs vão ficar de fora. E então tem que ser... é... 
nisso que forma diferente, a gente prepara atividades adaptadas, nós temos, e contamos 
muito com, o apoio da professora de apoio e, às vezes, na sala de aula você traz alguma 
coisa naquele dia que não dá certo. A metodologia é diferente, tem que ser diferente porque 
senão eles vão ficar excluídos. 
 
14) Tem algum prazer ou alguma angústia em relação a trabalhar com estes alunos DMs? 
Tem. Tem o prazer que é vê-los crescer, desabrochar. Quando a gente dá algum tipo de 
trabalho que eles atingem, a gente fica emocionado. E tem o medo e tem os anseios também, 
que às vezes a gente não está conseguindo atingir aquilo que eles esperam. Tem os anseios, 
tem a preocupação, que a gente fica assim: será que estou fazendo bem? Às vezes até as 
broncas né? A gente dá e pensa: será que eu fui legal hoje? Será que este aluno não estava 
num mau dia? Então nós temos anseio sim. 
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15) Você me falou que as atividades são adaptadas. E o currículo, você segue o normal? 
Não, não. Às vezes é preciso mudar o currículo e até a grade curricular, porque às vezes o 
aluno DM não está aqui em busca de conteúdo. Às vezes é pra uma socialização, às vezes é 
um crescimento moral. Então os currículos são diferenciados de acordo com a necessidade da 
sala. 
 
16) E a sua avaliação? Como ela é feita? 
Também ela é adaptada, ela é diferenciada. Eu não posso... Às vezes é a mesma avaliação, 
mas tem questões ali que estão... são já feitas pensando neles. Por quê? Porque eu não posso 
fazer uma avaliação diferente, porque eles vão se sentir excluídos, então eu faço a mesma 
avaliação; só que dentro dessa avaliação tem questões que eles vão conseguir fazer, então 
dentro daquelas questões eu vou avaliar o que ele conseguiu. 
 
17) Que tipo de avaliação você utiliza em sala? 
Dependendo do conteúdo, às vezes eu dou a mesma, só que levando em conta as questões que 
são colocadas, porque às vezes numa avaliação eu posso colocar de marcar V ou F, eu posso 
colocar marque a certa, eu posso colocar escreva uma frase. Então, dentro dessa avaliação, eu 
posso aproveitar aquilo que ele conseguiu fazer ali. Já quando é um conteúdo diferenciado, eu 
costumo elaborar uma provinha diferente, uma provinha mais ao nível dele, pra que ele não se 
sinta excluído, porque eu não vou deixar ele sem fazer prova, porque só de deixar entregar 
uma avaliação pro outro e não entregar nada pra ele eles já se sentem excluídos. 
 
18) Eles têm noção que essa avaliação é diferente? 
Às vezes alguns têm. Mas eles já estão mais habituados, às vezes alguns têm e aceitam, já tem 
os outros que não aceitam. Então a gente tenta trabalhar isso com ele, tenta falar, tenta 
explicar que é para o melhor dele. Mas só que a maioria das vezes a gente tenta não 
diferenciar a avaliação. A gente tenta colocar questões dentro da avaliação que eles consigam 
responder, pra que eles não se sintam diferenciados. 
 
19) Quando eles percebem que avaliação é diferente, eles te questionam? 
Questionam, e muitas das vezes a gente tem que ter uma boa explicação para até pros próprios 
colegas ditos normais. Então a gente tem que ter uma boa explicação, a gente tem que 
explicar o porquê, o que não é muito fácil, a gente explicar isso aí, porque às vezes até pais ou 
alguns responsáveis querem saber por que a avaliação deles está sendo diferente. Então não é 
legal por isso, às vezes é melhor a gente aproveitar o que a gente faz pra todo mundo. 
 
20) Então geralmente o deficiente mental questiona como você está falando; e o dito normal, 
ele não reclama que a avaliação do DM é mais fácil que a dele? 
Já tivemos casos, mas hoje não, hoje eles quase não reclamam, hoje eles entendem e, às vezes, 
até tentam ajudar. Então a gente tem que ficar atenta, porque se passar despercebida eles vão 
ajudar os colegas, eles são muito uns pelos outros e hoje não questionam tanto não, mas no 
começo eles questionavam. 
 
21) Em relação às provas de inglês, como são feitas? 
Eu tenho poucos alunos na sexta série. Juntamente com a professora de apoio, eu costumo 
trazer assim gravuras, primeiro tendo a gravura e o nome do objeto, e ali eu passo a 
atividadezinha xerocada ou alguma coisa pra completar ou pra copiar os nomes ou então a 
gente traz um vocabulário simplesinho do dia-a-dia, igual frutas, animais, alguma coisa assim, 
então a gente usa o vocabulário, usa gravura a gente pega um textinho, onde tem nomes de 
animais, nomes de frutas, coisas que eles já viram eu trabalhando no quadro e no dia-a-dia, 
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coisas que eles consigam lembrar duas ou três palavrinhas de tudo aquilo ali que foi falado em 
sala de aula. 
 
22) Os portadores de deficiência mental podem ser reprovados? 
Tem uma lei que protege, que fala que não pode, mas isso aí é muito relativo, porque eu tenho 
dois alunos com deficiência mental que praticamente conseguem acompanhar o conteúdo. 
Então, quando chega essa questão, porque eu já não posso responder, eu já não posso reprová-
los, primeiro eu tenho que questionar com a coordenadora da inclusão, como que nós vamos 
fazer; cada caso é avaliado de maneira diferente, porque eles são protegidos por lei. 
 
23) Já aconteceu de algum ser reprovado na sua matéria? 
Não. Porque a gente vai aproveitando as avaliações, a gente vai aproveitando trabalhos, a 
gente vai aproveitando tudo que eles fazem na sala: se fez uma redaçãozinha, a gente dá nota 
naquilo ali, se o caderno está em dia, organizado, se conseguiu ter um bom relacionamento, se 
ele cresceu socialmente, porque o DM tem que ser avaliado em tudo isso porque ele não está 
aqui na escola só pra ser avaliado em termos de conteúdo, ele está pra crescer como pessoa, 
ele está pra se socializar, então não foi ainda, porque a gente já tem essa consciência de que 
não pode reprovar, porque nós tivemos um caso no noturno e depois tivemos que consertar. 
 
24) Como você vê este processo de inclusão? 
E uma coisa difícil porque para nós aqui na nossa escola tem aceitação, mas é um processo 
novo que eu costumo dizer que nós estamos engatinhando ainda. A sociedade está abrindo as 
portas agora, mas na área da educação tem muitas colegas que ainda não aceitam, então é 
difícil. Precisa muito de apoio, precisa dos governantes e precisa que a própria sociedade, que 
os próprios educadores abram mais as portas. Nem é do estabelecimento, é do coração. E que 
tenham mais aceitação e que procurem mais saber e conhecer o que é a inclusão. Porque se 
fala na inclusão, mas na hora que você vai ver na prática, a prática não está funcionando, a 
prática está excluindo. Então tem muito o que aprender ainda, muito o que ser discutido. É 
uma coisa nova, e todo novo dá medo e às vezes afasta as pessoas. 
 
25) E como é o relacionamento dos ditos normais com os DMs? Como você vê esse 
relacionamento na sua aula, na hora do recreio? 
É bom, é interessante. Eles não têm essa diferença na sala. Eles costumam muito ajudar uns 
aos outros e os ditos normais... se eles tiver que bater, eles batem; se tiver que brigar, eles 
brigam; se tiver que colar, eles colam. Mas o mais interessante é na hora das avaliações, 
principalmente a sala que tem... aquela que você participou, que tem mais DMs, eles ajudam 
muito. Muitas vezes eles terminam a avaliação, a tarefa e já vão ajudar o colega. Eles já não 
esperam a gente... então eles acolhem bem. Aqui na escola é normal. Funciona entre eles, não 
tem esse “x” da questão, essa diferença.  
 
26) Tem algum aspecto que você poderia citar como positivo para o dito normal em relação à 
inclusão? 
Tem. É o crescimento moral, o respeito humano, é já crescer sabendo dessas diferenças, 
sabendo das limitações do ser humano, do outro. É poder ajudar o outro. Então eu acredito 
que eles crescem e se tornam seres humanos melhores. 
 
27) Você poderia citar algum ponto negativo para o DM? Você acha que tem algum aspecto 
negativo? 
Tem, tem sim! Porque às vezes eles querem fazer ou atingir objetivos iguais aos ditos 
normais, às vezes eles não conseguem; então a gente percebe uma certa “pontinha” de 
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frustração. Mas eu acho que isso faz parte, eu acho que isso é da vida do ser humano, não é? 
Acontece com os ditos normais. E tem certas coisinhas, às vezes picuinhas, brigas ou 
preconceitos. [O que] Mais [existe] é o preconceito, que às vezes, num momento de mágoa, 
de briga com o colega, o colega acaba chamando por algum apelido ou colocando [apelido]. 
Então a gente percebe esse ponto negativo. 
 
28) E a questão da escola e o relacionamento com os pais, como você vê esse 
relacionamento? 
A escola tenta buscar mais os pais, a escola oferece várias, várias oportunidades, eventos, 
trata muito bem, precisa desta parceria. Mas ainda é, por parte dos pais, muito pouco. Eles 
precisavam ser mais participativos na escola, ser mais envolvidos com o processo, ter mais 
responsabilidade. Porque às vezes a coisa não vai muito bem com o próprio aluno na escola 
por falta de apoio no caso. E às vezes nossos DMs, é... eu não sei se a família não acredita 
na capacidade deles igual nós educadores acreditamos, então às vezes eles ficam mais 
alheios. A família não tem aquele empenho em acreditar mais, estar vindo buscar mais a 
escola. 
 
29) Em relação à sua aula, tem alguma atividade da qual só o “normal” participa ou só o DM 
participa? 
Não. Às vezes é preciso, em relação à minha disciplina, mudar os livros, adaptar; eles não 
conseguem acompanhar os meninos. Então a gente modifica porque as questões são bem, 
bem elaboradas; o livro é difícil até para os ditos normais, então a gente está sempre 
mudando. Quando é para trabalhar o livro, as questões relacionadas com os livros eu 
costumo mudar, eu costumo elaborar questões que facilitem a participação dos meninos. E 
evito levar coisas que só os ditos normais vão participar porque a gente não pode deixar os 
DMs de fora. 
 
30) E seu relacionamento com eles? Como você vê isso? 
Eu procuro tratar como normais, eu procuro respeitar como eu respeito qualquer outro ser 
humano, cobrar dentro do limite, dar bronca. E às vezes eu costumo dizer que sou rígida com 
eles. A gente cobra muita responsabilidade, a gente cobra disciplina, a gente cobra 
socialização, então... trato como normal. 
 
31) Em relação ao professor de apoio, como você o considera na sua aula? As funções que 
ele tem? 
Eu considero que ele é o meu braço direito, eu considero que ele é uma pessoa de suma 
importância e é uma pessoa que eu respeito muito e que eu preciso dele na sala de aula, somos 
parceiros. Consegue fazer um bom trabalho, desenvolver um bom trabalho junto aos meninos, 
e o dia que o professor falta, fica assim... não é que fica complicado, mas fica faltando alguma 
coisa, fica faltando um complemento, tanto eu professora quanto os alunos que precisam 
daquilo ali, daquela parceria, e também não é só pelos meninos, a gente tem uma troca de 
idéia, uma troca de experiência, como fazer; às vezes eu estou em dúvida em um conteúdo, 
peço opinião, ela me sugere alguma coisa. Então é uma pessoa de suma importância pra mim. 
 
32) Durante as aulas, o que esse profissional faz? 
Ela procura observar se o aluno esta copiando direitinho, se ele não está atrasado, costuma 
verificar se aquilo que eu passei ele conseguiu responder certo, se não ela repete, ela frisa, ela 
força: “lembra que a professora falou assim”, então ela tenta relembrar o que eu falei, o que 
eu pedi pra fazer. 
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33) E durante as avaliações, qual é a função dela? 
Ela costuma ler a prova, interpretar e deixar eles um pouco sozinhos, pensando, refletindo; aí, 
quando ela vê que tem algum que está com mais dificuldade, ela volta de novo a ler, a 
interpretar: “lembra que a professora falou assim”, “olha isso”, “lê esse parágrafo”, como se 
ela tivesse fazendo ele pensar, pensar na resposta, ele buscar dentro daquilo ali. 
 
34) E especificamente na prova de Inglês, como é que ela age? 
Pois é, a provinha de inglês eu já trago bem diferenciada, então essa já requer mais ajuda, 
porque muita das vezes ela tem que mostrar, ela tem que até dar algumas dicas, então essa já é 
mais difícil, já é mais complicada, eu costumo mais avaliar os trabalhos do que totalmente a 
prova, que eles fazem porque tem provinha que às vezes a gente não aproveita muita coisa. 
 
35) Para você, caso se retirasse esse profissional de apoio de sala de aula, o que você acha 
que aconteceria? 
O professor conseguiria trabalhar, mas seria difícil porque, às vezes, ele não teria condições 
de acompanhar esses alunos, como na sétima série, em que nós temos quase dez alunos DMs; 
às vezes eu posso acudir um ou outro, o resto ia ficar mais desligado, mais afastado, eu não 
iria conseguir fazer um bom trabalho com eles, eles iam estar mais sozinhos, não é 
abandonados, mas sozinhos. 
 
36) Você acredita que possa desencadear alguma comodidade no portador de deficiência 
mental e no professor de apoio? 
Acontece. Muitas vezes, a gente precisa dar aquela sacudida, ter aquela conversa mais franca 
com o colega de apoio e com o aluno também. Hoje eu tive um caso: o aluno foi ficando 
muito acomodado e hoje eu fui bastante rígida. Porque às vezes o professor de apoio gosta 
tanto, está tão acostumado, que ele acaba sendo mais maleável, mais “mãezona”, mais 
preocupado, mais emotivo, então tem horas que a gente tem que exercer o papel do 
profissional, tem que dar aquela sacudida no aluno, tem que ter uma conversa mais séria com 
o colega de apoio: “assim não pode não deve”, porque a gente tem que prepará-los pra vida 
também. 
 
37) Tem alguma outra consideração, algo que eu não te perguntei, mas que você acha 
importante falar? 
Tem. Às vezes a nossa entrevista não fica só no papel, outras pessoas vão ler. E... acho que 
mais educadores e pessoas que não conhecem a inclusão precisavam visitar, conhecer, 
participar ou mesmo até fazer um estágio em escolas que tivessem mais alunos inclusos. 
Porque tem escola que tem a inclusão, mas tem um ou dois alunos. Então que conhecessem 
antes de julgar, né? Que participassem, que vissem como é este trabalho, como é interessante, 
de agora para frente como a sociedade precisa estar abrindo as portas, aprendendo, estudando 
e sabendo mais sobre a inclusão. 
 
 
 
— Professor 3 
 
1) Qual é sua formação?  
Fiz curso de História na Universidade Estadual de Goiás. 
 
2) Qual é seu tempo de magistério? 
Três anos de magistério. 
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3) E o tempo que você trabalha com o portador de deficiência mental?  
Durante esses três anos. 
 
4) Como foi enxergar a inclusão pela primeira vez? 
Quando eu cheguei no Colégio Emília pra trabalhar já com a inclusão. 
5) No início, qual era o seu posicionamento diante do processo de inclusão? 
No início a gente se sente um pouco assustado pela falta de instrução mesmo da própria 
universidade nesse sentido porque a gente não recebe orientação nenhuma. 
 
6) E hoje tem alguma mudança no seu posicionamento? 
A prática ensina muito, então a gente vai aprendendo, trabalhando com eles no dia-a-dia e 
todas as idéias que a gente tinha no começo, aquele medo, ansiedade... elas vão acabando, 
diminuindo gradativamente. 
 
7) Você acredita realmente no processo de inclusão? 
Sim, eu acredito, porque se você exclui os alunos portadores de deficiência, eles podem até 
produzir, mas não vão produzir tão bem quanto os outros que estão aqui porque eles tão vendo 
os outros, eles tão participando do processo, então eu acredito realmente no processo de 
inclusão. 
 
8) Fez algum curso relacionado com essa área? 
Não. Especificamente em mental, não. A gente aprende no dia-a-dia. 
 
9) Mas algum voltado ao ensino especial? 
Sim. Já fizemos diversos cursos voltados para o ensino especial, tanto na escola quanto fora 
dela. 
 
10) Que tipo de curso? 
Eu fiz o curso de libras [língua brasileira de sinais], não fiz todo — são quatro níveis, eu fiz 
dois pra poder me comunicar com os alunos com deficiência auditiva. 
 
11) Esses cursos te ajudaram ou te ajudam até hoje? 
Ajudam diariamente, pra gente poder comunicar também com os surdos sem tanta 
necessidade do professor intérprete. 
 
12) Que materiais eles utilizavam nesses cursos? 
Materiais apostilados e professores de recurso. 
 
13) Você aproveita esse material hoje? 
Sim, aproveito. 
 
14) Para você, como é trabalhar com o portador de deficiência mental? 
É sempre um desafio porque a gente tem que ir descobrindo os limites que pode trabalhar com 
o portador de deficiência mental, né? Saber chegar ao ponto certo com eles. É um desafio 
constante. 
 
15) E seu relacionamento com eles? 
É muito tranqüilo, porque eles são, na maioria das vezes, eles são muito tranqüilos, calmos 
dentro de sala de aula. É uma segurança que passa de professor para aluno, a coordenação, os 
pais também ajudam muito nesse sentido. 
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16) Você tem alguma dificuldade nesse trabalho? 
Não. Dificuldade em ministrar as aulas, não. Às vezes a gente tem alguma dificuldade no 
sentido de material, material didático. 
 
17) Eles participam de todas as atividades na sua aula? 
Todas, assim... todos eles, não. Sempre tem algum dia que um dos alunos com deficiência 
mental não está disposto e a gente tem que levar em consideração que eles tomam 
medicamentos muito fortes também, né? Então, um dia ou outro eles estão mais quietinhos no 
lugar deles, então a gente tem que saber respeitar o dia que eles não podem produzir. 
 
