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BEM-VINDO AO CURSO! 

Curso de Capacitação e Aperfeiçoamento em 

Educação Inclusiva: Práticas em Sala de Aula 
DICAS IMPORTANTES PARA O BOM APROVEITAMENTO 

 

• O objetivo principal é aprender o conteúdo, e não apenas 

terminar o curso. 

• Leia todo o conteúdo com atenção redobrada, não tenha pressa. 

• Explore as ilustrações explicativas, pois elas são fundamentais 

para exemplificar e melhorar o entendimento sobre o conteúdo. 

• Quanto mais aprofundar seus conhecimentos mais se 

diferenciará dos demais alunos dos cursos. 

• O aproveitamento que cada aluno tem é o que faz a diferença 

entre os “alunos certificados” e os “alunos capacitados”. 

• A aprendizagem não se faz apenas no momento em que está 

realizando o curso, mas também durante o dia-a-dia. Ficar atento às coisas 

que estão à sua volta permite encontrar elementos para reforçar aquilo que foi 

aprendido. 

• Aplique o que está aprendendo. O aprendizado só tem sentido 

quando é efetivamente colocado em prática. 
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MÓDULO I –  FUNDAMENTOS TEÓRICOS1 

 

Autor: Leandro Rodrigues 

 

O que é Educação Inclusiva? 

 

Educação Inclusiva pode ser compreendida como uma reviravolta 

institucional que consiste no fim dos iguais x diferentes, normais x 

deficientes. Espere. Vamos definir com outras palavras. 

Educação Inclusiva é uma educação voltada para a cidadania global, 

plena, livre de preconceitos e que reconhece e valoriza as diferenças. 

Sim. Valorizar as diferenças é a chave. 

As diferenças sempre existiram. Na educação inclusiva elas precisam 

ser reconhecidas e valorizadas, sem preconceito. 

A inclusão prevê a inserção escolar de forma radical, completa e 

sistemática. Todos os alunos, sem exceção, devem frequentar as salas de aula 

do ensino regular. 

                                            
1Módulo I – reprodução total -  O que é Educação Inclusiva? Um Passo a Passo para a Inclusão 

Escolar  - Autor: Leandro Rodrigues – Disponível em: http://institutoitard.com.br/o-que-e-educacao-

inclusiva/ 
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Isso mesmo, na educação inclusiva todos os alunos devem fazer parte 

da escola comum. Radical? Sem dúvida. 

O radicalismo da inclusão vem do fato de exigir uma mudança de 

paradigma educacional. É o fim da subdivisão Ensino Especial x Ensino 

Regular. As escolas inclusivas atendem às diferenças sem discriminar, sem 

trabalhar à parte com alguns alunos, sem estabelecer regras específicas para se 

planejar, para aprender, para avaliar. 

Para uma melhor definição de escola inclusiva precisamos deixar bem 

claro a diferença entre educação especial e educação inclusiva, que é o 

assunto do próximo tópico. 

 

Qual é a diferença entre Educação Especial e Educação Inclusiva? 

 

A diferença está no termo INCLUSIVA. 

Segundo a psicóloga Marina Almeida, no “Manual Informativo sobre 

inclusão: informativo para educadores”, podemos definir educação especial e 

educação inclusiva da seguinte forma: 

Conceito de Educação Especial: 

Educação especial é uma modalidade de ensino que visa promover o 

desenvolvimento das potencialidades de pessoas portadoras de necessidades 
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especiais, condutas típicas ou altas habilidades, e que abrange os diferentes 

níveis e graus do sistema de ensino. 

Ou seja, uma modalidade de ensino para pessoas com deficiência ou 

altas habilidades. 

 

Conceito de Educação Inclusiva: 

 

Na escola inclusiva o processo educativo deve ser entendido como um 

processo social, onde todas as crianças portadoras de necessidades especiais e 

de distúrbios de aprendizagem têm o direito à escolarização o mais próximo 

possível do normal. 

Ou seja, uma modalidade de ensino para todos. Percebeu a diferença? 

 

Educação Especial e Inclusiva 

Não existem alunos sem deficiência na educação especial. Já na 

educação inclusiva todos os alunos com e sem deficiência tem a oportunidade 

de conviverem e aprenderem juntos. É o que Mantoan chamou de cidadania 

global, plena, livre de preconceitos e que reconhece e valoriza as diferenças. 

A inclusão promove a diversidade. 
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A ideia da inclusão é mais do que somente garantir o acesso à entrada 

de alunos e alunas nas instituições de ensino. O objetivo é eliminar obstáculos 

que limitam a aprendizagem e participação discente no processo educativo. 

Agora, um ponto importante. 

Você deve ter notado que a Marina Almeida usou o termo “pessoas 

portadoras de necessidades especiais”. Isso porque o artigo dela foi escrito em 

2002. De alguns anos para cá a comunidade acadêmica (o governo brasileiro 

também) tem se posicionado em relação à terminologia. 

Seria “pessoa portadora de necessidade especial” ou “pessoa com 

deficiência”? Qual o correto? Para você não errar, vamos explicar isso no 

próximo tópico. 

Qual o termo correto para deficientes? 

Desde 2006 o termo correto é PESSOA COM DEFICIÊNCIA. 

Não use pessoa portadora de necessidades especiais, pessoa com 

necessidades especiais, ou qualquer outro termo. 

O termo “pessoas portadoras de necessidades especiais” está em 

desuso. 

No texto aprovado pela Convenção Internacional para Proteção e 

Promoção dos Direitos e Dignidades das Pessoas com Deficiência, em 2006, 

estabeleceu a terminologia mais apropriada: pessoas com deficiência. 

Vamos entender o motivo. 
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Há uma associação negativa com a palavra “deficiente”, pois denota 

incapacidade ou inadequação à sociedade. A pessoa não é deficiente, ela tem 

uma deficiência. 

Não usar o termo necessidades especiais. 

É importante combatermos expressões que tentem atenuar as 

diferenças, tais como: “pessoas como capacidades especiais”, “pessoas 

especiais “e as mais famosas de todas: pessoas com necessidades especiais”. 

As diferenças têm de ser valorizadas, respeitando-se as necessidades de cada 

pessoa. 

Não usar o termo portador. 

A condição de ter deficiência faz parte da pessoa. A pessoa não porta 

uma deficiência ela “tem uma deficiência”. 

As Escolas Especiais vão acabar? 

Você já sabe a diferença entre uma Escola Especial e uma Escola 

Inclusiva. Mas deve estar se perguntando: ainda existem escolas especiais? 

Elas vão acabar? 

Na Itália, desde 1977, todas as escolas especiais foram abolidas, o que 

obrigou o encaminhamento de todos os estudantes com deficiência para o 

sistema regular de ensino. 

As escolas especiais não foram abolidas no Brasil. Vamos ver o motivo 

no próximo tópico. 
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O que é uma Escola Inclusiva no Brasil? 

No Brasil uma escola inclusiva é a uma escola comum que recebe a 

todos, independente das diferenças. Mas isso não significa o fim das escolas 

especiais. 

A explicação é simples. 

A maioria das escolas regulares no Brasil não estão preparadas para 

receberem e ensinarem aos alunos com deficiência, devido a problema de 

infraestrutura e formação profissional da equipe. 

Mas então, quem está preparado para receber esses alunos? As escolas 

especiais. 

Hoje o modelo é que essas escolas especiais, que teoricamente têm o 

conhecimento da educação especial, se transformem em centros de recursos 

para apoiar o ensino inclusivo em todas as escolas que estão na sua região, 

com professores itinerantes e materiais pedagógicos. 

A realidade da Educação Inclusiva no Brasil 

No Brasil o aluno com deficiência está matriculado na escola regular, 

mas dependendo da sua necessidade pode precisar frequentar também uma 

escola especial para ter atendimento educacional especializado. 

Isso mesmo, o famoso AEE – Atendimento Educacional Especializado 

pode acontecer fora da escola regular. Por isso, as escolas especiais ainda 

existem e são mantidas. 
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“O quadro a seguir ilustra como se deve entender e ofertar os serviços 

de educação especial, como parte integrante do sistema educacional brasileiro, 

em todos os níveis de educação e ensino”. (Parecer CNE/CEB Nº 17/2001) 

 

 O atendimento educacional especializado da escola especial não 

substitui a escola comum. 

Segundo Mantoan, a educação especial não substitui mais o ensino 

comum para pessoas com deficiência e com superdotação. Essa mudança foi 

substancial, pois antes existia um sistema paralelo de ensino para o qual iam 

as crianças, até mesmo sem deficiência, para ter uma educação substitutiva. 

A escola especial passa a complementar e apoiar o ensino regular na 

formação de alunos com necessidades especiais. 
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Essa parceria entre a Escola Comum e as Escolas Especiais ou Centros 

de Atendimento Educacional Especializado não acontece por acaso. Isso está 

previsto pelo MEC na Política Nacional de Educação Especial. 

No tópico a seguir vamos nos aprofundar um pouco mais nessa 

política. 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva 

No Brasil, a regulamentação mais recente que norteia a organização do 

sistema educacional é o Plano Nacional de Educação (PNE 2011-2020). 

Esse documento, entre outras metas e propostas inclusivas, estabelece a 

nova função da Educação especial como modalidade de ensino que perpassa 

todos os segmentos da escolarização (da Educação Infantil ao Ensino 

Superior); realiza o atendimento educacional especializado (AEE); 

disponibiliza os serviços e recursos próprios do AEE e orienta os alunos e 

seus professores quanto à sua utilização nas turmas comuns do ensino regular. 

Ou seja, o aluno com deficiência está matriculado na escola regular, 

mas tem a sua disposição o Atendimento Educacional Especializado para 

qualquer necessidade específica que a escola regular não consiga suprir 

durante sua jornada escolar, da educação infantil ao ensino superior. 

Quem é o Público Alvo da Educação Especial? 
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O PNE considera público alvo da Educação especial na perspectiva da 

Educação inclusiva, educandos com deficiência (intelectual, física, auditiva, 

visual e múltipla), transtorno global do desenvolvimento (TGD) e altas 

habilidades. 

Repare que citei o termo “TGD”. A partir de 2013, com o DSM-V, o 

termo TGD está sendo substituído por Transtorno do Espectro Autista (TEA) 

ou apenas Autismo. 

Necessidades Educacionais Especiais 

Se o aluno apresentar necessidade específica, decorrente de suas 

características ou condições, poderá requerer, além dos princípios comuns da 

Educação na diversidade, recursos diferenciados identificados como 

necessidades educacionais especiais (NEE). 

O estudante poderá beneficiar-se dos apoios de caráter especializado, 

de acordo com suas necessidades. No caso de: 

Deficiência Visual e Auditiva: o ensino de linguagens e códigos 

específicos de comunicação e sinalização (ex: LIBRAS, Braille); 

Deficiência Intelectual: mediação para o desenvolvimento de 

estratégias de pensamento (Ex: comunicação alternativa); 

Deficiência Física: adaptações do material e do ambiente físico (ex: 

cadeiras, tecnologia assistiva); 
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Transtorno Global do Desenvolvimento (autismo): estratégias 

diferenciadas para adaptação e regulação do comportamento (ex: ABA, 

TEACCH, comunicação alternativa); 

Altas Habilidades: ampliação dos recursos educacionais e/ou 

aceleração de conteúdos. 

Ou seja, a escola regular embora tenha a obrigação de receber todos os 

alunos, ela fica isenta de ensinar por exemplo o Braille para um aluno cego, 

por exemplo. A tarefa de ensinar linguagens e códigos específicos fica a cargo 

do AEE. 

No exemplo acima, é claro que se o professor regente da escola regular 

souber Braille, o aluno cego terá uma experiência de aprendizado muito mais 

satisfatória. 

Mas e se o professor não souber Braille? 

O aluno terá direito a um profissional especializado para acompanhá-lo 

durante as aulas. É a vez do professor de apoio. 

O que faz um professor de apoio? 

Esse profissional acompanha o aluno com deficiência na sala de aula 

comum, ajudando a fazer uma ponte entre o AEE e a escola. 

No caso de um aluno cego, por exemplo, o professor de apoio irá 

ajudar o aluno com o braille dentro da sala de aula comum. 

Isso é previsto em lei. 
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De acordo com a Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional) já havia previsto a figura dos profissionais especializados 

nos seguintes termos: 

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação: 

I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 

específicos, para atender às suas necessidades; 

(…) 

III – professores com especialização adequada em nível médio ou 

superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino 

regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns; 

Por isso é importante que o professor de apoio tenha uma formação 

profissional específica para as necessidades do aluno que irá atender. 

Se o aluno é autista, esse professor de apoio deve entender de autismo e 

métodos de intervenção como o ABA, por exemplo. 

Se o aluno é surdo, o professor de apoio deve ser um intérprete de 

LIBRAS. Isso é o ideal. 

Importante entender que, no caso do aluno surdo, não é o professor de 

apoio que vai ensinar LIBRAS. A responsabilidade por ensinar LIBRAS é do 
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Atendimento Educacional Especializado, mas o professor de apoio vai ajudar 

o aluno surdo usando LIBRAS para aprender o currículo proposto pela escola. 

Ou seja, a educação inclusiva não é a escola comum sozinha, mas uma 

parceria entre a escola comum, o professor de apoio e o atendimento 

educacional especializado. 

Bom, até aqui já vimos as respostas para as seguintes questões: 

O que é Educação Especial? 

Qual a Diferença entre Educação Especial e Educação Inclusiva? O que 

é o Atendimento Educacional Especializado? 

O que faz o Professor de Apoio? 

Agora vamos nos aprofundar um pouco mais no que a escola inclusiva 

pode fazer para melhorar a experiência de aprendizagem dos seus alunos. 

Vamos falar do Projeto Pedagógico Inclusivo. 

Projeto Político Pedagógico na Perspectiva da Inclusão 

O projeto político pedagógico – PPP – de uma escola é o instrumento 

orientador, que define as relações da escola com a comunidade na qual está 

inserida e vai atender. 

É o projeto pedagógico que orienta as atividades escolares revelando a 

concepção da escola e as intenções da equipe de educadores. 
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Com base no projeto pedagógico a escola organiza seu trabalho; 

garante apoio administrativo, técnico e científico às necessidades da Educação 

inclusiva; planeja suas ações; possibilita a existência de propostas curriculares 

diversificadas e abertas; flexibiliza seu funcionamento; atende à diversidade 

do alunado; estabelece redes de apoio, que proporcionam a ação de 

profissionais especializados, para favorecer o processo educacional. 

Não basta que a escola receba a matrícula de alunos com necessidades 

educacionais especiais, é preciso que ofereça condições para a 

operacionalização desse projeto pedagógico inclusivo. 

A inclusão deve garantir a todas as crianças e jovens o acesso à 

aprendizagem por meio de todas as possibilidades de desenvolvimento que a 

escolarização oferece. 

As mudanças são imprescindíveis, dentre elas a acessibilidade da 

infraestrutura; a introdução de recursos e de tecnologias assistivas; a oferta de 

profissionais de apoio, formas de avaliação, currículo adaptado entre outras 

coisas. 

É na sala de aula que acontece a concretização do projeto pedagógico – 

elaborado nos diversos níveis do sistema educacional. 

Vários fatores podem influenciar a dinâmica da sala de aula e a eficácia 

do processo de ensino e aprendizagem. Planejamentos que contemplem 

regulações organizativas diversas, com possibilidades de adequações ou 
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flexibilizações têm sido uma das alternativas mais discutidas como opção para 

o rompimento com estratégias e práticas limitadas e limitantes. 

Dentre todos os fatores, parece unânime entre os especialistas, que a 

formação de professores para a inclusão é primordial. 

Adaptações curriculares na educação inclusiva 

De acordo com o MEC, podemos definir adaptações curriculares como: 

estratégias e critérios de atuação docente, admitindo decisões que oportunizam 

adequar a ação educativa escolar às maneiras peculiares de aprendizagem dos 

alunos, considerando que o processo de ensino-aprendizagem pressupõe 

atender à diversificação de necessidades dos alunos na escola (MEC, 2003). 

Ou seja, dar liberdade ao professor para flexibilizar o currículo de 

acordo com as necessidades do seu aluno. 

Não um novo currículo, mas um currículo dinâmico, alterável, passível 

de ampliação, para que atenda realmente a todos os educandos. 

A diferenciação do currículo é uma tarefa da escola no seu todo, não 

apenas do professor. 

De acordo com o INES (Instituto Nacional de. Educação de Surdos) as 

adaptações de currículo constituem criar condições físicas, ambientais e 

materiais para o aluno, na sua unidade escolar de atendimento; propiciar os 

melhores níveis de comunicação e interação com as pessoas com as quais 

convive na comunidade escolar, favorecer a participação nas atividades 
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escolares; propiciar o mobiliário, equipamentos específicos necessários e salas 

adaptadas; fornecer ou atuar para a aquisição dos equipamentos e recursos 

materiais específicos necessários: próteses auditivas, treinadores da fala, 

software educativo, entre outros; adaptar materiais de uso comum em sala de 

aula: slides, cartazes, entre outros; adotar a Língua Brasileira de Sinais – 

LIBRAS (no processo ensino-aprendizagem e avaliativo), além de material 

escrito e computador. 

Ou seja, não tem como o professor sozinho dar conta disso tudo. 

É necessário uma colaboração de toda a equipe da escola, do 

atendimento educacional especializado e do Estado para fornecer os materiais 

adequados. 

Os 3 maiores desafios da Educação Inclusiva 

1º) Fortalecer a formação dos professores: para entender a inclusão, os 

direitos do aluno e os deveres da escola e do Estado, estabelecendo assim 

alvo, uma meta a ser alcançada, tanto para o professor quanto para a escola. 

Todos precisam entender porque a diversidade é importante, que é sim 

possível incluir e onde, quando, como, com que e com quem devemos ajudar 

nossos alunos. 

