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CURSO EDUCAÇÃO INCLUSIVA: Práticas em Sala de Aula 

ATENÇÃO: Se ainda não adquiriu seu Certificado de 240 horas de carga horária pelo valor promocional de R$ 

47,00, adquira clicando no link abaixo, antes que a promoção acabe:  

https://pay.hotmart.com/T7390315T  
(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: 

 

OBS: Os materiais abaixo estão disponíveis livremente na Internet e foram selecionados por nossos especialistas para compor o material do 

Curso gratuito. 

https://pay.hotmart.com/T7390315T
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

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.  

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.  
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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 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?  
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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.  

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.  
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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.  

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.  

“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)  
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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.  
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A escola especial passa a complementar e apoiar o ensino regular na formação de alunos com necessidades 

especiais.  

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?  

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.  

http://portal.mec.gov.br/politica-de-educacao-inclusiva
http://portal.mec.gov.br/politica-de-educacao-inclusiva
http://portal.mec.gov.br/politica-de-educacao-inclusiva
http://pne.mec.gov.br/
http://pne.mec.gov.br/
http://pne.mec.gov.br/
http://pne.mec.gov.br/
http://pne.mec.gov.br/
http://pne.mec.gov.br/
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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);  

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.  
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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?  
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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.  

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.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
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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 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.  

http://escoladegestores.mec.gov.br/site/2-sala_projeto_vivencial/pdf/dimensoesconceituais.pdf
http://escoladegestores.mec.gov.br/site/2-sala_projeto_vivencial/pdf/dimensoesconceituais.pdf
http://escoladegestores.mec.gov.br/site/2-sala_projeto_vivencial/pdf/dimensoesconceituais.pdf
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É o projeto pedagógico que orienta as atividades escolares revelando a concepção da escola e as intenções da 

equipe de educadores.  

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 

flexibilizações têm sido uma das alternativas mais discutidas como opção para o rompimento com estratégias e 

práticas limitadas e limitantes.  
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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 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.  

Nossa! Bastante coisa né?  
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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 

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.  

Autor: Leandro Rodrigues   
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Educação Inclusiva para que te quero? Por uma escola que inclui e não apenas insere  

  

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 

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 
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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  

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)  
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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.  

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 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.  
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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.  

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 dentro de 

falas tão corriqueiras, nos acovardamos, dando crédito ao que ouvimos e colaborando sem perceber para não 

inclusão.  
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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.  

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)  
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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.  

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 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 
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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  

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.  
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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.  

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.  

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 
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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 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.  
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4  CONCLUSÃO  

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.  

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 
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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 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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NÓS, PROFESSORES E A INCLUSÃO: PROBLEMA OU SOLUÇÃO?  

  

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 
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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 educacionais especiais seja 

aplicada não para rotular o aluno, mas sim, para traduzir todas as exigências para seu progresso escolar. Incluise 

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 infra-estrutura 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  

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 
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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 idéia, 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 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 freqüentemente 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 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  
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a esta população, a partir da escola, concebida como ambiente no qual grupos sociais distintos possam 

relacionar
6
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 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).  
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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 “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 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.  
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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 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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ESTRATÉGIAS PARA  A INCLUSÃO  

  

DO  ALUNO  COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS NO  ENSINO REGULAR  

  

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.  
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A inclusão social e educacional é hoje, um movimento mundial que vem se intensificando a partir da década 

de 90.  

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.  



 

 

  3 

As ações planejadas  a partir deste Material  Pedagógico  têm a intenção  de envolve
3
r:  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.  

  

  

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 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.  
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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.  

   



 

 

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.  

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)  
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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.  

  

   

2.1Documentos Internacionais  

  

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  

  

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  

  

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. 
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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 

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.  



 

 

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.  

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  

  

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 
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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.  

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:  

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 
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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 - Libras a  forma de comunicação e expressão,  em que o  sistema  lingüístico 



 

 

de natureza visual-motora,  com estrutura gramatical  própria, constituem um sistema  lingüístico de transmissão  

de idéias 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  

  

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.  

  

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  

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  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 idéia  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  

  

  



 

 

Para falar  sobre  as flexibilizações/ adaptações/ adequações necessárias  e  

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).  
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No  contexto da educação inclusiva,  portanto, pode-se entender a flexibilização, adaptação  ou adequação 

como a resposta educativa que é dada 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.  



 

 

Sabe-se, também, que não há aprendizagem se não houver um ensino eficiente. [...]. (V. 5, p. 

8).  

  

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 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.  



 

 

Na continuidade deste material, vamos nos limitar às flexibilizações/ adaptações/ adequações curriculares 

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.  

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.  
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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:  

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 
freqüência 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  Sius
1   

(s.d)  distinguem,  dentro  do processo  de  adaptações  curriculares,  três  etapas 

diferenciadas, a saber:  

1ª Etapa: Formulação das adaptações curriculares  

  

 
   

                                      

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.  

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.  



 

 

22  

  

    

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 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.  



 

 

  

   

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.  

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 seqüência de 

conteúdos, ou ainda,  a eliminação de conteúdos  secundários,  acompanhando as 

adaptações propostas para os objetivos educacionais. (p. 24 – grifo do autor).  
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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.  

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 auto-estima 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:  

  

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,  lendoas  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:  

  

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.  
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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. 

  



 

 

   

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;  



 

 

• 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. 
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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  

  

. Grupo de Estudo.  

  



 

 

. Palestras  

  

. Leitura e Discussões na Hora Atividade 

  

   

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;  

  

. a formação continuada de professores e profissionais da educação;  

  



 

 

. 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:  

  

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. 
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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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  A inclusão escolar de um aluno com autismo: diferentes tempos de escuta,  
  

A inclusão escolar de um aluno com autismo: 

diferentes tempos de escuta, intervenção 

e aprendizagens  

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 
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inclusão na escola, com as questões que trazia, as 

dificul- dades 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 apro- ximar, criar, tornar-se outro para construir um 

novo modo de pensar e agir. Des- sa forma, o relato 

dessa experiência é importante justamente por indicar 

a cons- trução de alguns caminhos neste trabalho 

inclusivo na escola.  

Palavras-chave: Inclusão escolar. Intervenção 

pedagógica. Autismo.  

  

  

School inclusion of a student with autism:  

different times of listening, intervention and learning  

Abstract  

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 
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way of thinking and acting. Thus, the account of this 

experience is important precisely because they indicate 

the construction of some ways in this work in inclusive 
school.  

Keywords: School inclusion. Pedagogical intervention. 
Autism.  
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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 transtor- nos globais do 

desenvolvimento, é um desafio que as escolas 

enfrentam diaria- mente, pois pressupõe utilizar de 

adequações ambientais, curriculares e metodológicas. 

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 mo- dificações 
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organizacionais, estratégias de ensino e uso de 
recursos, dentre ou- tros 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 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 aprendi- 

zagem, entendidas como situações nas quais os 

professores, reunidos com seus pares, partilham 

experiências, visões, interpretações, conhecimentos, 

ana- lisam problemas e propõem soluções.  
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Tornamo-nos participantes de um processo 

desafiante como esse, ao recebermos na escola em 

que trabalhamos um aluno com autismo e buscar- 

mos 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 acompanha- 

mos 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.  

  

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”.  



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

 Rev. Educ. Espec., Santa Maria, v. 25, n. 42, p. 43-56, jan./abr. 2012  50  
Disponível em: <http://www.ufsm.br/revistaeducacaoespecial>  

  

  

O aluno em questão tinha o 

acompanhamentointervenção  e aprendizagens  terapêutico com uma 

fonoaudióloga, pois começou a falar tardiamente e 

apresentava sérias dificulda- des 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.  

  

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 fun- damentais 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 tra- balho 

inclusivo na escola.  
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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 inter- venção pedagógica; uma experiência 

de tempo – um tempo outro, que não é o do 

imediatismo, não é o tempo que se quantifica, mas o 

tempo produzido no diálogo, na interação. Tempo como 

agente pedagógico, intermediando a apren- dizagem.  

  

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, 

iniciá- vamos 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 de- senvolvimento do 

desenho, muitas atividades foram propostas visando à 
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intervenção  e aprendizagens estruturação do esquema corporal e sua 

representação gráfica: jogos exploran- do as partes do 

corpo, visualização do corpo no espelho, recortes de 

partes do corpo humano e montagem com as figuras, 
dentre outras.  

  

Acreditávamos que a pessoa com necessidades 

educacionais espe- ciais se beneficiaria das interações 

sociais e da cultura na qual está inserida, sendo que 

essas interações seriam propulsoras de mediações e 

conflitos ne- cessários 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 minu- tos, e que 

seguimos, às vezes, sem perceber. Essa reflexão nos 

levou a enten-  

  

  

der 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.  
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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, explo- 

rando o nome do aluno, o reconhecimento, 

identificação e nomeação das le- tras; mas, agora, 

nossa preocupação era proporcionar inúmeras 

situações di- dáticas 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 possí- vel 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 pedíamosintervenção  

e ao aluno  aprendizagenspara  nomear uma letra (ou palavra) 
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que se encontrava abaixo de seus olhos a chance de 

erro era maior do que a identificação e nomeação de 

uma letra que se encontrasse à frente de seus olhos. 

Nossa segunda aprendizagem: constru- ímos uma 

pequena lousa, que podia ser apoiada em pé sobre a 

mesa e traba- lhávamos 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. Encontra- 

mos 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 sa- beres, e pode incorporar 

ao cotidiano da sala de aula um 

aprender mais solidário, com as 

crianças sendo ajudadas pelos seus 

companheiros ou pela professo-  ra 

a realizar o que ainda não são 

capazes de fazer sozi- nhas. (p. 9) 

Segundo tempo: os gritos, as 

vozes e a escuta dos pais...  

  

Nessa relação de aprendizagem entre aluno e escola, 
outros persona- gens apareciam: os pais.  