18) E suas aulas? Em relação à metodologia... Como você faz? 
As aulas... elas são planejadas em cima da matéria-base da sala inteira, mas os alunos com 
deficiência mental têm um programa diferente. Às vezes a gente até aperta mais um pouco pra 
saber se ele pode produzir, mas sempre a metodologia usada com eles é diferenciada do 
restante da sala, sem que eles percebam. 
 
19) Não fica enfatizando? 
Não, não! De maneira nenhuma; eles não sabem. Inclusive os alunos trabalham 
dentro do limite da capacitação deles. Cada um faz, produz o que pode. Ninguém 
nem... A gente não comenta com eles por questão, na maioria das vezes pra socializar 
também. 
 
20) Você tem algum prazer ou mesmo alguma angústia em relação ao seu trabalho com o 
DM? 
Não. É muito prazeroso trabalhar com o DM porque é... são crianças; eu falo crianças, até são 
todos adolescentes, mas são crianças que te respeitam muito. Eles têm muitos limites, limite 
em responsabilidade, em não responder. Então é muito gostoso trabalhar com eles, eles são 
muito afetivos também.  
 
21) E em relação ao currículo, porque você me falou que as suas atividades são adaptadas 
para eles. E o currículo? 
A gente tenta, na medida do possível, seguir o currículo. Mas às vezes a gente trabalha mais 
os temas transversais, né? Porque puxa pra nossa realidade, pra realidade dele, que ele vive. 
É mais fácil a assimilação, mas quando o currículo tem que ser deixado de lado, a gente 
deixa porque a realidade em sala de aula é diferente do que a gente aprende nos cursos de 
graduação que a gente faz. Sempre tentando buscar pra realidade deles porque é isso que 
eles precisam. 
 
22) E a sua avaliação, como é feita? 
A avaliação é feita continuamente, em sala de aula. A avaliação escrita, que eles fazem ao 
final do bimestre, ela não tem peso maior sobre a avaliação contínua feita em sala de aula 
porque a gente sabe da limitação de cada um, da capacidade de produzir. Ela é elaborada de 
forma diferente também. Quando não, quando é uma sala em que o DM está mais 
desenvolvido, é capaz de ter um raciocínio crítico até certo ponto, a gente deixa que eles 
façam a mesma pra eles não se sentirem completamente diferentes ou excluídos. Então a 
gente tem que pensar em tudo isso. 
 
23) Como você aplica suas avaliações? Como elas são desenvolvidas? 
As avaliações dos alunos com necessidades especiais são todas feitas à parte. Você faz a 
avaliação de acordo com que o aluno produziu em sala de aula. 
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24) Elas são adaptadas? 
São adaptadas, cada avaliação é adaptada pra um tipo de necessidade especial. 
 
25) São só provas escritas? 
Não. São avaliações orais, que alguns até aproveitam melhor a oralidade do que a escrita, são 
avaliações de colagens. Todo tipo de produção que o aluno faz é avaliado em sala de aula 
como nota também. 
 
26) São seis pontos que eles têm? 
São seis qualitativos, que eles aproveitam nessa área. 
 
27) Alguns deles têm noção de que a prova é diferente? 
Alguns têm, têm sim noção de que a prova deles é diferenciada e que eles estão sendo 
avaliados de maneira diferente. Porque alguns deles têm deficiência mental, também têm 
alguma deficiência motora, então não podem escrever tanto quanto os outros. O que a gente 
tem que fazer é dar segurança pra ele, que está fazendo a avaliação. Então às vezes ele nem 
percebe que a avaliação dele é diferente da dos demais. O que a gente já trabalha há muito 
tempo, o deficiente mental da escola de muito tempo, ele sabe que a prova dele é 
diferenciada. 
 
28) E eles questionam? 
Não, eles não questionam o porquê, até porque a escola trabalha a inclusão há vários anos. 
Então eles já são preparados nesse sentido. 
 
29) E o dito normal, não reclama, não te questiona pela outra prova ser mais fácil do que a 
dele? 
Quando os alunos são novatos na escola, eles questionam sim e reclamam muito, mas a gente 
trabalha também com eles esse lado do auxílio, da ajuda, e eles vão entendendo mais e 
aceitando. 
 
30) Os DMs podem ser reprovados? 
Podem sim. Se eles se recusam a fazer todas as atividades, eles não produzem nada. Então 
eles podem ser retidos na série, pra que possam ter mais um pouco de responsabilidade e 
também integração de grupo, porque se você propõe uma atividade, passa a todos e só um não 
faz, ele pode sim ficar retido. 
 
31) Já aconteceu na sua disciplina? 
Ainda não. 
 
32) Em relação ao professor de apoio, como é que você considera esse profissional nas suas 
aulas? As funções que ele tem? 
Esse profissional é muito importante em sala de aula porque ele atende diretamente os 
deficientes e, às vezes, quando você está atendendo um grupo de ditos normais e o outro 
precisa de auxílio, é ela que vai auxiliar pra mim. Então, da mesma maneira quando uma sala 
é muito numerosa, ela precisa de um professor de auxílio, o professor de apoio vem e dá 
suporte pra nós enquanto a gente atende os outros alunos. 
 
33) E durante a avaliação, qual é a função dele? 
Ele interpreta as questões. De maneira nenhuma ele responde a prova do deficiente, de 
maneira nenhuma. E ele só auxilia até ele chegar à resposta. 



 138

34) Se esse profissional de suporte, como você falou, fosse retirado de sala, se não fosse 
existir mais, o que você acha que ia acontecer hoje? 
Os alunos iam ficar em defasagem de conteúdo e em defasagem de ajuda porque não dá pra 
conciliar as duas coisas ao mesmo tempo sem o profissional de suporte. 
 
35) Você acredita que possa desencadear uma relação de comodidade ou de dependência do 
portador de deficiência mental em relação a esse profissional de apoio? 
É claro que pode acontecer. Se o profissional não for assim, extremamente cauteloso, ele 
causa a dependência no aluno, porque o aluno passa a se sentir assim: “eu vou fazer, mas aí a 
professora de apoio vem e responde pra mim, eu só vou copiar”. Então, se ela não tomar 
cuidado, ele apenas transcreve. 
 
36) Como você vê este processo de inclusão? 
Eu vejo o processo da inclusão no nosso país um pouco lento. Na nossa escola está muito à 
frente, por ser uma escola inclusiva há vários anos, os alunos têm uma aceitação muito boa, a 
relação entre eles é muito amistosa, eles ajudam... têm uma cooperatividade muito grande. A 
inclusão aqui no Emília é um processo quase natural. Ninguém bate na tecla inclusão. A gente 
faz os estudos que são propostos para tentar melhorar cada dia mais, mas o processo é natural. 
As crianças são introduzidas nas salas de aula, tanto os DMs quanto as outras deficiências, 
com naturalidade. Ninguém ressalta: “olha, o fulano está aqui, mas ele tem que ser tratado 
diferente”. De maneira nenhuma. Eu, para mim, até acho que a inclusão não é tratar diferente. 
Se ele tem que passar por dificuldades iguais aos outros alunos também pra saber que todo 
mundo tem os altos e baixos. 
 
37) Isso que você colocou é um aspecto positivo. Você vê algum aspecto positivo para o dito 
normal em relação à inclusão? 
Vejo, porque eles exercitam também a capacidade de caridade, de auxiliar o próximo. Eles 
vêem a limitação do outro e vêem a deles também. Porque o dito normal, às vezes, tem mais 
dificuldade em determinada disciplina do que o deficiente mental, porque ele pode ter uma 
facilidade maior em determinada disciplina que o “normal” não tem. 
 
38) E aspecto negativo, você acha que tem algum para o deficiente mental ou para o 
“normal”? 
Eu... sinceramente não vejo aspecto negativo na inclusão. Não vejo porque eles têm que se 
socializar. A gente não vive mais... 
 
39) Como se dá o relacionamento entre os ditos normais e os DMs na sua aula, na hora do 
recreio? Como você vê o relacionamento entre eles? 
Como eu já havia dito, eles têm uma relação de muito carinho com os meninos. São 
superprotetores, eles auxiliam, eles ajudam, eles às vezes percebem além de nós. O professor 
do ensino médio, ele está na sala durante 50 minutos, os colegas não, eles estão a manhã 
inteira, então até passa algum detalhe despercebido por nós que o coleguinha dele vai lá e 
fala: “ó, professora, fulano tá assim, assim, assim”. Então é uma relação de muita amizade, de 
muito respeito. 
 
40) Existe alguma atividade de que só o “normal” ou só o mental participa na sua 
aula?  
Não, as atividades são feitas pra que todos participem, para que ninguém fique excluído do 
processo. 
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41) Em relação à escola e o relacionamento com os pais desses alunos, como você vê isso? 
Os pais dos alunos são sempre convidados a participar do processo. Eles estão sempre 
interagindo conosco, quando a gente precisa da ajuda deles, eles estão prontos a nos ajudar. 
Então a relação entre pai e escola, ela é muito aberta. Os pais podem participar com 
freqüência da vida escolar do filho. 
 
42) As reuniões são feitas juntas? 
Juntas. A gente não separa. E quando precisa falar alguma particularidade, aí eles chamam em 
particular, como acontece com qualquer outro aluno, mesmo com o dito normal. 
 
43) Você vê alguma diferenciação do pai de um DM com o pai de um “normal”? 
Eles são mais participativos. Eles têm uma preocupação maior até mesmo por causa dos 
limites que eles têm. Das limitações, então eles participam mais, perguntam mais, querem 
saber como pode melhorar o aprendizado, vêm para falar que está tomando tal medicamento 
e, então, às vezes não vai produzir, vai querer dormir. Então eles participam mais. 
 
44) E no caso de um pai de um DM e o pai de um “normal”, eles entre si, na questão do 
relacionamento entre eles, você vê alguma coisa, você vê alguma indiferença? 
Não vejo relacionamento de indiferença. Eles são... todos os pais, 100%, a gente não pode 
falar que eles aceitam, que ainda há parcela da população que não aceita as diferenças. Mas na 
grande maioria, felizmente aqui na nossa escola eles até se ajudam mutuamente. 
 
45) Alguma outra consideração que, às vezes, eu não tenha te perguntado e você acha 
importante fazer? 
Acho que as perguntas abrangem muito da inclusão; e só sabe realmente o que é inclusão 
quem trabalha com ela. É muito difícil chegar numa escola que não tem apoio; o apoio que a 
gente tem aqui pra trabalhar com o aluno incluso, né? Porque não sabe as metodologias, não 
sabe que tem que ser diferenciada, até que limite a gente pode trabalhar. Então, a ressalva que 
eu faço é só neste sentido: de que as escolas deveriam preparar todos os profissionais; mesmo 
que não tenha um DM hoje na escola, você tem que preparar o seu profissional porque amanhã 
pode ter, e ninguém sabe fazer nada. 
 
 
 
— Professor 4  
 
1) Qual é sua formação? 
Eu fiz Pedagogia; primeiro Magistério, depois Pedagogia. 
 
2) Quanto tempo tem que você trabalha no Magistério? 
Dezenove anos. 
 
3) E há quanto tempo você trabalha com o portador de deficiência mental?  
Seis anos. 
 
4) Como foi enxergar a inclusão pela primeira vez? 
A princípio é assustador, porque você acha que não consegue, você fica perdida, é 
impressionante, é assustador. 
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5) Você acha que hoje sua mentalidade em relação a esse processo de inclusão mudou? 
Hoje a minha mentalidade em relação ao processo de inclusão mudou totalmente, totalmente 
mesmo, não tem problema nenhum, não tem dificuldade nenhuma. 
 
6) Você acredita realmente no processo de inclusão? 
Acredito. Sabe por que eu acredito? Porque, de primeiro, com a exclusão, os deficientes 
tinham muita depressão, e a média de vida deles era muito pequena. E hoje em dia não, 
hoje em dia é uma pessoa normal, porque convive, a escola é o círculo social deles, 
porque o dia que não tem escola pra eles é uma tristeza, então eu acredito nesse 
processo, sim! A exclusão não, ela deprime, ela diminui a média de vida, eu acho triste 
mesmo. 
 
7) Fez algum curso relacionado com essa área? 
Fiz os cursos oferecidos pela subsecretaria [de ensino]. E aqui na escola, através também do 
pessoal... os cursos são ministrados pelo pessoal da subsecretaria, às vezes em outra escola e 
também quando vem pra cá, naquele trabalho coletivo. Sempre aprendendo a trabalhar com 
eles de uma forma melhor. 
 
8) Você fez o curso de ensino especial? Que tipo de curso mais especificamente você fez? 
Eu fiz o de libras, é a linguagem de sinais para trabalhar com deficientes auditivos. Eu 
comecei um de braile, mas já não temos mais alunos com deficiência visual, agora que está 
começando uma nova turminha aqui no apoio com a Selma de manhã, que vão entrar para a 
escola ano que vem. Aí você não pratica muito, então eu já perdi quase toda a técnica. E pra 
poder trabalhar com o deficiente mental os cursos eram em termos de orientação, a gente 
sempre trocava muita experiência, todo o grupo e um aprendendo com o outro como que 
lidava com aluno deficiente mental. 

 
9) Como esses portadores de deficiência mental eram vistos nos cursos? Como eles eram 
tratados durante o curso? 
Muito especiais, as crianças. A gente sempre trocava muita experiência, o assunto é só eles, é 
um grupo fechado, então a gente está ali pra trocar experiências mesmo, e como alunos muito 
especiais, que a única coisa que precisam é de carinho, de atenção, que tem que ser tratados 
diferenciados, naquele conceito de você estar dando atenção especial a ele. Mas de uma forma 
geral, como um aluno normal. 

 
10) Havia material que vocês utilizavam lá? Que tipo de materiais? Eles repassaram algum 
material para vocês? 
Não. Esses cursos onde a gente via mais material já eram aplicados aqui na escola, no 
momento coletivo, a gente tem sempre umas paradas, pelo menos uma vez no mês, pra poder 
estar vendo atividades, jogos. Aí passam pra você uma apostila com as atividades; tem as 
professoras de apoio aqui na escola, da inclusão. Então está passando pra nós sugestões de 
atividades. 

 
11) E você utiliza esse material? 
Utilizo.  
 
12) Esses cursos te ajudaram ou ainda te ajudam? 
Ajudam. Ajudam sim. 
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13) Para você, como é trabalhar com o portador de deficiência mental? 
Olha, é muito bom no sentido em que você tá vendo a socialização dele. O rendimento dele é 
quase imperceptível porque leva anos pra você conquistar uma sílaba e tem muitas 
deficiências que você conquista essa sílaba hoje, com um ano de trabalho e quando é amanhã, 
ele não se lembra mais. Então é aquela coisa constante. Mas é bom vê-los se relacionar com 
os outros, são crianças normais. 
 
14) E o seu relacionamento com eles? 
É bom. É muito bom. Eu brinco muito, né? Então eles acham divertido esse jeitão. 
 
15) Você tem alguma dificuldade nesse trabalho?  
Não. Não tenho, não. 
 
16) Eles estão sempre participando de todas as atividades na sua aula? 
Varia muito do estado de espírito em que ele está naquele dia. Porque eles têm a sua 
individualidade, assim como todos os outros alunos também têm, mas eles são mais 
complexos. Mas sempre, sempre tem uns 60, 70% de desenvolvimento. Tem hora que tem 
alguns que não querem, então você tem que deixar, né? Porque ele tem o seu tempo, então 
você tem que respeitar isso dele. Tem dia que ele não quer nada e ele só abaixa a cabeça, deita 
em cima da mesinha e fica quietinho. Então você deixa e no outro dia também ele já quer 
trabalhar, entendeu? Aí vai indo... 
 
17) Em relação a suas aulas, como é a metodologia? 
Desenhos. Todo texto dado é através de desenhos. Depois ele é representado no quadro 
através de desenhos. 
 
18) Isso é só para o DM ou é para todos? 
Para todos. Não tem diferença nenhuma, não pode ter. A escola... eu vejo que não pode ter 
diferenciação. É pra todos. Fica mais fácil de entender, pra qualquer aluno. Mesmo que não 
fosse DM. Você trabalhar com desenho... você vai no quadro e desenha o que acabou de falar 
e pede pra ele reproduzir no caderno. Acabou! Grava, mas grava mesmo. 
 
19) Você tem algum prazer em trabalhar com esses alunos ou sente alguma angústia? 
Eu gosto de trabalhar com eles. Já tive oportunidade de estar em outro local pra trabalhar e, no 
entanto, achei que estava criando uma raiz, um vínculo aqui... Se tá bom aqui, é porque gostei. 
 
20) E o currículo, é diferenciado? 
É. Ele é trabalhado diferenciado porque tem que ser no nível que o aluno tem mais acesso. Ele 
é trazido mais pra realidade do aluno, então ele é diferenciado sim. Dentro do mesmo 
contexto.  
 
21) E sua avaliação?  
Ela é contínua, através dos rabiscos... Eu valorizo qualquer risco que eles fazem. Que alguns, 
é... que todos eles têm algo especial em que eles se destacam. Então ele não consegue se 
destacar na escrita, mas se destaca muito bem... alguns são só copistas, já não gostam de estar 
fazendo desenhos, estar lendo. Então você vai respeitando essa individualidade e vai 
valorizando tudo o que eles fazem. Tudo, até uma atitude, uma música. Ele não quer 
trabalhar, mas gosta de estar dançando, eu estou preparando um teatro, uma apresentação... e 
aí esse aluno, ele é interessado naquilo. Então ela é continuada mesmo e valorizando tudo o 
que eles fazem. 
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22) Que tipo de avaliações você utiliza em sala? 
Justamente por trabalhar com artes e gostar demais de arte, eu uso também a arte pra ciências, 
então todo capítulo é tirado e avaliado os desenhos deles. Isso você inclui todos sem exclusão 
nenhuma, aí depois só na hora mesmo de fazer atividade é que ela é diferenciada, na maioria 
das vezes é tudo junto, é uma só pra todos. 
 