2º) Criar uma rede de apoio: entre alunos, docentes, gestores escolares, 

famílias e profissionais especializados (fisioterapeutas, psicopedagogos, 

psicólogos, fonoaudiólogos, médicos etc). Todos devem estar envolvidos no 
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processo, trabalhando como uma equipe para proporcionar ao aluno a melhor 

experiência escolar (e de vida) que ele possa ter. 

3º) Reestruturação: eliminação das barreiras arquitetônicas (físicas) e 

barreiras no currículo (pedagógicas), como propostas curriculares 

diversificadas, flexíveis e abertas. Para isso é preciso entender também as 

possibilidades das tecnologias assistivas. 

A Educação inclusiva no Brasil está em fase de implementação. 

São muitos os desafios da educação inclusiva que precisam ser 

enfrentados, mas as iniciativas e as alternativas realizadas pelos educadores 

são fundamentais. 
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MÓDULO II - EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA QUE TE QUERO? 

POR UMA ESCOLA QUE INCLUI E NÃO APENAS INSERE2 

 

Autora: Andreia Aparecida Rodrigues Oliveira 

 

INTRODUÇÃO 

Assim que me graduei em Pedagogia, Tive a oportunidade de trabalhar 

em uma escola de minha cidade, com uma turma do quarto ano do ensino 

fundamental, multisseriada, com vinte seis alunos, sendo um deles portador de 

necessidades educativas especiais, o qual eu auxiliaria. Tamanha não foi 

minha surpresa ao perceber que este aluno ficava sentado no fundo da sala 

sem participar de nenhuma atividade. Como um ser quase invisível que “não 

aprendia”, “não se importava com nada”, que era “agressivo”, 

“indisciplinado” e que recebia constantemente, esses e todos outros adjetivos 

pejorativos possíveis. Algo dentro de mim não acreditava em nada disso, não 

era possível que todas as teorias sobre educação inclusiva aprendidas na 

faculdade fossem falsas. Então, iniciei juntamente com a professora regente, 

um trabalho que visou resgatar a autoestima desse aluno, partindo daí para o 

                                            
2 Módulo II – reprodução total> Educação Inclusiva para que te quero? Por uma escola que 

inclui e não apenas insere – Autora: Andreia Aparecida Rodrigues Oliveira _ Disponível em: 

http://institutoitard.com.br/educacao-inclusiva-para-que-te-quero-por-uma-escola-que-inclui-e-nao-

apenas-insere/ 
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aprendizado e a socialização do mesmo. Buscamos atividades conjuntas e 

individuais, inserindo-o não só em sala, mas em todo o espaço escolar. Ao 

final pudemos perceber o quanto valeu a pena. Ele começou a ler, a interagir 

com os colegas, a tomar gosto pelo aprendizado, parecia outro. Bem mais 

motivado e feliz. Mas no ano seguinte não consegui pegar contrato nessa 

mesma escola, sendo direcionada para outra, a professora que estava engajada 

comigo neste trabalho também acabou sendo encaminhada para outro espaço 

educacional. E mais tarde, fiquei sabendo por terceiros, que ele havia 

regredido, voltara a ficar agressivo, falava pouco, não queria saber de 

aprender e infelizmente acabou se revertendo ao fundo de uma sala, sem voz 

nem vez. Isso me fez refletir muito sobre o tema inclusão e me fez questionar 

sobre até que ponto o sistema de ensino está preparado para incluir. A maioria 

das escolas tem recebido alunos com necessidades educativas especiais com o 

“pretexto” de inclusão, mas o que fazem é apenas inseri-los e mais nada. 

Diante deste e de muitos outros fatos recorrentes, o presente artigo 

busca uma reflexão sobre o assunto inclusão escolar e inserção de alunos com 

necessidades educativas especiais neste espaço, levando em consideração os 

estudos de MOANTOAN (2013) que serão tomados aqui como princípios 

norteadores para prática docente. 

 

2 CONCEPÇOES DE DEFICIENCIA 
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Desde os tempos mais remotos, o portador de deficiência é visto como 

alguém incapaz e improdutivo. Na Grécia antiga, valores como, vigor, beleza, 

e capacidade física eram imprescindíveis para a sobrevivência humana. Havia 

nesta época a concepção de que o homem precisava produzir e contribuir para 

a agricultura e para guerra. Como a sociedade era estruturada para preparar 

pessoas fortes e guerreiras a visão geral da deficiência era contrária à 

sobrevivência humana, visto que, para sobreviver era preciso ser belo e bom. 

Conforme pensavam os gregos, os paradigmas podem ser definidos 

como modelos, exemplos abstratos que se materializam de modo imperfeito 

no mundo concreto. Podem também ser entendidos, segundo uma concepção 

moderna, como um conjunto de regras, normas, crenças, valores, princípios 

que são partilhados por um grupo em um dado momento histórico e que 

norteiam o nosso comportamento, até entrarem em crise, porque não nos 

satisfazem mais, não dão mais conta dos problemas que temos de solucionar. 

(MANTOAN, 2003, p.11) 

Essa concepção começa a mudar um pouco logo após o fim da segunda 

Guerra mundial, em que a sociedade europeia muito fragilizada e buscando 

meios de sobrevivência, precisou recorrer à ajuda financeira dos soldados 

mutilados pela guerra. Isso levou a Europa a rever seus conceitos sobre 

exclusão passando a ver as pessoas portadoras de deficiência como efetivas 

contribuintes para a sociedade. 
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Na idade média a deficiência começou a ser vista como fenômeno 

espiritual, A visão social era de que os portadores de deficiência estavam 

predestinados a viver assim, ou receberam um castigo de Deus, ou ainda 

estavam possuídos pelo demônio. 

O primeiro modelo de inclusão social só despontou no século XX, 

quando começaram a surgir instituições especializadas para esse fim, e de lá 

para cá tivemos muitos avanços ao que diz respeito ao tema. Avanços esses 

que garantem direitos de igualdade e inclusão na sociedade. 

O período em que se estabelecem as novas bases teóricas suscitadas 

pela mudança de paradigmas é bastante difícil, pois caem por terra os 

fundamentos sobre os quais a ciência se assentava, sem que se finquem de 

todo os pilares que a sustentarão daí por diante. Sendo ou não uma mudança 

radical, toda crise de paradigma é cercada de muita incerteza, de insegurança, 

mas também de muita liberdade e de ousadia para buscar outras alternativas, 

outras formas de interpretação e de conhecimento que nos sustente e nos 

norteie para realizar a mudança. (MANTOAN, 2003, p.11) 

 

Apesar de todas as mudanças, ficaram enraizados na sociedade 

moderna resquícios da concepção antiga de deficiência. Embora, havendo leis 

favoráveis e direitos garantidos, o portador de deficiência, ainda é visto como 

“doente” e “coitadinho”. Uma visão deturpada e estigmatizada que se faz 

presente em nosso meio. Prevalece ainda hoje, o que chamamos de modelo 
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médico da deficiência, que vê no portador de necessidades especiais como 

alguém fragilizado, incapaz, acometido por uma doença. O modelo real, que 

pretendemos para uma sociedade do século XXI e do qual ainda estamos 

muito longe, é o modelo Social que entende que todos somos diferentes e que 

essas diferenças precisam ser respeitadas. 

  

2.1 A perspectiva inclusiva nas escolas 

 

A ruptura desses paradigmas se faz ainda mais necessária quando o 

assunto é educação. No Brasil, a educação especial sempre se pautou em 

modelos assistencialistas. Foi somente em 1988, com a chamada Constituição 

Federal, que surgiram avanços significativos no campo educacional para 

pessoas com e sem deficiência. 

 

A Constituição Federal institui a educação como direito de todos sem 

exceção. Garante também igualdade de condições de acesso e permanência na 

escola e assegura Atendimento Educacional Especializado aos portadores de 

deficiência preferencialmente no ensino regular. 
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Mais adiante, A Lei 9394/96 – LDBEN, sem ferir o que regia a 

Constituição, apresenta uma nova interpretação para os termos “educação 

especial” e “Atendimento Educacional Especializado”. 

 

A Educação Especial em sua nova roupagem tem uma perspectiva mais 

inclusiva e complementa as etapas da educação básica e superior. Ao passo 

que, Atendimento Educacional Especializado refere-se ao atendimento 

especializado de alunos portadores de necessidades educativas especiais no 

contraturno, ou seja, fora do horário normal de aulas. Sendo uma o 

complemento da outra. 

 

A ESCOLA QUE TEMOS 

 

 

No sistema de ensino brasileiro, o que predomina é o modelo médico 

da deficiência, onde o aluno é visto num contexto estigmatizado. Quando 

entramos em uma escola, seja ela pública ou particular, lamentavelmente, nos 

deparamos com uma divisão inglória: “Normais” e “Anormais”. E falas 

comuns de educadores e gestores: “Esse aluno tem problema”, “Ele não 

aprende”, “Com este nem precisa insistir”, “Esse caso é complicado”. E 
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dentro de falas tão corriqueiras, nos acovardamos, dando crédito ao que 

ouvimos e colaborando sem perceber para não inclusão. 

  

Atribuir a certos alunos identidades que os mantém nos grupos de 

excluídos: dos alunos especiais, com necessidades educacionais especiais, 

portadores de deficiências, com problemas de aprendizagem e outros tais é 

tudo o que a inclusão não admite. E é incabível fixar em outros, uma 

identidade normal, que não só justifica a exclusão dos demais, como 

igualmente determina alguns privilegiados. (MANTOAN, 2013.) 

 

 

 

 

 

A inclusão escolar deveria ocorrer de forma natural, simples, 

agradável, Porém, os estigmas mais remotos ainda persistem em rodear-nos e 

ou pecamos por falta ou por excesso. Ou deixamos o aluno portador de 

necessidades educativas especiais de lado, ou o elevamos por demasiado 

esquecendo-nos de todos os demais envolvidos no processo ensino 

aprendizagem. 
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Mantoan (2013), afirma que o educar segundo perspectivas inclusivas, 

“destaca-se pelo rompimento das fronteiras entre as disciplinas curriculares e 

a formação de redes de conhecimento e de significações”. 

 

O ensino inclusivo se propõe a explorar talentos, atualizar 

possibilidades, desenvolver predisposições naturais de cada aluno. As 

dificuldades e limitações dos alunos devem ser reconhecidas, assim como suas 

possibilidades. O cuidado nesse sentido é para não se diferenciar o ensino para 

alguns alunos, conduzindo de fora um processo que é pessoal e intransferível 

– a aprendizagem. Também não cabem no ensino inclusivo: restringir 

objetivos educacionais; adaptar currículos e – como comumente tem 

acontecido- ; facilitar as práticas pedagógicas para alguns alunos, para evitar a 

exclusão nos ambientes escolares comuns. Não há o que mais contradiga o 

ensino escolar inclusivo do que os procedimentos pedagógicos citados, pois 

configuram uma diferenciação que exclui o aluno, mesmo que ele esteja 

inserido em uma turma de ensino regular. E poucos educadores conseguiram 

notar esse paradoxo, ainda. (MANTOAN, 2013, p.105) 

  

A escola que temos, infelizmente é aquela que se viu na “obrigação” 

legal de acolher todos os alunos, de ser inclusiva, porém não sabe ainda lidar 

com a diversidade. Deixa-se levar, ou seja, tem a ideia de educação inclusiva 

documentada em papel, mas não tem noção de como lidar com ela na prática. 
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Ao passo que nos defrontamos todos os dias com o grande desafio 

chamado inclusão. Temos muitos alunos inseridos e poucos incluídos, Muitas 

matrículas e um restrito sentimento de pertença. Tudo isso é compreensível, 

afinal, não podemos delegar uma função dessas apenas à escola, sabemos das 

dificuldades enfrentadas: 

 

Professores mal remunerados, espaços físicos precários, falta de 

recursos, verbas que não chegam, avaliações negativas, falta de mão de obra, 

pouca infraestrura entre outros. Esses e muitos outros problemas enfrentados 

dentro do espaço escolar só corroboram para que a inclusão não aconteça de 

fato. 

 

Não há culpados, bem sabemos, mas há responsáveis. E todos nós 

envolvidos neste processo de ensino, devemos nos responsabilizar e repensar 

nossas práticas para mudar esse quadro. Fazer valer uma educação de 

qualidade para todos, porque só uma escola acessível já não é suficiente. 

 

As condições de que dispomos, hoje, para trans-for-mar a escola nos 

autorizam a propor uma escola única e para todos, em que a cooperação 

substituirá a competição, pois o que se pretende é que as diferenças se 
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articulem e se componham e que os talentos de cada um sobressaiam. 

(MANTOAN, 2003, p.29). 

 

É Inegável a urgência de mudança, pois o ensino brasileiro é 

discriminatório e pautado em um modelo elitista que se preocupa apenas com 

cognitivo. Esse modelo educacional preza pelo conteúdo, padroniza o ensino e 

o divide entre os que “aprendem e não aprendem”, buscando atender um aluno 

idealizado. 

 

Essa homogeneização torna árduo o caminho, é como uma pedra na 

estrada da porta da inclusão. Se não nos esforçarmos para removê-la ela ficará 

lá para sempre impedindo-nos de ir além. Mas se ao contrário a lascarmos 

  

cada dia, unindo forças, chamando outros, mudando formas, um dia ela 

cairá. E quando ela cair o sol da inclusão estará a nossa espera e a escola que 

temos se tornará em fim na escola que queremos. 

 

 

 

3 A ESCOLA QUE QUEREMOS 
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A educação inclusiva precisa ser vista por outro viés, precisa ser 

repensada, arquitetada. A escola que queremos é aquela que podemos chamar 

de nossa, que se assemelha com a nossa casa quando o assunto é acolhimento, 

que combate toda e qualquer realidade discriminatória. Não é uma escola que 

se preocupa apenas com conteúdos, em contrapartida, é a que tem como pilar 

fundamental o ensino, para muito além de seus muros e portões, um 

aprendizado que rompe fronteiras, barreiras e que joga por terra paradigmas 

que antes eram vistos como verdades irrevogáveis. 

  

Bem se sabe que o problema maior não é da escola em si, mas do 

sistema de ensino. “A inclusão escolar pegou as escolas de calças curtas” 

(Mantoan, 2003). O fato é que as instituições não foram preparadas para lidar 

com a inclusão, não tiveram reformados seus espaços físicos para dar acesso 

necessário a todos, os professores não buscaram por formações, e tudo foi 

acontecendo tão rapidamente que quando se parou para pensar em práticas 

inclusivas elas já estavam gritando por mudanças. 

 

A escola tão sonhada, desejada e quista é a que dá oportunidades, que 

ampara, socializa, que rompe com padrões e modelos, que vê como belo o 

diferente, que ouve, que entende, que não padroniza, nem segrega, que 

conscientiza, que forma, que instrui. 
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Definimos um ensino de qualidade a partir de condições de trabalho 

pedagógico que implicam a formação de redes de saberes e de relações e se 

enredam por caminhos imprevisíveis para chegar ao conhecimento. 

Entendemos que existe ensino de qualidade quando as ações educativas se 

pautam por solidariedade, cooperação, compartilhamento do processo 

educativo com todos os que estão direta ou indiretamente nele envolvidos. Em 

suas práticas predominam a experimentação, a criação, a descoberta, a co-

autoria do conhecimento. (MANTOAN, 2013, p.104) 

 

Partindo deste pressuposto, podemos dizer que o aprendizado em 

escolas assim se dá de forma ampla, não sistematizada, natural. Ele envolve os 

alunos, os chamam para convivência e mostra o quanto são capazes de 

aprenderem e ensinarem. 

 

A escola que queremos não está muito longe, se pararmos pra pensar 

no quanto já se evoluiu, se pesarmos na balança toda a trajetória até aqui. A 

escola de qualidade é um sonho possível, ela visa contemplar e beneficiar não 

só seus alunos e professores, mas toda uma sociedade. 
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Em uma palavra, as escolas de qualidade são espaços educativos de 

construção de personalidades humanas emancipadas, críticas, nos quais as 

crianças aprendem a ser pessoas. Nesses ambientes educativos ensinam-se 

  

os alunos a valorizar e a questionar a diferença, pela convivência com 

seus pares, pelo exemplo dos professores, pelo ensino ministrado nas salas de 

aula, pelo clima afetivo das relações estabelecidas em toda a comunidade 

escolar – solidário, participativo, sem tensões competitivas. Escolas assim 

concebidas não excluem nenhum aluno de suas salas de aulas, de seus 

programas, de certas disciplinas, das atividades e do convívio escolar mais 

amplo. 

 

Elas constituem contextos educacionais em que todos os alunos têm, de 

fato, oportunidades de aprender, frequentando uma mesma e única turma. 

(MANTOAN, 2013, p.104) 

 

A inclusão neste espaço educativo se dá por completo e nos leva a 

compreender a necessidade urgente de educar para a diversidade. 

 

A escola que buscamos é aquela que valoriza a identidade do individuo 

que o faz sentir se bem. Na maioria das vezes dentro dos diversos espaços 
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escolares classificamos os indivíduos pela deficiência, nos esquecendo de que 

precisamos olhar para além dela, ver com um olhar mais humanizado enxergar 

a alma o ser. 

 

Em tempos de descarte e de poucos olhares a escola que queremos 

pode parecer utopia, nos remetendo a fantásticos e imaginários contos de fada. 

Muitos vão dizer ser apenas sonho de idealizadores. Mas é preciso acreditar 

que ela pode existir e que não é um sonho impossível, ou algo inimaginável. 

 

A escola que queremos está muito próxima de nós, bastam alguns 

passos, algumas mudanças, uma atitude, um olhar diferenciado, um pouco de 

formação, novas práxis, paciência talvez, desenvoltura, luta, fé. E um 

ingrediente extremamente importante sem o qual nada valerá a pena: 

ESPERANÇA. Esperança que tudo dará certo, que nada é por acaso, que 

podemos fazer a diferença, que tudo muda a todo instante, que esse espaço 

educativo e inclusivo em todos os sentidos, vai acontecer, afinal, sonhos 

podem se tornar realidade. 