  

A família deve estar presente em todos os 

momentos do processo educativo do aluno com 

deficiência. Segundo Perez (2007, apud SCHIAVON, 
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PEDRO, ZANATA, 2010), o acompanhamento escolar 

da família resulta de dife- rentes 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 

explicitarintervenção  e aprendizagens aos pais que o aluno precisava 

de ade- quação curricular e metodológica, pois ainda 

não conseguia acompanhar o mesmo currículo 

desenvolvido com os alunos da classe.  

  

Para tais adequações, pretendia-se o progresso 

individual do aluno, mas de forma a garantir a interação 
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com os outros, promovendo atividades de cooperação 

em sala de aula.  

  

Os pais compreenderam o processo proposto 

pela escola, mas algu- mas 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 estig- ma 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 dos  

  

  

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 diferen- ça, 

resistia aos poucos limites impostos pelos pais (pai se 

mostrava mais con- tundente, 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 
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emocional do aluno e orientar a família nesse 

processo. Algumas vozes que concordam, mas um 

grito latente de resistên- cia... 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 favore- 

cessem 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 realidadeintervenção  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 pre- 

venção 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. Grita- mos...  

  

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 segun- do. Adaptações 

materiais. Questões repetidas a respeito do mesmo 

assunto. Teste.  
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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 memó- ria, 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 algu- ma atividade direcionada para 

a escrita (mas não sem produzir), pois a coorde- nação 

motora comprometida dificultava o manejo de lápis ou 

outro 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 adap- tação 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.  
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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 algumintervenção  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 reco- brar inúmeras vezes sua 

atenção, chamando-o pelo nome, ou repetindo as ori- 

entações sobre determinada atividade, para que 

mantivesse o foco atencional.  

  

Após as primeiras descobertas e encontros, as 

primeiras tentativas de aproximação: outra escuta. As 

professoras decidiram separar o planejamen- to 

semanal. Enquanto uma desenvolvia atividades com a 

maior parte da turma, outra colocaria em prática o 

planejamento específico para o aluno autista, quan- do 

não fosse possível que trabalhasse as mesmas 

atividades com o grupo todo. Isso faria com que tivesse 

maior aproveitamento do tempo na escola, com acom- 

panhamento 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 de-  
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senvolvimento, sua alfabetização. No plano individual, 

estavam contempladas atividades comuns que, 

geralmente, exigiam oralidade, debates, e neste as- 

pecto, 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 tex- tura 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 dificul- dade de compreender 

a função de determinado objeto (sentido global), 

resulta- do 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.  
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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 

eintervenção  e texturas aprendizagens – já que  esse aspec- to se 

mostrou importante, resolvemos explorar.  

  

O que mais mobilizava, contagiava, durante a 

realização das ativida- des 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 ex- pressão, 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, apro- 

ximando professora-aluno e produzindo sentidos. Essa 

produção de 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 sig- nificativas.  

  

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 relaci- onar-se com a 
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lei (...). Diante de uma regra proposta 

ou de um jogo proposto, revira-se a 

regra levando-a as últi- mas 

consequências. Não se questiona o 

que é propos- to barrando, mas 

traise 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 ativida- des 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 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 aconte- cia quando percebia que ele 

não estava se concentrando na realização das 

atividades e precisava de rapidez e criatividade 

suficiente para chamar sua aten- ção: bastava 

questioná-lo sobre algum fato engraçado, ou inventar 
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uma história; fazer relação com personagens de 

desenhos animados,  
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perguntar se ele come- ria pipoca no final da intervenção  

etarde,  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 “cutu- cou”, 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 favore- çam 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 tam- bém.  

  

A experiência com o aprender passa também 

pelos sentidos. Aos poucos, brincando com os sons das 

sílabas, com o cajado, ou outras situa- ções, 

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!  
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Na elaboração das avaliações e das atividades 

de classe, trazíamos seus personagens preferidos para 

não somente prender sua atenção, mas tor- nar 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 persona- gens, o que 

facilitava sua compreensão e o desenvolvimento do 

trabalho, sem- pre baseado na oralidade, no diálogo.  

  

Foi curioso, um dia, quando realizava uma 

atividade onde deveria jun- tar animais aos pares (que 

a professora disse, seriam pares para dançar na festa 

junina) e, percebendo que dois animais não tinham 

pares (macho e fê- mea), 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.  

  

As avaliações foram realizadas da mesma 

forma como outros exercí- cios rotineiros, também 

como espaços de formação e criação. Cabia à profes- 

sora 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  
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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 conclu- são a respeito das coisas, dos 

fatos. Williams e Wright (2008, p.47) afirmam que o 

autista tem dificuldade para transferir aptidões ou 

expectativas que apren- deram em determinada 

situação para outra. Isso nos faz refletir sobre a 

possibi- lidade de construir formas de os alunos 

estabeleceram inter-relações entre os conteúdos 

estudados, oferecendo condições de se tornarem 

produtores de co- nhecimento  

  

Avançamos, durante dois meses de trabalho 

individualizado  e  coletivo  na  manutenção 

 da atenção/concentração – o aluno consegue 

realizar as ativi-  

  

  

dades propostas, seguindo uma orientação da 

professora. Avançamos na exclu- são das falas ou dos 

questionamentos repetitivos e em uma considerável 
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dimi- nuição 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 educa- ção 

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 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.  
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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 somen- te. 

Acreditamos que, nos colocando à disposição da 

criatividade e da imagina- ção, conseguimos promover 

o desenvolvimento do aluno com qualidade e ale- gria. 

Trabalhamos a construção do conhecimento em seus 
aspectos afetivo, social, e pedagógico.  

  

Daí nossa vontade de partilhar essa rica 

experiência, a partir de nos- sos registros pessoais, 

tentando tomar a distância necessária para avaliar nos- 

sas práticas, e contribuir para a formação de novas 

experiências, novos conhe- cimentos – 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.  

  

Podemos dizer que nos colocamos na escuta (VILELA, 

2008), fazen- do-nos outro (não o outro):  

professora, coordenadora, pais, entendendo que a  
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escuta fratura as identidades. Na escuta nos aproximamos, 

nos implicamos, fraturamos, criamos. Tornamointervenção  e- 

nosaprendizagens 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 apre- senta e desafia a ver e sentir. Grita!  
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PROCESSO DE INCLUSÃO DE ALUNOS COM TRANSTORNO DE 

DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE  

   

  

Tatiana de Lima  

Orientadora: Prof.ª Dra. Sandra Salete de Camargo Silva  

(UNESPAR/Campus de União da Vitória)  

    

  

RESUMO: A pesquisa apresenta como objetivo geral recorrer à história 
educacional brasileira paracontextualizar a importância do diagnóstico 
adequado e precoce de crianças que apresentam o transtorno de Déficit 
de Atenção e Hiperatividade - TDAH. Especificamente, buscamos 
conceituar o processo de inclusão e o atendimento especializado ao longo 
da historiografia da educação, bem como da história da educação 
destinada à pessoa que não se adaptava aos padrões de “normalidade” 
estabelecidos. Pretendemos compreender o processo de inclusão 
escolar, contextualizando historicamente marcos que definiram 
inicialmente foi conhecido como segregação, no final da década de 1960; 
de integração que perpassa pelas décadas 60,70 e 1980, e enfim a 
inclusão. Descreveremos o processo inclusivo, atrelado as práticas 
pedagógicas proporcionadas no âmbito escolar, almejamos com o devido 
aprofundamento teórico caracterizar e definir o que é TDAHA metodologia 
a ser empregada consistiu no levantamento documental e teórico 
bibliográfico de livros e algumas publicações de artigos sobre a temática. 
Como metodologia utilizar-se-á da análise crítica teórico e metodológica 
de da temática proposta em Jannuzzi (2006), Mazzotta Bueno (1996), 
Rohde (1999-2003) dentre outros. Por fim, acreditamos que este trabalho 
venha a contribuir no entendimento sobre o TDAH e as políticas de 
inclusão e as práticas pedagógicas para os docentes e a própria 
comunidade escolar. Encontramo-nos na fase se levantamento e análise 
crítica do referencial teórico e metodológico.  

  

Palavras-chave: Hiperatividade; Práticas Educativas; Inclusão; 
Intervenção.  
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Introdução  

  

  

O estudo do tema tem como máxima direcional recorrer à conjuntura 

educacional brasileira para contextualizar a importância do diagnóstico 

adequado e precoce de crianças que apresentam o Transtorno de Déficit 

de Atenção e Hiperatividade– TDAH.  

  

Vale ressaltar, nesse preâmbulo, que a importância do diagnóstico 

precoce do TDAH é de suma relevância no processo de escolarização 

das crianças, pois contribui para a reflexão do docente quanto às suas 

práticas pedagógicas. Em contrapartida, quando o diagnóstico precoce e 

adequado não acontece, os alunos acabam sendo rotulados vulgarmente 

de hiperativos, “bagunceiros”, “crianças inquietas” e, até 

mesmo,comodiscentes preguiçosos, prejudicando assim ainda mais seu 

desenvolvimento escolar.  

  

A intenção-mor da pesquisatem como direcionamento a 

conceituaçãodo processo de inclusão e o atendimento especializado ao 

longo da historiografia da educação, bem como da história educacional 

destinada à pessoa que não se adaptava aos padrões de normalidade 

estabelecidos. Pretendemos, com isso, compreender o processo de 

inclusão escolar, contextualizando historicamente marcos que definiram 

este processo.  

  

Atualmente, com a demanda inclusivade inserção de todas as 

crianças em salas regulares, os docentes necessitam estar cada vez mais  

preparados para assumirem posturas eficazes de acolhimento e Rev. Educ. Espec., 

Santa Maria, v. 25, n. 42, p. 43Disponível em: <http://www.ufsm.br/revistaeducacaoespecia-56, jan./abr. 2012 l> 64 integração nas 
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redes de ensino. É mister lembrar que é essa a postura ideal para haver 

uma intervenção com práticas imprescindíveis.  