23) E a prova escrita, a que eles fazem bimestralmente? 
Ela é elaborada de forma diferente, só de marcar, pintar, escolher, V ou F. É difícil pra eles 
até essa questão de estar relacionando uma coluna com a outra. É bem simples mesmo. Mas 
dentro do conteúdo, lembra do desenho, faz alguma coisa. Às vezes eu não consigo entender o 
que foi escrito. Eu primeiro, pra corrigir a avaliação dele, essa avaliação bimestral, eu olho 
primeiro de quem é a prova pra estar avaliando de acordo com a capacidade dele. Eles não 
têm média abaixo de 6,0 não, viu? Tudo o que você ensina, na hora ele é aproveitado e ele te 
mostra isso de alguma forma. 
 
24) Ela é adaptada para o DM? 
Sim, ela é adaptada pro DM, aí a avaliação... na hora do questionário já é diferenciado, porque 
o texto, o livro, ele traz uns questionários extensos, complicados até mesmo pros ditos 
normais, de difícil entendimento, mesmo de interpretação. Aí, já a partir da atividade, ela já é 
diferenciada, ela é montada com “ligue”, com “circule”, com “pinte”, com “desenhe 
novamente”, e a avaliação da mesma forma, tudo que foi aplicado nas atividades adaptadas é 
jogado na avaliação. 
 
25) O portador de deficiência mental tem noção que a prova dele é diferente? 
Raramente tem, é raro, só mesmo aqueles alunos que já estão assim do círculo mais evoluído, 
é que às vezes percebe, apela, emburra e que não quer fazer aquela, “não, essa eu não vou 
fazer, não; essa aqui é diferente”. Eu digo: “então tá, então, não vai, não vai!”. Aí depois a 
gente sempre procura uma outra forma de estar avaliando. Aqui, pra avaliar, sempre você tem 
que primeiro ler o nome que está na prova, pra depois você começar a corrigi-la. 
 
26) Então de certa forma eles questionam? 
Alguns já tiveram casos seguidos, já até mesmo de pedir que não, que não quer que seja. Aí 
eu entrego a prova normal e depois um carinho especial na hora de estar avaliando e fazendo a 
correção. 
 
27) E o dito normal? Não reclama da prova do DM ser diferente? 
Não, de forma alguma. Você precisa ver como que eles são solidários, protetores, ajudam, 
auxiliam, é fantástico! Então eles não questionam. 
 
28) Os portadores de deficiência mental podem ser reprovados? 
Não. Deficiência mental não. 
 
29) Como você vê esse processo de inclusão em si? 
Não sei se é porque a gente trabalha... quando foi pra eu poder vir trabalhar aqui, era difícil, 
diferente. Mas parece que eu me adaptei tão bem, parece que é um processo tão natural. A gente 
não pode é trabalhar separado, fazer um grupo... Agora, trabalhando com Ciências, vem nossa 
Feira de Ciências aí, eu não posso ter um grupo só deles, né? Nem que seja pra preparar algo bem 
simples, no nível que eles dão conta de estar expondo. Não, ele tem que estar em um grupo bem 
misturado mesmo porque senão não é inclusão, seria exclusão. 
30) Qual é o aspecto positivo que você vê para o DM em relação à inclusão? 
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Nossa, a socialização é fantástica. Eu, eu sempre tive comigo o seguinte, que eu acho que as 
crianças que não têm... o adolescente, o adulto que não tem oportunidade de estar aqui, eu 
acredito que eles morrem mais rápido de depressão. Isolados em casa, não conversam, não 
participam de nada. E a escola é um lugar tão ativo pra eles, estão sempre... o professor tá 
cobrando, fica bravo, cobra o tempo inteiro, até mesmo aquela participação dele pelo menos 
de corpo presente ali. Eu acho muito bom. Eu acho que se não tivesse a escola, eles teriam 
uma média de vida menor. Menor pela depressão, a depressão mata o deficiente, né? 
 
31) E em relação ao dito normal, um aspecto positivo que você acha em relação à inclusão? 
Não sei... eu vejo a forma como eles cuidam do deficiente. É uma coisa assim tão sem cobrança 
da gente porque eles vêem o quanto a gente abre mão na avaliação pra eles, e no entanto eles 
não cobram, eles auxiliam. É uma coisa assim bem do tipo: vou zelar, vou cuidar, vou tá junto; 
“não, professora, deixa que eu ensino, eu ensino...” Eu acho isso bom. Não precisa de você estar 
cobrando, nunca precisou. Nesses anos todos o aluno, o “normal”, ele oferece a ajuda e não 
cobra assim, alguns privilégios que você oferece para o DM. Muito bom mesmo, não vejo 
diferença, não. Eu, parece que já tem tanto tempo que trabalho aqui, acho que me adaptei tão 
bem que não me lembro como é outra escola. Acho que todas as escolas são assim. 
 
32) E aspecto negativo, você vê algum, tanto para o DM quanto para o “normal”?  
Não. Não. Muitas das vezes têm aspecto, aspecto negativo que eu vejo, não, que não é 
negativo. É a crítica das pessoas que estão de fora, entendeu? Já ouvi muitos pais falarem: 
“porque minha filha estudava aqui”. Mas isso eu acho que todos os outros pais também já 
escutaram de outras pessoas, de um vizinho, de um parente: “uai, mas lá não é uma escola 
só pra doido?”. Mas o que vai ensinar praqueles meninos e o que vai ensinar pra sua menina 
não vai ficar com o conteúdo defasado? Então eu vejo este aspecto mais negativo é pelas 
críticas das pessoas que estão de fora. Quem está aqui dentro não tem essa diferença, não. 
Eu vou te contar uma coisa: minha menina agora está lá no [Colégio] Félix... “Ah, mamãe, 
eu queria tanto ir pra outra escola.” Eu falei assim: “não meu bem, preocupa não, qualquer 
lugar que você for, você...”. Você precisa ver que espetáculo, não dá trabalho na escola nem 
deu aqui e nem ficou com conteúdo nenhum defasado, nada. É mesmo, o que eu vejo é só a 
falta de estar conscientizando mais essa população, essa comunidade que tá aí fora, né? Que 
está só por conta de te criticar, é. Mas aqui não, aqui é tudo muito bom, aqui é muito 
tranqüilo. 
 
33) O relacionamento entre eles você já me falou que é muito bom; e em relação à escola e 
aos pais dos DMs, como você vê esse relacionamento? 
É um relacionamento bom. Pra você que vai fazer este trabalho, deixa eu te contar como é que é, 
e você sabe porque trabalhou esses anos todos. O maior problema que eles têm é da aceitação da 
própria família, que não percebe que seu filho tenha deficiência. Então, até que a família tenha 
consciência disso, é muito difícil, até pra você tá falando com eles e eles estarem entendendo que 
tem que ter uma forma diferenciada de estar avaliando e valorizando o trabalho deles. 

 
34) E em reuniões, você já viu alguma diferenciação entre o pai de um “normal” e o pai de 
um DM? Alguma discriminação? 
Não, de jeito nenhum. Nenhuma. Nós tivemos um conselho de classe agora onde ficou 
professor, pais e alunos e não teve nada, nenhum comentário, nenhuma crítica, nenhuma 
cobrança. O pai mesmo que tem o filho... o pai do filho normal que estuda aqui, ele tem a 
consciência de que vai, de que caminha tudo bem junto. O problema mesmo é só a crítica do 
que não conhece o trabalho aqui. 
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35) Tem alguma atividade na sua aula que só o DM participa ou só o “normal” participa? 
Há alguma diferenciação? 
Não, não. A não ser, é claro, alguns pedacinhos da parte da leitura, que ela é complicada. Tem 
alguns DMs... porque nós não retemos o aluno, ele vai pra sétima série (eu estou lá agora na 
sexta), o menino está lá, o nosso aluno DM, agora está conhecendo as vogais, mas tem o 
professor de apoio do lado pra auxiliar. Aí, na hora da leitura, como é que é feita essa leitura? 
Eu peço pra ele apontar naquela frase ou naquele título, que é uma coisa maior, as vogais que 
eu já sei que estão trabalhando elas. Então é só essa atividade mesmo que é diferenciada 
mesmo, é a leitura. A leitura é complicada. 
 
36) Tem alguma outra consideração que você acha importante fazer? 
Uma coisa que eu acho importantíssima, mas que já foi citada, é a questão da socialização, do 
quanto é importante pela questão da depressão porque eu acho que ela entristece muito e aqui 
eles têm oportunidade. Eles são muito felizes, mas muito, muito... Crianças que chegam aqui, 
que estudavam em outra escola tinham vergonha de se comunicar através da libras e aqui, 
dentro de uns 15 dias, já mudaram a feição completa. Ele se sente em casa, no meio deles, não 
se sente mais discriminado porque tem... nós temos uma quantidade muito grande de alunos 
inclusos com os outros, misturadinhos. Eles se sentem muito bem. Logo, logo se identificam 
com o outro que tem a sua mesma deficiência. 
 
37) Em relação ao professor de apoio, como é que você considera esse profissional na sua 
aula? As funções que ele tem? 
Nossa, é fantástico! Eu passo o conteúdo e, na maioria das vezes, é ele quem adapta as 
atividades pra mim, eu dou só algumas sugestões, ela me pergunta como que seria melhor pra 
eu estar trabalhando aquilo, mas ela monta essas atividades, passa no caderninho individual, 
quando não prepara pra eu poder xerocar. É um auxílio e tanto. 
 
38) Como é a função dela durante a avaliação? 
A avaliação não tem ajuda nenhuma. Ele tem que ser avaliado com os conhecimentos dele, já é 
adaptada pra ele, ele tem que dar conta daquela prova, se ele não der conta dela sozinha, é porque 
ela não foi bem adaptada pros limites dele. Então, na hora da avaliação, eu peço pra elas 
interpretarem, eu faço a leitura, pros ditos normais. Faço a leitura deles também, que tem um grupo 
bom de cinco, seis alunos por turma; deixo sentarem-se mais próximos, na hora da avaliação, pra 
um estar dando segurança pros outros, porque durante as aulas normal eles são todos bem 
misturados, bem inclusos mesmo, aí depois na hora da avaliação, já deixo mais juntos, porque eles 
são bem inseguros e ficam ali mais pra poder estar interpretando. Depois vai fazer sozinho. 
 
39) Se esse profissional de apoio fosse retirado da sala de aula, o que você acha que 
aconteceria? 
Ai, dói. Ficaria assim, meio perdida, né? A gente trabalha... Não sei, muitos anos a gente 
trabalhando. Daria conta, mas seria uma coisa mais sofrida. Então é uma ajuda, é um colega 
que você tem ali mesmo, entendeu? Eu acho que é muito importante. 
 
40) Você acredita que essa relação do profissional de apoio em sala traz alguma comodidade 
para o portador de deficiência? 
Eu ainda não consigo avaliar eles muito bem, porque tem hora que eu acho que eles são muito 
preguiçosos, entendeu? Então eu acho que acomoda sim, porque o professor de apoio tem que 
estar o tempo inteiro instigando o portador de deficiência a fazer as atividades; então, às vezes 
se você fosse mais duro, só o professor de forma geral, ele tinha que dar um jeitinho de se 
virar. E aí às vezes ele escora um pouquinho, acho que ele fica acomodado sim. 



 145

41) Alguma outra consideração? 
Não. 
 
 
 
— Professor 5 
 
1) Qual sua formação profissional? 
Letras, português e inglês. 
2) Qual é seu tempo de magistério? 
Eu sou contratada. No estado, tem dois anos, e prefeitura uns quatro anos. 
 
3) E o tempo que você trabalha com portador de deficiência mental? 
Está completando um ano. 
 
4) Como foi para você enxergar a questão da inclusão pela primeira vez? 
Eu acredito que eles possam compreender, superar alguma deficiência no sentido da 
aprendizagem. 
 
5) Você acha que no início era diferente seu posicionamento em relação ao início do 
processo de inclusão?Era diferente seu pensamento? 
Não. Não era. 
 
6) Então você acredita que possa haver alguma melhora para o aluno com a inclusão? 
Acredito! Inclusive nós temos dois novos na sala que estão se sobressaindo muito bem, estão 
bem desenvolvidos, tiram quase nota máxima. 
 
7) Você fez algum curso relacionado com a área em ensino especial?  
Não. Não fiz, não! 
 
8) O que é para você trabalhar com portadores de deficiência mental? 
Olha, eu me sinto muito feliz de saber que eu fui escolhida, e com eles a gente aprende também 
bastante, e na hora que a gente vê que eles estão desenvolvendo, é gratificante pra mim. 
 
9) E seu relacionamento com eles? Como é?  
É bom, a gente se apega muito, a gente sente falta quando algum falta à aula. É um bom 
relacionamento entre nós. 
 
10) Você tem alguma dificuldade em trabalhar com eles? 
A gente sente [...], se a gente ensina, talvez amanhã ele esquece, não são todos, mas alguns. É 
nessa área aí que eu fico preocupada, mas eu acho que todos professores devem sentir o mesmo. 
 
11) E como você resolve essa questão? 
Leitura é constantemente, diariamente com eles, relacionada com eles, mesmo individual. 
 
12) Eles participam de todas as atividades em sala de aula? 
Participam, mas de atividades adaptadas ao conteúdo co-relacionado com o que o 
professor passa, o professor regente passa, então a gente trabalha com essas atividades 
adaptadas. 
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13) E tem alguma atividade que só eles participam ou só os ditos normais participam? 
Alguma atividade que, por exemplo, na sala de aula vocês dão uma atividade que é só para o 
aluno dito normal, e outra só para o dito deficiente mental? Tem alguma atividade separada? 
Não. Não lembro, não. 
 
14) Você sente algum prazer ou alguma angústia em relação ao seu trabalho com eles? O 
desenvolvimento desse trabalho? 
Eu me sinto feliz em saber que eles estão aprendendo. Quando eles não aprendem é que eu me 
sinto meio angustiada, no sentido assim de eles esquecerem, por que isso aí é normal, amanhã 
a gente volta a explicar novamente o que o professor regente explicou e a gente continua. 
15) Como você percebe o relacionamento do aluno dito normal dentro da sala com o 
portador de deficiência mental? 
Se olhar na aparência, você não percebe nada. Mas se você olhar no sentido de aprendizagem... O 
relacionamento entre eles é bom, só que eles se direcionam mais uns com os outros, DM com DM. 
E a gente sempre tenta colocá-los junto com os outros meninos pra haver inclusão. 
 
16) E no recreio, na escola de um modo geral, como é visto esse relacionamento entre eles? 
É normal também, eles gostam muito de conversar uns com os outros. 
 
17) Mas eles ficam mais nos grupinhos deles? Você quer dizer deficiente mental com mental? 
Não, na minha sala geralmente eles se espalham um pouco. É só um ou dois, na minha sala 
tem onze DMs. Mas é só um ou dois que ficam mais juntos. 
 
18) Você percebe o relacionamento dos portadores de deficiência mental com os pais de que 
maneira? 
O que eu já tive contato, parece que são muito assim, apegados. 
 
19) A escola proporciona algum tipo de relacionamento com a família? Como isso é feito? 
Proporciona. Sempre está direcionado a chamar os pais pra conversar, sempre tem alguma 
reunião pra colocar, sempre que precisa chama os pais em alguma reunião. 
 
20) E essas reuniões com os pais são feitas juntas? 
Não. Geralmente mais individual. Assim, conversa... Esse ano mesmo não teve, não. Teve 
assim... Parece que teve uma reunião sim, este ano teve uma reunião. 
 
21) Mas, por exemplo, os pais dos DMs junto com os pais dos “normais”? A reunião é feita 
junto com todos eles? 
Sim. Os pais dos DMs e os pais dos “normais”. 
 
22) Você já viu algum relacionamento de discriminação, algum preconceito, de um pai de um 
“normal” com um pai de um DM? 
Não, não percebi ainda não. 
 
23) O que você poderia me citar como aspecto positivo da inclusão para o portador de 
deficiência mental? 
É um incentivo pro professor regente e pro professor de apoio, ele se sente mais lisonjeado e ele 
desenvolve força pra desenvolver mais rápido suas tarefas, tanto um incentivo escrito quanto o oral. 
 
24) E algum aspecto negativo que a inclusão oferece ao portador de deficiência mental? 
Desde que o professor aplica a atividade adaptada, não existe o aspecto negativo. 
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25) E para os ditos normais, você percebe alguma diferença na sala, algum aspecto positivo 
direcionado ao “normal” quando tem um incluso portador de deficiência mental? 
O aluno dito normal na minha sala é bem aceito, ele ajudam bastante os DMs. 
 
26) Tem algum aspecto negativo? 
Desde que o professor dê a atividade adaptada, não existe aspecto negativo. 
 
27) O que você acha que poderia acontecer dentro da sua função enquanto professor de 
apoio se fosse retirado esse profissional de sala? 
Ah, seria um trabalho muito difícil pro professor regente, porque o apoio ajuda muito, os DMs 
precisam muito de apoio. 
 
28) Você acha que o professor de apoio dentro da sala causa uma certa comodidade para o 
deficiente mental pelo fato de vocês estarem ajudando? 
Não, a gente precisa direcionar, mostrar o caminho pra eles trabalharem, não é fazer 
para eles, não. Mostrar o caminho. Dar atividades adaptadas e os deixar desenvolver, 
mostrar pra eles que existe essa flexão, que eles têm que pensar e desenvolver essa 
atividade. 
 
29) Qual sua função no processo de inclusão como todo? 
Eu sou a professora de apoio, que dá apoio a eles pro que eles precisarem. 
 
30) E sua função em sala de aula especificamente? O que você faz? 
Na sala de aula, a gente mostra o caminho. Se precisar da leitura, a gente inicia a leitura, 
deixa que eles lêem da maneira deles e atende às necessidades do aluno. A não ser que o 
aluno vai fazer uma avaliação, [por]que a gente faz uma leitura da avaliação, a gente lê 
novamente, a gente antes do professor regente, depois lê a gente, [o professor de] apoio lê a 
avaliação e deixa que ela resolva. 
 