  

 

 

4 CONCLUSÃO 
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O intuito do presente artigo foi o de refletir sobre as práticas inclusivas 

escolares, o que temos de real e concreto e o ponto ao qual queremos atingir. 

 

Diante de tantas dificuldades enfrentadas dentro do ambiente escolar 

tornam se quase impossíveis práticas efetivas de inclusão. Diante disto, 

constantemente nos perguntamos: estamos incluindo de fato? Ou apenas 

inserindo? 

 

Essas e outras perguntas relativas ao tema inclusão foram respondidas 

ao longo deste artigo, levando se em consideração a escola que temos hoje, 

baseada ainda em modelos estigmatizados de educação e escola que queremos 

construir, pautada em práticas inclusivas, reflexiva e aberta a todos, sem 

exceção. 

 

A escola que queremos não é um sonho distante de nós, é possível ser 

construída, basta levarmos em conta a modelo Social, que vê todo indivíduo 

como ser único e com particularidades, que busca a valorização das 

identidades e preza pelo respeito ás diferenças. 

 



   35 

 

O estudo realizado trouxe à tona perspectivas antigas de deficiência e 

teve o intuito de mostrar o quanto essas perspectivas ainda causam impactos 

na educação contemporânea. 

 

Buscou-se ao decorrer deste trabalho confrontar a realidade vivida nas 

escolas de hoje, nas quais infelizmente temos muitos alunos inseridos e 

poucos alunos incluídos. Ao longo deste, foi feita uma reflexão sobre a 

necessidade urgente de uma educação inclusiva que contemple não só alunos 

com deficiência, mas, todos. Porque incluir é isso, é levar em conta as 

necessidades da cada um, as dificuldades físicas, motoras, sociais, morais, 

psicológicas etc. Incluir é ver além das aparências, é enxergar com os olhos da 

alma e do coração. Incluir não é ter pena, ser superprotetor, exigir menos, 

deixar de lado, fingir que não viu. Incluir é se colocar no lugar do outro é 

reconhecê-lo como alguém capaz, é compreender que apesar das diferenças 

somos todos iguais em direitos e 

  

deveres. Incluir é respeitar, é desejar o bem, é saber conviver, é querer 

conviver. Se dentro de um ambiente educativo existe um grupo e alguém que 

não faz parte dele, não temos inclusão, se entramos em uma sala em que todos 

estão reunidos realizando um trabalho e no fundo dela tem alguém que só 

observa, não temos inclusão. O objetivo real da inclusão escolar é criar um 

ambiente em que todos participam, não há barreiras para a aprendizagem, há 



   36 

 

oportunidades iguais para todos, não há grupos isolados porque apesar de 

existir diferentes não há diferenças. Todo estudo realizado proporcionou uma 

reflexão clara sobre a escola que temos e a que queremos. Estamos a caminho 

desta escola, vamos devagar, com a certeza de que teremos orgulho de fazer 

parte de tantas mudanças. 
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MÓDULO III - NÓS, PROFESSORES E A INCLUSÃO: PROBLEMA 

OU SOLUÇÃO?3 

 

Autora:  

Ingriddy Nathaly Santos Moreira 

 

1- INTRODUÇÃO 

 

A inclusão de estudantes com deficiência no sistema regular de ensino 

está baseada na perspectiva de educação global, para todos. Através da 

socialização e convivência com estudantes com diferentes potencialidades e 

limitações, contudo, e educação global nem sempre é oferecida, ao passo que, 

em contra partida as limitações sobressaem ao ambiente escolar no cotidiano. 

No ensino regular os professores ao se depararem com esses alunos muitas 

vezes não se sentem preparados para atuarem, e de fato, muitas vezes não 

estão. Trabalham em um mundo desconhecido e misterioso cheio de rótulos 

que diferencia os alunos “normais” dos “excepcionais”. Relatório Warnock, 

documento publicado em 1978, sugere que a expressão necessidades 

                                            
3 Módulo III – reprodução total - NÓS, PROFESSORES E A INCLUSÃO: PROBLEMA OU 

SOLUÇÃO? – Autora: Ingriddy Nathaly Santos Moreira- Disponível em: http://institutoitard.com.br/nos-

professores-e-inclusao-problema-ou-solucao/ 
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educacionais especiais seja aplicada não para rotular o aluno, mas sim, para 

traduzir todas as exigências para seu progresso escolar. Incluísse aí a 

eliminação de barreiras arquitetônicas; formação e competência dos 

educadores; adaptação de material didático; utilização de recursos especiais. 

Sendo assim de extrema importância a preparação e aperfeiçoamento dos 

profissionais envolvidos em tais práticas. As dificuldades encontradas na 

educação inclusiva são diversas, desde professores despreparados a salas 

lotadas; escolas com infraestrutura inadequada e não adaptadas as diversas 

limitações; pais que não se sentem a vontade de seus filhos estudarem em 

escolas plurais, além de práticas e políticas pedagógicas que não corroboram 

para um ambiente respeitoso, interativo e inclusivo. Entretanto, políticas 

publicas, ainda que em menor número, e movimentos sociais inflamados e 

determinados tem se empenhado para garantir a realidade diversa que existe 

no mundo, representada também dentro das escolas. Mediante isso, torna-se 

de extrema importância a participação e pesquisa em temas que auxiliam a 

construção de um ambiente que seja capaz de receber bem a qualquer 

individuo com suas possíveis dificuldades ou diferenças. A inclusão escolar 

de grupos, historicamente segregados é um avanço, mas apenas o começo da 

luta. 

 

2- DESENVOLVIMENTO 
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Vivenciamos um momento no qual a inclusão escolar vem sendo 

amplamente debatida. Segmentos diversos da sociedade tem se posicionado a 

importância da discussão sobre o tema, contudo, ainda há muito que se fazer. 

Apesar de parecer recente, desde o século XX o direito a educação foi 

assegurado a todos, entretanto, alguns não tiveram parte. Mediante esse fato e 

a lutas constantes em favor das minorias, nas ultima décadas vem se 

argumentando sobre o verdadeiro direito a educação, de forma integral e que 

abranja a todos. Desse modo, na década de 1980 o conceito de inclusão social 

foi desenvolvido, mas apresentou maiores proporções na década seguinte 

quanto a Declaração Mundial Sobre Educação para Todos (UNESCO, 1990), 

a Declaração de Salamanca (Espanha, 1994) e a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (BRASIL, 1996) trouxeram as necessidades a serem 

discutidas e assumidas a partir de documentos legais nacionais e 

internacionais. A LDBEN 9394/96, redefine a Educação Especial, de modo 

que a educação escolar trazida esteja ligada a todas as etapas e níveis de 

ensino. Dessa maneira foi possível desarticular a ideia, pré-concebida, que 

liga educação especial, necessariamente, a escola especial. Contudo, é 

passível de compreensão que a exclusão esteja presente em vários ambientes e 

seguimentos da sociedade, de acordo com Aiello-Vaisberg (2002) os 

indivíduos ou a comunidade que segrega, o faz como forma de se defender da 

incompreensão em relação ao outro, colocando-o em um patamar diferenciado 

justamente com a intenção de negar a semelhanças com esse outro. A 

Declaração de Salamanca (1994) desafia o que se entende por Educação 
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Especial ao relatar “pessoa com necessidades educacionais especiais”, 

ampliando essa concepção a todas as crianças e jovens, quer seja com 

deficiências ou não, pois todos têm particularidades em suas características de 

aprendizagem. 

[…] uma criança não se desenvolve em todos os aspectos no mesmo 

ritmo. Ela pode aprender e desenvolver formas culturais de enfrentar 

problemas em uma área, mas permanecer em níveis mais anteriores e mais 

primitivos quando se trata de outras áreas de atividade. Seu desenvolvimento 

cultural é frequentemente desigual e os experimentos indicam que traços do 

pensamento primitivo surgem muitas vezes em crianças bastante 

desenvolvidas. (Luria, 1988, p. 101) Mazzotta (1982, p.4) aponta para o 

princípio orientador do atendimento às pessoas com deficiência dizendo que 

esse atendimento não se deve dar “em função das limitações, mas, 

principalmente da capacidade de desenvolvimento e mudança do ser 

humano”. O princípio esperado é que as escolas acolham a todas as crianças, 

incluindo crianças com deficiências, capaz de educar com sucesso a todos, 

atendendo às necessidades de cada um, considerando as diferenças existentes 

entre elas (PAULON, 2005). As pessoas são extremamente diversas entre si. 

Mesmo tendo as mesmas funções alteradas, as possibilidades de 

desenvolvimento serão diferentes tanto quanto em crianças com ou sem 

deficiências. Esse cenário permite tornar a educação especial como um 

recurso único, inovador e benéfico para todos os educandos, assim como, para 
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os professores agregando toda a diversidade que se é constituída por grupos 

tão plurais. É importante assegurar, não somente a entrada da criança com 

deficiência nesse novo universo, mas principalmente promover a ruptura de 

ações discriminatórias em relação a esta população, a partir da escola, 

concebida como ambiente no qual grupos sociais distintos possam relacionar-

se satisfatoriamente (ÁVILA,2008). […] “As pessoas com deficiência, com 

síndromes, são historicamente identificadas como páreas sociais em função de 

um conjunto de igualdades mais ou menos constantes que acabam por definir 

seu lugar na sociedade: lugar de exclusão” (Paulon, 2005, p.07). 

Ela ainda discorre sobre a necessidade de se avançar nas pesquisas e 

movimentos sociais que alavancam a democratização e a construção de 

espaços sociais mais diversos e menos excludentes. De acordo com Saad 

(2003), o não domínio geral da sociedade, sobre o assunto, ainda segrega. 

Parte pelo desconhecimento, parte pelo não interesse. Contudo, essa atitude 

encaminha e reafirma um problema maior. A criação e perpetuação de mitos e 

preconceitos, construídos ao longo da história referente às potencialidades e 

conhecimentos que as pessoas com alguma deficiência podem alcançar. 

Fatores como esses dificultam a inserção e a participação plena desses 

indivíduos na sociedade, além de reproduzir sutilmente o preconceito. 

Segundo Glat e Nogueira (2003) um dos maiores desafios é a desconstrução 

de uma cultura arraigada da formação clássica do professor, onde por anos o 

processo de ensino e aprendizagem preconizava uma concepção estática, com 



   42 

 

a existência de uma metodologia universal. Desse modo, um processo de 

ensino foi eleito como “normal” e “saudável” para todos os sujeitos, contudo, 

aqueles que apresentassem alguma desadequação, dificuldade ou deficiência 

eram consideradas fora da norma, ou seja, “alunos irregulares” em um 

“sistema regular de ensino”. 

A escola pública, criada a partir dos ideais da Revolução Francesa 

como veículo de inclusão e ascensão social, vem sendo em nosso país 

inexoravelmente um espaço de exclusão- não só dos deficientes, mas de todos 

aqueles que não se enquadram dentro do padrão imaginário do aluno 

“normal”. As classes especiais, por sua vez, se tornaram verdadeiros depósitos 

de todos aqueles que, por uma razão ou outra, não se enquadram no sistema 

escolar (GLAT, 2000. pg 18). 

 A educação inclusiva não é uma tarefa fácil, mas possível se todos se 

empenharem nesse caminho. Existem barreiras diversas, que precisam ser 

problematizadas cada vez mais para que ocorra uma tentativa de mudança. 

Encontra-se hoje, nas escolas regulares, uma resistência muito grande dos 

profissionais do ensino em relação ao modo como trabalham, as necessidades 

são diferentes das de outrora, e essa posição de inércia atrapalha o trabalho 

que propõe atrelar praticas inclusivas a pratica pedagógica cotidiana. Desse 

modo, a pratica pedagógica do professor, está impregnado pela concepção, 

fantasiosa, de que existem duas categorias qualitativas de ensino muito bem 

delimitadas; os alunos “normais” que frequentam escolas regulares e os alunos 
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“excepcionais” que são próprios das escolas de educação especial (GLAT e 

NOGUEIRA, 2003). Dessa maneira, os problemas e distúrbios encontrado nas 

diferenças não ira perturbar o processo de ensino. 

O professor (da classe especial) certamente conhece o diagnóstico de 

aluno- as principais características e decorrências de seu padrão patológico- 

mas quase nunca usa este dado como ponto de partida para conhecer as 

potencialidades do sujeito. O diagnostico é mais frequentemente visto como 

um fator limitante na vida escolar do aluno; define o que o sujeito não pode 

fazer. Paradoxalmente, a situação da escola regular não é muito diferente. 

Falta, na maioria dos casos, uma reinterpretação das dificuldades e 

necessidade no contexto escolar (FREIRE e VALENTE 2001, pg 76). 

Essa diferenciação entre os trabalhos exercidos pelos profissionais que 

estão juntos ao aluno de inclusão e junto da turma regular é transferida para o 

cotidiano dos estudantes, deixando de lado um trabalho efetivo de inclusão, 

tomando a aula como um faz-de-conta. A colaboração e co-participação dos 

profissionais do ensino regular e da educação especial em trabalhos e reuniões 

conjuntas, assim como em praticas pedagógicas para tomadas de decisões e 

estratégias que visam às adaptações necessárias para promover o 

desenvolvimento das potencialidades e o aprendizado de alunos com 

deficiências, valorizando as características de cada um. 

[…] na medida em que, por um lado, os professores do ensino regular 

não possuem preparo mínimo para trabalharem com crianças que apresentam   
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deficiências evidentes e, por outro lado, grande parte dos professores 

do ensino especial tem muito pouco a contribuir com o trabalho pedagógico 

desenvolvido no ensino regular, na medida em que têm calcado e construído 

sua competência nas dificuldades especificas do alunado que atente […] 

(BUENO 1999, pg. 15). 

Nesse caminho Carvalho (1998) afirma que os próprios professores têm 

se queixado de sentimentos de segregação. Os que atuam em educação 

especial lamentam não serem incluídos em todas as reuniões pedagógicas que 

acontecem na escola ou nas Secretarias de Educação, ficando limitados às que 

são organizadas pela educação especial. Curiosamente, seus pares que 

trabalham em turmas regulares também não são convidados a participar dos 

trabalhos pedagógicos promovidos pela educação especial. E considerando 

que, a inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais produz 

impasses no cotidiano escolar é necessário que constantemente práticas e 

valores sejam repensados. Segundo Stainmback e Staimback (1999) a 

aproximação e amizades criadas por alunos em ambientes de inclusão podem 

auxiliá-los a se sentirem realmente membros de suas comunidades, além da 

oportunidade de aprenderem sobre interesse no próximo, apoio mútuo e 

respeito em uma sociedade inclusiva, ao passo que junto aprendem 

habilidades acadêmicas. Dessa maneira, a educação é múltipla levando em 

consideração que a diversidade é algo inerente ao ser humano. Sendo assim 

cria-se um ambiente com o dever de formar cidadãos responsáveis, instruindo 
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e proporcionando uma educação a todos Santos (2003). Por isso, segundo 

Ferreira (2006) o educador deve, ir além do básico, que é proporcionar acesso 

à educação para os estudantes, torna-se preciso que a cada aula barreiras 

sejam combatidas para que não se crie um espaço excludente em sala. Os 

professores e a escola, de maneira geral, conhecem sobre a existência de leis 

acerca da inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais. 

Entretanto, este conhecimento não prepara os professores nem a equipe 

pedagogia. Então, se faz necessário respeitar e garantir uma educação que 

assegure a política de inclusão assim como, a potencialidade dos alunos e 

respeito mutuo. Um caminho plausível a ser seguido é explorar objetos e 

símbolos presentes na vida dos estudantes. 

  

3- CONCLUSÃO 

 

A educação inclusiva, ainda enfrenta grande resistência, muitas vezes 

legítima, outras preconceituosas, contudo, muitos pais, ONGs, segmentos 

militantes e educadores têm tentado resgatar valores sociais fundamentais que 

preconizam a igualdade de direitos e oportunidades a todos. Entretanto, essa é 

uma caminhada longa e árdua e seus frutos precisam ser cultivados para que a 

inclusão de alunos com necessidade especiais sejam de fato inseridos no 

sistema. Dessa maneira benefícios diversos poderão permear o meio escolar, 

como cidadania e respeito. Todas as leis promulgadas, encontros e concílios 
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sobre a temática são importantes, porém não basta apenas caminhar neste 

âmbito, é preciso preparar professores com uma formação adequada de 

qualidade, melhorar a infra-instrutora e tornar as escolas um ambiente 

agradável. A políticas publicas que visam a efetividade da inclusão devem 

promover programas de acompanhamento continuo, que orientem tanto o 

trabalho docente, quanto pedagógico e também dos professores 

acompanhantes, para que haja a diminuição gradativa da exclusão escolar, que 

irá beneficiar não apenas a comunidade escolar, mas a todos que 

indiretamente estiverem em contato com crianças e jovens que participarem 

de uma educação pautada no respeito as diferenças. 
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MÓDULO III - ESTRATÉGIAS PARA A INCLUSÃO DO 

ALUNO COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS NO 

ENSINO REGULAR4 

 

Autora: ESTHER LOPES 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 

O Caderno Pedagógico ora apresentado faz parte das 

atividades do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE – Turma 

2007 - e foi construído sob a orientação da Professora Doutora Célia Regina 

Vitaliano– UEL, considerando a proposta de Inclusão Social e Educacional 

constante na atual política educacional brasileira. 

 A inclusão social e educacional é hoje, um movimento mundial que 

vem se intensificando a partir da década de 90. 

                                            
4  
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No Brasil, a educação inclusiva se materializa na transformação do 

sistema educacional em sistema educacional inclusivo. 

A elaboração deste Material Didático, em formato de Caderno 

Pedagógico contempla Estratégias de Inclusão do Aluno com Necessidades 

Educacionais Especiais no Ensino Regular e configura, inicialmente, um 

instrumento para pôr em prática a proposta de Intervenção na Escola – uma 

das etapas do Programa de Desenvolvimento Educacional. 