  

De um modo geral, intentamos, ao longo deste estudo, descrever o  
A inclusão escolar de um aluno com autismo: diferentes tempos de escuta,  

processo inclusivo vinculado à luz das práticas pedagógicas intervenção  e 

aprendizagens proporcionadas no âmbito escolar. Com base nisso, almejamos, 

com o devido aprofundamento teórico, caracterizar e definir o que é o 

TDAH.  

  

A metodologia empregada, por sua vez,pautou-se, essencialmente, 

no levantamento documental e teórico bibliográfico de materiais que 

versam sobre o tema. Além disso,faremos uso da análise crítica teórica e 

metodológica da temática.  

  

Ressaltamosque a mola propulsora a um trabalho docente de 

qualidade é o fato do professor precisar compreender o que é o 

Transtorno de Déficit de Atenção e  
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Hiperatividade e quais são as características que os alunos apresentam  
intervenção  e aprendizagens  

neste quadro clínico. Nesse tocante, devemos considerar que a escola é 

um espaço no qual os educandos passam boa parte do seu tempo. 

Assim,a função por ela desempenhada deve ser a de possibilitar que as 

práticas pedagógicas possam fomentar nos alunos êxito na dinâmica de 

ensino e aprendizagem.  

  

Nesse ínterim, é indispensável que o âmbito escolar dote-se do 

cuidado primoroso de visualizar as potencialidades de discentes 

diagnosticados com o transtorno. Sob essa ótica, Ferreira e Guimarães 

(2003) evidenciam que o trabalho em uma perspectiva de inclusão não é 

tarefa impossível de se cumprir, tendo em vista que se apresenta 

enquanto um desafio que pode ser superado.  

  

Além do exposto, deve-se cogitar, no espaço de operacionalização 

escolar, a promoção de mudanças de como o ensino é concebido e 

conduzido, onde haja compartilhamento de vivências entre os alunos, ao 

passo que ocorra práticas interativas e estas sejam basilaresno respeito 

às especificidades de cada educando, visando à instauração de um 

aprendizado consistente.  

  

Com efeito, entendemos que o professor, junto com suas práticas 

pedagógicas, contribui como uma peça chave ao processo de integração, 

do aluno com TDAH,ao ambiente escolar, garantindo assimuma formação 

sólida.  

  

Buscamos, com esta pesquisa, esclarecer aos docentes sobre as  

 características primordiais do TDAH, assim como também compreender Rev. 
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o processo de inclusão desses alunos em classe regular/comum e as 

possíveis intervenções pedagógicas que poderão ser empregadas em 

sala de aula. Por isso, dividimos o trabalho em três momentos específicos 

que intentam dar, por fim, corporeidade ao todo. Diante disso, o primeiro  

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

passo ao qual visamos dar materialidade é o de entender a proposta de 

intervenção  e aprendizagens inclusão; em seguida, tencionamos caracterizar o 

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade e, finalmente, confluído 

nesse âmbito de inclusão, pretendemos delinear qual é a intervenção 

necessária para propiciar, ao educando, uma aprendizagem satisfatória.  

  

Educação e as necessidade educacionais especiais: uma proposta 

de inclusão  

  

  

No tocante ao cenário educacional inclusivo, o caminho que 

levounos a chegar onde hoje encontramo-nos foi permeado por muitas 

lutas. Entretanto, ainda não chegamos ao final da jornada, tendo em vista 

que localizamo-nos no início de  
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novas adequações pedagógicas e formações para que nossos alunos da  
intervenção  e aprendizagens  

Educação Básica sejam atendidos conforme suas fragilidades e 

possibilidades.  

  



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

 

  

Nesse entender, devemos pontuar que os discentes com 

necessidades educacionais especiaisnão nasceram somente neste 

século. Por conta disso, a existência deles não é novidade à sociedade 

atual. Por outro lado, a visão de integração socialdesses educandos 

evoluiu muito nas últimas décadas, na qual foram elaboradas novas 

exigências do atendimento educacional.  

  

É perceptível que a inclusão, ainda, não é um sucesso, porém há 

umamobilização para que isso aconteça em um curto prazo de tempo. 

Historicamente,os momentos que definiram a inclusão estão 

correlacionados à segregação em asilos e institutos,especificadamente 

até o final da década de 1960; em seguida, tem-se a integração que 

perpassa pelas décadas de 1960,1970 e 1980, e, enfim, eis que emerge 

a inclusão registrada na década de 1990 (JANNUZZI,2006; 

MAZZOTTA;BUENO,1996). A título de esclarecimento, recorreremos à 

ilustração dos períodos supracitados.  

  

Principiemos, assim, com a segregação, um espaço temporal 

associado à institucionalização das pessoas com necessidades 

especiais. O cenário esboçado na época era o de encaminhar esses 

indivíduos para asilos e hospitais psiquiátricos, constituindo-os em locais 

de confinamento.  

  

Já a integração, por sua vez, voltou-se ao paradigma de serviço.  
 Rev. Educ. Espec., Santa Maria, v. 25, n. 42, p. 43-56, jan./abr. 2012  68  

Foi nesDisponível em: se momento que surgiu<http://www.ufsm.br/revistaeducacaoespecial>  a 

necessidade de se integrar e incorporar alunos nas classes comuns, 

quando não, em salas especiais, fazendo com que os sujeitos com 

deficiências vivessem, socialmente, com os demais (MAZZOTTA; 

BUENO,1996).  
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Em último âmbito, veio à tona a inclusão, que oficializou, por meio A 

inclusão escolar de um aluno com autismo: diferentes tempos de escuta,  

da legislação,a extinção gradativa das denominadas salas esintervenção  e 

aprendizagenspeciais,  demonstrando um paradigma de suporte dentro da 

Educação Especial às pessoas com deficiência. Sob esse aspecto, Prieto 

(2006, p.37) vem destacar “se os princípios da educação inclusiva vêm se 

fortalecendo desde meados da década de 1990, na prática é o modelo da 

integração escolar que ainda predomina”.Indubitavelmente, ainda 

defrontamo-nos com os vestígios do período da integração, na maneira 

em como a educação inclusiva é vista.  

  

Visando  a  dar  continuidade  às  discussões, 

inicialmenteprocuraremos entender a proposta de inclusão, com a 

intencionalidade de explanar a questão do  
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Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), concatenado  
intervenção  e aprendizagens  

aos parâmetros da inclusão.  

  

Nessa linha de entendimento, Mattos e Rohde (2003) citam que no 

artigo 59 da Lei de Diretrizes de Bases da Educação, no 

9394/96,encontra-se um capítulo dedicado à Educação Especial, 

deixando evidente as funções e as obrigações das instituições no 

ajustamento do ensino dos alunos portadores de necessidades especiais, 



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

 

  

embora não seja mencionado o TDAH, ele se inclui dentro desta Lei. Por 

essa via, Benczik e Bromberg (2003, p. 204) contribuem:  

  

  

A escola que melhor atende as necessidades dos 
portadores de TDAH é aquela cuja preocupação maior 
está em desenvolver o potencial de cada um, 
respeitando as diferenças individuais, reforçando os 
seus pontos fortes e auxiliando na superação dos 
pontos fracos, pois eles precisam de apoio e  

  

intervenção psicopedagógica mais intensos. 
(BENCZIK e BROMBERG, 2003, p. 204).  

  

  

Caso levemos em consideração que, se já está previsto nos 

parâmetros legais, como na Lei de Diretrizes de Base da Educação- LDB 

de 1996, na qual é anunciado claramente que a Educação é um direito de 

todos, indagamo-nos porque tal direito não acontece efetivamente nos 

âmbitos escolares? Logo, Prieto (2006, p. 36), ao fazer menção a esses 

alunos, ressalta que “[...]eles podem ter acesso à escola, ou nela 

permanecer, apenas para atender a uma exigência legal, sem que isso  

 signifiquRev. Educ. Espec., Santa Maria, v. 25, n. 42, p. 43Disponível em: <e reconhecimento de 
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Também compete-nos mencionar que muitas escolas não 

compreenderam o seu verdadeiro papel frente às diversidades ou, até 

mesmo, não receberam investimento adequado para isso. Dessa forma,  

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

devemos nos conscientizar de que o paradigma da Escola Inclusiva intervenção  

e aprendizagens compreende um rompimento de empecilhos à aprendizagem e, 

para a participação de todos, não pode focarapenas noseducandos ou só 

no ambiente que os envolve, mas nas diversas interações que os 
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momentos dentro da escola proporcionam (CARVALHO, 2004). O autor 

volta a contribuir quando destaca “A Escola Inclusiva é, pois, a que não é 

indiferente à diferença, mas antes que contempla as semelhanças que 

naturalmente existem, do mesmo passo que valoriza a 

antropodiversidade das suas populações”. (CARVALHO, 2004, p. 42).  

  

Além do exposto, lembremo-nos de que os poderes públicos não 

devem se eximir de suas responsabilidades, pois conforme enfatiza a LDB 

de1996, em seu artigo 58, parágrafo 1, “Haverá, quando necessário, 

serviços de apoio especializado,  
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na escola regular, para atender à s peculiaridades da clientela de  
intervenção  e aprendizagens  

educação especial” (BRASIL, 1996).Destacamos aqui, também,o artigo 

59, parágrafo 1,em relação aos sistemas de ensino e o que devem 

assegurar aos educandos com necessidades especiais: “currículos, 

métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para 

atender às suas necessidades;”.  

  

  

Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH): uma 

questão em debate  
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É mister esclarecer que oTranstorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade é caracterizado sob a categoria de ser um quadro clínico.  

Conforme Stone e Szobot (2003, p.53), “De acordo com a literatura atual, 

os sintomas do transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH) 

são originados por disfunções no funcionamento cerebral”.  