31) Você faz essa leitura individual? 
É individual. Vai em cada um dos meninos faz a leitura e ajuda na questão da prova, mas não 
responde. 
 
32) Qual é o tempo que você tem com experiência na inclusão? 
Vai fazer um ano agora. 
 
33) E como professor de apoio? 
Um ano também. 
 
34) Você teve alguma preparação para ser professora de apoio? 
Não, eu já tinha experiência porque eu trabalho no CAPS [Centro de Apoio Psicossocial] com 
DMs também, aí encaixou. 
 
35) Então não teve nenhum tipo de formação anterior? 
Não. 
 
36) Você quem escolheu ou foi escolhida para exercer essa função? Algum motivo especial? 
Fui escolhida. Eu já trabalhava no CAPS com DMs e já tinha experiência, e a subsecretária 
havia me chamado pra trabalhar com eles. 
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37) Tem alguma consideração que você queira falar em relação ao processo de inclusão e ao 
seu trabalho como um todo? 
Eu acho que é um trabalho pra mim gratificante, espero que continue. 
 
 
 
— Professor 6 
 
1) Qual é sua formação profissional? 
Sou formado em licenciatura plena em Educação Física. 
2) Qual é seu tempo de magistério? 
Catorze anos. 
 
3) Há quanto tempo trabalha com portadores de deficiência mental? 
Já há 12 anos. 
 
4) Como foi enxergar o processo de inclusão pela primeira vez? 
No primeiro momento, é um sentimento até de... é uma expectativa assim, pela própria 
dificuldade, você fica meio preocupado, receoso pela dificuldade que se possa encontrar em 
trabalhar com os dois grupos: o dito normal e o outro não; é aquela coisa de, em um primeiro 
momento, é de receio. 
 
5) E hoje, tem uma visão diferenciada? 
Hoje completamente, hoje a visão é outra, embora você tenha às vezes metodologias distintas, 
mas a visão é totalmente ao contrário, é possível trabalhar junto e não existe mais aquele 
receio. 
 
6) Então você acredita realmente no processo de inclusão? 
Acredito. Acredito que seja possível, sim, trabalhar o deficiente mental com os ditos normais. 
Basta que se tenha suporte, metodologias específicas. 
 
7) Tem algum curso relacionado com a área? 
Tenho um curso de especialização para portadores de deficiência que eu fiz em 1991, na UFU 
de Uberlândia. 
 
8) Praticamente se tratava do que o curso? 
O curso abordou temas nos dois primeiros módulos. A deficiência como um todo: visual, 
mental, auditiva e física; no último módulo, a específica. Eu particularmente optei pela 
deficiência auditiva. 
 
9) Como eles vêem o portador de deficiência no curso? 
No curso, boa parte dos alunos [professores] já atuava com o portador de deficiência [...]. 
Então eles eram muito abertos em relação a isso, todos os participantes do curso. Agora, por 
parte da organização, professores etc., eu percebi que às vezes tinham conhecimentos 
teóricos, mas que não haviam vivenciados na prática. 
 
10) Que material eles utilizavam nesses cursos? 
Nós trabalhamos com livros de alguns professores do próprio curso, apostilas prontas, algum 
material pronto, mas muita pesquisa, fontes de diversos autores nacionais, principalmente 
nacionais que atuaram na área. 
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11) Você aproveita ou aproveitou esse material? 
Aproveitei bastante, no início então das minhas atividades com o portador de necessidades 
especiais, eu aproveitei muito. 
 
12) O que é para você trabalhar com o DM? 
Com o DM, no primeiro momento foi um desafio. Hoje eu posso dizer que faz parte da minha 
rotina de trabalho. É lógico que a gente se depara com situações ainda novas, com certas 
dificuldades e que, às vezes, você tem que ter um cuidado maior, uma habilidade até pra 
resolvê-las. Eu particularmente considero até muito prazeroso. 
 
13) Como é seu relacionamento com eles? 
Posso definir como muito bom ou até um pouquinho além, porque, na verdade, em termos de 
professor, ele tem que se igualar. Você como professor não dá pra tentar alcançar um nível, 
puxar muito uma fase ou um estágio que eles não podem te acompanhar, então eu procuro 
entrar no meio, na conversa, no nível do diálogo deles, e as atividades. 
 
14) Eles participam de todas as atividades de educação física? 
Não. Eu, na verdade, eu trabalho, não tem atividades diferenciadas. Às vezes na metodologia a 
gente altera, diferencia alguma coisa, mas as atividades são as mesmas, às vezes tem restrição 
sim, em algumas atividades, e aí a gente procura... às vezes eu deixo que eles sugiram algumas 
atividades, e, dentro dessa atividade, eu procuro desenvolver o conteúdo que eu tinha, que eu 
queria abordar naquela aula, adaptando. Na verdade, é uma adaptação. 
 
15) Você está me falando que suas metodologias são adaptadas; como você chegou a 
trabalhar isso? 
Olha, você vai descobrindo. É lógico que na especialização, em alguns cursos que eu fiz, nós 
tivemos algumas orientações pra ter essas metodologias diferenciadas. Quando eu digo 
metodologia diferenciada é porque você tem que adaptar. Na educação física, a exigência é 
que você tem um gesto motor pra um aluno dito normal, é uma; e a que você tem pra um 
outro aluno DM, deficiente físico e auditivo às vezes é outra, pela limitação dele. Às vezes a 
gente tem que tomar um certo cuidado até. [...] não é o caso mais de avaliação nem avaliar 
esse rendimento, então é por isso que eu adapto um pouco as atividades pra que eles possam 
fazer e até pra que eles não se sintam também em comparação com demais colegas. Então eu 
procuro valorizar aquilo que os alunos fazem. 
 
16) Você sente prazer em trabalhar com esses alunos ou tem alguma angústia em relação ao 
desenvolvimento do seu próprio trabalho? 
Às vezes a gente se sente angustiado, até por alguma limitação em alguns casos onde você tem uma 
turma bastante heterogênea e você tem alunos com limitação, principalmente se for limitação física. 
Às vezes, nesse momento você tem dificuldades em trabalhar esse aluno com o grupo. Em se tratando 
do deficiente mental, não; a angústia talvez é a questão da inclusão, em que a gente trata a inclusão de 
que ele conseguisse realmente acompanhar o grupo mais naturalmente, mas isso a própria deficiência, 
a limitação que ele tem que gera essa dificuldade, mas pra isso cabe a escola criar os recursos como 
tem o profissional de apoio pra estar facilitando. Na verdade, é um agente facilitador. 
 
17) Você utiliza esse profissional na sua aula? 
Na minha aula, em alguns momentos sim; na verdade, na área da educação física nós somos 
até privilegiados por trabalharmos com o corpo, com o gesto motor, isso facilita muito a 
comunicação e o auxiliar de apoio; ele tem atuado mais nas minhas aulas com o deficiente 
auditivo, com o deficiente mental ele é dispensado. 
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18) Como você aplica suas avaliações em relação ao portador de deficiência mental? 
Nós temos avaliação prática, que é a participação do aluno nas aulas; isso é a participação, 
não é a avaliação de rendimento. Então eu levo muito em questão o fato de estar participando, 
de fazer dentro das suas limitações. Na parte teórica e produção, às vezes produção de 
trabalhos, textos, a parte também de atividades em grupo de quando nós trabalhamos o 
coletivo, interação, principalmente a interação do dito normal com o portador de necessidades 
especiais. 
 
19) Esses trabalhos escritos são diferentes dos que você dá para os ditos normais? 
Não, os trabalhos são os mesmos. Porém, como eu trabalho com grupos, os grupos são 
distintos. Eu não coloco só o grupo de ditos normais com o portador de necessidades 
especiais, na verdade eu mesclo para que possam fazer o mesmo trabalho e, é lógico, a 
produção dele tem que ter uma análise crítica distinta. 
 
20) Os portadores de deficiência mental podem ser reprovados na sua matéria? 
Podem, eles podem ser a partir do momento que realmente não participarem das atividades. 
Assim como outra disciplina. 
 
21) Já aconteceu de alguma reprovação? 
Não, ainda não tive esse caso. 
 
22) Como você percebe a questão do relacionamento do aluno dito normal com aluno 
portador de deficiência mental na sua aula? 
O relacionamento entre eles eu tenho percebido que exige uma aceitação e existe uma rejeição 
por parte de alguns também em alguns casos, algum aluno dito normal e também algum aluno 
portador de necessidades especiais que têm um relacionamento mais difícil. Isso então é geral, 
eu digo que é normal entre aspas porque é como todo mundo, tem aquele membro ali, no grupo 
de deficiência mental por exemplo, tem um que tem uma certa rejeição dentro do grupo, assim 
como nos outros grupos, então existe essa diferenciação. Mas no geral aqui na escola a 
aceitação é muito boa por parte dos alunos em relação aos portadores de necessidades especiais. 
 
23) E o relacionamento dos portadores de deficiência com os pais, como é que você percebe 
isso? Você tem algum contato? 
Olha, o contato nosso é muito pouco com os pais, na verdade é, às vezes, em conselhos de 
classe, mas é muito pouco; o aluno vem, e os pais não são muito freqüentes. 
 
24) Quando a escola faz reuniões, elas são feitas tanto para os pais dos DMs quanto para os 
dos ditos normais? 
As reuniões são juntas, e é claro que tem algumas reuniões específicas quando se vai tratar, 
abordar o assunto específico da inclusão, por exemplo. Portador de necessidade especial, às 
vezes o grupo de DM, ou grupo de DA pode acontecer alguma reunião específica nesse ponto, 
com aqueles pais, mas no geral as reuniões são juntas. 
 
25) Você já observou algum relacionamento diferenciado de um pai de um “normal” com um 
pai de um DM? Discriminação, preconceito? 
É até uma questão delicada da gente abordar, mas a gente sabe que existe, não posso citar pra 
você assim, que eu tenha presenciado um fato, mas a gente já percebeu isso na fala de alguns 
pais em determinadas ocasiões. Mas entendemos, a escola entende isso, que a partir do 
momento que a escola é uma escola inclusiva e os pais dos alunos ditos normais matriculam 
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os alunos nessa escola, é porque a visão deles é diferenciada, eles não têm, pra eles isso não 
faz diferença. 
 
26) Você poderia mencionar alguns aspectos positivos que a inclusão oferece ao portador de 
deficiência mental? 
O principal deles eu acho que é essa interação social. Essa socialização, o fato de ele estar 
socializando, estar convivendo no meio. Na verdade, na sociedade que ele vai encontrar fora 
da escola também. E o papel da escola também é este; é de torná-lo mais independente 
possível na sociedade. Então, pra mim, isso é fundamental. 
 
27) E algum aspecto negativo? 
Abordar aspectos negativos é sempre mais difícil. Mas temos, ainda tem, por menor 
que seja ainda existe uma discriminação ou uma diferenciação, talvez em termos, 
seria melhor diferenciação; e no trabalho do profissional, dos professores com esses 
alunos, a questão da avaliação, eu acho que ainda somos limitados, em termos de 
avaliação pra que tenhamos uma avaliação até mais justa, com esses alunos, então 
acho que isso já é um fato negativo. Em questões de recursos, materiais que a 
instituição ainda não dispõe pra que a gente possa realmente desenvolver um trabalho 
ainda melhor. 
 
28) E para os ditos normais, você percebe alguma diferença na sala, algum aspecto positivo 
direcionado ao normal quando se tem um incluso portador de deficiência mental? 
Olha, eu acho importantíssimo o ato de aceitação, como esse aluno tem aceitado o outro que é 
dito diferente, e isso é para mim fundamental porque existe essa aceitação. Então eu acredito 
que a gente esteja trabalhando esse aluno pra aceitar o outro, independentemente de fatores 
raciais, deficiência, diferenças que ele possa apresentar. 
 
29) E algum aspecto negativo para o normal? 
Olha, eu não vejo. O fato de ter um aluno, um colega portador de necessidade especial 
dentro da sala, porque poderia questionar o fato do trabalho do professor, às vezes, o ritmo 
ser mais lento, mas quando existe um profissional de apoio também, então eu realmente não 
vejo isso. 
 
30) E no processo de inclusão como um todo, quais aspectos positivos você poderia me 
destacar? 
Olha, como um todo é realmente o fato de você dar a oportunidade desse aluno estar 
convivendo com o grupo, pode ser dito um grupo de iguais porque ele tem uma limitação, 
mas ele não é diferente, ele pode ter uma aprendizagem mais lenta em tudo; mas é o fato 
desse aluno ter oportunidade, o fato dele estar numa escola com outras crianças, com outros 
alunos iguais a ele, embora ele tenha essa limitação na aprendizagem ou motora ou auditiva, 
ou visual. Então, eu acho isso aí é muito forte. 
 
31) Tem algum aspecto negativo? 
Negativo, às vezes as condições, também o fato da escola não ter as condições necessárias pra 
desenvolver um bom trabalho de inclusão, porque a inclusão não é fácil. Trabalhar a inclusão 
realmente é um desafio, e quando eu falo em condições: qualificação de profissionais, 
recursos físicos, materiais adequados pra que você possa desenvolver um bom trabalho. 
 
32) Você me falou que não trabalha com professor de apoio? 
Na minha área em algumas aulas mais voltadas para o deficiente auditivo. 
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33) Na sua opinião, se fosse para tirar o professor de apoio da sala de aula, hoje o que você 
acha que isso ocasionaria? 
Eu particularmente não concordo, eu acho que nós precisamos muito desse profissional. 
E agora tem que tomar um cuidado pra que o aluno não se torne dependente desse 
profissional, ele tem que ter uma função muito bem definida, muito clara pra que o 
aluno não se acomode, mas ele ainda é fundamental, ele é realmente como o próprio 
nome diz: um apoio, um suporte para o professor, devido justamente à heterogeneidade 
da turma. 
 
34) Tem alguma outra consideração que você acha importante destacar? 
Eu tenho observado principalmente porque eu trabalho com o DM a formação de alguns 
grupos, às vezes em algumas atividades práticas o grupo tem se isolado, não devido à rejeição 
do restante da turma, mas mais por um fator assim de afinidade, eles têm mostrado assim, às 
vezes pelos temas, pelos próprios assuntos deles e às vezes eles se isolam, podem até 
desenvolver a mesma atividade que eu esteja trabalhando em quadra na parte prática, mas eles 
vão pra uma outra área desenvolver aquela atividade, e ali estão brincando e conversando, 
então eu acho que é mais pela comunicação até. 
 
35) Mas alguma outra consideração? 
Acho que era isso, e assim frisar que o trabalho da inclusão, ele é muito prazeroso pra quem 
atua. Por mais difícil e desafiador que seja, a gente aprende a cada dia uma coisinha nova, um 
pouquinho mais. 
 
 
 
— Professor 7 
 
1) Qual é sua formação profissional? 
Estou terminando [o curso de] Matemática. 
 
2) Qual é seu tempo de magistério? 
Cinco anos. 
 
3) E o tempo que você trabalha com o portador de deficiência mental? 
Desde que eu entrei aqui, há cinco anos; toda a época teve. 
 
4) Como foi para você enxergar o processo de inclusão a princípio? 
No início é difícil, a gente fica um pouco receoso, [sobre] como trabalhar, como fazer pra que 
eles tenham um aproveitamento melhor. Mas depois vai acostumando. 
 
5) Hoje seu posicionamento é diferenciado ou não em relação a essa inclusão? 
Hoje é totalmente diferenciado, a gente percebe que eles podem aproveitar muito mais que a 
gente pensava que eles poderiam, tem uns que [...] se sobressaem. 
 
6) Você acredita realmente no processo de inclusão? 
Acredito! Acredito e muito. 
 
7) Tem algum curso relacionado com a área? 
Acadêmica? Eu não conheço. Mas direto tem minicurso para nós, palestras, esse tipo de coisa 
tem sim. 
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8) Esses minicursos que você mencionou tratam ou tratavam de que mais especificamente?  
Como trabalhar com eles de uma forma diferenciada ou facilitar pra mexer com eles, trabalhar 
com eles. 
 
9) Eles te ajudaram de alguma forma? Ou te ajudam até hoje? 
Ajudaram e até hoje ajudam; temos que fazer relatórios, temos que fazer atividades 
diferenciadas, tem as professoras aqui, é só chegar e elas ajudam a gente. 
 
10) Como eram vistos os portadores de deficiência mental nesses cursos? 
Desculpa, não entendi. 
 
11) Como eles viam, tratavam o portador de deficiência mental nos cursos? 
Superbem, normal, como trataria qualquer outro tipo de pessoa. 
 
12) Que materiais vocês utilizavam durante esses cursos? 
A gente usava materiais didáticos diferenciados, brinquedos pra coordenação motora, quebra-
cabeça, esse tipo de coisa. 
 
13) Até hoje você aproveita esse tipo de material ou já aproveitou em alguma época? 
Aproveito. 
 
14) O que é pra você trabalhar com o portador de deficiência mental? 
Olha, gratificante! A gente tem certos alunos com quem a gente aprende muito mais do que 
eles, do que eles aprendem com nós; temos uma troca de experiência, é muito gratificante. 
 
15) E o seu relacionamento com eles? 
É ótimo, é bom demais! 
 
16) Você tem alguma dificuldade? 
Com relacionamento não, nenhuma! 
 
17) Você já teve alguma dificuldade em trabalhar com eles ou a questão de relacionamento? 
Algum dia já teve alguma dificuldade? 
Como eu já te falei no início, a gente fica um pouco receoso, com medo; aí, no início sim, um 
pouco... Mas agora não! Mudou tudo. 
 
18) Eles participam de todas as atividades na sua aula? 
Todas. 
 
19) Você tem alguma atividade que desenvolve só com o dito normal ou só com o deficiente 
mental? 
Não. Muito difícil acontecer isso. Não. 
 
20) Como são ministradas as suas aulas? A questão da metodologia.  
Geralmente em Ensino Religioso a gente passa um pequeno texto, eles também estão 
familiarizados com o tema, que é de ensino religioso, uma coisa que eles sempre estão vendo, 
e dá uma explicação e uma exclamação, eles pegam superbem. 
 