Para o desenvolvimento do tema proposto buscamos subsídios teóricos 

na legislação e em documentos internacionais, nacionais e estaduais e em 

recentes pesquisas e produções de estudiosos da área da Educação Especial e 

da Educação Inclusiva. 

 As  ações  planejadas a  partir  deste  Material Pedagógico têm  a  

intenção de  envolver:  Equipe administrativa, Equipe Pedagógica, 

Professores, Familiares e Alunos, das escolas que ofertam os níveis e 

modalidades da Educação Básica. 

 Espera-se, com este material, contribuir para a  

sistematização de  conhecimentos na área, indicando possíveis 

caminhos para uma educação inclusiva responsável e de qualidade. 

Esther Lopes Professora PDE – Área de Educação Especial 

Turma 2007 
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INTRODUCÃO 

 

A presença de alunos com necessidades educacionais especiais, 

decorrentes de deficiências, nas classes comuns tem sido um dos grandes 

desafios enfrentados pelos profissionais da Educação, nos últimos anos, em 

especial os professores que atuam nas salas de aula de Educação Básica, nas 

séries que compõem o Ensino Fundamental. 

Fundamentada na Declaração Mundial sobre Educação para Todos: 

Plano de Ação para satisfazer  as necessidades básicas de aprendizagem, 

aprovada na Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada em 

Jomtien, Tailândia, em março de 1990, especificamente no que rezam os itens: 

1 e 5 do Artigo 3 – Universalizar o acesso à Educação e promover a equidade, 

abaixo transcritos: 

1. A educação básica deve ser proporcionada a todas as crianças, 

jovens e adultos. Para tanto, é necessário universalizá-la e melhorar sua 

qualidade, bem como tomar medidas efetivas para reduzir as desigualdades. 

5. As necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras de 

deficiências requerem atenção especial. É preciso tomar medidas que 

garantam a igualdade de acesso à educação aos portadores de todo e qualquer 

tipo de deficiência, como parte integrante do sistema educativo. 



   50 

 

Considerando que um dos princípios da Declaração de Salamanca: De 

Princípios, Política e Prática para as Necessidades Educativas Especiais 

(1994, item 2, p. 1) diz: 

Cremos e proclamamos que: 

. [...] 

. as pessoas com necessidades educacionais especiais  devem ter  

acesso à  escola regular que deveria acomodá-las dentro de uma Pedagogia 

centrada na criança, capaz de satisfazer tais necessidades. 

E, partindo da premissa que inclusão não é a simples colocação  dos 

alunos  em salas  de aula, mas que se trata de tentativa de mudança no  sentido 

de aceitação  das diferenças,  consideramos  de suma importância à 

participação dos professores do ensino  regular  nesse  processo  inclusivo,  no  

qual  as  escolas  estão  sendo conclamadas a se envolver. No entanto, vemos a 

urgência de dar condições de os professores entenderem estas mudanças e de 

capacitá-los para a diferenciação no fazer pedagógico, adequando-o para esse 

novo momento, que exige o enxergar, com clareza, as peculiaridades 

específicas e especiais de cada aluno e ser capaz de atendê-las, promovendo 

os necessários ajustes e flexibilizações/ adaptações/ adequações. 

A preocupação com o efetivo envolvimento dos profissionais da 

educação na implantação e efetivação da educação inclusiva, nas escolas 

brasileiras, encontra respaldo no que afirma Imamura (2007, p. 26): As 
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práticas pedagógicas podem vir a promover condições para o surgimento, 

manutenção e exposição das deficiências, quando não propiciam a adequação 

de objetivos, conteúdos, materiais e estratégias de ensino às necessidades de 

seus alunos. 

Os alunos com necessidades educacionais especiais, decorrentes de 

deficiências,  ao  serem  incluídos  no ensino regular, precisam encontrar 

ambiente e condições propícias  ao  desenvolvimento  do  processo ensino 

aprendizagem. 

 

O QUE VOCÊ ENCONTRARÁ NESTE CADERNO PEDAGÓGICO 

 

Desvelamento da expressão “inclusão educacional” e sua implicação 

no cotidiano da escola regular; 

Relação de documentos internacionais, das legislações nacionais e 

estaduais que tratam da inclusão social e escolar, com uma pequena síntese 

de seus conteúdos. 

Subsídios para a compreensão da Educação Inclusiva, para dar início a 

essa nova caminhada que começamos a trilhar. 

Conceituação flexibilização/  adaptação/ adequação curricular,

 entendendo-a  como um caminho para a Inclusão Escolar. 
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Flexibilizações/ Adaptações/ Adequações Curriculares necessárias e 

possíveis Considerações sobre Adaptações Curriculares de Grande Porte e de 

Pequeno Porte Como organizar flexibilizações/adequações curriculares, no 

cotidiano escolar. 

  

1. O que vem a ser “inclusão educacional”? 

 

Inclusão Educacional é o direito  à igualdade  de oportunidades,  o  que  

não  significa um  “modo  igual”  de educar a todos e sim de dar a cada pessoa 

o que necessita, em função de suas características e necessidades 

educacionais. 

O conceito de inclusão parte de um paradigma  no  qual  a deficiência  

não é responsabilidade  exclusiva de quem a tem, cabendo à sociedade 

modificar-se para propiciar uma inserção total da qualquer pessoa, 

independentemente de seus déficits ou necessidades. Sociedade, aqui, 

representada pela  escola,  uma vez  que estamos tratando da inclusão 

educacional. 

Falamos em um paradigma porque na busca pelo atendimento às 

necessidades educacionais das  pessoas com deficiência, historicamente, a 

Educação já passou por vários momentos, podemos dizer, das práticas de 

extermínio à inclusão - proposta atual. 
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A inclusão, portanto, requer uma revolução de paradigmas. Não 

significa apenas colocar pessoas “diferentes” num lugar em que não 

costumavam estar, a classe regular. Significa não mais conceber as 

necessidades especiais como imutáveis ou incapacitantes. Significa, ademais, 

rever o papel da escola e conscientizá-la de que sua responsabilidade é educar 

a todos, sem discriminação. Logicamente, isso exige uma reviravolta 

estrutural na sociedade, como um todo. (KAFROUNI e SOUZA PAN, 2001, 

p. 33) 

 

2. Onde buscar amparo legal, para as ações inclusivas no cotidiano 

da escola? 

Existem inúmeros documentos internacionais e nacionais que tratam do 

atendimento às pessoas com deficiência no campo educacional, os quais 

orientam, recomendam e/ou determinam como deve ser o processo inclusivo 

nas escolas regulares. 

Podemos citar alguns deles, com uma súmula de seus assuntos, 

registradas como forma de facilitar a pesquisa daqueles e daquelas que se 

interessam em aprofundar conhecimentos para se tornar participante do 

processo de inclusão educacional. 

2.1 Documentos Internacionais 
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2.1.1 Declaração Universal de Direitos humanos de 10 de dezembro de 

1948 

Adotada e proclamada em Nova York, Estados Unidos da América, 

pela Assembléia Geral da ONU, através da Resolução 217ª-III. Esta 

declaração estabelece, no seu Preâmbulo e em seus 30 artigos, os direitos  de  

todos os seres humanos. 

  

2.1.2 Declaração sobre Equiparação de Oportunidades, de janeiro de 

1987 

Este é um documento da DPI – Disabled Peoples’ International, que 

analisa o conceito de equiparação de oportunidades, focalizando entre outros 

aspectos, as oportunidades de educação e de trabalho, os serviços sociais e de 

saúde, o papel das organizações de pessoas com deficiência e como podem 

trabalhar juntos: a ONU, os governos, os  profissionais  de  reabilitação  e  as  

pessoas  com deficiência  em  prol  deste  objetivo  comum  - a equiparação de 

oportunidades. 

 

2.1.3 Declaração Mundial sobre Educação para Todos, de 09 de março 

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

Jomtien, na Tailãndia, reuniu mais de 

1.500 participantes e 155 países. A Declaração resultante deste evento 

teve como tema central “Educação para Todos: Satisfação das Necessidades 

Básicas de Aprendizagem”. Com seus 10 artigos, esta Declaração foi 

aprovada juntamente com o Plano de Ação para Satisfazer as Necessidades 

Básicas de Aprendizagem e se tornou um marco para o movimento pela 

Educação Inclusiva. 

 

2.1.4 Declaração de Salamanca, de 10 de junho de 1994 

  

Aprovada na Conferência Mundial de Educação para Necessidades 

Especiais: Acesso e Qualidade, realizada e, Salamanca, Espanha, nos dias 7 a 

10 de junho de 1994. Este documento da UNESCO traz as estratégias 

nacionais, regionais e internacionais para a educação inclusiva, com uma nova 

maneira de pensar a respeito de necessidades especiais, de escolas, de 

capacitação de profissionais da educação e de outros aspectos educacionais. 

Esta declaração se tornou o referencial para a Educação Inclusiva em vários 

países. 

O Brasil é um dos signatários desta Declaração e, ao mostrar 

consonância com os postulados produzidos em 
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Salamanca, fez opção pela construção de um sistema educacional 

inclusivo. 

 

2.1.5 Convenção da Guatemala, de 08 de junho de 1999 

 

A Assembléia Geral da Organização dos Estados Americanos – OEA, 

reunida na 

Cidade  da Guatemala, República da Guatemala, aprovou a 

Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de 

discriminação contra as Pessoas Portadoras de deficiência, também conhecida 

como a Convenção da Guatemala. Este documento foi ratificado e 

promulgado pelo Brasil através do Decreto nº 

3.956, de 8 de outubro de 2001. 

  

2.1.6 Carta para o Terceiro Milênio 

 

A Carta para o Terceiro  Milênio aprovada pela  Rehabilitation  

International,  em Londres,  Reino  Unido  da Grã-/Bretanha e Irlanda do 

Norte, define a situação das pessoas com deficiência e estabelece medidas que 
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levem a sociedade a proteger os direitos destas pessoas mediante o apoio ao 

pleno empoderamento e inclusão em todos os aspectos da vida. 

 

2.1.7 Declaração Internacional de Montreal sobre inclusão, de 05 de 

junho de 2001 

 

A Declaração de Montreal aprovada em 5 de junho de 2001 pelo 

Congresso Internacional ‘Sociedade Inclusiva’, realizado em Montreal, 

Quebec, Canadá., reafirma o que está posto dos na Declaração Universal 

Direitos Humanos “Todos os seres humanos nascem livres e são iguais em 

dignidade e direitos” (artigo 

1) e diz mais:. 

O acesso igualitário a todos os espaços da vida é um pré-requisito para 

os direitos humanos universais e liberdades fundamentais das pessoas. 

O esforço rumo a uma sociedade inclusiva para todos, é a essência do 

desenvolvimento  social sustentável. 

A comunidade internacional, sob a liderança das Nações Unidas, 

reconheceu a necessidade de garantias adicionais de acesso para certos 

grupos. 

  



   58 

 

As declarações intergovernamentais levantaram a voz internacional 

para juntar, em parceria, governos, trabalhadores e sociedade civil a fim de 

desenvolverem políticas e práticas inclusivas. 

O Congresso Internacional ‘Sociedade Inclusiva’ convocado pelo 

Conselho Canadense de Reabilitação e Trabalho apela aos governos, 

empregadores e trabalhadores bem como à sociedade civil para que se 

comprometam com, e desenvolvam, o desenho inclusivo em todos os 

ambientes, produtos e serviços. 

 

2.2 Documentos Nacionais 

 

Dentre os documentos que fazem parte da Legislação Nacional, no diz 

respeito à educação da pessoa  com necessidades educacionais especiais os 

mais conhecidos são: 

 

2.2.1 A Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988 

 

Base para todos os documentos legais: leis, decretos, resoluções, 

portarias, que dizem respeito às pessoas com deficiência, a Constituição da 

República Federativa do Brasil traz os seguintes dispositivos específicos: art. 

3º, inciso IV; art. 7º, inciso XXXI; art. 
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24, inciso XIV; art. 37, inciso VIII; art. 203, incisos IV e V; art. 208, 

inciso III; art. 227, § 1º, inciso II e § 2º, e art. 224. O art. 208, inciso III 

garante “atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino”. 

 

2.2.2 A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e 

do Adolescente – ECA 

  

Estabelece procedimentos nas áreas de saúde, educação, cultura, 

esporte, lazer, profissionalização, trabalho e atos infracionais, no atendimento 

a crianças e adolescentes co deficiência. 

 

2.2.3 Lei nº 8.959, de 23 de março de 1994 

 

Altera a Lei nº 6.494, de 7/12/77, estendendo aos alunos de ensino 

especial o direito à participação em atividades de estágio. 

 

2.2.4 A Portaria do MEC nº 1.793, de 27 de dezembro de 1994 
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O Ministério da Educação e do Desporto recomenda a inclusão da 

disciplina “aspectos Éticos, Políticos e Educacionais de Normalização e 

Integração da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais”, prioritariamente 

nos cursos de Pedagogia, Psicologia e em todas as licenciaturas. Em 16 de 

maio de 1996, o Ministro da Educação encaminhou aos Reitores das 

Instituições de Ensino Superior – IES o aviso  Circular nº  277/MEC/GM  

solicitando a execução adequada de uma política educacional dirigida aos 

acadêmicos portadores de necessidades educacionais especiais, com uma 

cópia desta Portaria, acompanhada do documento “Sugestões de 

Estratégias que poderão ser Adotadas pelas Instituições  de Ensino 

Superior  de modo a Garantir o ingresso  e  a Permanência dos Portadores de 

Necessidades Especiais em seus Cursos”. 

 

2.2.5 A Lei nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996 

 

Conhecida como a Lei de Diretrizes e Bases  da Educação  Nacional 

(LDBEN). Esta  lei estabelece,  no  art. 4º, inciso III, como dever do Estado 

garantir atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com 

necessidades  especiais,   preferencialmente  na  rede  regular  de ensino   e,  

ainda,  dedica  o  Capítulo   V, que compreende os artigos 58 a 60 para 

estabelecer como deve ser a educação especial. 
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Vale destacar o que diz o Art, 59: Os sistemas de ensino assegurarão 

aos educandos com necessidades educacionais especiais: 

I – currículos, métodos, técnicas, recursos educacionais e organização 

específicos, para atender às suas necessidades. 

 

2.2.6 Portaria nº 319, de 26 de fevereiro de 1999 

 

Institui, no Ministério da Educação, vinculada à Secretaria  de 

Educação Especial/  SEESP  e presidida pelo titular desta, a Comissão 

Brasileira de Braille, em caráter permanente. 

 

2.2.7 Resolução CNE/CEB nº 2, de 11 de setembro de 2001 

 

Por esta resolução, o Conselho Nacional de Educação institui as 

Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica, que define  

as  necessidades  educacionais  especiais e as medidas necessárias à inclusão 

escolar. 

Esta resolução tem força de Lei e seu detalhamento está no Parecer nº 

17, de 03 de julho de 2001. Do item 4 - Construindo a inclusão na área 

educacional, destacamos: 



   62 

 

A política de inclusão de alunos que apresentam necessidades 

educacionais especiais na rede regular de ensino não consiste apenas na 

permanência física desses alunos junto aos demais educandos, mas representa 

a ousadia de rever concepções e paradigmas, bem como desenvolver o 

potencial dessas pessoas, respeitando suas diferenças e atendendo suas 

necessidades (p. 11). 

Ao fazer referência ao Parecer CNB nº 17, vale citar, também, parte do 

texto do Voto dos Relatores, onde diz 

:Com a edição deste Parecer e das Diretrizes que o integram, este 

Colegiado está oferecendo ao Brasil e aos alunos que apresentam  

necessidades educacionais  especiais  um caminho   e os  meios  legais 

necessários  para  a  superação  do grave  problema  educacional,  social  e 

humano que os envolve. Igualdade de oportunidades e valorização da 

diversidade no processo educativo e nas relações sociais são direitos dessas 

crianças, jovens e adultos. Tornar a escola e a sociedade inclusivas é  uma 

tarefa de todos. (Brasília, 2001, p.29). 

 

 

2.2.8 Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002 

Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. O Parágrafo 

Único do art. 1º desta lei diz: “Entende- se como Língua Brasileira de Sinais - 
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Libras a forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de 

natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituem um 

sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades 

de pessoas surdas do Brasil”. 

 

2.2.9 Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva – aprovada de publicada em janeiro de 2008 

O documento Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva é resultado do amplo processo de discussão promovido 

pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria Ministerial Nº 555/2007, 

constituído por professores pesquisadores da área da educação especial, sob a 

coordenação da Secretaria de Educação Especial – SEESP/MEC. A 

elaboração desta Política no Brasil insere-se no contexto histórico onde, 

passado mais de dez anos da Declaração de Salamanca, grande parte dos 

países dedica-se a avaliar os avanços produzidos e os desafios na 

implementação de políticas públicas, definindo caminhos a serem percorridos 

pela educação especial em sintonia com os princípios educacionais inclusivos. 

  

2.3 Documentos Estaduais 

 

2.3.1 Constituição do Estado do Paraná, de 05 de outubro de 1989 
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Em seu Capítulo II, Seção I, Artigos 177 - 189 tratam da Educação. 

Fazemos destaque para Art. 178, inciso I, que estabelece como um dos 

princípios: “Igualdade de condição  de acesso e permanência  na  escola, 

vedada qualquer forma de discriminação e segregação”. E, ainda, para o Art. 

179, inciso IV, que garante: “atendimento educacional especializado gratuito 

aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”. 

 

2.3.2 Lei nº 12.095, de 11 de marco de 1998 

 

Reconhece oficialmente, pelo Estado do Paraná, a linguagem gestual 

codificada na Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e outros recursos de 

expressão a ela associados, como meio de comunicação objetiva e de uso 

corrente. 