  

Esse transtorno já vem sendo estudado há algum tempo. Assim, 

dialogando com o exposto, Teixeira(2011, p. 16) enfatiza  

  

Um dos primeiros relatos médicos do transtorno 
ocorreu em 1798, quando o médico escocês Alexander 
Crichton descreveu a chamada inquietação cerebral 
em seu novo livro, e explicou como ela poderia 
prejudicar a aprendizagem das crianças na escola, 
denominando-a de doença da atenção.  
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diversos estudos acerca desse transtorno. Desse modo, outros médicos 

contribuíram com mais publicações e, com isso, o TDAH recebeu diversas 

denominações, mas foi somente em 1980 que ficou conhecido como 

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, denominado pelo 

Manual Diagnóstico e  

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

Estatístico dos Transtornos Mentais, publicado pela Associação intervenção  e 

aprendizagens Psiquiátrica Americana, segundo Teixeira (2011).  

  

É importante frisar que a criança que tem o TDAH e frequenta a 

escola pode manifestar diversas dificuldades de aprendizagem, ainda 

mais se não foi diagnosticada precocemente e tratada. De acordo com a 

literatura atual, esse transtorno não tem cura, porém é passível de 
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diversas intervenções auxiliares, tanto na área educacional como na 

clínica.  

  

Diante desse cenário de diagnóstico, deve-se atentar ao fato de 

que, se a criança começar a apresentar comportamentos que condizem 

com o Transtorno de  
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Déficit de Atenção e Hiperatividade, ela necessita com urgência ser  
intervenção  e aprendizagens  

encaminhada a um especialista que poderá realizar o diagnóstico do 

caso. É justamente nessa hora que o professor tem um importante papel 

na vida desses alunos, pois muitas vezes o transtorno só é identificado 

na escola, tendo em vista que o responsável pode não imaginar que os 

comportamentos de agitação, agressividade ou, até mesmo, a 

desatenção da criança possa ser por causado TDAH. Seguindo essa linha 

de raciocínio, como bem evidenciam Costa e Dorneles (2003, p. 115), “A 

escola, por sua vez, deve dispor de recursos variados, que minimizem as 

consequências do TDAH, a fim de garantir a todos os alunos o acesso ao  

conhecimento construído socialmente”.  

  

Pelo exposto, concluímos que é então na sala de aula que as 

manifestações do TDAH ficam mais visíveis. Destarte, como 

ressaltamDuPaul e Stoner (2007),esse discente passa horas por dia em 

uma sala de aula, tendo que se adequar às regras que o ambiente 



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

 

  

lheimpõe, sem atrapalhar o aprendizado e as atividades da turma. Essa 

postura que é, naturalmente, esperada do alunado é algo muito mais difícil 

de se seguir para uma criança que possui este tipo de transtorno, pois 

como afirma Sana (2005, p. 19) “Não importando o ambiente ou a tarefa, 

agem pelo impulso, sem conseguir pensar nas consequências da ação”.  

  

Rohde e Benczik (1999) salientam que as pesquisas atuais 

sinalizam que existem três tipos de TDAH: o primeirotem predomínio de 

sintomas na desatenção, o segundo engloba sintomas de 

hiperatividade/impulsividade e o terceiro respalda-se no tipo combinado.  

No casodos sintomashiperatividade e desatenção, a desatenção  
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é mais comum em meninas e pode estar relacionada às maiores 

dificuldades de aprendizagem. Existem estudos que apontam que a 

hiperatividade é mais comum em crianças menores e os maiores 

prejuízos nesse sentido está no relacionamento com os amigos e  
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problemas de comportamento, já o tipo combinado associaintervenção  e 

aprendizagens-se a prejuízos  globais maiores na vida da criança.  

  

Teixeira (2011) ressalta que o educando com o sintoma de 

desatenção comete erros por descuido, tem dificuldades em concentrarse 

por longo período de tempo ou em atividades que lhe exijam atenção. 

Além disso, esquece-se facilmente das coisas e, ainda,em dadas 

ocasiões, não parece ouvir o que os outros falam, bem como não mantém 

seus pertences organizados.  
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Já a hiperatividade é caracterizada pela forma agitada da criança  
intervenção  e aprendizagens  

se comportar. Nesse tocante, frequentemente o aluno não consegue ficar, 

em sala de aula, sentadoimóvel na carteira, ao passo que corre 

demasiadamente, apresenta muitas dificuldades em envolver-se nas 

brincadeiras e em brincar em silêncio. A fala também é incansável e as 

ações que empreende sempre estão “a topo vapor” (CASTRO e 

NASCIMENTO, 2009). Já a impulsividade correlaciona-se à criança que 

não consegue esperar pela sua vez. Assim, respondeàs perguntas antes 

mesmo delasestarem formuladas e intromete-se no diálogo dos outros  

(ROHDE e BENCZIK, 1999).  

  

Tais características acima descritas são melhor sentidas no 

espaço escolar,fator que implica em uma demanda de atenção maior a 

esse educando. Castro e Nascimento (2009) asseveram que o TDAH 

manifesta-se quando a criança começa a andar, e que muitos 

especialistas acreditam que, entre 60% a 70% dos indivíduos, seja 

possível identificar a existência do transtorno na faixa etária de dois a três 

anos. Em via contrária, estudos nacionais e internacionais situam a 

prevalência do TDAH em crianças em idade escolar entre 3% e 6%.  

  

Quanto  à  manifestação  dos  sintomas,  deve-se 

 prestar considerável atenção, como enfatizam Castro e Nascimento 

(2009, p. 18), em alguns pontos:  
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a)duração dos sintomas de desatenção e/ou 
hiperatividade/impulsividade [...] b) frequência e  

 Rev. Educ. Espec., Santa Maria, v. 25, n. 42, p. 43intensidade dos sintomas. c) persistência dos -56, jan./abr. 

2012  76  

Disponível em: <http://www.ufsm.br/revistaeducacaoespeciasintomas el>m vários locais e ao longo do 

tempo, ou  seja, ocorrer em vários ambientes da vida 

da criança (por exemplo, escola e casa) e serem 

constantes antes do período avaliado. d) prejuízo 

clinicamente significativo para a vida da criança. e) 

entendimento do significado do sintoma. Para o 

diagnóstico de TDAH, é  

necessária uma avaliação cuidadosa de cada sintoma  

e não somente a listagem de sintomas.A inclusão escolar de um 

aluno com autismo: diferentes tempos de  escuta,  
  intervenção  e aprendizagens  

  

É mister esclarecer que odiagnóstico das crianças com o TDAH 

deve ser realizado especificadamente por um profissional especializado, 

seja ele um médico ou psicólogo (ROHDE e BENCZIK, 1999). Nesse 

ínterim, como bem salienta Teixeira (2011, p. 44):  

  

  

Portanto, é muito importante dizer que não existem 
exames laboratoriais ou de imagem que realizem o 
diagnóstico. Exames de eletroencefalograma, 
tomografia computorizada, ressonância magnética, 
dosagens sanguíneas de serotonina ou noradrenalina 
não fazem diagnóstico do transtorno de déficit de 
atenção/hiperatividade.  
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Por conta disso, necessário se faz, para a comprovação do  
intervenção  e aprendizagens  

diagnóstico, a recorrência a várias formas de avaliações bem detalhadas. 

Em meio ao bojo avaliativo, tem-se uma avaliação dos pais/responsáveis, 
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um aval da escola, avaliações complementares, aplicações 

complementares de escalas padronizadas do TDAH, e uma avaliação da 

criança ou adolescente (TEIXEIRA, 2011). Infelizmente, a questão 

diagnóstica, quando se trata de outros órgãos de serviço público do 

estado é, ainda, muito lenta, fazendo retardar o tratamento.  

  

Outro ponto válido a ser mencionado é que o Transtorno de Déficit 

de Atenção e Hiperatividade irá acompanhar a criança ou adolescente 

para o resto de sua vida. Afinal, não há estudos que comprovem a 

possibilidade de cura, como afirmam Castro e Nascimento (2009, p.14)  

“De maneira geral, os medicamentos não curam o TDAH, porém ajudam 

a normalizar os neurotransmissores durante o seu emprego”.  

  

Durante o tratamento, muitos pacientes recebem medicações 

conhecidas como estimulantes. Filho e Pastura (2003) destacam que há 

estudos comprovativos quanto à eficácia dos estimulantes na melhora dos 

sintomas que caracterizam o TDAH, resultando na progressão do 

desempenho escolar. Em outro âmbito, Rohde e Benczik (1999, p. 56) 

advertem que crianças “[...] com sintomas leves e com boas capacidades 

cognitivas podem necessitar apenas de intervenções psicoterápicas e 

estratégias de manejo cognitivo-comportamentais em casa e na escola”.  

  

Nesse tocante, compete-nos pontuar que o medicamento mais 

indicado e estudado para o tratamento do Transtorno de Déficit de  
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AtençãoRev. Educ. Espec., Santa Maria, v. 25, n. 42, p. 43Disponível em: < e Hiperatividade é, 

http://www.ufsm.br/revistaeducacaoespecia-56, jan./abr. 2012 l> basicamente, o estimulante. No Brasil, o 78 

remédio é o metilfenidato, comercializado com o nome de Ritalina 

(ROHDE e BENCZIK, 1999).  

  

  

Práticas pedagógicas para o atendimento às crianças com TDAHA inclusão 

escolar de um aluno com autismo: diferentes tempos de escuta,    
  intervenção  e aprendizagens  

  

Concatenado com a discussão, a escola precisa rever suas 

concepções e paradigmas ao receber alunos com necessidades 

educacionais especiais. Nesse entender, a instituição formadora não 

pode, somente, “jogá-los” em sala de aula, fazendo-os se adequarem às 

regras impostas. Por isso, a escola deve buscar recursos para a inserção 

eficiente desses discentesna classe regular/comum.  
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Sob esse viés, Ferreira e Guimarães (2003, p. 118) salientam “Para  
intervenção  e aprendizagens  

considerar uma proposta de escola inclusiva, é preciso pensar como os 

professores devem ser efetivamente capacitados para transformar sua 

prática educativa”. Entretanto, percebemos uma carência muito grande 

de uma formação docente continuada, para que os educadores possam 

compreender a dimensão da inclusão frente a suas práticas.  