21) Não tem nenhum problema na questão da explicação? 
Não. Nesse tema não. 
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22) Você sente prazer ou você tem alguma angústia em relação a trabalhar com o portador 
de deficiência mental? 
Angústia não, prazer muito. 
 
23) Eu digo angústia no sentido de desenvolvimento, de não ter algum progresso que você gostaria de ver. 
Não, na minha área desenvolvem bem. 
 
24) Como é o currículo que você desenvolve com eles, é adaptado?  
Tem que ser adaptado. Vai adaptando tudo mais próximo do currículo principal. 
 
25) Você faz avaliação em ensino religioso? 
Faço igual a dos outros, e eles respondem às vezes melhor que a dos outros. 
 
26) Então não tem avaliação adaptada? 
Pra eles não, nessa matéria não. 
 
27) E que tipo de avaliação você utiliza? 
Contextualizada, passo um pequeno texto, uma palavra cruzada, um complete, um ligue 1ª 
com a 2ª, eles vão superbem. 
 
28) Mas a prova é a mesma? 
A mesma. 
 
29) Já aconteceu de algum deficiente mental ser reprovado na sua matéria? 
Não. 
 
30) Como você vê o processo de inclusão desde o início até hoje, o que você percebe nesse 
processo? 
Olha, é muito satisfatório pra ambos os lados, tanto pros ditos deficientes quando pros 
ditos normais. É uma troca de ajuda, é uma troca de experiência, os meninos, os ditos 
normais aprendem a respeitar os DMs, e os DMs aprendem a respeitar os ditos normais 
também. 
 
31) Como você percebe o relacionamento do aluno “normal” com o aluno deficiente mental 
além desse respeito que você está dizendo? 
Olha, aqui é muito normal, eles se tratam normalmente. Talvez por costume, já por dois, três 
anos de convivência, aí é tudo muito normal. 
 
32) Como você participa desse relacionamento entre vocês todos? 
A gente tenta interagir também, estar ali no meio, conversa com um, conversa com o outro; chama a 
rodinha deles todos e conversa, tentando interagir também pra aprender um pouco sobre as coisas deles. 
 
33) E o relacionamento dos pais com os portadores de deficiência, como você percebe isso? 
Isso é um pouco complicado falar porque tem uns que a gente percebe que está bem 
acompanhado. Tem outros que a gente percebe que não é tão bem acompanhado. Poderia até 
ser bem melhor acompanhado, mais de perto. 
 
34) E as reuniões para família, como são feitas? Só tem uma reunião para pais dos portadores 
de deficiência mental ou eles vêm na mesma reunião dos pais dos ditos normais? 
Na mesma reunião e depois, se for o caso, ou a escola ou o pai necessitar de conversar 
particular, é tudo normal, todo mundo junto, não tem exclusão nem nada. 
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35) Você já percebeu algum relacionamento de preconceito, discriminação em relação a um 
pai de um dito normal com o pai de um DM? 
Não, aqui na escola nunca percebi isso, não. 
 
36) Você já me citou alguns aspectos positivos que a inclusão oferece ao portador de 
deficiência mental; mas eu gostaria que você falasse de outros aspectos positivos. 
Se não tivesse a escola, onde é que esse menino ia ficar? Não ia haver o convívio de 
sociedade, não ia ter aprendizado, não ia conhecer pessoas, pra eles é muito bom conhecer 
pessoas pra ir abrindo um pouco a mente deles. 
 
37) E aspecto negativo que a inclusão oferece, você poderia me citar algum? 
Não! Agora eu não encontro, não. 
 
38) E quanto aos ditos normais, você percebe alguma diferença na sala, algum aspecto 
positivo direcionado ao “normal” quando se tem incluso na sala de aula um portador de 
deficiência mental? 
Na minha matéria, não. Por ser Ensino Religioso não. Agora, talvez em outra matéria pode até 
ser que tenha. Mas na minha não. 
 
39) Nenhum aspecto positivo para o “normal”? 
Aprendizagem de convivência, aprender respeitar melhor os outros, aceitar as dificuldades de 
cada um, as limitações de cada um. 
 
40) E aspecto negativo? 
É o que eu te falei, por ser uma matéria de Ensino Religioso, uma matéria que dá pra você 
trabalhar com um conjunto normal, todos; não tem aspecto negativo, não. 
 
41) E no processo de inclusão como um todo, o que você ressaltaria como aspecto positivo? 
Sem ser na sala de aula, ela de um modo geral abrange a escola em si, a sociedade? O que 
você me coloca?  
Vantajoso, não só pelo deficiente mental, mas tem o visual, tem o que não pode andar e essa 
interação.  
  
42) Como você considera o professor de apoio em suas aulas? Quais as funções que esse 
profissional tem? 
Eu considero ele uma parte muito importante para nós dentro de uma sala de aula, ele tem 
inúmeras funções, ele ajuda tanto o professor como o aluno, e a interação entre professor e 
aluno também.  
 
43) Se retirasse esse professor de sala de aula, o que você acha que poderia acontecer? 
Ah, seria muito prejudicial pra ambas as partes; os alunos confiam muito neles, tem uma 
amizade muito grande com eles, e pelo serviço deles também, que eles são muito 
importante pra nós professores pra ajudar a passar o conteúdo pro aluno, eles ajudam 
bastante. 
 
44) No desenvolvimento das suas avaliações, qual é a função desse professor de apoio? 
Olha, ele ajuda elaborar, aplicar, ele está sempre interagindo comigo também. 
 
45) Você acredita que possa desencadear uma relação de comodidade ou dependência do 
portador de deficiência mental em relação a esse professor de apoio? 
Não, eu não acredito, não! Pouquíssimos casos, na maioria não. 
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46) Alguma outra consideração que você acha importante destacar que eu não falei ou não te 
perguntei? 
Não. Agora na mente assim não vem nada, você pega a gente de surpresa. 
 
— Professor 8  
 
1) Qual é sua formação profissional? 
Letras e pós-graduação. 
 
2) E seu tempo de magistério? 
Vinte e três anos. 
 
3) E o tempo que trabalha com o portador de deficiência mental? 
Sete anos. 
 
4) Como foi enxergar a inclusão pela primeira vez, quando começou todo esse processo? 
Ah, eu tinha muita curiosidade, desejo de trabalhar com eles, sempre assim, eu vi o pessoal 
trabalhando, eu tinha vontade, aí quando eu prestei o concurso pro estado eu falei: eu quero 
trabalhar na escola Emília porque trabalha com os portadores de deficiência, eu tenho muita 
curiosidade, muito desejo de trabalhar com esses alunos. Só que eu não tinha conhecimento, 
eu não tinha experiência, já expliquei pra diretora na época, que eu tinha muita vontade e que 
eu queria aprender, daí ela disse: “todos aqui estamos aprendendo, então seja bem-vinda”. 
 
5) Aí deu certo até hoje? 
Graças a Deus! 
 
6) No início você tinha um posicionamento diferenciado de hoje sobre o processo de 
inclusão? 
No início eu tinha ansiedade, desconhecimento sobre como trabalhar, aí eu tinha assim muita 
curiosidade, eu tinha ansiedade como fazer, como dar certo. A gente fica com aquele medo de 
errar, aí hoje não, hoje eu tenho mais segurança, não é tanto a experiência em sete anos, mas 
já tenho mais experiência, então eu vejo que tudo pode dar certo, desde que a gente primeiro 
tenha força de vontade. Aí tudo dá certo. 
 
7) Você acredita realmente no processo de inclusão? 
Acredito, e muito! 
 
8) Tem algum curso relacionado com a área? 
Tenho, eu tenho o curso de libras, que é pra trabalhar com os meninos com deficiência 
auditiva, e tenho também da inclusão. Vários cursos em 2000, 2001 e 2002, a 
Secretaria Regional de Educação promoveu vários cursos sobre a inclusão, aí eu fiz 
todos. 
 
9) O que vocês estudavam nesses cursos? 
Aprendemos como é lidar com o aluno, respeitá-lo, as diferenças, como adaptar as atividades, 
auxiliar o professor nas adaptações, ou então quem é o professor regente, ou então como 
trabalhar as atividades adaptadas. 
 
10) Esses cursos te ajudaram ou te ajudam? 
Ajudaram e ajudam muito. 
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11) Quais são os objetivos principais relacionados com ele? 
O objetivo é o aprimoramento do aluno, socializar os alunos, sempre desenvolver o aluno, 
porque antes os alunos que tinham deficiência ficavam em casa ou em escolas 
especializadas, e com a inclusão vieram o respeito ao aluno, a socialização do aluno no 
meio da sociedade. 
 
12) Como eles vêem os portadores de deficiência nesses cursos? 
Eles vêem com muito respeito e igualdade. 
 
13) Os materiais que eram utilizados nesses cursos? 
Variedades, esses materiais pedagógicos que são usados com outros alunos usam pra eles, 
materiais, sucatas também pra gente trabalhar, reciclagem. 
 
14) Você aproveita esse material? 
Aproveito. 
 
15) Para você, o que é trabalhar com o deficiente mental? 
Pra mim é uma grande importância, eu me sinto realizada. 
 
16) Como é seu relacionamento com eles?  
Meu relacionamento com eles é muito bom, eu tenho carinho por eles, eu tenho respeito, 
é mútuo; eles também correspondem ao meu carinho, eles me respeitam muito, gostam 
muito de mim, graças a Deus nesses sete anos eu nunca tive problema com nenhum 
aluno. 
 
17) Teve ou tem alguma dificuldade? 
Não. Eu não tenho, porque eu estou sempre lendo, procurando aprimorar pra saber trabalhar 
com eles. Assim, as dificuldades surgem, mas a gente vai sanando com os colegas, os colegas 
se ajudam, o próprio aluno ajuda a gente, a gente ajuda o aluno, e ele ajuda a gente. 
 
18) Eles participam de todas as atividades na aula? 
Participam porque o professor regente adapta as atividades, e nós como auxiliar (apoio), a 
gente ajuda eles nas atividades. 
 
19) Você sente algum prazer em trabalhar com o deficiente mental ou você tem alguma 
angústia em relação a esse desenvolvimento do seu trabalho? 
Não. Eu sinto prazer. 
 
20) Nas avaliações, você enquanto professora de apoio desenvolve qual tipo de 
trabalho? 
Durante as avaliações, a gente auxilia eles com a leitura e ajuda a interpretar porque eles têm 
mais dificuldade de interpretar o que estão perguntando os enunciados das questões. Na 
leitura de textos a gente tem que ler novamente com eles, conversar sobre o texto, pra auxiliar 
mesmo na interpretação. 
 
21) Como você vê o processo de inclusão desde o início até hoje, esse caminhar que já 
aconteceu? 
Tem desenvolvido bastante. A sociedade em si já entendeu o processo, já vem entendendo 
melhor, todos os campos da sociedade estão aceitando melhor, vê que essas pessoas são 
importantes, todos são iguais. 
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22) Como se dá o relacionamento do aluno dito normal com o portador de deficiência na sua 
aula? 
Eles respeitam, no início eles ficavam assim, meio que em dúvida; agora eles vêem que são seres 
humanos iguais a eles, eles respeitam, eles procuram ajudar nas atividades, com o maior respeito. 
 
23) E você percebe no recreio, na escola de um modo geral como eles se relacionam fora da 
aula? 
Com a amizade, procuram ajudar, pega na mão daquele coleguinha que às vezes é deficiente 
físico, ajuda a levar ao banheiro, eles têm um respeito grande pelos coleguinhas. 
 
24) Como é que você percebe o relacionamento do portador de deficiência mental com os 
pais deles? 
Os pais protegem muito. Os pais acham que eles são diferentes e querem protegê-los e já na 
escola quando eles vêm, a gente trata eles iguais aos outros, todos têm os seus direitos e seus 
deveres, iguais aos meninos que são ditos normais, os pais é que fazem uma certa diferença, 
quer passar a mão na cabeça demais, às vezes nem quer corrigir, achando que o filho não 
precisa ser corrigido. Eles superprotegem.  
 
25) E a escola em relação à família, como é o relacionamento? 
A escola recebe a família orientando dentro do processo dela, como que ela trabalha com esses 
alunos. A escola tem o papel de ajudar os pais, porque os pais chegam aqui com muita dificuldade 
de lidar com os filhos. Aí, na escola, quando a gente recebe eles aqui, eles aprendem a lidar mais 
com os filhos, impor disciplina, a cuidar mais do filho, eles vêm aprender isso com a gente. 
 
26) As reuniões para os pais são feitas juntas? O pai do portador de deficiência mental com o 
pai do dito normal? 
É feita junto. 
 
27) Você já observou algum relacionamento de discriminação, preconceito do pai do aluno 
dito normal com o pai do DM? 
Não. Não presenciei. 
 
28) Você poderia mencionar alguns aspectos positivos que a inclusão oferece ao portador de 
deficiência mental? 
A socialização, o desenvolvimento na aprendizagem, porque ele aprende vendo o outro fazer. 
É a socialização e a aprendizagem. 
 
29) E algum aspecto negativo? 
Às vezes acontece que o aluno, ele sabe o nome do coleguinha, que ele é surdo, aí ele fala 
assim: “ô, mudinho!”, aí a gente corrige: “ou, ele tem nome, chama ele pelo nome”. Então, 
assim aquele aluno respeita o colega, ele ajuda nas atividades, brinca na hora do recreio, mas 
às vezes com gracejo ele usa esse desrespeito, chamando de mudinho. 
 
30) E para o dito normal, você percebe alguma diferença na sala, algum aspecto positivo 
direcionado ao dito normal quando se tem um incluso portador de deficiência mental? 
Aspecto positivo é que eles se conscientizam que as pessoas são iguais, têm direitos 
iguais, e eles passam a colaborar mais, ao ver no outro que o outro precisa dele e que ele, 
também, precisa do outro. Não é porque o outro tem alguma deficiência que ele não vai 
precisar dele. 
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31) Algum aspecto negativo para o “normal”? 
Negativo é como eu disse antes, às vezes ele brinca só por gracejo, “ô mudinho“. Mas ele 
respeita aquele colega, só que na hora, por falar daquele jeito, não chamou pelo nome, ele 
acha que pode chamar de mudinho, mas é só por brincadeira mesmo. 
 
32) No processo de inclusão como um todo, o que você ressaltaria como aspecto positivo? 
A inclusão em si mesmo, porque está dando certo: os alunos estão desenvolvendo bem, a 
socialização, a aprendizagem; pra mim isso aí é ponto positivo, a socialização está no meio de 
todos. 
 
33) E negativo? 
Negativo... Eu acho que nem existe. Diante de tanto desenvolvimento, de aprimoramento não existe. 
 
34) Você, como professora de apoio, tem qual função no processo de inclusão? 
Auxiliar os alunos portadores de deficiência. 
 
35) E a sua função em sala de aula mais especificamente, o que você desenvolve dentro da 
sala? 
O professor regente traz as atividades adaptadas daquele conteúdo que ele vai trabalhar com 
todos na sala, e eu auxilio os alunos nessas atividades. 
 
36) E durante as avaliações, qual é sua função durante uma avaliação? 
Durante as avaliações eu ajudo os alunos, lendo os enunciados, porque a maioria dos alunos não 
sabe ler corretamente, então ele não sabe o que está pedindo na questão para ele fazer. Então a 
gente lê as questões pra ele, ajuda ele a interpretar o que está pedindo, aí ele responde sozinho. 
 
37) Você não ajuda em hora nenhuma a questão de resposta? 
De maneira nenhuma, a resposta é do aluno. 
 
38) Qual é o tempo de experiência com a inclusão? 
Sete anos. 
 
39) E em sala de aula, atuando como professora de apoio? 
Três anos. 
 
40) Houve alguma preparação para você ser professora de apoio? 
Pra professora de apoio não. O curso foi pra todos os professores, regente, apoio, sem separar. 
 
41) Você escolheu trabalhar nessa função? Você quis? Alguém te chamou? 
A coordenadora-geral me chamou pra ser professora de apoio. 
 
42) Você acredita realmente que o processo de inclusão seja a melhor coisa para o portador 
de deficiência mental? 
Acredito. 
 
43) No seu caso, se o seu cargo de professor de apoio for extinto, não vai ter mais professor 
de apoio dentro da sala de aula durante o tempo integral que vocês ficam, você acha que 
poderia acontecer o quê? 
Eu acho que faria falta para os alunos, porque o professor trabalha no geral com todos, e o 
apoio vai ali, diretamente onde está o aluno sanando as dúvidas, e o professor não dá pra ir em 
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todas as carteiras, em todos os alunos pra tirar as dúvidas. O professor de apoio com certeza 
faria falta. 
 
44) Você acha que o professor de apoio não acomoda o aluno portador de deficiência, não 
traz uma certa comodidade? 
Não, de jeito nenhum. 
 
45) Nas aulas de Inglês, como é que você trabalha? 
O professor traz o conteúdo pra todos, aí ele traz as atividades adaptadas. Ele traz gravuras, 
palavras com a tradução junto com a gravura pro aluno memorizar, principalmente pro aluno 
que é surdo, ele memoriza mais vendo as gravuras, com a palavrinha escrita, então a gente 
trabalha tanto pro mental como pro surdo muita gravura, muito desenho, muito colorido pra 
chamar a atenção. 
 
46) É tudo adaptado? 
É tudo adaptado. 
 
47) As avaliações também? 
As avaliações também, de todas as disciplinas, inclusive inglês, são adaptadas. 
 
48) Algum já teve problema de reprovação? 
Não, ainda não. 
 
49) Tem alguma outra consideração que você gostaria de fazer que às vezes eu não tenha te 
perguntado e acha importante destacar? 
Só assim que, aqui na escola Emília, a gente está sempre fazendo cursos de aprimoramento, 
igual eu disse, sem separar que é pra apoio. Agora, pra libras já é pra intérprete, é mais 
separado; pra apoio não, é em geral pra professor. A gente está sempre fazendo reuniões, nos 
trabalhos coletivos discute as dificuldades dos alunos, tanto dos ditos normais como os não. 
Então a gente está sempre procurando melhorar o nosso trabalho, tanto o professor regente 
como apoio e intérprete. 
 