  

2.3.3 Deliberação nº 02/2003 de 02 de junho de 2003 

 

Estabelece as normas para a educação especial, modalidade da 

Educação Básica para os alunos com necessidades educacionais especiais, no 

Sistema de Ensino do Estado do Paraná. 
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Do seu texto destacamos o que diz no Art. 1º, Parágrafo único: “Esta 

modalidade assegura educação de qualidade a todos os alunos com 

necessidades educacionais especiais, em todas as etapas da educação básica, e 

apoio, complementação e/ou substituição dos serviços educacionais regulares, 

bem como a educação profissional para ingresso e progressão no trabalho, 

formação indispensável para o exercício da cidadania”. 16 

Poderíamos estender este material citando muitos outros dispositivos 

legais e documentos que abordam o assunto, mas nos valemos do que diz 

Araújo (2003, p. 89): 

A inclusão é o resultado da soma de oportunidades bem sucedidas que 

são possibilitadas a qualquer cidadão e não somente dos decretos, sem 

oportunizar o real acesso às oportunidades e aos meios para superar os 

desafios que promovam o seu desenvolvimento. ((grifo nosso). 

Embora o autor se refira, apenas, a decretos, vale ressaltar que outros 

documentos legais, como: leis, resoluções, tratados, diretrizes e tantos outros 

documentos existentes, que, se não forem postos em prática nada trarão de 

benefícios aos alunos que têm necessidades educacionais especiais. 

 

2.3.4 Diretrizes Curriculares da Educação Especial para a Construção 

de Currículos Inclusivos, de 2006 
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Estas diretrizes expressam o conjunto de esforços de professores, 

pedagogos, equipes pedagógicas dos Núcleos Regionais da Educação e 

técnico-pedagógicos da Secretaria de Estado da Educação na construção de 

um documento orientador do currículo para toda a Rede Pública estadual de 

ensino. 

O documento apresenta os fundamentos filosóficos, teóricos e legais da 

Educação Especial no Paraná, contextualizados na complexa  dinâmica dos 

movimentos sociais que inspiram suas ações em nível nacional      e 

internacional, os quais lhe imprimem um novo sentido na atualidade. 

Consideramos que agora, embasados e consciente de nossos deveres, 

como professores, devemos buscar meios de efetivar a inclusão em sala de 

aula. Para isso apresentaremos a seguir uma dos procedimentos pedagógicos 

mais citados na literatura especializada para lidar com a diversidade em sala 

de aula. 

 

3. Entendendo o Conceito de Flexibilização/Adaptação/Adequação 

 

Como afirmamos, anteriormente, os termos flexibilização, adaptação e 

adequação, neste texto, estão sendo tomados como sinônimos. 

Na busca de entendimento que ajudasse a conceituar os dois termos, 

recorremos ao dicionário onde encontramos os seguintes significados para o 
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vocábulo “adaptação”: ajustar, amoldar, acomodar. Já o termo "flexibilização" 

não é encontrado nos dicionários. Quando digitado no editor de textos aparece 

o seguinte alerta: “flexibilização” pode ser considerado um caso de 

neologismo. No entanto, com significado semelhante encontra-se o termo 

"flexibilidade", que é qualidade do que é flexível. 

Cientes de que a ideia de flexibilização vincula-se à necessidade de 

conceder maior plasticidade, maior maleabilidade, ao que se quer flexionar, 

destituindo-o da rigidez tradicional, neste caso o currículo escolar, podemos 

adotar este conceito. 

 

3.1 Flexibilizações/ Adaptações/ Adequações Curriculares 

necessárias e possíveis possíveis, lanço mão dos escritos de Beyer: 

 

O desafio é construir e pôr em prática no ambiente escolar uma 

pedagogia que consiga ser comum e válida para todos os alunos da classe 

escolar, porém capaz de atender os alunos cujas situações pessoais e 

características de aprendizagem requeiram uma pedagogia diferenciada. Tudo 

isto sem demarcações, preconceitos ou atitudes nutridoras dos indesejados 

estigmas. (2006, p. 76). 

 No contexto da educação inclusiva, portanto, pode-se entender a 

flexibilização, adaptação ou adequação como a resposta educativa que é dada 
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pela escola para satisfazer as necessidades educativas de um aluno ou de um 

grupo de alunos, dentro da sala de aula comum. 

O Projeto Escola Viva: Garantindo o acesso e a permanência de todos 

os alunos  na escola  –  Alunos  com necessidades especiais, publicado pelo 

MEC/SEESP (2000), volumes 5 e 6 tratam das Adaptações Curriculares de 

Grande e de Pequeno Porte, respectivamente. 

Ao  introduzir  os  conceitos  de adaptações  Curriculares  de  Grande  

Porte –  Adaptações  Significativas, o documento traz as afirmações: 

Sabe-se que cada aluno tem: 

. sua própria história de vida; 

. sua própria história de aprendizagem anterior [...]; 

. Características pessoais em seu modo de aprender. [...]; 

Enfim, cada um é diferente do outro, tanto em termos de suas 

características físicas, sociais, culturais, como de seu funcionamento mental. 

 Levando-se em conta estes aspectos, o professor deve buscar conhecer 

cada aluno e suas peculiaridades e consequentemente as suas necessidades 

especiais. 

As necessidades especiais revelam que tipos de estratégias, diferentes 

das usuais, são necessárias para permitir que todos os alunos, inclusive as 

pessoas com deficiência, participem integralmente das oportunidades 
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educacionais, com resultados favoráveis, dentro de uma programação tão 

normal quanto possível. 

O documento esclarece que “algumas dessas estratégias compreendem 

ações que são de competência e atribuição das instâncias político-

administrativas superiores, já que exigem modificações que envolvem ações  

de natureza política, administrativa, financeira, burocrática, etc”. Essas 

estratégias são denominadas Adaptações Curriculares  de  Grande  Porte.  

Outras,  denominadas  nos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  –  PCNs   de 

Adaptações Curriculares  não  Significativas,  porque  compreendem  

modificações  menores,  de competência específica do professor. Elas 

configuram pequenos ajustes nas ações planejadas a serem desenvolvidas no 

contexto da sala de aula. A essas denomina Adaptações Curriculares de 

Pequeno Porte. 

do segundo grupo, por serem “[...] as ações que cabem a nós, 

professores, realizar para favorecer a aprendizagem de todos os alunos 

presentes em nossas salas de aula, [...]” (p 8). Estas ações devem ser 

planejadas e construídas tendo como referência, primeiramente, os conteúdos 

curriculares  oficiais para  a  série/ciclo  em  que se está trabalhando, levando 

em conta os objetivos fundamentais e os conteúdos mínimos essenciais, aos 

quais os alunos devem ter acesso para alcançarem sucesso e promoção para a 

série superior. 
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Considerando que a implementação de Adaptações Curriculares de 

Pequeno Porte “encontra-se no âmbito de responsabilidade e de ação 

exclusivos do professor, não exigindo autorização, nem dependendo de 

qualquer outra instância superior, nas áreas política administrativa, e/ou 

técnica”, (p. 8 – grifo nosso) como afirma o documento citado. Fazemos 

destaque à afirmação “no âmbito de responsabilidade e de ação exclusivos do 

professor” por considerar que tais ações no cotidiano da escola não são 

exclusivas do professor, visto que algumas delas, aparentemente simples, para 

serem postas em prática dependem de recursos, que estão no âmbito 

administrativo, de apoio da equipe pedagógica e de aprovação e parceria com 

a família. Pode-se dizer que a ação é específica do professor, mas a 

responsabilidade é da escola, pois educação inclusiva subtende ação 

compartilhada e não trabalho docente solitário. 

Para se desenvolver as referidas adaptações o professor precisa ter 

clareza e domínio do que está posto nas Diretrizes Curriculares Nacionais e 

Estaduais, bem como no Projeto Político Pedagógico da escola,  para que as 

ações estabelecidas no processo de flexibilização favoreçam a aprendizagem 

do aluno sem, no entanto, configurar desvio na caminhada da escola. 

Com relação  à legalidade  das  flexibilizações/ adequações no

 currículo,  encontramos respaldo  no Art. 

5º, Inciso III, da Resolução CNE/CEB Nº 2, onde podemos ler: 
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flexibilizações e adaptações curriculares que considerem o  significado 

prático e instrumental dos conteúdos básicos,  metodologias  de ensino  e 

recursos didáticos  diferenciados  e processos de avaliação adequados ao 

desenvolvimento dos alunos que apresentam necessidades educacionais 

especiais, em consonância com o projeto pedagógico da escola, respeitada a 

frequência obrigatória. (MEC, 2001). 

Ainda, podemos recorrer à LDBEN nº 9394/96, destacando o que reza 

o caput do Artigo 59 e seu Inciso I: “Os sistemas de ensino assegurarão aos 

educandos com necessidades especiais: currículos, métodos,  técnicas, 

recursos educativos e organização específicos, para atender às suas 

necessidades”. 

  

3.2 Como efetivamente podemos organizar 

flexibilizações/adequações curriculares. 

 

 

 

Duk,  Hernandéz e Sius1 (s.d) distinguem, dentro do processo de 

adaptações curriculares, três etapas diferenciadas, a saber: 

1ª Etapa: Formulação das adaptações curriculares 
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1 Tradução livre do texto “LAS ADAPTACIONES CURRICULARES: 

Una estrategia de individualización de la ensenanza” (s.d.). 

Antes de iniciar a formulação das adaptações, é fundamental que o 

professor e outros profissionais envolvidos, neste trabalho, tenham clareza de 

quais objetivos, conteúdos ou metodologias precisam ser adaptadas/ 

adequadas em razão das necessidades educacionais que se pretende atender, as 

quais só podem ser obtidas pela avaliação do aluno e do contexto escolar e 

familiar. 

Para iniciar este trabalho o professor deve ter como referência, por um 

lado, a situação do aluno, ou seja, um conhecimento exato de quais são as suas 

potencialidades e dificuldades nas distintas áreas curriculares ou, dito de outro 

modo, quais são as necessidades educativas especiais do aluno e por outro 

lado, conhecer a proposta curricular do seu grupo de referência (a série/ciclo 

na qual está inserido). 

Conhecer as necessidades educacionais especiais do aluno passa pela 

necessidade de o professor realizar uma avaliação pedagógica do aluno e, em 

alguns casos, do encaminhamento para uma avaliação psicológica, 

oftalmológica, otorrinolaringológica, fonoaudiológica, física ou 

fisioterapêutica, dentre outras, dependendo da área da deficiência que o aluno 

apresenta. Tais encaminhamentos têm o objetivo de obter pareceres e 

orientações de outros profissionais, para a elaboração do diagnóstico do aluno. 
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O diagnóstico do aluno é o primeiro passo para o início do trabalho 

pedagógico e visa atender, basicamente, dois objetivos fundamentais, a saber: 

identificar as necessidades e auxiliar o professor no planejamento das 

flexibilizações/ adaptações. 

Com base nestas informações e levando em conta os recursos 

disponíveis, o professor poderá decidir o tipo e o grau de adaptações ou 

flexibilizações que seria conveniente pôr em andamento para ajudar o aluno a 

progredir em sua aprendizagem e garantir seu sucesso acadêmico junto com 

seus colegas de turma, no ensino regular. 

 

2ª Etapa: Implementação das Adaptações Curriculares 

 

Para a efetivação  das  adaptações  curriculares  sabemos  que,  além  

de  conhecimento  e competência  o professor e a equipe pedagógica da 

escola, que irão desenvolvê-las necessitarão dispor de materiais diversos e 

diversificados, bem como de possibilidade (re)organização do espaço físico, 

em determinadas situações. 

Uma vez definidas as adaptações curriculares, o professor deverá 

buscar estratégias que lhe permitam pô- las em prática, sem que isto implique 

deixar de atender os demais alunos,  pelo  contrário,  ele  deve garantir  que 
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tais ações conduzam ao enriquecimento da própria prática pedagógica e das 

experiências de aprendizagem de todo o grupo. 

 

3ª Etapa: Continuidade e Avaliação das Adaptações Curriculares 

 

No decorrer do processo ensino aprendizagem, o professor deverá 

verificar se as adaptações estabelecidas para o aluno, com necessidades 

educativas especiais, estão sendo eficazes, ou seja, se facilitam a 

aprendizagem, caso contrário será necessário revisá-las, com vistas a 

mudanças pertinentes. 

Quando as adaptações implicam em modificações nos conteúdos e 

objetivos de aprendizagem é preciso avaliar o nível de  sucesso  alcançado  

pelo  aluno  em função das  referidas  modificações  e não em relação aos 

conteúdos estabelecidos para a série/ciclo. 

 

As adaptações possíveis no nível da sala de aula estão basicamente 

relacionadas à: adaptações de objetivos de aprendizagem; adaptações de 

conteúdos; adaptações de metodologias; adaptações de materiais; adaptações 

no processo de avaliação; adaptações do espaço físico e organização do 

tempo. 
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Neste momento vale especificar cada uma destas categorias, com vistas 

a facilitar a compreensão e o agir do professor que está comprometido com o 

atendimento à diversidade. Especialmente, em atender as necessidades 

educacionais especial do aluno com deficiência presente em sua sala de aula. 

a) Adaptações de objetivos de aprendizagem, com ações que levem 

a: 

- priorização de objetivos que são considerados fundamentais para 

a aquisição de aprendizagens posteriores; 

 

- introdução de objetivos ou conteúdos que não estão no currículo, 

mas que podem complementá-lo; 

 

- eliminação de determinados objetivos ou

 conteúdos, cuidando para que não sejam aqueles 

considerados básicos. 

Estas adaptações se referem aos ajustes que o professor pode fazer nos 

objetivos pedagógicos constantes de seu plano de ensino. Consistem em 

modificações organizadas para dar respostas às necessidades de cada aluno, 

em especial daqueles que apresentam dificuldades de aprendizagem, 

decorrentes ou não de deficiência. 
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Ressalta-se a necessidade de cuidado e conhecimento suficientes  para 

não ocorrer o  empobrecimento  do currículo oferecido ao aluno, por conta das 

adaptações que se está propondo. Pois, conforme nos alerta 

Carvalho:  “uma  educação de qualidade para atender à diversidade 

do alunado não deve ser sinônimo de diversidade de educações, [...]”,(s.d, 

p.7). 

b) Adaptações de Conteúdos: 

Os tipos de adaptação de conteúdos podem ser a priorização de tipos de 

conteúdos, a priorização de áreas ou unidades de conteúdos, a reformulação 

da sequência de conteúdos, ou ainda, a eliminação de conteúdos secundários, 

acompanhando as adaptações propostas para os objetivos educacionais. (p. 24 

– grifo do autor). 

 Não se pode  esquecer  que  os  conteúdos  curriculares  estão 

intimamente  relacionados  aos objetivos  de ensino. Portanto é importante e 

necessário “que as  adaptações  significativas  se desencadeiem  a  partir  dos 

conteúdos, admitindo-se a possibilidade de que com os conteúdos adaptados, 

possam-se manter, sem modificar, os objetivos inicialmente estabelecidos” 

(CARVALHO, sd. p.14). 

Tendo este cuidado, a qualidade do ensino ofertado por professores 

conscientes de seu papel como profissionais do processo ensino aprendizagem 

possibilitará ao aluno construir seus conhecimentos e se apropriar do saber. 
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c) Adaptações de método de ensino e da organização didática 

 

Adaptar o método de ensino às necessidades de cada aluno é, na 

realidade, um procedimento fundamental na atuação profissional de todo 

educador, já que o ensino não ocorrerá, de fato, se o professor não atender ao 

jeito que cada um tem para aprender.: Faz parte da tarefa de ensinar procurar 

estratégias que melhor  respondam às características e às necessidades 

peculiares de cada aluno”. (p 25 – grifos do autor). 

É preciso ter em mente que as adaptações/flexibilizações que estão 

sendo ou terão necessidade de serem propostas se referem às diversas áreas da 

deficiência, daí o alerta para observar as necessidades educacionais especiais 

peculiares a cada aluno. Ainda, é preciso levar em conta que alunos com a 

mesma deficiência podem exigir diferentes adaptações de metodologia para 

diferentes conteúdos e objetivos. 

d) Adaptações de materiais: 

A adaptação do material pedagógico propicia a interação, convivência, 

autonomia e independência nas ações; aprendizado de conceitos, melhoria de 

autoestima e afetividade do aluno com necessidades educacionais especiais,

 bem  como favorece o aprendizado dos demais alunos da  turma, 

que eles tiverem acesso ou necessitar utilizar. 

e) Adaptações no processo de avaliação: 
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Nesta área da prática pedagógica, também, se fazem necessários ajustes 

e flexibilizações, seja por meio de modificação de  técnicas,  como dos  

instrumentos utilizados. O  documento  do  MEC/SEESP (2000, p. 

28) nos apresenta alguns exemplos de ajustes possíveis e necessários, 

tais como: 

 

• utilizar diferentes procedimentos de avaliação, adaptando-os aos 

diferentes estilos e possibilidades de expressão dos alunos; 

• possibilitar que o aluno com severo comprometimento dos 

movimentos de braços e mãos se utilize do livro de signos para se comunicar, 

em vez de exigir dele que escreva com lápis, ou caneta, em papel; 

• possibilitar que o aluno cego realize suas avaliações na escrita 

braile, lendo-as então, oralmente, ao professor; 

• nas provas escritas do aluno surdo, levar em consideração o 

momento do percurso em que ele se encontra, no processo de aquisição de 

uma 2ª língua, no caso, a língua portuguesa. (p. 28 e 29). 

 Julgamos importante reforçar que as adaptações feitas, neste item da 

proposta curricular, devem estar diretamente relacionadas com os objetivos e 

os conteúdos estabelecidos. 

f) Adaptações do espaço físico e organização tempo: 



   79 

 

 

Esta   é uma ação colocada   como uma das primeiras   

responsabilidades  do professor, no que se refere ao compromisso de 

garantir a todos os alunos o acesso ao conhecimento que lhe cabe socializar. 

 As medidas de apoio planejadas dentro desta lógica certamente 

contribuirão para facilitar o processo de aprendizagem de qualquer aluno, 

particularmente daqueles que apresentam necessidades educacionais especiais. 