  

Para melhor intuir tal assertiva, recorremos aPrieto (2006, p. 58) 

“Os conhecimentos sobre o ensino de alunos com necessidades 

educacionais especiais não podem ser de domínio apenas de alguns  

„especialistas´, e sim apropriados pelo maior número possível de 

profissionais da educação, idealmente por todos”.  

  

Indubitavelmente, os professores precisam estar bem 

preparados,teórica e metodologicamente,ao receber um aluno que venha 

a mudar suas estratégias de ensino, pois assim como todos os demais 

educandos da classe, o mesmo tem direito a aprender.  

  

Reafirmando a potência inclusiva do educador, Paula (2004, p. 35) 

destaca que “Estudos indicam que a atitude do professor é um dos fatores 

que mais contribuíram para o sucesso de qualquer medida de integração 

da criança [...]”.  

  

Somamos, ainda, às competências professorais, aproeminente 

responsabilidade de identificar o transtorno em seu aluno, mediante as 
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atitudes e os comportamentos que o discentecostuma apresentar em sala 

de aula. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor será para a ação  

docente.Rev. Educ. Espec., Santa Maria, v. 25, n. 42, p. 43  -56, jan./abr. 2012 
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Contrariando o ideal, muitos educadores voltam o olhar apenas às 

dificuldades que terão que enfrentar no atendimento ao estudante com o 

transtorno, esquecendo-se de atentar às possibilidades de aprendizado 

que podem ser exploradas. De igual modo, não podemos também delegar  

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

apenas aos professores a missão de consolidar uma inclusão de intervenção  e 

aprendizagens qualidade, tendo em mente que toda a equipe da escola deve 

colaborar, afinal o aluno que adentra os portões escolares está sob a 

responsabilidade de toda a comunidade escolar.  

  

Pautando-se nessa ótica de entendimento, é misterrepensar os 

processos de ensino, tornando o planejamento do docente aberto e 

flexível, a fim de que alcance níveis de aprendizagens nos educandos, 

como também cabe ao professor eliminar as estruturas escolares que 

geram segregação. Logo,uma postura reflexiva é a essência de um 

educador comprometido.  
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Além disso, uma aula bem estruturadaé um importante passo  
intervenção  e aprendizagens  

quando se tem um aluno com TDAH na classe. Contribuindo com o 

mencionado, Benczik e Bromberg (2003, p. 209) ilustram a questão 

estrutural e composicional da aula:  

  

  

1) Estabelecer uma rotina diária clara, com períodos de 
descanso definidos. Usar reforços visuais e auditivos 
para definir e manter essas regras e expectativas, 
como calendários, cartazes e músicas. As instruções 
devem ser dadas de forma direta, clara e curta. 2) 
Estabelecer consequências razoáveis e realistas para 
o não-cumprimento de tarefas e das regras 
combinadas [...] 3) Focalizar mais o processo 
(compreensão de um conceito) que o produto (concluir 
50 exercícios. Certificar-se que as atividades são 
estimuladoras e que os alunos compreendem a 
relevância da lição. 4) Adotar uma atitude positiva, 
como elogios e recompensas para comportamentos 
adequados.  

  

  

Nesse sentido,qualquer ação positiva praticada pelo professor, por 

menor que seja,pode gerar significativas mudanças em como a 

aprendizagem do aluno se consolida. Afinal, devemos ter claro que por 

mais que o diagnóstico seja clínico e o tratamento associe-sea 

estimulantes, será na sala de aula que as manifestações irão ocorrer com 

frequência e é onde o discentepassará mais tempo e, por meio das 

intervenções implementadas nesse âmbito,é que aprendizagens 

válidaspoderão adquirir corporeidade.  
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Tomando como alicerce o estudo realizado, compreendemosser  
A inclusão escolar de um aluno com autismo: diferentes tempos de escuta,  

imprescindível o entendimento de como deve ser a inclusão dentro do 

intervenção  e aprendizagens espaço escolar, considerando que é nesse ambiente 

queos alunos recebem o atendimento necessário para sanar e/ou 

atenuarsuas fragilidades.  

  

Concluímos, em contrapartida, que ainda é mal interpretada a 

forma como os discentes frutos da inclusão devem ser atendidos, pois, 

em muitos casos, eles só são matriculados, porém não recebem as 

intervenções precisas.  

  

De igual modo, ressaltamosa relevânciados docentes estarem 

imersos em um processo de capacitação potencial, afinal há de se 

considerar que, cada vez mais, osestudantesespecificados estão 

adentrando nas salas regulares de ensino/comum e os direitos destes não 

diferem-se dos demais, ou seja, todos precisam receber educação de 

qualidade.  
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Em suma, conforme já apontado, o diagnóstico precoce é vital, por  
intervenção  e aprendizagens  

conta da sua contribuiçãoao desenvolvimento da aprendizagem discente. 

Ao receber um aluno oriundo da inclusão, os currículos, métodos, técnicas 

e recursos deverão todos ser adaptados, intentando potencializar a 
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eficácia do ensino. A inserção dos alunos com necessidades 

educacionais especiais provoca, obrigatoriamente, mudanças na 

dinâmica escolar, contribuindo para que haja a instauração, em todos os 

envolvidos, de um olhar mais respeitoso às diferenças.  
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1  

   

  

RESUMO  

  

A inclusão é um assunto complexo, principalmente quando se fala de 
inclusão de pessoas com algum tipo de deficiência. O objetivo deste 
trabalho será, identificar se as escolas de ensino regular estão preparadas 
para receber alunos com deficiência mental, esclarecer se a inclusão de 
crianças portadoras de síndrome de down, faz diferença na aprendizagem 
e desenvolvimento dos mesmo e investigar que tipo de atividades são 
realizadas com alunos portadores de síndrome de down nas escolas de 
ensino regular. A metodologia da pesquisa será bibliográfica, com 
pesquisa de campo e seus dados com análise qualitativa. A pesquisa não 
apresenta resultados por estar em andamento. Pode-se concluir até o 
momento que a inclusão é direito e dever de todos.  

  

Palavras-chave: Inclusão. Deficiência mental. Educação especial.   
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2 

INTRODUÇÃO  

  

Essa pesquisa tem por finalidade descobrir qual a importância da 

inclusão de crianças com síndrome de down e sua permanência no ciclo  

I do ensino fundamental.  

  

O objetivo geral deste trabalho será de identificar os problemas e 

limitações que crianças portadoras de síndrome de down tem que 

enfrentar para serem incluídas em escolas de ensino regular além das 

limitações específicas da doença.  

  

Os objetivos específicos do trabalho serão de identificar se as 

escolas de ensino regular estão preparadas para receber alunos com 

deficiência mental, esclarecer se a inclusão de crianças portadoras de 

síndrome de down, faz diferença na aprendizagem e desenvolvimento dos 

mesmos, e investigar que tipo de atividades são realizadas com alunos 

portadores de síndrome de down nas escolas de ensino regular.  

  

Este trabalho quanto aos procedimentos será bibliográfica que é 

desenvolvida a partir de material já elaborada, constituído principalmente 

de livros e artigos científicos, levantamentos, pois se caracteriza pela 

interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja 



  

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

  
intervenção  e aprendizagens  

 

  

conhecerem. Procede-se a solicitação de informação a um grupo 

significativo de pessoas acerca de problema estudado para, em segunda, 

mediante análise quantitativa obterem-se as conclusões correspondentes 

aos dados coletados.  
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Quando ao método de abordagem essa pesquisa será realizada 

pelo método hipotético dedutivo que se inicia pela percepção de uma 

lacuna nos conhecimentos acerca da qual formula hipótese e, pelo  
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processo de dedutiva, testa predição da ocorrência de fenômeno 

abrangidos pela hipótese.  

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

No método do procedimento essa pesquisa usará o histórico que 

intervenção  e aprendizagens consiste em investigar acontecimentos, processos e 

instituição do passado para verificar a sua influencia na sociedade de hoje, 

comparativo é usado tanto para comparação de grupos no presente no 

passado ou entre os existentes e os do passado ou entre sociedades de 

iguais ou de diferentes estágios de desenvolvimento e estatístico que 

significa redução de fenômenos sociológicos, políticos , econômicos a 

termos quantitativos e a manipulação estatística que permite comprovar 

as relações dos fenômenos entre-si, e obter generalizações sobre a 

natureza, coerência ou significado.   
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3 

Quando ao método de abordagem essa pesquisa será realizada pelo 

método hipotético dedutivo que se inicia pela percepção de uma lacuna 

nos conhecimentos acerca da qual formula hipótese e, pelo processo de 

dedutiva, testa predição da ocorrência de fenômeno abrangidos pela 

hipótese.  

  

  

DESENVOLVIMENTO  

  

  

A escola é um canal de mudança, portanto a inclusão de crianças 

com Síndrome de Down na rede regular de ensino pode ser um começo 

para outras transformações não somente de pensamentos mais também 

de atitudes.  

  

A palavra incluir significa abranger, compreender, somar e é nisso 

que deve se pensar quando se fala em inclusão de pessoas com 

deficiência, é trazer para perto, dar a ela o direito de ter as mesmas 

experiências, é aceitar o diferente e também aprender com ele.  

  

É importante se discutir esse assunto, pois a inclusão é um direito 

garantido por lei a todas as pessoas com algum tipo de deficiente e incluir 

crianças deficientes mais do que cumprir uma lei é permitir que ela se 
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insira na sociedade em que mais tarde precisará conviver, é não deixá-la 

alienada e despreparada para uma realidade que também é sua.  

  

O propósito desse trabalho é trazer a discussão um assunto que é  
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considerável da sociedade sofre com algum tipo de deficiência e 

ninguém está totalmente livre de passar por esse problema.  

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

A Constituição Brasileira de 1988 garante o acesso ao Ensino intervenção  e 

aprendizagens  

Fundamental Regular a todas as crianças e adolescentes, sem exceção, 

além disso devem receber atendimento especializado complementar de 

preferência dentro da escola.  