 
 
— Professor 9  
 
1) Qual é sua formação profissional? 
Eu sou graduado em Letras, fiz faculdade aqui mesmo, no curso superior na cidade de 
Itumbiara [GO]. 
 
2) Qual é seu tempo de magistério? 
Na verdade, eu comecei na educação tem, faz dois anos que estou na educação, eu trabalhava 
em outra área antes, na área de comunicação de rádio, e tem dois anos que eu estou na 
educação em sala de aula. 
 
3) E seu tempo de trabalho com portador de deficiência mental? 
Eu tive o primeiro contato com esses alunos inclusos no colégio Emília. Eu havia começado 
quando a secretaria me chamou para dar aula, eu comecei em outra escola que não tinha 
alunos inclusos, e o primeiro contato com alunos inclusos foi no Emília; tem um ano e meio 
mais ou menos. Então, no primeiro contato, às vezes você fica um pouco perdido, não sabe 
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como agir, como fazer, mas sempre a coordenação, a direção da escola dão apoio pra gente, 
dá um direcionamento pra gente, e a gente acaba se habituando e com a prática a gente 
acostuma, com o dia-a-dia, com os alunos, a fazer também alguns exercícios e alguns 
trabalhos diferenciados, adaptados pra eles. 
 
4) Como foi para você enxergar a inclusão pela primeira vez? 
Pela primeira vez você fica um pouco assustado quando você entra na sala de aula, porque 
você não sabe como agir, principalmente pra quem está começando na educação, até porque 
eu não tinha experiência na educação, estava começando e ainda mais com alunos inclusos, 
então a primeira vista você se assusta um pouco, mas depois você vê que é muito mais fácil, 
trabalhar com eles, com os alunos inclusos, do que com os outros alunos até. 
 
5) E hoje, muda esse posicionamento? 
Hoje eu acostumei, hoje eu acho que já estou muito mais habituado, tenho uma facilidade já 
em comunicar com eles, em passar o conteúdo, os trabalhos, já tenho uma facilidade. 
 
6) Você acredita realmente no processo de inclusão? 
Eu te confesso que no início, no primeiro contato eu tinha dúvidas sobre isso, mas depois, 
com o contato com os alunos, com os meninos, com todos os alunos, com os inclusos, com os 
demais, a gente vê que é uma atividade, é um processo que traz resultados sim, essa 
convivência dos alunos inclusos e com os demais, eu acho que traz resultados positivos pra 
eles e pros outros também. 
 
7) Tem algum curso relacionado com a área? Ensino especial? 
Não. 
 
8) O que é para você trabalhar com o portador de deficiência mental? 
Primeiro é uma experiência nova, uma coisa que eu nunca pensei. Primeiro, que eu nunca 
pensei que eu fosse trabalhar na área de educação, aconteceu que foi meio que de repente 
assim. Mas no início eu gostei e, quando eu passei a trabalhar aqui no Emília com alunos 
inclusos, eu vi que eles têm assim... É interessante, parece que eles têm mais interesse que os 
outros alunos, parece que eles têm mais atenção durante as aulas. 
 
9) Como é seu relacionamento com o portador de deficiência mental? 
Eu acho que da parte deles assim, eles até que gostam do professor, da disciplina, e eu tô 
achando até interessante esse trabalho com a inclusão, porque, como eu te falei, é bom trabalhar 
com eles, parece que eles têm um interesse a mais, então o relacionamento é bom sim. 
 
10) Você tem alguma dificuldade? 
Ainda tenho dificuldades na comunicação com alguns alunos, mas a gente vai aprendendo 
assim, no dia-a-dia, na sala de aula. Com os apoios que têm na sala a gente aprende todos os 
dias. 
 
11) Eles participam de todas as atividades na sua aula? 
Participam, é até interessante, que eu passei um vídeo durante a aula de inglês no início do 
ano e pedi pra que eles observassem a legenda e copiassem todas as palavrinhas que 
aparecessem no vídeo, copiassem no caderno, eu não achei que eles fossem se interessar 
tanto, então eles ficaram vidrados no vídeo, prestavam atenção durante a aula inteira e cada 
palavrinha que aparecia lá no vídeo eles corriam e anotavam no caderno, voltavam, olhavam, 
aparecia outra palavrinha, eles corriam e anotavam no caderno. Foi muito interessante. 
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12) Existe alguma atividade que você desenvolve que é só para o DM ou só para os alunos 
ditos normais nas suas disciplinas? 
A gente, no dia-a-dia, é complicado, é muito corrido o dia do professor, mas a gente tenta, 
sim, trabalhar as atividades diferenciadas, principalmente nas provas. Alguma atividade de 
completar, de ilustrar ou mesmo aquelas cruzadinhas de completar a gente procura fazer. 
 
13) E alguma atividade que você faz só com o DM ou só com o “normal”? Você tem essa 
distinção? 
Como eu te falei agora, a gente procura fazer no dia-a-dia exercícios e trabalhos 
diferenciados, sim, durante a aula de acordo com a capacidade de cada um. 
 
14) Então poderia dizer que sua metodologia é adaptada? 
Sim! 
 
15) Você disse que tem dois anos que trabalha com essa questão da adaptação de saber como 
fazer ou não fazer; como fez para chegar a isso? 
Isso aí foi complicado porque tem pouco tempo que eu estou na educação, foi mesmo 
assim conversando com os outros professores, com a coordenação, que já tinha 
experiência no assunto, com os apoios na sala de aula e com os alunos mesmo, com o 
pessoal que já trabalhava aqui que já tinha experiência. É assim que a gente tem que 
fazer. 
 
16) Você sente prazer ou você tem alguma angústia em relação ao próprio desenvolvimento 
do seu trabalho? 
Não. Eu acho interessante quando eles se interessam por alguma atividade e geralmente 
produzem alguma coisa, aí é interessante. É bom você ver que eles gostam daquilo ali que 
você está passando. 
 
17) Como é o currículo desenvolvido para os portadores de deficiência mental: adaptado ou 
não? 
O conteúdo basicamente é o mesmo em relação aos outros alunos; o que a gente tenta fazer é 
na hora de passar algum trabalho, algum exercício, passar de uma maneira mais simplificada 
pra eles. 
 
18) Como você aplica suas avaliações? 
Como eu te falei antes, a avaliação eu tento fazer ela diferenciada, o mesmo conteúdo que eu 
passei durante as aulas pra todos, só que pra eles eu tento passar de uma maneira mais simples 
o mesmo conteúdo, mas de uma maneira diferente: cruzadinhas, ilustrações pra completar, pra 
copiar algumas frases, algumas palavras de algum texto — sempre tem algum texto na prova 
também... Dessa maneira. 
 
19) Então é diferente a prova, principalmente na questão de inglês; e o deficiente mental sabe 
que essa prova é diferente da do “normal”? 
Eu imagino que sim, pelo contato que todos têm dentro da sala de aula. A gente não deixa 
claro pra ele que a prova, que a avaliação é diferente. Mas eu acho que ele tem esse 
conhecimento sim. 
 
20) Eles não questionam? 
Não, porque tem contato com outros alunos na sala, às vezes fazem até trabalhos juntos, 
também eu deixo. 
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21) Mas eles não questionam por que a prova deles é assim? 
Até hoje não. 
 
22) E o “normal” não te reclama isso? 
Às vezes eles reclamam o seguinte: na questão de sair pra tomar água, ir ao banheiro, às vezes 
você acaba sendo mais tolerante com eles. Pedem pra ir: “pode”, porque eles acabam sendo 
mais comportados, digamos assim. A gente acaba sendo mais tolerante com eles do que com 
os outros que conversam muito, tem problemas na disciplina. Então eles perguntam isso: “por 
que eles podem e a gente não pode?”. Aí eu explico: “é porque eles se interessam mais, 
durante as aulas são comportados, e vocês não! Então, por isso, se fossem poderiam sair 
também sem problema”. 
 
23) Tem alguma outra avaliação que você usa além da prova escrita? 
Além da prova escrita a gente sempre faz alguns trabalhos na sala de aula, também além da 
avaliação, eu sempre uso os vídeos, que eles gostam e é bom pra chamar a atenção. 
 
24) Os deficientes mentais podem ser reprovados? 
Olha, eu não tenho tanta experiência, como eu te falei, na educação nem aqui, mas sobre o 
ponto de vista legal, do aspecto legal eu não sei te falar se podem ou se não podem. Mas os 
alunos que eu tenho desde o ano passado, inclusos assim, como eu te falei, sempre são alunos 
que participam, então sempre conseguiram média comigo. 
 
25) Então não teve nenhum caso de reprovação ainda? 
Não. 
 
26) Pelo tempo que você tem de experiência, como você vê o caminhar do processo de 
inclusão desde o início até hoje? Como você vê esse desenvolvimento do processo de 
inclusão? 
Eu acho que deveria ter sido feito já antes... há muito tempo, porque me parece que antes na 
educação era separado e, depois, aconteceu esse processo aí de colocar todos na mesma sala, 
esses alunos inclusos, e eu acho que é um tipo de atividade que dá resultados, que é positivo, 
sim, pro aluno. 
 
27) Como você percebe o relacionamento entre o aluno com deficiência mental e o dito 
normal na sala de aula? 
Não tenho muitos problemas, não! Mas acontece uma vez ou outra assim de os outros alunos, 
até porque acontece brincadeiras, tem brincadeiras durante a aula, isso é normal; em qualquer 
sala de aula, mas às vezes eles se irritam com mais facilidade quando outro aluno brinca, faz 
alguma brincadeira, isso acontece de vez em quando, mas a gente sabe contornar. Durante as 
aulas a gente contorna isso aí, sem problema. 
 
28) E o relacionamento dos alunos com deficiência com os pais, como você percebe? 
Com os pais, bom! Durante o tempo em que eu estou aqui no Emília, eu já presenciei poucos 
contatos entre os pais dos alunos, mas os poucos que eu já vi, que eu já presenciei, me parece 
que eles têm um bom relacionamento sim, os pais e os alunos. 
 
29) E a escola em relação aos pais? 
A escola em relação aos pais, eu também acho que sim, que a escola procura passar pros pais 
tudo que está acontecendo, os problemas. 
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30) As reuniões de pais aqui na escola são feitas juntas, pais de ditos normais com os pais 
dos DMs? 
Sim, as reuniões, o conselho de classe que está sendo feito todo bimestre, reunindo todos os 
alunos da turma com os pais, com todos os pais, quando é possível. Todos comparecem, mas 
a maioria tem comparecido sim. 
 
31) Você já observou algum comportamento em relação ao pai do dito normal com o pai do 
DM em relação a discriminação, preconceito? 
Não, nunca presenciei nenhuma reclamação de nenhum dos pais sobre isso, não. 
 
32) Você poderia mencionar alguns aspectos positivos que a inclusão oferece para o DM?  
Eu acho que pode ajudar o aluno esse contato com os outros alunos, pode ajudá-lo no 
amadurecimento, no desenvolvimento dele, no intelectual mesmo. Ajuda esse contato com os 
outros alunos. Acho que é principalmente isso.  
 
33) E algum aspecto negativo? 
Aspecto negativo eu não diria um aspecto negativo, mas tem alguns professores, no meu caso 
também, que, durante a comunicação com os alunos, ainda não dominam aquela linguagem de 
sinais, então depende totalmente do apoio. Mas isso não chega a ser um aspecto negativo, a 
gente contorna isso dentro da sala com os apoios, mas seria bom se todo mundo tivesse essa 
capacidade e pudesse entender; eu ainda tô aprendendo alguns sinais, mas não sei tudo ainda, 
se for pra eu comunicar sozinho com eles, eu não sei ainda. 
 
34) E para o dito normal, você percebe alguma diferença na sala com o aluno incluso e o dito 
normal, algum aspecto positivo para o “normal”? 
O aspecto positivo que eu já presenciei é que eles procuram também até às vezes perguntam 
pro apoio alguma maneira de se comunicar, alguma palavra, que eles não conhecem, algum 
sinal que eles não conhecem pra se comunicar com os outros. 
 
35) Em relação a um deficiente mental incluso numa sala que tem “normal”, para o 
“normal” tem aspecto positivo em relação ao DM? 
Bom, o aspecto positivo pro aluno dito normal seria ele poder avaliar, presenciar outro tipo de 
realidade, quer dizer, pra ele ver que o aluno tem dificuldade, que ele é um aluno incluso, e 
mesmo assim ele tem interesse em aprender. Ele participa das aulas. Seria bom então nesse 
aspecto pro aluno dito normal. Embora ele também use talvez como exemplo aquele 
comportamento do outro aluno incluso. 
 
36) E negativo para o “normal”? 
Não. Não vejo nenhum aspecto negativo pra esse caso. 
 
37) E no processo de inclusão como um todo, o que você ressaltaria de aspecto positivo? Na 
inclusão de um modo geral? 
Eu acho que o bom trabalho que a escola tenta fazer, coordenação, direção, os professores, 
apoio, todo mundo tenta fazer um bom trabalho nesse aspecto aí em relação ao incluso, pra 
que ele realmente tenha um aproveitamento dentro da sala de aula. 
 
38) E negativo sobre a inclusão de um modo geral? 
Eu não diria aspecto negativo, mas quando eu cheguei aqui, quando eu comecei a atuar na 
educação, às vezes o professor chega na sala de aula, às vezes sem preparo para trabalhar com 
alunos inclusos. Assim, o preparo que eu digo assim, poderia ter uma conversa antes, explicar 
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como que é, como que funciona, que às vezes você tem um aluno até incluso na sala, e a gente 
não sabe que ele é. 
 
39) Uma formação e informação prévia, seria isso? 
Isso seria bom. 
 
40) Como você considera o professor de apoio em suas aulas? As funções que esse 
profissional tem? 
Ele é muito importante e fundamental também, porque às vezes você fica até mais 
ocupado com os outros alunos, e o professor de apoio fica encarregado de passar 
também o conteúdo de sala para os alunos inclusos. Então sem o apoio ficaria muito 
difícil. 
 
41) E caso se retirasse esse profissional de apoio, que é de certa forma um suporte para 
vocês dentro da sala, o que você acha que poderia acontecer? 
Eu acho que ficaria impossível trabalhar porque, até quando você gasta um pouco de tempo 
passando o conteúdo pros outros alunos ditos normais, quando você vai passar o conteúdo 
pros outros alunos inclusos e não dá atenção pro restante da sala, hoje em dia é até impossível 
fazer isso. Você vira as costas um pouquinho, eles já quase derrubam a sala. Então, eu acho 
que tem que ter o apoio sim. 
 
42) Você acredita que possa desencadear uma relação de comodidade ou dependência para o 
portador de deficiência mental em relação ao professor de apoio? 
Não, não acho. E acho que ele tem consciência do papel dele na sala de aula, dele mesmo, do 
aluno incluso e do papel do professor de apoio. Então eu não acho que a presença do 
professor de apoio faça com que eles fiquem acomodados, não. 
 
43) Sobre a questão da avaliação, a sua avaliação totaliza dez pontos? 
Da prova, tem avaliação quantitativa e qualitativa. 
 
44) Como você distribui esses dez pontos? 
São seis pontos dentro da sala de aula de trabalho, de presença, de participação, de caderno, 
de exercício e tudo. Tudo isso soma seis pontos e quatro pontos de prova escrita, bimestral. 
 
45) Tem alguma outra consideração que você gostaria de destacar que eu não te perguntei? 
Não, eu só acho que eu sei que as famílias e os pais têm que participar. Mas pelo pouco tempo 
que eu estou na educação, eu acho que o que falta mesmo pra funcionar seria a participação 
maior dos pais, da família mesmo, nesse processo da educação principalmente em relação aos 
alunos inclusos. Participação das famílias... Mais participação. 
 
 
 
— Professor 10 
 
1) Qual é sua formação profissional? 
Eu cursei História na UEG [Universidade Estadual de Goiás] e estou trabalhando também 
Geografia, porque a gente pode trabalhar área afim. Aqui na escola eu trabalho com Geografia. 
 
2) Qual é seu tempo de magistério? 
Três anos. 
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3) E o tempo que você trabalha com o portador de deficiência mental? 
Três meses. 
 
4) Como foi para você enxergar a inclusão pela primeira vez? 
No princípio, a gente acha difícil, mas com o passar do tempo a gente vai percebendo que é 
muito bom trabalhar com essas pessoas, a gente aprende a lidar com isso, e eu estou gostando 
muito desse trabalho. 
 
5) Seu posicionamento hoje em relação à inclusão pelo que você conhece diferenciou?  
Diferenciou muito, porque quando se fala em inclusão a gente sempre tem medo. “Ai! 
Não dá certo, não dá certo!”. Mas quando começa a trabalhar a gente percebe que dá 
certo sim. 
 
6) Você acredita realmente no processo de inclusão? 
Acredito sim. 
 
7) Você tem algum curso relacionado com a área para trabalhar com portador de deficiência 
mental? 
Não, eu não tenho. 
 
8) O que é para você trabalhar com esse tipo de aluno? 
Para mim é muito gratificante trabalhar com eles, porque a gente vê o crescimento deles todo 
dia. A gente vê um pouquinho como eles estão crescendo e desenvolvendo. 
 
9) Como é o seu relacionamento com eles? 
Muito bom. 
 
10) Tem alguma dificuldade? 
Não, porque tem a professora de apoio. Quando a gente está meio assim, em dúvida sobre 
como propor a atividade, ela está ali para socorrer a gente. 
 
11) Teve alguma dificuldade no início? 
Não, graças a Deus, não. 
 
12) Eles participam de todas as atividades que você propõe em sala? 
Participam. 
 
13) Existe alguma atividade que você diferencia, por exemplo, o aluno dito normal vai 
trabalhar, mas o DM [portador de deficiência mental] não vai trabalhar? 
Existe, então por isso que a gente tem o professor de apoio. A gente está elaborando 
atividades que não sejam tão diferentes, mas que têm que ser trabalhadas de uma maneira que 
eles compreendam melhor, a gente modifica alguma atividade para eles. 
 