É preciso lembrar que numa mesma escola e, até mesmo, sala de aula 

pode haver alunos com necessidades educacionais especiais, decorrentes de 

deficiência de diferentes áreas e que, o professor, ao estabelecer as 

flexibilizações/ adaptações deverá considerar tais especificidades. 

As medidas de apoio planejadas dentro desta lógica certamente 

contribuirão para facilitar o processo de aprendizagem de qualquer aluno, 

particularmente daqueles que apresentam necessidades educacionais especiais. 

É preciso lembrar que numa mesma escola e, até mesmo, numa sala de 

aula pode haver alunos com necessidades educacionais especiais,  decorrentes  

de  deficiência  de  diferentes  áreas  e  que, o  professor,  ao estabelecer as 

flexibilizações/ adaptações deverá considerar tais especificidades. 

As medidas de apoio planejadas dentro desta lógica certamente 

contribuirão para facilitar o processo de aprendizagem de qualquer aluno, 

particularmente daqueles que apresentam necessidades educacionais especiais. 
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 ENCAMINHMENTO PARA A AÇÃO 

A elaboração deste Material Didático, em forma de Primeiros Ensaios 

para a elaboração de um Caderno Pedagógico que contempla Estratégias de 

Inclusão do Aluno com Necessidades Educacionais Especiais no Ensino 

Regular configura um instrumento para por em prática a proposta de 

Intervenção na Escola – Etapa do Programa de Desenvolvimento Educacional. 

As ações planejadas a partir deste Material Didático têm a intenção de 

envolver: Equipe administrativa, Equipe Pedagógica, Professores, Familiares 

e Alunos, da escola de atuação, podendo ser estendidas para outras escolas, do 

Município de atuação, que ofertam Educação Básica, constam de: 

• Socialização da legislação nacional e de documentos 

internacionais e nacionais que abordam a educação inclusiva, fornecendo 

material para leitura e ou compondo Grupo de Estudo para leitura e 

aprofundamento no assunto. 

• Apoio ao professor do ensino regular, favorecendo a sua 

capacitação para a educação inclusiva, ministrando palestras e viabilizando 

reuniões para troca de experiências. 

. Busca de envolvimento das famílias de alunos com necessidades 

educacionais, matriculados na escola de atuação, promovendo Palestras e 

colocando à disposição para informações e orientações; 
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• Divulgação da Rede de Apoio existente ou passível de 

implantação nas escolas  ou outros espaços  da comunidade (Professor de 

Apoio Permanente, Sala de Recursos ou outro), com base na legislação 

estadual. 

. Disponibilização do presente material para os integrantes do Grupo de 

Trabalho em Rede. 

Espera-se, com este material, contribuir para a  

sistematização de  conhecimentos na área, indicando possíveis 

caminhos para uma educação inclusiva responsável e de qualidade. 

 

SUGESTÃO DE EVENTOS 

 

Este Caderno Pedagógico poderá ser utilizado para no cotidiano da 

Escola que se propõe desenvolver uma prática pedagógica inclusiva e, ainda, 

em eventos como: 

. Reuniões pedagógicas 

  

. Palestras 

 

. Leitura e Discussões na Hora Atividade 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Inclusão Educacional é o direito à igualdade de oportunidades, o que 

não significa um “modo igual” de educar a todos e sim de dar a cada um o que 

necessita, em função de suas características e necessidades educacionais. 

Considerando a Inclusão Educacional como processo, precisamos ter 

ciência  de que alguns  aspectos  são relevantes e exigidos para a sua 

construção, aspectos estes que democratizam a educação, a saber: 

. a construção do Projeto Político Pedagógico, condizente com o caráter 

inclusivo que a escola precisa ter; 

 

. a quebra de barreiras atitudinais, começando em cada um de nós; 

 

. a quebra de barreiras arquitetônicas; 

  

. o envolvimento da família e do próprio aluno nas ações voltadas para 

o atendimento das necessidades educacionais especiais. 

Sassaki (s.d) em Entrevista Interativa, sobre o tema Educação Inclusiva 

na prática, no Portal Aprende Brasil, faz afirmações que julgamos importante 

registrar: 
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O processo de inclusão não pode ser interrompido à espera de que 

todos os educadores estejam preparados para ensinar alunos com deficiência. 

Tal preparação se dá graças à inclusão desses estudantes, que, devido às suas 

necessidades e habilidades, levam o professor a enfrentar os desafios 

apresentados pelas novas situações envolvidas no processo de ensino-

aprendizagem e a encontrar soluções realistas para cada aluno, com o apoio de 

toda a comunidade escolar. Os benefícios da inclusão não se restringem aos 

portadores de necessidades especiais, pois todos os alunos ganham em termos 

de efetiva aprendizagem. 

A atual legislação legitima a Pessoa com Deficiência em “igualdade de 

oportunidades”, portanto cabe ao sistema educacional, através de seus 

profissionais, descobrir, criar e desenvolver ações  que promovam a 

participação de todos os alunos no processo ensino aprendizagem de forma 

que as escolas  se transformem  e, mais  do  que isso, sejam capazes de 

atender a diversidade presente na sala de aula, na atualidade, com qualidade.. 
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MÓDULO IV - A INCLUSÃO ESCOLAR DE UM ALUNO COM 

AUTISMO: DIFERENTES TEMPOS DE ESCUTA, INTERVENÇÃO E 

APRENDIZAGENS5 

 

Autoras: Carla Andréa Brande, Camila Cilene Zanfelice 

Resumo 

  

 

Este relato de experiência discorre sobre o trabalho desenvolvido com 

um aluno autista e sua trajetória nos primeiros anos de alfabetização. Procura, 

também, abordar os desafios impostos, as práticas desenvolvidas e alguns 

aspectos do andamento de sua inclusão na escola, com as questões que trazia, 

as dificuldades encontradas e as estratégias de trabalho criadas. Nesse 

contexto, é significativo relatar o processo de aprendizagem não somente do 

aluno, mas também, dos personagens envolvidos – pais, professora, escola – o 

qual revela momentos de inquietação, reflexão mútua e construção de novos 

saberes. Este trabalho destaca a experiência da escuta como algo 

transformador, para todos os personagens envolvidos no processo, por meio 

da qual é possível nos aproximar, criar, tornar-se outro para construir um novo 

modo de pensar e agir. Dessa forma, o relato dessa experiência é importante 

                                            
5 Módulo IV – reprodução total: A inclusão escolar de um aluno com autismo: diferentes tempos 

de escuta, intervenção e aprendizagens – Autoras: Carla Andréa Brande, Camila Cilene Zanfelice _ 

disponível em: https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial/article/view/3350 
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justamente por indicar a construção de alguns caminhos neste trabalho 

inclusivo na escola. 

Palavras-chave: Inclusão escolar. Intervenção pedagógica. 

Autismo. 

 

Abstract 

  

School inclusion of a student with autism: different times of listening, 

intervention and learning 

This experience report discusses the work with an autistic student and 

his career in early literacy. It also relates the challenges, practices developed 

and some aspects of the progress of their inclusion in the school with the 

issues we had, the difficulties encountered and the strategies of work created. 

In this context, it is significant to report the learning process not only the 

student but also of the characters involved - parents, teacher, school - which 

reveal moments of restlessness, mutual reflection and construction of new 

knowledge. This paper highlights the experience of listening as something 

transformative, for all characters involved in the process through which it is 

possible to get close, create, become someone else to build a new way of 

thinking and acting. Thus, the account of this experience is important 
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precisely because they indicate the construction of some ways in this work in 

inclusive school. 

Keywords: School inclusion. Pedagogical intervention. Autism. 

* Coordenadora Pedagógica no Colégio Puríssimo Coração de Maria – 

Rio Claro – São Paulo e professora do Centro Universitário Claretiano 

(Ceuclar) 

– Batatais – São Paulo, Brasil. 

** Professora do Colégio Puríssimo Coração de Maria, Rio Claro – São 

Paulo, Brasil. 

intervenção e aprendizagens 

A inclusão escolar de um aluno com autismo: diferentes tempos de 

escuta, intervenção e aprendizagens 

O mundo grita. A escola grita. Alunos com deficiência gritam. Alguém 

escuta? Esta questão fomenta em nós a vontade de relatar nossos gritos e, 

também, nossas escutas. Entendidos enquanto processo de criação do novo, 

fratura, no encontro que aponta para o outro (VILELA, 2008). 

Receber alunos     com deficiência,  mais 

especificamente,  com transtornos globais  do 

desenvolvimento,  é  um    desafio 

  que as  escolas enfrentam diariamente, pois 

pressupõe utilizar de adequações ambientais, curriculares e metodológicas. 
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Esse aspecto já é apontado pela Política Nacional de Educação Especial

 na  perspectiva da Educação Inclusiva (BRASILIA/MEC, 

2008) ao pro- por que a educação especial atue de forma articulada com o 

ensino comum, procurando atender as necessidades educacionais especiais de 

alunos com deficiência, transtornos  globais  de  

 desenvolvimento  e altas habilidades/ superdotação. 

Este desafio tem sua base no princípio básico da inclusão escolar, que 

consiste em que as escolas reconheçam as diversas necessidades dos alunos e 

a elas respondam, assegurando-lhes uma educação de qualidade, que lhes 

proporcione aprendizagem por meio de currículo apropriado e promova 

modificações organizacionais, estratégias de ensino e uso de 

recursos, dentre outros quesitos (MENDES, 2002). 

A inclusão escolar (educação inclusiva) valoriza a diversidade, a coo- 

peração e o respeito pelos queintervenção e são aprendizagens diferentes 

(DOTA; ÁLVARO, 1991). 

Para Pacheco (2007), esta é uma noção complexa, que se concretiza a 

partir de vários elementos como o planejamento, o trabalho cooperativo nas 

salas de aula e o relacionamento social, a avaliação do trabalho, a colaboração 

com outros profissionais e com os pais, e o desenvolvimento e capacitação 

dos profissionais. O trabalho cooperativo, ou a aprendizagem cooperativa, 

refere-se à interação dos alunos nas situações de aprendizagem, o que é 



   88 

 

propiciado pelo trabalho de coordenação, que auxilia e promove a interação 

entre os elementos citados. 

Esses desafios trazidos pela inclusão escolar não são conhecidos 

previamente pelos participantes do ambiente escolar – diretores, coordenado- 

res, professores e, até mesmo, pais – sendo, por isso, impulsionadores de 

aprendizagens para todos esses personagens. Segundo Mizukami et al. (2002) 

uma ferramenta de aprendizagem e de desenvolvimento profissional da 

docência que possibilita o trabalho colaborativo são as experiências de ensino 

e aprendizagem, entendidas como situações nas quais os professores, reunidos 

com seus pares, partilham experiências, visões, interpretações, 

conhecimentos, analisam problemas e propõem soluções. 

 intervenção e aprendizagens 

Tornamo-nos participantes de um processo desafiante como esse, ao 

recebermos na escola em que trabalhamos um aluno com autismo e 

buscarmos iniciar um processo de inclusão desta criança. 

No ano de 2010, trabalhávamos como coordenadora pedagógica e 

professora de uma escola particular na cidade de Rio Claro, SP, e 

acompanhamos o ingresso do aluno na escola no 1º ano do ensino 

fundamental, com 6 anos e meio. Tinha o diagnóstico médico de Transtorno 

Invasivo do Desenvolvi- mento, finalizado quando estava com 5 anos de 

idade. 
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Os alunos com transtornos globais do desenvolvimento são aqueles que 

apresentam alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na 

comunicação, um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e 

repetitivo. Incluem-se nesse grupo alunos com autismo, síndromes do 

espectro do autismo e psicose infantil 

(BRASÍLIA/MEC, 2008).¹ 

O autismo é considerado, segundo Williams e Wright (2008) e Mello 

(2003), um distúrbio do desenvolvimento que normalmente surge nos 

primeiros três anos de vida e atinge a comunicação, a interação social, a 

imaginação e o comportamento, sendo uma condição que prossegue até a 

adolescência e vida adulta. 

Williams e Wrigth (2008, p. 33) afirmam ainda, que indivíduos com 

distúrbios do espectro do autismo têm “dificuldade em entender o ponto de 

vista ou as ideias ou sentimentos alheios”. 

 O aluno em questão tinha o acompanhamento intervenção e 

aprendizagens terapêutico com uma fonoaudióloga, pois começou a falar 

tardiamente e apresentava sérias dificuldades fonoarticulatórias. Tais 

dificuldades foram diagnosticadas pela fonoaudióloga e relatadas à 

Coordenadora do Serviço de Orientação Educacional da escola, procurando 

fornecer orientações para o trabalho escolar com o aluno. 
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Posteriormente, iniciou também acompanhamento com uma 

Terapeuta Ocupacional, para trabalhar com as estereotipias motoras que 

apresentava. 

Foi neste contexto que iniciamos o trabalho com o aluno, sem saber 

muito bem qual caminho seguir, mas certas de que o trabalho em parceria com 

outros profissionais seria fundamental. 

Nosso pressuposto era de que as intervenções educacionais são 

fundamentais no tratamento do autismo (AIELLO, 2002, apud GOMES, 

MENDES, 

2010) e os ambientes escolares que são genuinamente espaços de 

intervenção educacional, tornam-se um importante meio para favorecer o 

desenvolvimento de crianças. Por isso, o relato dessa experiência, de nosso 

ponto de vista, é importante justamente por indicar a construção de alguns 

caminhos neste trabalho inclusivo na escola. 

 intervenção e aprendizagens 

Este relato parte do desejo de compartilhar uma rica experiência 

vivenciada com este aluno autista. Experiência expressa na linguagem e na 

produção de sentidos, na busca por estratégias e materiais de trabalho e 

intervenção pedagógica; uma experiência de tempo – um tempo outro, que 

não é o do imediatismo, não é o tempo que se quantifica, mas o tempo 
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produzido no diálogo, na interação. Tempo como agente pedagógico, 

intermediando a aprendizagem. 

Com as práticas de ensino e aprendizagem experimentadas, e que serão 

relatadas, aprendemos que o autismo nos impõe um modo singular de 

invenção, expressão e temporalidade. Escuta. 

Primeiro tempo: os gritos, as vozes e a escuta na escola... 

Nossa aprendizagem foi acontecendo concomitantemente ao trabalho 

desenvolvido com o aluno. A cada dificuldade com que nos deparávamos, 

iniciávamos um processo de reflexão e buscávamos uma solução. 

A primeira questão sobre a qual nos debruçamos foi a dificuldade 

motora que o aluno apresentava: traços muito leves, traçado sem intenção, 

desenho ainda rudimentar. Diante disso, nós, professora e coordenadora, 

procuramos discutir os melhores encaminhamentos metodológicos e 

iniciamos um trabalho de estimulação motora constante e diário: modelagem 

com massinha ou argila, punção, alinhavo, recorte com dedos, com tesoura, 

colagem, pintura utilizando diferentes materiais. Além disso, procurando 

proporcionar situações para o desenvolvimento do desenho, muitas atividades 

foram propostas visando à intervenção e aprendizagens estruturação do 

esquema corporal e sua representação gráfica: jogos explorando as partes do 

corpo, visualização do corpo no espelho, recortes de partes do corpo humano 

e montagem com as figuras, dentre outras. 
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Acreditávamos que a pessoa com necessidades educacionais especiais 

se beneficiaria das interações sociais e da cultura na qual está inserida, sendo 

que essas interações seriam propulsoras de mediações e conflitos necessários 

ao desenvolvimento pleno do indivíduo e à construção dos processos mentais 

superiores (VYGOTSKY, 1987). 

Nesse processo, percebíamos que toda a estimulação proposta não 

levava à imediata evolução da habilidade, o que nos fez refletir sobre nossa 

ansiedade, enquanto docentes, de esperar por aprendizagens imediatas e bem 

sucedidas. Um primeiro grito! 

Adquirimos, nesse processo reflexivo, nossa nova aprendizagem: 

ensinar, intervir, explorar e esperar. Uma primeira escuta... Des- coberta e 

aprendizagem de outro tempo. O tempo da experimentação – de fazer 

conexões, invenções com o que nos foi apresentado. 

Neste primeiro tempo, uma surpresa, que viria a colocar “em xeque” 

uma prática cotidiana do tempo: o tempo instituído, que é quantificado em 

minutos, e que seguimos, às vezes, sem perceber. Essa reflexão nos levou a 

entender que a prática de inclusão e o contato com a diferença, na sala de aula, 

possibilitaram trabalhar em outra perspectiva, em outra dimensão de tempo. 

 intervenção e aprendizagens 

No ano seguinte, novo desafio: trabalhar a alfabetização. Já no ano 

anterior (1º ano), o trabalho com a leitura e a escrita havia sido iniciado, 
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explorando o nome do aluno, o reconhecimento, identificação e nomeação das 

letras; mas, agora, nossa preocupação era proporcionar inúmeras situações 

didáticas que explorassem a leitura e a escrita de forma mais aprofundada, 

viabilizando o processo de alfabetização. Não tínhamos como saber se o aluno 

se alfabetizaria naquele ano letivo, mas tínhamos a certeza de que seria 

possível iniciar esse trabalho. 

Consonantes com nossa primeira aprendizagem – ensinar, intervir, 

explorar e esperar... 

– passamos a trabalhar com o processo de alfabetização 

proporcionando situações didático- metodológicas em que o aluno pudesse re- 

conhecer, identificar, nomear as letras, palavras, além de construir, ele 

próprio, suas palavras. 

Nesse caminhar, mais um grito! O aluno respondia corretamente em 

algumas situações e em outras não. Algumas vezes nomeava as letras com 

certeza e correção, lia pequenas palavras. Em outras, não o fazia. Nossas 

perguntas pareciam não ter resposta: o aluno não memorizava? Tinha algum 

comprometimento da visão? Nossas buscas e reflexões nos levaram o discutir 

o caso com outros profissionais e, então, na troca e reflexão mútuas, ocorre 

uma nova escuta: o aluno apresentava maior facilidade em identificar objetos 

com a visão horizontal, ao invés da visão na vertical. Quando pedíamos 

intervenção e ao aluno aprendizagens para nomear uma letra (ou palavra) que 

se encontrava abaixo de seus olhos a chance de erro era maior do que a 
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identificação e nomeação de uma letra que se encontrasse à frente de seus 

olhos. Nossa segunda aprendizagem: construímos uma pequena lousa, que 

podia ser apoiada em pé sobre a mesa e trabalhávamos com a escrita e a 

leitura utilizando letras móveis, presas por ímãs à lousa. 