  

A inclusão ganhou reforços com a LDB (Lei de Diretrizes de Bases 

da educação Nacional) de 1996 e com a Convenção da Guatemala, de 

2001. Sendo assim manter crianças com algum tipo de deficiência fora do 

ensino regular é considerado exclusão, e crime.  

  

O principal motivo das crianças irem para escola, é que vão 

encontrar um espaço democrático, onde poderão compartilhar o 

conhecimento e a experiência com o diferente.   
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A inclusão faz parte de um grande movimento pela melhoria do 

ensino, e o primeiro passo pra que isso de fato aconteça é olhando a 

educação com outros olhos.  

  

É preciso entender que a inclusão não é apenas para crianças 

deficientes, mas para todos os excluídos ou descriminados, para as  

minorias.  

  

O atendimento educacional especializado deve ser visto apenas 

como um complemento da escolarização e não um substituto.  

  

Quando se pensa que tipo de benefícios à inclusão pode gerar, 

surge sempre aquele pensamento de que as pessoas com deficiência têm 

mais chances de se desenvolve, mas na verdade todos ganham com a 

inclusão, pois aprendemos todos os dias exercitar a tolerância e o respeito 

ao próximo seja ele quem for.  

  

Existem muitos motivos para que uma criança com Síndrome de 

Down possa ter uma oportunidade de freqüentar uma escola de ensino 

regular. Cada vez mais pesquisas têm sido publicadas e o conhecimento 

sobre as capacidades de crianças com Síndrome de Down e o potencial 

de serem incluídos com sucesso tem aumentado. Alem disso a inclusão 

traz benefícios tanto acadêmicos quanto sociais.  
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A inclusão bem-sucedida não acontece automaticamente, a atitude 

da escola como um todo é um fator significativo nesse processo.  

  

 Disponível em: Rev. Educ. Espec., Santa Maria, v. 25, n. 42, p. 43Muitos professores vão achar a idéia de 
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Síndrome de Down em suas salas preocupante, e vão ficar apreensivos 

no começo, porém pesquisas demonstram que a maioria dos professores 

tem ferramentas necessárias para entender as necessidades específicas 

dessas crianças e são capazes de ensiná-las efetivamente com 

sensibilidade.  

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

Werneck (1993, p.56) diz que “evoluir é perceber que incluir não é 

intervenção  e aprendizagens tratar igual, pois as pessoas são diferentes! Alunos 

diferentes terão oportunidades diferentes, para que o ensino alcance os 

mesmos objetivos. Incluir é abandonar estereótipos”.  

  

Embora atualmente alguns aspectos da Síndrome de Down sejam 

mais conhecidos e eles tenham melhores chances de vida e 

desenvolvimento, uma das maiores barreiras para inclusão social desses 

indivíduos ainda é o preconceito.  

  

Geralmente o preconceito é gerado por falta de informação, e até 

mesmo por insegurança por parte das pessoas, o ser humano tende a 

temer aquilo que não conhece.  
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A inclusão escolar de um aluno com autismo: diferentes tempos de escuta,  

  
intervenção  e aprendizagens  

 

  

É por esse motivo que a inclusão de crianças com deficiência nas 

escolas de ensino regular é tão importante, pois serão introduzidas da 

maneira mais natural  

5 

possível essas pessoas na vida das crianças tidas como “normais”, e 

assim criara um pensamento mais consciente em nossos filhos.  

  

 preciso acreditar que a educação é algo que deve ser renovado a 

cada dia. Assim como o mundo vem se evoluindo, os educadores 

precisam fazer com que seus conhecimentos sejam passados de maneira 

criativa e prazerosa, não ter medo de novos desafios e nesse caso estar 

pronto para receber crianças com deficiência,  

  

É saber lidar com situações adversas, o que promoverá não somente um 

crescimento pessoal mais também profissional.  

  

A inclusão pode ser confundida com interação, mais existem 

diferenças entre elas. Na interação, a criança precisa se adequar a 

realidade da escola,já na inclusão a escola é que tem que se adequar a 

criança, aceita-la da maneira que ela é seja ela deficiente ou não.  

  

Na inclusão o vocabulário integração é abandonado, 
uma vez que o objetivo é incluir um aluno ou um grupo 
de alunos que já foram anteriormente excluídos. A 
meta primordial da inclusão é não deixar ninguém no 
exterior do ensino regular, desde o começo 
(WERNECK,1997,p.52).  
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Um dos desejos mais comuns de educadores é de lecionar em uma 

classe homogenia, mais isso é algo bem difícil de acontecer tendo em 

vista que todos nós possuímos diferenças.  

  

Aceitar um aluno com deficiência pode parecer muito complicado,  
 Rev. Educ. Espec., Santa Maria, v. 25, n. 42, p. 43-56, jan./abr. 2012  96  

mas na Disponível em: <realidade ter um alunhttp://www.ufsm.br/revistaeducacaoespecial> o portador de 

deficiência em sua sala de aula, é aceitar que todos de alguma forma são 

diferente uns dos outros e deve-se ter direitos e oportunidades iguais.  

  

Existem limitações que os deficientes precisam enfrentar, mas 

essas limitações se tornam mais simples pra se conviver quando as  

pessoas que vivem ao lado deles aceitam a sua deficiência como algo A 

inclusão escolar de um aluno com autismo: diferentes tempos de escuta,  

 diferente mais natural.  intervenção  e aprendizagens  

  

A criança com Síndrome de Down inclusa na escola de ensino 

regular tem grandes chances de melhor se desenvolver porque esse 

ambiente para ela certamente será mais desafiador, do que para os outros 

alunos sem deficiência, e é isso que vai servir de estimulo para que ela se 

desenvolva.  

  

E comum ser individualista, principalmente quando o assunto é 

deficiência, geralmente as pessoas só se dão conta de que estão direta 

ou indiretamente excluindo o deficiente da sua convivência quando se 

depara com o problema dentro da sua casa ou família.   
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intervenção  e aprendizagens  

 

  

6 

Muitos pais se desesperam ao saber que seu filho tem algum tipo 

de deficiência, principalmente por não saber como agir em uma situação 

como essa, mas esse problema poderia ser amenizado se vivêssemos em 

uma sociedade mais consciente e preocupada com o próximo, pois uma 

das preocupações mais comuns de pais de crianças com deficiência, é as 

discriminações e exclusões que seu filho poderá sofrer por causa da sua 

deficiência.  

  

A criança com Síndrome de Down aprende num ritmo diferente das 

outras crianças mais isso não significa que ele não vai aprender, e sim 

que ele necessita de mais estímulos do que as outras crianças para 

chegar à aprendizagem.  

  

é perfeitamente possível que uma pessoa com Síndrome de Down 

chegue a cursar faculdade, fazer cursos profissionalizantes enfim se 

tornar um profissional tudo vai depender do grau da sua deficiência e 

também dos estímulos e oportunidades que serão dadas a essa pessoa.  

  

Falar sobre inclusão hoje em dia é muito comum mais é preciso que 

haja mais do que meros discursos, é necessário antes de tudo uma 

mudança de pensamento da sociedade em relação a esse problema, as 

escolas precisam mudar sua postura de querer jogar toda a 

responsabilidade para as instituições de educação especial, os 

educadores devem se preparar mesmo que não haja nenhum aluno com 
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deficiência em sua turma, os pais devem ensinar aos seus filhos o respeito 

ao próximo seja ele quem for e como for, e a sociedade deve cobrar dos  

órgãos competentes ações que proporcionem a inclusão.Rev. Educ. Espec., Santa Maria, 

v. 25, n. 42, p. 43-56, jan./abr. 2012    98 Disponível em: <http://www.ufsm.br/revistaeducacaoespecial>  

  

A educação de crianças com Síndrome de Down, 
apesar de sua complexidade, não invalida a afirmação 
de quem tem possibilidade de evoluírem.Com o devido 
acompanhamento,poderão tornar-se cidadãos úteis à 
comunidade, embora seus progresso não atinja os  

patamares das crianças normais.( SCHWARTZMAN, A inclusão escolar de um aluno com 

autismo: diferentes tempos de escuta,  

 1999, p.262).  intervenção  e aprendizagens  

  

  

Embora a idéia de ter uma sociedade mais consciente e com direitos 

iguais pra todos pareça uma utopia estamos caminhando, devagar, mas 

aos poucos se pode ir alcançando os objetivos.  

  

Esta-se passando por um processo de conscientização, e isso leva 

tempo, mudar a ordem natural das coisas exige comprometimento e esse 

comprometimento deve ser de toda a sociedade a fim de que todos se 

beneficiem por igual.  

  

A inclusão de crianças com Síndrome de Down na rede regular de 

ensino, trará benefícios a esse pequeno cidadão que aprenderá desde 

cedo a ser  
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7 

autônomo, independente e a saber viver em sociedade e esse direito não 

deve ser de maneira alguma negado a ele.  

  

Em relação aos educadores a maior conquista na inclusão está em 

conseguir garantir a todos o direito a educação.  

  

Se a escola prepara seus alunos para o futuro ela pode ficar parada 

no tempo tem que evoluir junto com eles e dar a todos o mesmo preparo, 

aceitar a diversidade evita a exclusão e contribui para o sucesso dos 

alunos.  

  

A filosofia da inclusão, por sua vez,precisa ser 
interpretada,divulgada e planejada corretamente, afim 
de produzir resultados adequados.Neste sentido, 
campanha de esclarecimento sobre a educação 
inclusiva, levada a efeito pelos setores público e 
privados junto á sociedade, muito contribuirá para 
torná-la realidade. (SCHWARTZMAN, 1999, p.262).  

  

Fazer com que crianças com Síndrome de Down sejam incluídas 

não é uma tarefa fácil, levando-se em conta que se vive em uma 
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sociedade onde os estereotipo falam mais alto do que os direitos 

humanos.  