14) Na sua aula as metodologias são diferenciadas? 
São. 
 
15) Como você chegou a essa questão de diferenciar metodologia? 
Conversando muito com a professora de apoio, a gente foi adaptando as metodologias, 
trabalhando com eles. Ela me ajuda muito. 
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16) Você sente prazer em trabalhar com o portador de deficiência mental ou você tem alguma 
angústia em relação a esse desenvolvimento? 
Eu tenho prazer, eu estou gostando muito de trabalhar com eles. 
 
17) O currículo é ou não adaptado para que você trabalhe com o portador de deficiência 
mental? 
O currículo é o mesmo; só mesmo as atividades que a gente faz adaptação. 
 
18) Como você aplica as suas avaliações? 
Eu procuro aplicar igual para todo mundo. Eu faço uma avaliação bem assim... que eles 
entendam também. A professora de apoio lê com eles, e eles fazem sozinhos, ela faz só a 
leitura que eu escrevo, bem assim... adaptada, de forma que dá para eles entenderem o que 
está pedindo na avaliação. 
 
19) Ela é diferenciada do dito normal? 
É um pouco. 
 
20) Algum portador de deficiência mental já te perguntou por que a avaliação é 
diferente? 
Não. Até que não. 
 
21) Mas eles têm noção de que as avaliações são diferentes? 
Acredito que sim, mas eles já vêm trabalhando desde o início do ano, então eles já se 
conscientizaram. 
 
22) Mas não questionam por que são diferentes? 
Não, não questionam. 
 
23) E o dito normal não questiona o porquê da avaliação do DM ser mais fácil que a 
dele? 
Às vezes há esse conflito em sala: “Ah! Mas porque que o deles é assim?”. A gente 
tem todo um trabalho, uma conversa com eles, que eles são especiais, aí fica tudo 
bem. 
 
24) A questão da reprovação não tem como lhe perguntar, porque foram só três meses de 
experiência. 
É. 
 
25) Como você vê o processo de inclusão desde o início até hoje? Como você vê o caminhar 
desse processo? 
Eu acho que está caminhando lentamente, mas está procurando atingir os seus objetivos, 
que são a igualdade, o crescimento dessas pessoas na escola. Aqui, eu achei muito 
interessante, porque sempre quando se fala em inclusão a gente tem medo, a gente pensa 
que é um bicho de sete cabeças, é muita desigualdade. Só que aqui não, aqui todo mundo 
se trata igual, os meninos são tão acostumados com os DMs, com os surdos e mudos que 
fica legal. Eu que me sinto excluída aqui, eles conversam entre eles, e eu fico doidinha 
para saber o que eles tão falando, porque eu não tenho o curso de libras, não tenho 
formação, então eu fico querendo saber o que eles estão conversando. Eu que me sinto 
excluída aqui. 
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26) Você começou a me falar e vou perguntar para ver se tem mais algum outro detalhe. E a 
questão do relacionamento de alguns ditos alunos normais com alguns DMs; como você 
percebe isso?  
O relacionamento entre eles é ótimo, eu acho. Porque a gente não vê nenhuma desigualdade, 
nenhum xingamento. Eles trabalham juntos, eles se ajudam, eu acho muito bonito essa parte 
aí. 
 
27) Como você participa desse relacionamento com eles? 
Igual te falei, eu que me sinto excluída. Às vezes, eu pergunto a um aluno dito normal o que 
ele está fazendo; o que ele quer. Aí eles vão traduzir para mim. 
 
28) Como você percebe o relacionamento do portador de deficiência com os pais? 
Eu ainda não presenciei, porque só tem três meses que eu trabalho, então não tive 
oportunidade de presenciar. 
 
29) A escola proporciona algum relacionamento com as famílias? 
Sim. 
 
30) As reuniões dos pais são feitas juntas, dos alunos portadores de deficiência com os pais 
dos ditos normais? 
São. 
 
31) Você já viu algum relacionamento de um pai do aluno dito normal com um pai do DM, 
algum tipo de comportamento de discriminação, preconceito? 
Não. Aqui eu nunca vi. 
 
32) Você poderia mencionar alguns aspectos positivos que a inclusão oferece ao portador de 
deficiência mental? 
Essa igualdade eu acho muito positiva. Sem ter discriminação de um aluno com o outro, eu 
acho super positivo. Essa maneira de estar conscientizando os ditos normais que todo mundo 
é igual, todo mundo merece atenção, respeito e carinho. Eu acho muito importante isso. 
 
33) Há algum aspecto negativo que a inclusão oferece para o DM? Você cita algum? 
Não, não sei te falar. 
 
34) E para o dito normal, você percebe alguma diferença nas salas, algum aspecto positivo 
direcionado ao dito normal quando se tem um DM incluso? 
O aspecto positivo é que eles se ajudam, eles gostam de ajudar e se permitem ser ajudados. 
Isso eu acho muito positivo. 
 
35) Há algum aspecto negativo para o dito normal em relação à inclusão? 
É que muitos DMs não têm tanta tolerância assim, eles já são menos tolerantes. E surgem 
alguns atritos, às vezes na hora da ajuda, da troca de informações. 
 
36) No processo de inclusão como um todo, como você ressaltaria alguns aspectos positivos 
na escola, não só na sua aula? 
Que não há discriminação. Igual eu falei e repito, eu acho bonita essa igualdade, essa forma 
de trabalhar todo mundo aqui. Eu levei um susto danado porque nas outras escolas, quando 
aparece alguma criança com problema, sempre os outros fazem farra, riem, acontecem as 
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piadinhas. E quando eu cheguei aqui, não. Todo mundo junto na hora do recreio. Eu fico 
observando, é tão legal isso. Não tem discriminação. Eu acho muito bonito isso. 
 
37) Há algum aspecto negativo que a inclusão proporciona? 
Eu acho assim... Não, negativo, não! Eu acho que deveria ser melhorada a formação de 
professores. Igual a mim, que não tenho, eu adoraria fazer libras. Até estava vendo aqui um 
curso para eu fazer. Eu adoraria estar fazendo esses cursos, então eu acho que a inclusão 
deveria se abrir mais para os professores, dar a formação e os cuidados para o professor 
trabalhar. 
 
38) Em relação ao profissional de apoio, há algum na sua sala? Como você considera esse 
profissional quanto às funções que ele tem dentro da sua aula? 
É muito importante a função dele, porque a professora de apoio, quando eu tenho alguma 
dúvida, quando eu não sei transmitir, ela está me apoiando de uma maneira mais fácil, na 
elaboração das atividades, ela me ajuda assim... ela lê, ela fica ali por conta de estar lendo, 
porque são muitos alunos, então ela lê para os alunos a atividade e deixa eles fazerem, então é 
muito importante o trabalho dela. 
 
39) E em relação às avaliações, qual é a função dela durante a avaliação? 
É fazer a leitura e ajudar eles na interpretação, mas ela basicamente lê e deixa que eles 
respondam. 
 
40) Se esse profissional fosse retirado de sala, o que você acha que aconteceria? 
A minha aula seria um fracasso. Eu não conseguiria. Igual eu te falei, eu não tenho formação, 
não tenho nenhum curso, então eu não saberia fazer nada com eles. 
 
41) Você acredita que possa desencadear uma relação de comodidade, dependência do aluno 
portador de deficiência mental em relação ao professor de apoio? Ele não se acomoda em ter 
um professor de apoio em sala? 
Não, não vejo isso, não. Vejo-os bem esforçados, eles querem aprender, às vezes, ela... 
“professora, me ajuda, vamos arrumar uma tarefinha para eles”, que, às vezes, alguns acabam 
bem rápido e aí eles querem... Não ficam acomodados, não. 
 
42) Tem alguma outra consideração que você acha importante destacar que, às vezes, não 
lhe perguntei? Algo que você queira deixar? 
Não. Acho que a gente já falou tudo. 
 
 
 
— Professor 11  
 
1) Qual é sua formação profissional? 
Eu tenho Geografia, Administração de Empresas, Pedagogia, Psicopedagogia e algumas 
especializações. 
 
2) Qual é seu tempo de magistério? 
Dezesseis anos. 
 
3) E o tempo que você trabalha com o portador de deficiência mental? 
Quatro anos. 
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4) Como foi enxergar a inclusão pela primeira vez? 
Eu achei diferente e eu quis, logo no primeiro momento, começar a fazer cursos para me 
especializar, para aprimorar mais os meus conhecimentos em relação à turma. 
 
5) Como você se refere ao seu posicionamento em relação à inclusão? 
Desde o início eu quis abraçar essa causa da inclusão junto aos ditos normais, porque eu acho 
que é muito bom nós convivermos e aprendermos a lidar com as diferenças. Porque nós 
conseguimos trabalhar numa sala de ditos normais com tranqüilidade, com facilidade. Agora 
com inclusos na turma aí é que está. Então nós temos que provar que conseguimos também 
ser melhores com eles. 
 
6) E hoje, como está o seu posicionamento em relação à inclusão, você viu alguma diferença 
do início até os dias de hoje? 
Hoje está muito mais claro, hoje eu já fiz bastante cursos, eu já aprimorei muito, eu converso 
e lido com eles com uma facilidade muito maior. Eu consigo realizar atividades adaptadas de 
uma maneira muito mais rápida, menos trabalhosa com eles. 
 
7) Você acredita realmente no processo de inclusão? 
Acredito. Os alunos, primeiro, também têm que sentir essa confiança em nós, professores, 
porque se eles acreditam, se eles sentem confiança no que nós conseguimos passar para eles, 
eles também conseguem aprender. E aí, eles gostam da gente. Nós precisamos, primeiro, 
ganhar a confiança e o amor deles, o carinho deles, porque aí a gente consegue trabalhar bem 
com eles. 
 
8) Você me falou que fez alguns cursos relacionados com a área de ensino especial; que tipo 
de curso? 
Eu fiz o curso de libras, aprimorei muito meu curso de libras. Fiz também cursos para 
deficientes mentais e, no dia-a-dia, a gente faz muitos estudos nos nossos trabalhos 
coletivos aqui. É tudo relacionado com a inclusão para a gente estar aprimorando 
conhecimentos. 
 
9) Em relação ao DM, o que você estudou? 
As diversas formas de comportamento deles, como nós podemos alcançar melhor o ensino 
aprendizagem juntos, as metas que nós planejamos alcançar e o que a gente tem que fazer 
para estar alcançando essas metas, ou seja, o aprendizado 100% deles ou, se não 100%, pelo 
menos no máximo que conseguimos realizar. 
 
10) Esses cursos te ajudaram ou te ajudam? 
No meu dia-a-dia, constantemente. 
 
11) Como eles falam sobre o portador de deficiência mental? 
São também inclusos, precisam de uma atenção maior, precisam de uma dedicação maior. 
Nós precisamos adaptar as atividades para eles, nós trabalhamos normal os conteúdos 
como trabalhamos com os demais. E quando vamos dar atividades para os DMs, aí nós 
adaptamos e trabalhamos com eles. Nós precisamos atendê-los de forma mais 
individualizada. 
 
12) Que materiais foram utilizados nesses cursos? 
Os materiais mais utilizados foram filmes, apostilas, slides e, também, alguns jogos para 
trabalhar com eles, fichas... 
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13) Você aproveita esse material? 
Nossa! Aproveito sempre. A gente tem que aproveitar não só esse material, mas outros 
também que vão surgindo que a gente vai pensando, porque a gente tem que estar sempre 
inovando. 
 
14) O que é para você trabalhar com o portador de deficiência mental? 
É... aprender mais, mostrar que eu sou capaz de trabalhar com eles. E a gente aprende a ter 
amor ainda mais nas pessoas com quem trabalha. 
 
15) O seu relacionamento com eles, como se dá? 
É ótimo. 
 
16) Tem alguma dificuldade? 
Não, não tenho. 
 
17) Já teve alguma antes? 
Não, porque desde o início nós temos professoras de apoio na sala que nos ajudam muito 
com eles. Então, em relação às atividades adaptadas no início, a gente utilizava muito 
sugestões dessas professoras de apoio. E depois, com o passar dos dias, nós mesmos 
vamos ganhando experiência e aprendendo a trabalhar com eles de uma forma diferente. E 
digo de um modo que não faça que eles se sintam diferentes na sala. Entendeu? É o que é 
mais importante. 
 
18) Eles participam de todas as atividades? 
Participam. 
 
19) Existe alguma atividade que você desenvolve só com o DM ou só com o “normal” em que 
o outro não participe? 
Não, normalmente eu coloco eles para trabalharem em grupos, então eu divido os DMs em 
grupos separados para não ficar tudo em um grupo só. Porque facilita a aprendizagem e faz com 
que eles raciocinem e faz com que eles agucem mais o pensamento, o conhecimento. Porque, 
quando eles interagem melhor em grupos diferentes, eles se sentem “normais” também. 
 
20) Você fala que coloca o DM com o dito normal? 
Isso, para trabalharem mesmo quando num trabalho em grupo e na apresentação de 
trabalho. Eu estou sempre orientando e acompanhando para que o DM também consiga, 
dentro das atividades adaptadas do grupo, me apresentar aquele trabalho juntamente com 
o grupo. 
 
21) Como você utiliza a metodologia em sala de aula? É diferenciada? 
A metodologia é diferenciada e adaptada ao nível deles. 
 
22) Como você chegou a trabalhar dessa maneira? 
Fazendo cursos, me aprimorando. Eu também, quando eu vim trabalhar aqui, todo pessoal já 
estava bem preparado. Aqui é uma família mesmo, todo mundo trabalha em equipe, então as 
dificuldades que a gente vai tendo no início a gente vai buscando ajuda em um e outro colega, 
e eles vão ajudando rapidinho. Então a gente se integra no grupo, só não se aperfeiçoa se a 
gente não quiser, porque se a gente quiser a gente está sempre melhorando, fazendo novos 
cursos, lendo bastante. E também na própria convivência com os alunos nós aprendemos 
novas formas de lidar com eles. 
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23) Você sente prazer em trabalhar com os alunos portadores de deficiência mental ou tem 
alguma angústia quanto ao desenvolvimento do seu trabalho? 
É diferente no início, quando eu comecei a trabalhar, a gente pensava: “será que vou 
conseguir acompanhar a turma? Será que eu vou conseguir ajudá-lo a aprender alguma 
coisa?”. Mas aí, com o passar do tempo, a gente vai vendo que, principalmente nas 
realizações das atividades adaptadas, eles vão também aprendendo. É lógico que é um pouco 
limitado o aprendizado deles, mas também ocorre de acordo com aquilo que a gente trabalha, 
eles vão mostrando resultados. 
 
24) Como é o currículo desenvolvido com os portadores de deficiência mental? 
O currículo é adaptado. E pelo menos bimestralmente nós temos de fazer relatórios que vão 
ajudar, não só passar para coordenação, mas vamos usar para ver o que o aluno aprendeu, o 
que ele conseguiu fixar durante aquele bimestre, o que a gente pode melhorar ou aguçar mais 
para o bimestre vindouro. 
 
25) Esse relatório é individual? 
É individual, porque cada ser é individual. Então a gente faz os relatórios individuais para 
cada um deles. 
 
26) Em relação a suas avaliações, que tipos você utiliza? 
Normalmente, são adaptadas. Mais questões de marcar V ou F, questões de análise, 
porém a gente coloca algumas contextualizações antes, que vão ajudá-los a encontrar a 
resposta de uma forma mais branda, sem tantas análises... Relacionar as colunas 
também. 
 
27) Essa prova é escrita? 
Sim. 
 
28) Qual é o valor, a pontuação dela? 
O valor é diferenciado. Porque tem avaliações que pode estar valendo dois, quatro, três, 
depende do conteúdo que a gente trabalhou. 
 
29) Além da avaliação escrita há outras avaliações? 
Além da avaliação, tem trabalhos que a gente realiza individual, no grupo. As atividades 
eu também avalio, mesmo que seja nas atividades adaptadas, tudo que o aluno faz e 
participa na sala individual ou no grupo, eu estou avaliando. Então é uma avaliação 
contínua. 
 
30) O portador de deficiência mental tem noção de que a prova dele é diferente da do dito 
normal? 
Pois é, ele percebe. Só que ele sabe que a gente tem que trabalhar com ele a atividade 
adaptada. Como eu estou sempre interagindo ele no grupo, então ele não se sente diferente. 
 
31) Eles questionam pelo menos o porquê da avaliação dele ser diferente? 
Não, porque eles não se sentem diferentes, porque eles interagem bem no grupo, e eu os trato 
assim, normal; só as atividades é que são adaptadas, ou seja, eu não bajulo mais ele porque ele 
é deficiente mental. 
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32) E o “normal” não questiona por que a prova do deficiente mental é mais fácil que a 
dele? 
Não, porque ele está num colégio pronto para estar recebendo alunos inclusos a todo 
momento, sempre; então eles já sabem que as atividades dos DMs têm que ser adaptadas. 
 
33) É como se eles fossem conscientes? 
Sim. 
 
34) Os portadores de deficiência mental podem ser reprovados? 
Podem, podem, se não estão aptos para a série seguinte, então tem que ser reprovados. 
 
35) Já aconteceu isso na sua matéria? 
Não, aconteceu de aluno desistir. Aí, no ano seguinte, ele volta para a série em que ele parou. 
Ele não vai para série seguinte e não faz também as avaliações que ele perdeu do ano anterior. 
 
36) Como se dá o relacionamento entre o dito normal e o portador de deficiência mental na 
sua percepção? 
Eles se interagem muito bem, principalmente porque nós, professores, estamos sempre 
interagindo com eles. Então se parte primeiro do professor que está ali, dando as 
atividades, trabalhando com eles no grupo, é mais fácil. Porque, se for para eles 
simplesmente procurarem uns aos outros, ficam mais inibidos. Agora, se for para o 
próprio professor falar: “Não! Vamos interagir”, assim, sem estar falando [a palavra] 
interagir. Uma outra forma que eu uso fazer, sempre não colocar eles no final depois 
dos grupos montados, eu já coloco junto; por exemplo: o grupo de fulano, então eu já 
vou interagindo junto com os demais na formação dos grupos, eu não deixo eles 
sobrando, para depois colocar um aqui, outro ali. Porque, senão, eu estou mostrando 
para eles que eles estão sendo excluídos, e não é só eu que faço isso, não! A maioria 
somos todos. 
 