Assim, o aluno começou a ler e a escrever... Um caminhar que evoluiu 

do período pré-silábico da escrita para o silábico. O ano letivo encerrou-se 

sem que o aluno tivesse completado seu processo de alfabetização, mas 

sabíamos que, tendo iniciado, o processo teria continuidade no ano seguinte. 

Encontramos em Sampaio (2001) apoio para essa consideração: 

A criança “ainda não sabe”, mas é capaz de vir a saber. O “ainda não 

saber” não paralisa, impedindo novos saberes, e pode incorporar ao cotidiano 

da sala de aula um aprender mais solidário, com as crianças sendo ajudadas 

pelos seus companheiros ou pela professora a realizar o que ainda não são 

capazes de fazer sozinhas. (p. 9) Segundo tempo: os gritos, as vozes e a escuta 

dos pais... 

Nessa relação de aprendizagem entre aluno e escola, outros 

personagens apareciam: os pais. 

A família deve estar presente em todos os momentos do processo 

educativo do aluno com deficiência. Segundo Perez (2007, apud SCHIAVON, 

intervenção e aprendizagens 
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PEDRO, ZANATA, 2010), o acompanhamento escolar da família 

resulta de diferentes atitudes, que vão desde o apoio constante nos estudos ou 

atendimento periódico, até a ausência na colaboração com atividades 

escolares, principal- mente na tarefa de casa. 

No sentido da colaboração, o trabalho de parceria entre os pais e a 

escola tem impacto positivo no desenvolvimento da criança, segundo Mittler 

(2003). A parceria, entendida como processo, não como meta de chegada, as- 

sim como a inclusão, implica respeito mútuo, vontade de aprender com o 

outro, um propósito comum (MITTLER, 2003, p. 213). 

Foi assim desenvolvido o trabalho com os pais. Inicialmente, os pais 

vivenciavam situações de ensino e aprendizagem com o filho nos momentos 

de realização da tarefa de casa. 

Outro grito! O aluno resistia em fazer as tarefas, não queria que a mãe 

ajudasse, ou quando isso acontecia, esta acabava por fazer pelo filho a tarefa 

proposta. Nas reuniões entre a escola e os pais esse assunto era discutido, os 

pais eram orientados a ler para o filho, dar-lhe a informação quando 

necessário, mas cobrar dele a ação que lhe era requerida: pensar sobre a 

escrita e sua organização. Procurávamos explicitar intervenção e 

aprendizagens aos pais que o aluno precisava de adequação curricular e 

metodológica, pois ainda não conseguia acompanhar o mesmo currículo 

desenvolvido com os alunos da classe. 
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Para tais adequações, pretendia-se o progresso individual do aluno, mas 

de forma a garantir a interação com os outros, promovendo atividades de 

cooperação em sala de aula. 

Os pais compreenderam o processo proposto pela escola, mas algumas 

perguntas que faziam indicavam a presença de um grito latente: nosso filho 

vai, um dia, aprender o que os outros aprendem? Vai para a universidade? 

Nossa escuta era inquieta, não sabíamos respostas, só podíamos mostrar dados 

que tínhamos presente: o aluno aprendia o que os outros alunos aprendiam, 

mas num tempo diferente. Era preciso esperar... 

Neste contexto, é importante observar que a baixa expectativa dos pais 

pode ser decisiva para o fracasso escolar do filho, já que reproduz o estigma 

da incapacidade que pode refletir na escola e na ação docente, bem como no 

próprio aluno que incorpora e aceita esse estigma. Por outro lado, a alta 

expectativa também pode ser prejudicial, pois pode ir além da capacidade do 

filhos provocando frustração e conflitos, já que se exige sempre mais do 

aluno, do professor e da escola (CAMARGO, 2000, apud SILVEIRA, 2010). 

Os pais, por vezes, precisaram de orientação quanto à melhor forma de 

lidar com o filho. O aluno passava por um momento de percepção da 

diferença, resistia aos poucos limites impostos pelos pais (pai se mostrava 

mais contundente, enquanto a mãe era mais permissiva). A escola, consciente 

de seus limites, insistia que a família procurasse por um atendimento 

psicológico, que pudesse apoiar o crescimento intervenção e aprendizagens 
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emocional do aluno e orientar a família nesse processo. Algumas vozes 

que concordam, mas um grito latente de resistência... O atendimento 

psicológico ainda não aconteceu. 

É nesse contexto que mais um ano letivo se inicia, com o desafio de 

concluir com o processo de alfabetização do aluno, agora no 3º ano. 

Terceiro tempo: as vozes, os gritos e a escuta da professora... 

“O mundo é o que você enxerga através de sua lente. 

O que não vemos, não sentimos”.² 

Nesse momento, queremos partilhar um pouco do que foi pensar a 

prática e atuar, inventando estratégias, disponibilizando recursos que 

favorecessem a aprendizagem do aluno na sala de aula. Uma vivência 

significativa, como aponta Barbosa (2006), onde também fica evidente o 

aprendizado da professora, no contato com a realidade intervenção e que se 

aprendizagens dá a ver e que propomos refletir sobre. 

O encontro da nova professora com o aluno autista foi promovido pela 

escola em situação bastante especial, e que possibilitou entrosamento e 

prevenção de possíveis transtornos futuros – pois não é raro ouvir e ler que 

autistas têm dificuldades com a mudança na rotina, além da dificuldade de 

socialização, que estariam em jogo na substituição da professora que 

aconteceria meses depois. 
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Na sala de aula, duas professoras (a titular que se afastaria mais tarde, 

em função de licença gestante, e a substituta), vinte alunos e, dentre eles, um 

autista. Parece excludente a ênfase na questão do aluno autista, mas no início 

do trabalho, parecia assim. O desconhecido parecia assustador. Gritamos... 

Entretanto, o encontro foi leve. Leve, leve, muito mais leve do que o 

rótulo que carregava o desconhecido. Doce. Comportamento estereotipado 

(mas quem é que não tem um?), comunicação restrita, olho no olho só por um 

segundo. Adaptações materiais. Questões repetidas a respeito do mesmo 

assunto. Teste. 

intervenção e aprendizagens 

Era comum que questionasse sobre um mesmo assunto, repetidas 

vezes. Para o médico que o acompanha há anos, esta era uma forma de testar 

as pessoas e verificar sua coerência e sinceridade. 

Para Williams e Wright (2008), trata-se de uma dificuldade da 

memória, possivelmente porque depois de pronunciadas, as palavras são 

difíceis de lembrar pela criança autista, que pode, repetidas vezes, perguntar, 

como uma forma de entender e lembrar. 

Realidade. O aluno passava a maior parte do tempo sem realizar 

alguma atividade direcionada para a escrita (mas não sem produzir), pois a 

coordenação motora comprometida dificultava o manejo de lápis ou outro 
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instrumento. Ele não estava alfabetizado, o que o impedia de registrar, e 

realizar as atividades comuns com os outros alunos da sala em todo momento. 

Conhecia todas as letras do alfabeto, escrevia seu nome e treinava a 

escrita das sílabas (famílias silábicas) em espaços delimitados por traços de 

cinco linhas no caderno, com muita dificuldade no traçado das letras. Uma 

adaptação importantíssima, já citada anteriormente, que, além de facilitar a 

escrita de palavras (pois não exigia muita coordenação), também servia como 

suporte para textos e cadernos, foi a utilização da lousa de imã, que facilitava 

ao aluno melhor visualização, compreensão e coordenação quando lia ou 

escrevia na vertical. 

Ele conhecia a sequência numérica até 50, mas não conservava a ideia 

de adição, por exemplo. 

Para a professora, era angustiante ver o aluno sem produzir durante o 

tempo que trabalhava algum intervenção e aprendizagens conceito ou 

atividade com as outras crianças, por- que ele não conseguia se concentrar por 

muito tempo, para realizar atividades de modo autônomo, mesmo que a 

professora lhe orientasse. 

Era um aluno com atenção dependente – a professora precisava 

recobrar inúmeras vezes sua atenção, chamando-o pelo nome, ou repetindo as 

orientações sobre determinada atividade, para que mantivesse o foco 

atencional. 
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Após as primeiras descobertas e encontros, as primeiras tentativas de 

aproximação: outra escuta. As professoras decidiram separar o planejamento 

semanal. Enquanto uma desenvolvia atividades com a maior parte da turma, 

outra colocaria em prática o planejamento específico para o aluno autista, 

quando não fosse possível que trabalhasse as mesmas atividades com o grupo 

todo. Isso faria com que tivesse maior aproveitamento do tempo na escola, 

com acompanhamento individualizado. 

A adequação curricular era feita a cada trimestre, paralela ao planeja- 

mento específico do terceiro ano, para que as necessidades e aptidões do 

aluno estivessem contempladas no plano de ensino e pudéssemos promover 

seu desenvolvimento, sua alfabetização. No plano individual, estavam 

contempladas atividades comuns que, geralmente, exigiam oralidade, debates, 

e neste aspecto, o aluno mantinha boa participação. 

Com o desenvolvimento das atividades de alfabetização, foram incluí- 

das algumas atividades para a coordenação motora, como enrolar barbante em 

carretel de tamanho grande. O barbante, posteriormente, foi substituído por 

um novelo de lã, pois não foi bem aceito pelo aluno. Ele não gostava da 

sensação de aspereza que o barbante trazia. Já a lã, passava pelo rosto, pela 

pele, sentia prazer com ela. Dizia que era macia, como uma esponja. 

Parecia difícil, para ele, coordenar os movimentos de enrolar a lã e 

segurar o carretel usando, para isso, as duas mãos. A dificuldade pode ter sido 

causada pela tendência que as crianças autistas têm de se concentrar na textura 
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dos objetos, ou na sensação ao tocá-los (WILLIAMS e WRIGHT, 2008). 

Além disso, o modo de explorar o barbante e a lã poderia estar ligado à 

dificuldade de compreender a função de determinado objeto (sentido global), 

resultado do interesse sensorial exacerbado, da maior atração pelos detalhes, 

não pelo sentido global da ação (enrolar no carretel), o que Williams e Wright 

(2008) denominam dificuldade de compreender a essência. 

Outra forma comum de expressar esse interesse sensorial era querer 

tocar os objetos com os lábios. 

Propomos também outras atividades, como: pintura a dedo e com o 

pincel, realizando movimentos com o pulso; transferir contas ao longo de um 

barbante, jogar bolas com diferentes tamanhos e intervenção e texturas 

aprendizagens – já que esse aspecto se mostrou importante, resolvemos 

explorar. 

O que mais mobilizava, contagiava, durante a realização das atividades 

com o aluno, era a necessidade de divertir-se e fazer relações, a todo o 

momento, com algo vivido, experimentado, ouvido, que surgia e ganhava 

expressão, de repente, com humor. 

Certo dia, ao ouvir a palavra “salto”, ele questionou: “Assalto? Como o 

de bandido?”, uma espécie de afirmação provocativa, um convite ao jogo, e 

assim iniciávamos um debate que envolvia tribunal, juiz, enfim, este é um 

breve relato de algumas longas conversas que se iniciavam e iam, dia após 

dia, aproximando professora-aluno e produzindo sentidos. Essa produção de 
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sentido ocorria de forma mais frequente com a professora, mas se estendia aos 

demais alunos da sala que também interagiam e participavam de tais 

intervenções significativas. 

Na abertura para a alteridade, na relação com a professora, havia uma 

“liberdade de experimentação” (KASPER, 2009, p. 211). O aluno trazia, ou 

construía, na relação com a aprendizagem, e com a professora, uma espécie de 

jogo, onde tudo era tomado literalmente, e com muito humor, com alegria. 

O humor é uma forma de pensar e uma forma de relacionar-se com a 

 lei (...). Diante de uma regra proposta ou de um jogo proposto, revira-

se a regra levando-a as últimas consequências. Não se questiona o que é 

proposto barrando, mas atraísse o jogo jogando, ampliando suas regras, 

levando-as ao extremo, ao absurdo. (KASPER, 2009, p. 211) 

A aprendizagem tornava-se um processo de criação, de expansão de 

possíveis. 

Nesse jogo criativo que pode ser o processo de aprendizagem, ou o 

processo de construção do conhecimento, era evidente o interesse do aluno 

pelas suas produções, seu esforço por manter-se conectado, atento às 

atividades que estava desenvolvendo, apesar da aparente perda de foco. 

Fernández (1991, p. 10) aponta a alegria como um dos ingredientes da 

capacidade atencional, necessária ao processo de pensar: “la alegría es la 

fuerza que nos acerca a la potencia creativa, indiscreta, incisiva del niño y de 
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la niña”. A autora afirma que a criatividade surge nutrida pela energia da 

alegria e da autoria. 

Os jogos também podiam ser “ativados” pela professora. Isso acontecia 

quando percebia que ele não estava se concentrando na realização das 

atividades e precisava de rapidez e criatividade suficiente para chamar sua 

atenção: bastava questioná-lo sobre algum fato engraçado, ou inventar uma

 história; fazer relação com personagens de desenhos 

animados, perguntar se ele come- ria pipoca no final da intervenção e tarde, 

acompanhada de seu refrigerante preferido, ou convidá-lo para cantar músicas 

conhecidas por ele. 

Até um cajado invisível foi inventado, por ocasião de um 

questionamento que ele fez sobre o que o pastor de ovelhas carregava nas 

mãos, para quê ele servia, e a professora disse que era para “cutucá-las” – e ao 

dizer isso, o “cutucou”, causando cócegas. Esse cajado era um antídoto contra 

a monotonia. Bastava acessá-lo e o aluno voltava a sorrir e a se interessar 

pelas atividades. 

Enfim, propomos diferentes intervenções que, segundo Matos et all 

(2010) são condições necessárias para que os alunos se desenvolvam e 

favoreçam sua sociabilidade e afetividade no convívio com os outros. No caso 

do aluno autista, não seria diferente. As atividades trouxeram proximidade, 

afetividade, no convívio com a professora e os colegas, que participaram 

desse processo também. 
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A experiência com o aprender passa também pelos sentidos. Aos 

poucos, brincando com os sons das sílabas, com o cajado, ou outras situações, 

conseguimos aproximação corporal, contato visual com o aluno. Hoje, nos 

abraçamos, beijamos. É possível tocar seus cabelos com frequência, sem que 

ele fuja. 

Essa conquista é fascinante! 

 Na elaboração das avaliações e das atividades de classe, trazíamos 

seus personagens preferidos para não somente prender sua atenção, mas tornar 

aquele momento de aprendizado mais divertido, mais seguro, talvez. 

Ele ficava muito feliz ao reconhecer Tico e Teco, o Pato Donald ou o 

Mickey. Ao realizar as atividades, fazia relações inusitadas entre as 

personagens, o que facilitava sua compreensão e o desenvolvimento do 

trabalho, sempre baseado na oralidade, no diálogo. 

Foi curioso, um dia, quando realizava uma atividade onde deveria 

juntar animais aos pares (que a professora disse, seriam pares para dançar na 

festa junina) e, percebendo que dois animais não tinham pares (macho e 

fêmea), inventou que estes seriam, então, os cantores da festa. Depois desta 

definição, ele realizou a atividade cantando uma música da dupla sertaneja 

“Victor e Léo” o que, em sua visão, seria um fundo musical adequado para 

uma festa junina. 



   105 

 

As avaliações foram realizadas da mesma forma como outros 

exercícios rotineiros, também como espaços de formação e criação. Cabia à 

professora questionar, oferecer subsídios para que o aluno conseguisse 

realizar as atividades propostas. 

A função diagnóstica destas avaliações não ficava prejudicada, pois ao 

final de cada uma delas seguia um parecer da professora, onde relatava as 

principais dificuldades e as principais conquistas do aluno. 

No que se refere às atividades de Língua 

Portuguesa (alfabetização) e Matemática, intervenção e a partir 

aprendizagens do que o aluno produzia (avanço) íamos inventando novas 

formas de trabalhar, buscando novos conteúdos. 

Atualmente, o aluno lê e escreve com lápis (tipo jumbo) em espaço 

reduzido para uma linha do caderno, precisando ainda do apoio vertical para o 

caderno. 

A sequência numérica ampliou-se de 50 para 100, reconhecendo de- 

zenas e unidades. A adição de quantidades ainda é um desafio. Ainda não há 

conservação do conceito. 

O aluno parece sempre criar seus pensamentos; quase nunca tem uma 

conclusão a respeito das coisas, dos fatos. Williams e Wright (2008, p.47) 

afirmam que o autista tem dificuldade para transferir aptidões ou expectativas 

que aprenderam em determinada situação para outra. Isso nos faz refletir 
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sobre a possibilidade de construir formas de os alunos estabeleceram inter-

relações entre os conteúdos estudados, oferecendo condições de se tornarem 

produtores de conhecimento 

Avançamos, durante dois meses de trabalho individualizado e

 coletivo na manutenção da atenção/concentração – o aluno 

consegue realizar as atividades propostas, seguindo uma orientação da 

professora. Avançamos na exclusão das falas ou dos questionamentos 

repetitivos e em uma considerável diminuição dos comportamentos 

estereotipados. É necessário destacar o convívio social, o companheirismo 

estabelecido com as outras crianças durante todo o seu percurso escolar. 

A classe, como um todo, acolheu o aluno, envolvendo-o nos trabalhos 

em grupo, incentivando-o a falar, a pintar, a escrever. Nas atividades de 

educação física essa acolhida ainda é trabalhada, pois a vivência das 

competições dificulta a escolha desse aluno pelos grupos, uma vez que ele 

ainda não de- monstra a rapidez e a coordenação motora necessárias para a 

realização de alguns jogos. 