  

CONCLUSÃO  

  

  

Pode-se concluir até o momento que, o assunto inclusão é de suma 

importância para nossa sociedade, mas ao mesmo tempo muito difícil de  

Rev. Educ. Espec., Santa Maria, v. 25, n. 42, p. 43-56, jan./abr. 2012 ser aborDisponível 

em: <dado pois requer mudhttp://www.ufsm.br/revistaeducacaoespecial> 

ança de atitude.  

  

Aceitar a inclusão é antes de tudo aceitar que vivemos em uma 

sociedade onde as diferenças são reais e devem ser respeitadas.  

  

A inclusão escolar de um aluno com autismo: diferentes tempos de escuta, A educação 

como outras áreas da sociedade é grande responsável intervenção  e aprendizagens por 

essa mudança de comportamento, e uma de suas missões é a de passar 

informação, que é uma das formas mais simples de se combater o 

preconceito.  

  

A inclusão faz com que as pessoas se aproximem e tragam pra perto 

de si pessoas antes tidas como anormais, e incapazes e essa 

aproximação faz muita diferença não somente na vida daquele que foi 

incluso mas também na vida daquele que aceitou a inclusão do diferente 

em sua vida.  
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A inclusão só deixará de ser um sonho, quando todas as pessoas 

com algum tipo de deficiência tiverem de fato as mesmas oportunidades, 

seja na educação ou no trabalho, em todos os campos em que a 

sociedade nos permite estar.  

  

A idéia da inclusão não é nova mas ainda precisa amadurecer nas 

mentes de pais, educadores, governantes e toda sociedade, antes de tudo 

é preciso deixar de ignorar a existência do problema e torna-lo parte de 

nossas vidas como algo natural.  

Aceitar o que é diferente causa medo, desconfiança, mas quando 

percebemos tudo de novo e interessante que podemos aprender e passar 

para o outro conseguimos ver que não estamos fazendo caridade mas 

dando e recebendo na mesma medida.  

  

Todas a mudanças de comportamento e de pensamentos 

necessárias para que a inclusão seja eficaz em nossa sociedade só viram 

quando as pessoas descobrirem o quanto as nossas diferenças podem 

ser compartilhadas, e úteis as outras pessoas.  



9  

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

  
intervenção  e aprendizagens  

 Rev. Educ. Espec., Santa Maria, v. 25, n. 42, p. 43-56, jan./abr. 2012  10 
Disponível em: <http://www.ufsm.br/revistaeducacaoespecial>  

  

  

Abstrat  

  

Inclusive Education  

  

Inclusion of Children with Down syndrome in the First cycle of the 
elementary school.  

  

  

Inclusion is a complex topic; usually when talk about of inclusion of people 

with some kind of deficiency. The objective this job will be, identify if the 

elementary schools are prepared to received students with mental 

deficiency, clarify if the inclusion of children with this syndrome, do the 

difference on the learning and development of the same and looking for 

what kind of activities are performed with this students on that schools. 

The research methodology will be bibliographic, with fieldwork and their 

data with qualitative analyses. The research won’t show the results for 

being in running. We can conclude at the moment that the inclusion is a 

right and obligation of everyone.  
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O ALUNO COM ALTAS HABILIDADES NO CONTEXTO DA 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA  

  

Eunice M. L. Soriano de Alencar  

  

Resumo  

  

São analisados no estudo alguns aspectos da educação do aluno com 

altas habilidades em uma proposta de Educação Inclusiva. Apresenta-se 

a posição de especialistas contrários à Educação Inclusiva para alunos 

com altas habilidades.  

Ressalta-se a reduzir preparação do professor para atender de forma 

adequada as necessidades e interesses do superdotado bem como 

idéias errôneas e atitudes do professor que limitam as possibilidades de 

uma educação de boa qualidade para o superdotado relevante de serem 

conhecidos e incorporados à prática docente na sala de aula regular.  

  

Palavras chave: Educação Inclusiva, altas habilidades, superdotados.  

  

Introdução   

  

É o objetivo principal do presente artigo apresentar algumas informações  

sobre a educação do aluno com altas habilidades, relevantes de serem 

Rev. Educ. Espec., Santa Maria, v. 25, n. 42, p. 43-56, jan./abr. 2012 10 conhecidDisponível em: <as pelo professor da 

shttp://www.ufsm.br/revistaeducacaoespecial> ala de aula regular. A este, é atribuída a tarefa de 

propiciar condições favoráveis à aprendizagem, desenvolvimento de 

talentos e realização do potencial de seus alunos. Especialmente neste 

momento da História, em que se observam um movimento em direção à 

Escola Inclusiva e reformas vêm ocorrendo na Educação Especial em 
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muitos países, é fundamental que o professor esteja melhor equipado 

para propiciar uma educação de boa qualidade, levando em conta as 

diferenças individuais e encorajando o desenvolvimento de talentos, 

competências e habilidades diversas.  

Com relação à educação inclusiva, é entretanto, relevante lembrar, 

conforme apontam YEWCHUK E LUPART (2000), que há ampla variação 

tanto em sua definição quanto na forma como vem sendo praticada em 

países, como Estados Unidos e Canadá.  

Ressaltem essas autoras algumas condições necessárias para a 

efetivação da educação inclusiva, como (a) treinamento e 

desenvolvimento profissional; (b) recursos materiais e profissionais 

disponíveis ao professor; e (c) apoio administrativo. Consideram ainda 

que o professor não pode estar só, necessitando contar com o  

comprometimento de todos da escola e a colaboração entre todos 

aqueles envolvidos no processo educacional, incluindo a família e 

membros da comunidade. Ademais, consideram que a adequação da 

inclusão deve ser decidida caso a caso, ressaltando que, para algumas 

crianças, o melhor é um ambiente segregado.  

  

Características Desejáveis no Ambiente educacional e o Aluno com 

Altas Habilidades  

  

Em artigo recente focalizando a questão de como tornar o trabalho 

estimulante e fatores que contribuem para dar sentido ao trabalho, 

MORIN (2002) apresenta um conjunto de características do trabalho que 

tem sentido. O autor destaca, por exemplo, que um trabalho que tem 

sentido é intrinsecamente satisfatório, incluindo "a execução de tarefas 

que permite exercer talentos e competências, resolver problemas, fazer 

novas experiências, aprender e desenvolver habilidades" (p. 74). Lembra 

ainda que, paralelamente a algumas características, como aprendizagem 

e desenvolvimento de competências, realização, criatividade e 

autonomia, importante também é que haja uma correspondência entre as 

exigências do trabalho e os interesses e competências do indivíduo.  

Em pesquisa sobre o tema, que envolveu algumas centenas de Rev. Educ. Espec., 

Santa Maria, v. 25, n. 42, p. 43-56, jan./abr. 2012 10 estudantDisponível em: es de Administração 

e<http://www.ufsm.br/revistaeducacaoespecial>  mais de 70 executivos, Morin constatou que, 
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para muitos, um trabalho que tem sentido seria aquele que corresponde 

à personalidade, talentos e desejos pessoais, dando oportunidade para 

vencer desafios ou perseguir ideais. Um outro aspecto também lembrado 

pelos participantes do estudo foi que o trabalho deveria ser fonte de 

experiências de relações interpessoais satisfatórias.  

É nosso ponto de vista que um ambiente educacional estimulante 

apresentaria características similares àquelas apontadas por Morin em 

seu estudo sobre o sentido do trabalho. Por outro lado, o que tem sido 

amplamente discutido com relação ao aluno que se destaca por um 

potencial superior¹ é que o ambiente educacional típico não está 

preparado para atender de forma adequada as necessidades desse 

aluno. De modo geral, o ensino regular é direcionado para o aluno médio 

e abaixo da média, e o superdotado, além de ser deixado de lado neste 

sistema, é visto, muitas vezes, com suspeita por professores que se 

sentem ameaçados diante do aluno que questiona, que os pressiona, 

muitas vezes, com suas perguntas e comentários. É interessante lembrar 

que, ao perguntarmos a alguns professores como se sentiriam caso 

soubessem que receberiam alunos superdotados em sua classe, muitos 

responderam que preferiam que isto não ocorresse, uma vez que esse 

aluno poderia constituir problema em classe. Tal dado sugere as 

dificuldades de muitos para lidar com os alunos  que se destaca por um 

potencial superior e o reduzido grau de preparação docente para 

favorecer o desenvolvimento mais pleno do potencial humano. Nota-se 

que estudos realizados nos Estados Unidos, citados por SEELEY (1985), 

indicaram que professores sem uma preparação especial ou 

conhecimentos na área da superdotação tendiam a serem 

desinteressados ou mesmo hostis com relação ao aluno superdotado. 

Alguns apresentavam ainda atitudes negativas que levavam alunos com 

altas habilidades a modificar o seu comportamento em sala de aula, 

passando a imitar os seus colegas menos brilhantes e a esconder alguns 

dos seus talentos competências.  

Ademais, pesquisas têm indicado que, dependendo do grau de 

inteligência, aliado a outras variáveis, como classe social, gênero e 

possibilidades de contato com colegas de nível similar de inteligência, 

dificuldades de ajustamento podem ocorrer. Especialmente 

investigações junto a alunos com Quociente Intelectual extremamente 

elevado, por exemplo QI igual ou superior a 180, têm apontado para 

problemas de ajustamento e dificuldades emocionais, que são menos 

freqüentes entre superdotados, cujo QI esteja na faixa de 130 a 170.  