37) E o relacionamento dos portadores de deficiência mental com os pais, como você 
percebe? 
Tem pais que ajudam bastante. Então nós percebemos que o relacionamento é muito bom, 
acompanham em casa as atividades, colocam sempre alguém para estar ajudando, mas tem 
pais também que deixam muito a desejar, a gente sabe disso; com esses pais nós temos que 
trabalhar assim, o tempo todo na sala, de uma forma ainda mais firme com eles, porque não 
têm ajuda em casa. 
 
38) A escola proporciona um relacionamento com as famílias? 
Proporciona muito, então tem muitos eventos que acontecem na escola que buscam a 
participação dos pais. Nós professores precisamos que os pais venham no colégio para 
estarmos falando dos filhos, da necessidade deles estarem acompanhando os filhos; sempre 
passamos para coordenação, para direção, eles chamam os pais, a gente comenta, a gente fala, 
a gente pede para estar ajudando. Muitos dão resultados, daqui a algum tempo alguns 
esquecem, e a gente tem que estar chamando novamente. 
 
39) As reuniões de pais são feitas juntas, dos pais dos ditos normais com os pais dos DMs? 
São feitas juntas. 
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40) Como você vê o relacionamento entre esses pais? Algum tipo de discriminação, 
preconceito do pai do aluno dito normal com o pai do DM? 
Não, não tem preconceito, não. Não tem discriminação, não! Porque, principalmente, os filhos 
desses pais já aprenderam a conviver com os DMs aqui no colégio. Então é importante que os 
filhos estejam conscientes nesse processo, porque ajudam os pais também a se 
conscientizarem. 
 
41) Você poderia mencionar alguns aspectos positivos que a inclusão oferece ao portador de 
deficiência mental? 
A função da escola é formar cidadãos. E com a inclusão, nós possibilitamos, também, inserir 
o cidadão no mercado de trabalho, principalmente. Ele vai aprender também adquirindo 
conhecimentos e poder ser lançado no mercado de trabalho, porque hoje o mercado de 
trabalho exige que o aluno tenha conhecimentos, que ele saiba ler e escrever, que ele saiba 
desempenhar bem as suas funções. E aí também outro aspecto positivo: seria aprender a 
conviver com os demais. 
 
42) E algum aspecto negativo que a inclusão oferece ao DM, você poderia me citar algum?  
Aspecto negativo acredito que não tenha, não, para te falar a verdade. Se tem, os nossos 
estudos só estão fazendo crescer mais este trabalho, esse processo de inclusão. 
 
43) E para os ditos normais, você percebe alguma diferença na sala? Algum aspecto 
positivo direcionado ao normal quando se tem um incluso portador de deficiência 
mental? 
Para os normais é bom, porque eles estão aprendendo a conviver com as diferenças e a 
respeitar também, porque se na família deles também vir mais tarde a ter um deficiente 
mental. Entendeu? Então eles vão aprender a conviver com eles. 
 
44) E em relação a algum aspecto negativo? 
Eu acredito que não sejam aspectos negativos. Eles vão somando dificuldades que têm talvez 
de relacionamento, vão aprimorando, aprendendo a respeitar a si, porque respeitam também 
os outros. 
 
45) Num processo de inclusão como um todo, você ressaltaria que tipo de aspectos 
positivos? 
Eu acho que a gente cresce como profissional, aprendendo a trabalhar com os alunos 
inclusos de uma forma geral, não só com os DMs, mas também com os DAs, outras 
deficiências também que tem no nosso meio. A gente aprende a trabalhar de forma 
diferenciada, realizando atividades adaptadas conforme o nível e a necessidade de 
cada um. É importante a gente abraçar a causa porque aí a gente consegue trabalhar 
bem. 
 
46) E aspectos negativos você vê? 
Não, aspectos negativos eu acredito que não tenham. A gente tem que pensar positivo; 
negativo não. 
 
47) Como você considera o professor de apoio em suas aulas? 
É muito ativo, ajuda muito, principalmente nos exercícios das atividades que a gente propõe à 
turma; ajuda muito, nos exercícios das atividades adaptadas. E eles acompanham bastante, 
principalmente quando é um número maior de DMs na sala e que a gente tem que atender não 
só os DMs, mas também os ditos normais. 
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48) Que tipo de funções eles desenvolvem? 
Orientam os alunos na execução das atividades, ajudam a cobrar para que eles não apresentem 
um pouco de desânimo, para estar fazendo a atividade. E os ajudam a pensar, também a 
analisar e a aprender a justificar. 
 
49) Durante a prova, que tipo de função o profissional de apoio realiza? 
Ajuda o aluno analisar a questão, para que o aluno aprenda a saber por onde caminhar para 
encontrar as respostas. 
 
50) Se retirassem esse profissional da sala, o que você acha que aconteceria? 
Seria mais trabalhoso para nós, professores, porque não são só os DMs que nós temos de 
alunos, que já têm que estar trabalhando principalmente nas atividades adaptadas, mas 
também os ditos normais. Nós temos, também, que explicar, sanar as dúvidas, dificuldades 
também dos ditos normais. Então a aula renderia menos, bem menos. 
 
51) Você acredita que possa desencadear uma relação de comodidade do aluno portador de 
deficiência mental em relação ao professor de apoio? 
Relação de dependência não, porque o profissional de apoio não dá atividades prontas e 
também nós professores estamos juntos. Então isso não acontece, o profissional de apoio não 
dá respostas prontas, não! Ele nos ajuda e ajuda o aluno a encontrar soluções para resolver as 
situações propostas, mas então o aluno DM tem que estar pensando junto, porque é ele que vai 
responder, é ele que vai chegar ao resultado. 
 
52) Há alguma outra consideração que você acha importante destacar e que eu não te 
perguntei ou que você queria deixar registrado? 
É importante todas as escolas abraçarem juntas essa causa da inclusão, porque nós 
sabemos que a nossa escola é uma “escola-pólo”; e nós sabemos, também, que tem muitas 
escolas que falam muito da inclusão, mas, na verdade, quando recebem alunos inclusos, às 
vezes ficam meio perdidas, não sabem como estar trabalhando com o aluno. A gente 
percebe isso principalmente nos cursos em que vou e participo, percebo as dificuldades de 
muitos profissionais. Então, é necessário eles estarem aperfeiçoando, aprimorando e 
também visitando. É bom eles levarem alunos das escolas deles para estarem fazendo 
visitas na escola onde há alunos inclusos trabalhando com eles e estando envolvidos 
juntos nesse processo. Estar aprimorando em cursos. É necessário que os demais 
professores de escolas, não só professores, mas também profissionais da educação 
envolvidos no processo de inclusão, estejam sempre lendo mais sobre o assunto, 
participando de cursos, fazendo visitas em escolas onde tem alunos inclusos para ver 
como estão sendo desempenhados os trabalhos, as atividades no dia-a-dia para abraçar 
melhor essa causa da inclusão. 
 
53) Mais alguma outra consideração? 
Não. 
 
 
 
— Professor 12 
 
1) Qual é sua formação profissional? 
Sou pedagoga, sou formada em Pedagogia, pós-graduada em ensino–aprendizagem. 
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2) Qual é seu tempo de magistério? 
Há 21 anos exerço a função do magistério. 
 
3) E o tempo que você trabalha com o portador de deficiência mental? 
Indiretamente, 18 anos e diretamente 1 ano e meio, isso porque eu exerci a função, fiquei 21 anos de 
secretária-geral, acompanhando esses alunos em matrículas, documentação diretamente com os pais. 
 
4) Como foi enxergar a inclusão pela primeira vez? 
Com alegria, na certeza de que os alunos portadores de necessidades especiais inseridos nas 
salas de aula com os ditos normais seria mais fácil sua desenvoltura, como realmente 
aconteceu. 
 
5) No início, qual era o seu posicionamento diante desse processo? 
Com naturalidade, sempre confiante que o processo iria dar certo, como deu. 
 
6) E hoje seu posicionamento é diferenciado? 
Hoje, como sempre, vejo o aluno portador de necessidades como outro qualquer. Exemplo: 
um aluno com problemas da disciplina, você tem que descobrir como trabalhar com ele, do 
mesmo jeito que tem de descobrir as habilidades e competências do aluno incluso. 
 
7) Você acredita realmente no processo de inclusão? 
Sim. Tanto acredito que estou inserido nele. 
 
8) Tem algum curso relacionado com a área de inclusão? 
Sim, tenho vários. 
 
9) Que tipo de cursos? 
Vários minicursos ministrados no colégio no início da implantação do programa, curso de 
capacitação de libras em quatro níveis, demarcando conhecimento através de encontros 
pedagógicos relacionados com todas as deficiências, com atividades adaptadas, com planos 
individuais e outros. 
 
10) O que foi estudado nesses cursos? De que eles tratavam? 
De início, bastante textos e reflexões, testemunhos que se tratavam dos tipos de necessidades 
que se desenvolvem em nosso cognitivo humano. 
 
11) Em que esses cursos te ajudaram ou ainda te ajudam? 
O que mais me ajudou foi a minha mudança como ser humano, aprendendo que nenhum ser 
humano é melhor que o outro dentro de suas limitações. E com isso, eu fui aprendendo a 
trabalhar com eles como se fossem alunos ditos normais. 
 
12) Quais eram os objetivos desses cursos? 
Conscientizar e mostrar ao professor que, apesar das barreiras encontradas, vale a pena 
trabalhar com o ser humano na inclusão. 
 
13) Como eram vistos os portadores de deficiência mental nos cursos? 
Como qualquer aluno, pois temos que adaptar conteúdos e as estratégias diferenciadas, onde 
todos ganharão com isso. 
 
14) Que materiais eram utilizados nesses cursos? 
Com material concreto e diversificado, adaptados para os tipos de necessidades especiais. 
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15) Você aproveita esse material? 
Sim, é sempre renovado de acordo com cada aluno que recebo na sala e compartilho com os 
meus colegas. 
 
16) O que é para você trabalhar com portador de deficiência mental? 
Para mim é gratificante, pois percebo que há uma grande troca de aprendizagem. 
 
17) Como é o seu relacionamento com eles? 
Até o momento, não tenho nenhum problema, mas com carinho e paciência e com ajuda da 
equipe multiprofissional, vamos caminhando com sucesso. 
 
18) Alguma dificuldade? 
Claro, deparei com eles na sala de aula até adquirir vínculos afetivos, com isso ficou mais fácil. 
 
19) Os deficientes mentais participam de todas as atividades que você dá em sala de aula? 
Sim, sempre eu procuro trabalhar em grupo, então os alunos ditos normais trabalham com eles 
muito bem, eles talvez se saem até melhor que os ditos normais. 
 
20) Tem alguma atividade que só o normal participa ou só o DM participa? É separada? 
Eu procuro sempre dar uma atividade que é adaptada para que todos os dois façam na mesma 
maneira. 
 
21) Como são ministradas as suas aulas? As metodologias são diferenciadas? 
Fazemos adaptações conforme a necessidade de cada aluno, atendendo não só os ditos 
normais, como também os portadores de necessidades especiais. 
 
22) E como você chegou a trabalhar com a metodologia adaptada? 
Primeiramente, você tem que conhecer o aluno, não só os ditos normais, como também os portadores 
de necessidades, e trabalhar com a individualidade de cada um, dentro das suas adaptações. 
 
23) Você sente prazer em trabalhar com esses alunos ou existem algumas angústias quanto 
ao desenvolvimento do seu trabalho? 
Sim, sinto, pois sabemos que o deficiente mental tem habilidades; dentro da minha disciplina 
só tem a ganhar. 
 
24) Como é o currículo desenvolvido com os portadores de deficiência mental? 
Através de adaptações curriculares que são pequenas modificações nos objetivos e 
estratégias para que o aluno possa desenvolver o processo de ensino e aprendizagem com 
qualidade. 
 
25) Como você aplica suas avaliações? 
Com esses alunos a avaliação é feita através de registros diários, ou seja, avaliação 
participativa e continuada. 
 
26) Que tipo de avaliações você utiliza? 
Através de observação dos trabalhos desenvolvidos no decorrer de cada aula. 
 
27) Tem prova escrita? 
Não, nas minhas aulas, por ser a disciplina de Arte, nós desenvolvemos trabalhos, e não a 
prova escrita. 
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28) Essas avaliações são adaptadas ou não? 
Sim, quando o aluno tem as dificuldades diferenciadas, temos que planejar pensando neles, 
assim como eu já disse, todos ganham, pois as aulas ficam mais dinâmicas e agradáveis sem 
perder a qualidade. 
 
29) Os portadores de deficiência mental têm noção de que as provas deles são diferentes? 
Como disse, as minhas avaliações no geral são feitas através de registros diários. 
 
30) Os portadores de deficiência mental podem ser reprovados? 
Sim, depende de cada caso. Mas comigo não, pois em Arte dificilmente o aluno é retido. 
 
31) Como você vê o processo de inclusão, desde o seu início até hoje? 
O início do processo de inclusão foi muito assustador para os profissionais que não 
acreditavam no processo. Mas, conhecendo seu alunado, o processo foi criando confiança e 
hoje é com maior naturalidade. 
 
32) Como você percebe esse trabalho? 
O trabalho de inclusão em nossa cidade é estruturado, onde todos os profissionais fizeram 
cursos de capacitação e se encontram aptos a desenvolver essas atividades com alunos com 
necessidades especiais. 
 
33) E a inclusão de um modo geral, como você percebe esse processo? 
Para mim a inclusão é de suma importância, pois a diversidade está em toda parte e 
convivemos com pessoas diferentes o tempo todo. 
 
34) Como se dá o relacionamento entre o aluno dito normal e o portador de deficiência 
mental? 
O relacionamento entre alunos e toda comunidade escolar ocorre de forma harmoniosa, com 
respeito às diferenças e individualidades de cada aluno. 
 
35) Como você percebe isso na sala de aula, no recreio, na escola de um modo geral? 
Todos fazem parte de um grupo, brincam, conversam, participam das atividades propostas. 
Por exemplo: na aula de Educação Física, em todo o ambiente escolar, há uma sincronia entre 
os ditos normais e os outros alunos com necessidades especiais. 
 
36) Como você participa desse relacionamento? 
Acontece de forma natural, onde todos são tratados com respeito e dignidade. 
 
37) E o relacionamento dos portadores de deficiência mental e os pais deles, como você o percebe? 
Alguns pais são participativos; outros, protetores; e outros, negligentes. Os alunos gostam de 
ser tratados com igualdade, mesmo pelos pais. 
 
38) A escola proporciona um relacionamento com as famílias? 
Sim, a escola sempre chama os pais para estar participando de reuniões e procura caminhar 
junto no processo de desenvolvimento entre aluno e escola. 
 
39) As reuniões de pais incluem os pais dos ditos normais e os pais dos alunos portadores de 
deficiência? 
Às vezes as reuniões são juntas; quando necessário, separadas. 
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40) Como você vê o relacionamento entre pais de alunos ditos normais e pais de alunos com 
deficiência mental? Você já percebeu algum tipo de comportamento relacionado com 
discriminação ou preconceito? 
Não, o relacionamento entre os pais é bom, pois geralmente o comportamento dos alunos 
ditos normais é mudado quando eles convivem, quando eles passam a participar com os 
alunos portadores de necessidades especiais sem nenhum tipo de preconceito. 
 
41) Você poderia mencionar aspectos positivos que a inclusão oferece ao portador de 
deficiência mental? 
O tratamento com igualdade, respeito às diferenças individuais. Não há aspecto negativo na 
nossa escola. 
 
42) E para os ditos normais, você percebe alguma diferença na sala? Algum aspecto positivo 
direcionado ao normal quando se tem um incluso portador de deficiência mental? 
Quanto ao desenvolvimento na sala de aula, os aspectos positivos direcionados a todos os 
alunos ditos normais e o cumprimento do regimento escolar incluindo todos os alunos. 
 
43) Algum aspecto negativo? 
O preconceito; ainda continua sendo o preconceito. 
 
44) No processo de inclusão como um todo, você ressaltaria quais aspectos positivos? 
O positivo é a igualdade, é a cidadania. 
 
45) E aspectos negativos? 
É o preconceito. 
 
46) Como você considera o professor de apoio em suas aulas? Que funções esse profissional tem? 
Considero importante o papel de acompanhar o aluno. 
 
47) E esse tipo de acompanhamento, como é feito? 
O professor de apoio está sempre acompanhando o aluno com dificuldade individualmente. Quando 
eu faço qualquer atividade, aplico qualquer atividade em grupo, o professor de apoio acompanha 
aqueles alunos com maior dificuldade sempre ao lado deles, ajudando a realizar aquela tarefa. 
 
48) E quando é algum trabalho específico que vale nota? 
É como eu disse, ele orienta. A gente começa o trabalho e com incentivo dos ditos normais 
eles mesmos terminam o trabalho sem perceberem. 
 
49) Se retirassem esse profissional de suporte, o que você acha que aconteceria? 
Dificulta muito o trabalho do professor regente, principalmente na minha disciplina. 
 
50) Você acredita que possa desencadear uma relação de comodidade e até mesmo de 
dependência do portador de deficiência mental em relação ao professor de apoio? 
Não, o professor tem clareza do seu papel, dando direcionamento ao aluno. 
 
51) Alguma outra consideração que você acha importante destacar? 
O trabalho da educação inclusiva é formar o cidadão para a vida e qualificá-los para o 
mercado de trabalho, esses objetivos estão sendo alcançados. Alunos cursando o terceiro grau 
da nossa universidade, alunos trabalhando em empresas e alunos sendo preparados para a 
vida, é gratificante para o nosso trabalho. 
 
52) Mais alguma coisa? 
Só tenho que agradecer a oportunidade de estar participando desta entrevista. 