Nesse sentido, talvez tenhamos falhado na cooperação, como indica- 

do por Pacheco (2007), especialmente nas atividades na sala de aula, onde 

foram priorizadas, por conta da necessidade de aproximação com o aluno, te- 

mas de seu interesse, em detrimento dos temas desenvolvidos pela sala. Não 

havia, necessariamente, um entrosamento entre os temas desenvolvidos com o 
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aluno, nas atividades específicas de alfabetização, e os temas desenvolvidos 

com a classe, nas diferentes disciplinas. 

Todas as atividades citadas aconteciam com especial ritmo lento, fala 

mansa. Outra temporalidade – da espera, da calma, do pensamento criativo. O 

tempo de reunir-se com borboletas e árvores...³ Realizar debates com as árvo- 

res, guerras com moinhos de vento, a exemplo do maravilhoso Dom Quixote. 

Apresentava-se  a  dimensão  do  tempo  criativo; intervenção e 

aprendizagens tempo de compreender, intervir, escutar. 

 Quarto tempo: registrar, distanciar, avaliar e refletir 

Durante o trabalho com o aluno, em nossa jornada de inclusão, não nos 

fixamos na busca por explicações, teorizações, justificativas. Não somente. 

Acreditamos que, nos colocando à disposição da criatividade e da imaginação, 

conseguimos promover o desenvolvimento do aluno com qualidade e alegria. 

Trabalhamos a construção do conhecimento em seus aspectos afetivo, social, 

e pedagógico. 

Daí nossa vontade de partilhar essa rica experiência, a partir de nossos 

registros pessoais, tentando tomar a distância necessária para avaliar nossas 

práticas, e contribuir para a formação de novas experiências, novos 

conhecimentos – estes que transbordam nas escolas, mas, por vezes, tornam-

se invisíveis. Este foi o tempo adequado da teorização, quando pudemos 

refletir e aprofundar conceitos sobre o assunto. 
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Podemos dizer que nos colocamos na escuta (VILELA, 2008), fazen- 

donos outro (não o outro): 

professora, coordenadora, pais, entendendo que a 

A inclusão escolar de um aluno com autismo: diferentes tempos de 

escuta, escuta fratura as identidades. Na escuta nos aproximamos, nos 

implicamos, fraturamos, criamos. Tornamos intervenção e- nossas 

aprendizagens parceiros, mergulhando em outro mundo, em outra forma de 

pensar, produzir, criando outro modo de ver, agir. 

Acessamos e experimentamos outro modo de ser que o aluno apresenta 

e desafia a ver e sentir. Grita! 
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MÓDULO V - OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA6 

 

Autora: Elenilce e Teula 

INTRODUÇÃO 

 

Para os Portadores de Necessidades Especiais, hoje, organiza-se para a 

“igualdade de oportunidade de ensino”, proporcionando ao aluno a integração 

e a inclusão (a evolução desses direitos são dispositivos legais de âmbito 

educacional). 

A evolução desses direitos baseia-se em princípios diferentes do 

convencional, pois implica na aceitação das diferenças individuais valorização 

de cada pessoa, convivência dentro a diversidade humana, aprendizagem por 

meio de cooperação. A preocupação por uma escola inclusa e professores 

competentes são partes integrantes de outros movimentos sociais, que lutam 

pela construção de uma sociedade mais justa e solidária. 

A deficiência no Brasil é considerada: Pessoas portadoras de 

Deficiência; Pessoas com Deficiência. 

Esse termo é genérico e se refere a todo segmento, independente do 

tipo de sequela ou característica de deficiência. 

                                            
66 Módulo V – reprodução total - OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA  - Autoras: 

Elenilce e Teula – Disponível em: https://pedagogiaaopedaletra.com/os-desafios-da-educacao-inclusiva/ 
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Quando utilizamos o termo “Pessoas Portadoras de Deficiência” 

estamos nos referindo a cegos, surdos, paraplégicos, paralisados celebrais e 

outros, agrupados em áreas de deficiências físicas, sensoriais ou mentais. 

Termos como: Aleijado, retardado mental, débil mental, anormal, 

mongol, mongolóide, embora ainda encontrados, são carregados de 

preconceitos e, portanto, contrários aos critérios dos técnicos; não admitimos. 

Geralmente se adota: Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais. Para 

aclarar melhor as diferentes deficiências, passaremos a definir uma a uma as 

principais áreas: 

 

1 – Deficiência Sensorial se divide em “visual e auditiva”. 

 

Deficiência Visual – Se refere a uma perda total (use cegueira) ou 

parcial da visão. 

 

Deficiência Auditiva – Se refere a uma perda total (use surdez) ou 

parcial da audição. 
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2 – Deficiência da Fala: Se refere a um padrão de fala limitada, ou 

dificultosa. Obs.: Os termos “mudo” ou “surdo – mudo ” são incorretos, pois 

geralmente a dificuldade, de fala, no caso dos surdos, é uma consequência da 

falta de audição. 

 

3 – Deficiência Mental: Se refere a um padrão intelectual reduzido, 

consideravelmente abaixo da média normal. 

 

4 – Deficiência Física: Refere-se à perda da redução da capacidade 

motora. Um procedimento comum, embora equivocado, é referir as pessoas 

portadoras de deficiências em geral como deficientes físicos, desconsiderando 

– se as áreas sensoriais e mentais. 

 

Engloba vários tipos de limitação motora. Os principais são: 

 

Paraplégica – Paralisia total ou parcial do corpo, comprometendo as 

funções dos braços e pernas, possuindo as mesmas causas da paraplegia. 
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Hemiplegia – Paralisia total ou parcial das funções de um lado do 

corpo, como consequência de lesões cerebrais causadas por enfermidade, 

golpe ou trauma. 

 

Amputação – Falta total ou parcial de um ou mais membros do corpo. 

 

5 – Paralisia Cerebral: Termo amplo para designar um grupo de 

limitações para designar um grupo de limitações psicomotoras resultantes de 

uma lesão no sistema nervoso central – geralmente os portadores de paralisia 

cerebral possuem movimentos involuntários, espasmos musculares repentinos, 

chamados espasticidade, que é também verificada em outros tipos, de 

deficiência, com menos intensidade. 

O Portador de PC oferece diferentes níveis de comprometimento, 

dependendo da área da lesão cerebral. É impróprio considerar que uma pessoa 

P. C. também possui deficiência mental. Embora haja casos regulares ambas 

as deficiências não ocorrem ao mesmo tempo. 

 

6 – Distúrbios de Comportamento: Criança que não ajusta social, 

psicologicamente aos padrões médios de comportamento socialmente 

estabelecido. Entre os vários estigmas que criam à população, há uma 
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tendência comum em considerar, por exemplo, “Deficiência” como o oposto 

de “Eficiência” – Um conceito cem por cento falso. 

 

O oposto de eficiência é ineficiência, o que nos remete a outra 

avaliação fundamental: Uma deficiência deve ser compreendida como a falta 

de uma parte e não como a falta do todo. 

Considerando também que a terminologia reflete a postura social em 

relação ao tema, a ONU adotou a nomenclatura: “Pessoas Portadoras de 

Deficiência”. Ela caracteriza que a deficiência está na pessoa, mas não é a 

pessoa. A abordagem que reduz a pessoa a sua deficiência gera e reforça o 

preconceito. 

Entender que as pessoas são iguais, respeitando – se as diferenças 

individuais são o primeiro passo para uma abordagem mais substantiva, 

menos adjetiva, mas pertinente ao papel do profissional. 

Em parceria com órgão do Ensino Superior, realizar programa de 

formação e, ou especialização de professores que trabalham com alunos que 

apresentem defasagens ou dificuldades de aprendizagem. 

Estabelecer ação conjunta com entidades, especializadas nestas áreas, 

garantindo o atendimento à criança e jovens que necessitam deste serviço 

especializado. 
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Equipar ambientes necessários ao apoio, educacional aos Portadores 

educadores no trabalho com estes alunos. 

A nova proposta política educacional do Estado de Mato – Grosso, 

enfocada no livro “Democracia e Atendimento Educacional” especializada e 

fundamentada no direito do Cidadão a uma escola pública de qualidade, onde 

a solidariedade e o respeito do outro são uma vontade. As propostas enquanto 

política de atendimento dos Portadores de Necessidades Especiais. 

Garantir o acesso à Educação, visando atender necessidades de 

Natureza física, mental, sensorial e múltipla. A implantação desta política 

deverá ser orientada pela integração dos Portadores de Necessidades Especiais 

em mais alunos, assegurando – se, porém, atendimento especializado 

suplementar em casos de dificuldades de aprendizagem ou necessidade de 

terapia especifica e trabalho permanente com as famílias. 

A orientação de organização do atendimento em classes especiais 

deverá ser desenvolvida apenas nos casos em que o grau de necessidade torne 

impossível a permanência em classes de ensino regular. 

Para isso teremos com linha de trabalho: 

Desenvolver ações articulares e integradas entre as áreas de Educação, 

Ação Social e fundamentalmente na área de Educação, Saúde, assegurando 

uma estrutura básica para um diagnóstico diferenciado e acompanhamento 

destes alunos. 
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Na busca de adquirir conhecimentos sobre o tema abordado, estaremos 

pesquisando através de entrevistas e questionários com os seguintes objetivos. 

 

* Sensibilizar a comunidade escolar, quanto à integração dos 

portadores de necessidades especiais no meio em eu vive. 

 

* Sensibilizar a comunidade escolar do local a integração dos 

portadores de necessidades especiais ao ensino regular por meio de propostas 

curriculares mais adequadas. 

 

* Propor aos professores das Unidades Escolares do bairro que inclua 

em planejamento anual assuntos a serem trabalhados com os alunos e pais 

referente ao aluno portador de caso especial, fornecendo folhetos dando 

instruções como se deve trabalhar o problema apresentado. 

Considerando que a gestão democrática tem em seus anseios a 

universalização e qualidade de Ensino em se firmar como organização capaz 

de superar a repetência e a evasão escolar. 

Ao mesmo tempo visa oferecer a cada indivíduo condição necessária a 

um desenvolvimento integral compatível com suas próprias necessidades. 
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O apoio familiar conseguido através das campanhas de conscientização 

elimina o estigma gerado pela discrepância entre a identidade social (a que 

eles idealizam para seus filhos) e a identidade real (aquela que a criança tem). 

 

A Educação Especial, parte integrante da Educação geral se atém a 

oferecer recurso pedagógico e metodologia educacional especifica para 

atender os portadores de necessidades especiais. 

Para construir a reconstruir a competência profissional, no terceiro 

capítulo fala-se sobre o Profissional de Educação Especial, os Procedimentos 

Integração e Inclusão e finalmente a Análise, sobre os Profissionais de Várzea 

Grande e sua relação com a Educação Especial. 

Nos dias atuais a visão e conceitos de pessoas portadoras de deficiência 

têm mudado. 

No passado na Grécia Antiga as crianças que não nasciam perfeitas 

eram sacrificadas, pois a beleza era um dos ideais atléticos da Cultura Grega. 

A conscientização começou na Idade Média quando se destaca que a pessoa 

mesmo sendo portadora de deficiência, é um ser humano e sacrificá-lo era 

pecado. 

Somente no século XVIII estudiosos começaram a preocupar-se com a 

Educação Especial, porém esta se dá em isolamento completo. 
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Do século passado para os dias de hoje, vêm-se aprimorando as 

técnicas de educação para Portadores de Necessidades Especiais, em um 

enfoque aposto ao anterior visando que a esses portadores devem ser dadas as 

diversas oportunidades para se integrarem à Sociedade. Mesmo assim temos 

consciência que o preconceito e a discriminação persistem, embora o Portador 

de Necessidades Especiais seja aquela pessoa com direitos: existe, pensa e 

cria. Tendo esta concepção, já em nossos dias a preocupação de integrá-los na 

sociedade, concepção essa fundamentada no princípio da igualdade é na 

construção da cidadania, ou seja, é participação efetiva em todos os aspectos 

de dimensões da vida social, política, econômica e cultural. Preocupa-se 

também que para a inserção e integração destes indivíduos na sociedade há 

necessidades de pessoas ou profissionais da área conscientes e competentes, 

capazes de tomar novos rumos, descobrindo suas deficiências seja como 

profissional ou pessoal, na gestão escolar conscientes de transformação, 

mudanças, para melhor qualidade de trabalho e eficiência. 

 

CONCLUSÃO 

 

O crescimento não é casual, mas resultado da mobilização da 

sociedade brasileira. A Constituição Brasileira de 1988 garante o acesso ao 

ensino fundamental regular a todas as crianças e adolescentes, sem exceção, e 

deixa claro que a criança com necessidade educacional especial deve receber 
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atendimento especializado complementar, de preferência dentro da escola. A 

inclusão ganhou reforços com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, de 1996, e com a Convenção da Guatemala, de 2001, que proíbem 

qualquer tipo de diferenciação, de exclusão ou de restrição baseadas na 

deficiência das pessoas. 
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MÓDULO VI - CONCEITO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E DE 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA7 

 

 

 

Educação Especial ocupa-se do atendimento de educando com 

deficiências no campo da aprendizagem e transtornos globais de 

desenvolvimento em instituições especializadas, tais como escolas para 

surdos, escolas para cegos ou escolas para atender pessoas com deficiência 

intelectual. 

A Secretaria de Educação Especial do MEC (SEESP), por meio do 

documento Política Nacional de Educação Especial que orienta oficialmente 

os serviços públicos nesta área, considera a Educação Especial como sendo: 

[…] um processo que visa a promover o desenvolvimento das 

potencialidades de pessoas portadoras de deficiências, condutas típicas ou 

altas habilidades, e que abrange os diferentes níveis e graus do sistema de 

ensino. Fundamenta-se em referenciais teóricos e práticos compatíveis com as 

necessidades específicas de seu alunado. O processo deve ser integral, fluindo 

desde a estimulação essencial até os graus superiores de ensino. Sob esse 

                                            
7 Módulo VI _ disponível em: https://pedagogiaaopedaletra.com/conceito-de-educacao-especial-

e-de-educacao-inclusiva/ 
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enfoque sistêmico, a educação especial integra o sistema educacional vigente, 

identificando-se com sua finalidade, que é a de formar cidadãos conscientes e 

participativos (BRASIL, MEC/SEESP,1994, p.17). 

Educação Inclusiva é um processo em que se amplia à inclusão de 

todos os estudantes com necessidades educativas especiais em escolas de 

ensino regular. Refere-se à reestruturação da cultura, da prática e das políticas 

vivenciadas nas escolas de modo que estas respondam à diversidade de 

alunos. 

Educação inclusiva é o processo que ocorre em escolas de qualquer 

nível preparadas para propiciar um ensino de qualidade a todos os alunos 

independentemente de seus atributos pessoais, inteligências, estilos de 

aprendizagem e necessidades comuns ou especiais. A inclusão escolar é uma 

forma de inserção em que a escola comum tradicional é modificada para ser 

capaz de acolher qualquer aluno incondicionalmente e de propiciar-lhe uma 

educação de qualidade. Na inclusão, as pessoas com deficiência estudam na 

escola que frequentariam se não fossem deficientes. (SASSAKI, 1998, p. 8). 

A escola tem como compromisso introduzir o aluno no mundo social, 

cultural e científico, independente de suas deficiências, dessa maneira os 

alunos com desempenhos diferentes alcançarão o mesmo objetivo na sala de 

aula, que é a aprendizagem. 
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EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

• prover condições de acesso, participação e aprendizagem no 

ensino regular. 

• garantir a  transversalidade  das  ações  da educação especial no 

ensino regular. 

• fomentar o  desenvolvimento  de  recursos didáticos  e  

pedagógicos  que  eliminem  as barreiras   no   processo   de   

ensino   e aprendizagem. 

• assegurar condições  para  a  continuidade de estudos nos demais 

níveis de ensino. 

• adequação arquitetônica   de   prédios escolares para 

acessibilidade; 

• formação continuada  de  professores  para o atendimento 

educacional especializado. 

• implantação   de   salas   de   recursos multifuncionais.      As 

salas   de   recursos multifuncionais  são  ambientes  dotados  de 

equipamentos,   mobiliários   e   materiais didáticos  e  

pedagógicos  para  a  oferta  do atendimento educacional 

especializado. 
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

• acesso para  estudantes  com  deficiência  à educação  inclusiva  

em  suas  comunidades locais. 

• ressignificação da   educação   escolar, garantindo  o  sucesso  

para  a  aprendizagem de todos. 

• buscar adaptações  curriculares   que atendam  às  necessidades  

e  expectativas do aluno,   assegurando   uma   educação   de 

qualidade para todos. 

• provisão de   recursos   de   todas   as instâncias  governamentais  

e  de  iniciativa privada,  a  fim  de  garantir  o  sucesso  e  a 

permanência de todos na escola. 

• rompimento de  barreiras  arquitetônicas e principalmente 

atitudinais. 

• formação continuada   para   o   professor, com   previsão   e   

provisão   de   recursos necessários a sua capacitação. 

• garantia de  um  projeto  pedagógico  que possibilite  resgatar  a  

cidadania  e  o  direito do aluno, possibilitando a construção de 

seu projeto de vida. 
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• capacitar à escola para  atender a  todos  os alunos. 

• garantia   de   apoios  e   serviços. 
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA: Práticas de Sala 

de Aula 
 

ATENÇÃO: Se ainda não adquiriu seu Certificado de 240 horas 

de carga horária pelo valor promocional de R$ 57,00, adquira 

clicando no link abaixo, antes que a promoção acabe:  
 

https://pay.hotmart.com/T7390315T?checkoutMode=10&src=facebook 
 (Se o link não funcionar ao clicar, copie o link, cole-o no seu navegador e dê enter) 

 

 

IMPORTANTE: Certificado válido em todo o território nacional, com 

todos os requisitos para ser validado nas faculdades e outras instituições.  

 

Veja um Modelo do Certificado:

 

 

 

https://pay.hotmart.com/T7390315T?checkoutMode=10&src=facebook