  

 

HOLLINRev. Educ. Espec., Santa Maria, v. 25, n. 42, p. 43Disponível em: GWORTH 

(19420<http://www.ufsm.br/revistaeducacaoespecia-56, jan./abr. 2012 ),  qul> e realizou a mais tempo um 

estudo com 10 alunos que apresentavam QI muito elevado (pelo menos 

de 180), constatou, por exemplo, três problemas principais na amostra 

por ela estudada. O primeiro dizia respeito à ausência de hábitos 

adequados de trabalho no ambiente escolar. De modo geral, esses 

alunos não se empenhavam na escola e passavam tempo alheios e 

sonhando acordado. Para eles, a freqüência à escola era tida como perda 

de tempo, dada a distância entre as demandas da escola e as suas 

competências pessoais. Um segundo problema observado foi a 

dificuldade por parte destes alunos em suas relações sociais. Embora se 

empenhassem para ter amigos, o seu grupo de idade não compartilhava 

de seus interesses, o que dificultava a sua interação, levando-os a se 

isolar. Um terceiro problema observado foi uma certa vulnerabilidade 

emocional, explica por Hollingworth, em função da incapacidade destes 

alunos se entender e se envolver com questões éticas e filosóficas, antes 

de estarem emocionalmente maduros para lidar com tais questões  

Hollingworth observou, entretanto, mudanças radicais que ocorriam no 

comportamento de alunos excepcionalmente inteligentes, quando tinham 

oportunidade de passar a interagir com pares similares em inteligência. 

Alunos, que, por exemplo, eram retraídos, socialmente distantes, com 

baixa participação nas atividades escolares, uma vez em contato com 

grupos de idade mental similar, passavam a atuar de uma forma 

adequada, dando contribuições significativas nas atividades de grupo e 

se comportando como indivíduos socializados e felizes (cf. OSHEA, 

1965).  

Observações similares às de Hollingworth, quanto ao isolamento de 

alunos com inteligência extremamente elevada, foram também feitas por 

nós em um estudo de caso de um aluno com inteligência 

excepcionalmente elevada, cujo QI era de 172 e que obteve no 

Scholastic Apltitude Test resultado este correspondente ao percentual de 

96 de amostras universitárias norte-americanas (ALENCAR e FLEITH, 

1996). O aluno que, na época em que coletamos os dados a seu respeito, 

tinha 12 anos, era, segundo seus professores, reservado, quieto e 

preferia trabalhar isoladamente. Tinha poucos amigos, interagindo pouco 

com os seus colegas de classe.  
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Muitos dos problemas que se observam entre alunos que se destacam 

por um potencial superior têm a ver com o desestímulo e frustração 

sentidos por eles diante de um programa acadêmico que prima pela 

repetição e monotonia e também por um clima psicológico em sala de 

aula pouco favorável è expressão do potencial superior. A escola não 

responde de forma adequada aos alunos que apresentam habilidades  

intelectuais superiores, o que ajuda a explicar a apatia  e ressentimento 

Rev. Educ. Espec., Santa Maria, v. 25, n. 42, p. 43-56, jan./abr. 2012 10 às vezeDisponível em: s apresentadas por 

a<http://www.ufsm.br/revistaeducacaoespecial> lunos. Neste sentido, CROPLEY (1993) destaca:  

Um número substancial de criança superdotadas inicia a escola 

com altas habilidades expectativas e grande  entusiasmo (como é 

o caso de maior partes das crianças), mas logo se tornam frustadas 

e entediadas. Muitas entram em uma espiral de desapontamento, 

passando a rejeitar a instituição escola e/ou a duvidar de suas 

próprias habilidades e mesmo seu valor como pessoa. Muitas lidam 

com esta questão por meio de isolamento, hostilidade ou 

agressividade. Mas podem também aprender em uma idade 

precoce que tais problemas podem ser evitados adotando de forma 

deliberada a tática de fingir que são rebeldes. Este é um problema 

especialmente freqüente entre meninas e membros de grupos 

minoritários, dada a forte pressão para se conformar aos valores 

antagonísticos à alta realização na escola.  

  

Tendo em vista que uma das tendências de maior influência na Educação 

hoje é o movimento em direção à Inclusão, considerada aqui como uma 

Educação Especial que tem como proposta a integração de alunos com 

necessidades especiais - distintas deficiências ou altas habilidades - 

junto com os demais alunos em uma mesma sala de aula, 

apresentaremos, a seguir, a posição de alguns especialistas, que têm se 

dedicado ao estudo da superdotação e talento, sobre a prática de 

inclusão.  

  

Uma análise desta questão, feita por YEWCHUK e LUPART (2000),  

indicou que, embora a educação inclusiva para alunos com distintas 

deficiências estivesse recebendo amplo apoio nos Estados Unidos e 

Canadá, o mesmo não ocorria quando se tratava do aluno com altas 

habilidades que já vinha recebendo uma atenção diferenciada fora da 
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sala de aula regular por professores treinados. Tanto os pais como os 

profissionais envolvidos  na educação desses alunos vinham se pondo 

ostensivamente ao movimento da Inclusão. Considerando também  

GALLAGHER (1994, 2000, 2002) e RENZULLI ( em KNOBEL e 

SHAUGHNESSY, 2002),  dois dos estudiosos da superdotação de maior 

projeção no cenário internacional, que é um tremendo desafio para o 

professor atender de forma adequada em uma mesma sala de aula, 

alunos com necessidades diversas, considerando a inclusão como uma 

maneira de reduzir o esforço e performance dos alunos com altas 

habilidades. GALLAGHER e GALLAGHER (1994), por exemplo, citam 

pesquisa feita, nos Estados Unidos, com 2000 professores de 3ª e 4ª  

séries. ERev. Educ. Espec., Santa Maria, v. 25, n. 42, p. 43Disponível em: <stes responderam a 

qhttp://www.ufsm.br/revistaeducacaoespecia-56, jan./abr. 2012 l> uestão sobre práticas em sala de aula e 

10 mudanças que vinham fazendo no sentido de atender as diferenças 

individuais. Segundo os dados obtidos, apenas modificações muito 

limitadas foram efetivadas com vistas a atender as necessidades de 

alunos superdotados, independentemente de atuarem estes professores 

em escolas públicas ou particulares.  

  

De forma similar, Renzulli, que é um dos principais especialistas da área 

da superdotação, em entrevista recente a KNOBEL e SHAUGHNESSY 

(2002), acredita que, em função do professor ter muitos alunos em sala 

de aula, representando um amplo aspectro de habilidades, fica muito 

difícil para o docente ir além do currículo previsto ou adaptar o ritmo de 

instrução para os alunos com aprendizagem mais rápida. Considera, por 

exemplo, que as atividades de enriquecimento do tipo III de seu modelo 

somente poderão ocorrer se o professor puder contar com um 

especialista em condições de orientar este tipo de atividade.  

  

Como muitos professores não têm conhecimento do modelo de instrução 

para o superdotado proposto por RENZULLI (1977; RENZULLI & REIS, 

2000), Lembramos, conforme descrito em ALENCAR (1986) e ALENCAR 

e FLEITH (2001) que este modelo contempla três tipos de atividades, a 

saber:  

  

É Experiências exploratórias gerais que irão permitir classificar os 
interesses e habilidades do aluno. Incluem atividades que propiciam 
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ao aluno ter contato e experimentar uma variedade de áreas e temas 
de estudo, que tradicionalmente não fazem parte do currículo regular, 
para posteriormente escolher um deles, sobre o qual poderá 
desenvolver um projeto específico. Este tipo de enriquecimento é 
implementado através de uma variedade de procedimentos, como 
palestras, excursões, visitas a museus, laboratórios, bibliotecas, 
conversas com pesquisadores, cabendo ao professor direcionar os 
interesses do aluno e assisti-lo na formulação de problemas sobre os 
quais conduzirá as suas investigações.  

É Atividades de aprendizagem em grupo que ajudarão o aluno a lidar de 
uma forma mais efetiva com o conteúdo. O objetivo deste tipo de 
enriquecimento é desenvolver nos alunos habilidades de "como fazer", 
de modo a instrumentá-los a investigar problemas reais, usando 
metodologias adequadas à área de conhecimento de interesses dos 
alunos.  

É Projetos desenvolvidos, individualmente ou por grupos de alunos, com 
o objetivo de investigar problemas reais. Nas atividades que  

Rev. Educ. Espec., Santa Maria, v. 25, n. 42, p. 43-56, jan./abr. 2012  11 

Disponível em: caract<erizam este tipo de ehttp://www.ufsm.br/revistaeducacaoespecial> nriquecimento, 
o aluno desempenha um papel ativo tanto na formulação do problema 
quanto nos métodos por meio dos quais o será atacado; a área de 
investigação deve ser do interesse real do aluno ou de seu grupo e 
não determinada pelo professor; os alunos devem coletar os próprios 
dados e não fazer uso de conclusões obtidas por estudiosos do tema; 
ademais, devem ter uma atitude de produtor e não de consumidor, 
comunicando os resultados alcançados de uma forma apropriada 
(MAKER, 1982).  

  

De forma congruente com o pensamento de Renzulli, GALLAGHER 

(2002) ressalta que, em um modelo de atendimento ao superdotado na 

classe regular, é necessário que se tenha a ajuda de um professor extra, 

a que chama de consultor, sugerindo ainda a organização de 

agrupamentos de alunos superdotados com necessidades/ interesses 

similares que receberiam, então, uma atenção diferenciada. Lembra 

ainda que foi exatamente no sentido de contrabalançar a falta de desafios 

e estímulos ao aluno superdotado no ambiente educacional típico que 

algumas iniciativas ocorreram nos Estados Unidos. Apresenta, como 

exemplo as escolas residenciais especiais ao nível de ensino médio, as 

quais são planejadas para oferecer um programa de alto nível a alunos 

altamente talentosos, especialmente em algumas áreas específicas, 

como Matemática e Ciências. Ressalta-se ainda que, segundo dados 

apresentados por CAPLAN, HENDERSON, HENDERSON E FLAMING 
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(2002), 87% das universidades e colleges norte americanos vêm 

oferecendo regularmente programas, por exemplo durante as férias, para 

alunos do ensino médio, que se desempenham superior. A estes são 

propiciadas oportunidades de cursar disciplinas ao nível universitário 

antes do término do ensino médio.  

  

No Brasil, as oportunidades e programas oferecidos aos alunos que se 

destacam por um desempenho ou potencial superior são muito limitados. 

Fora algumas poucas iniciativas esparsas em algumas cidades 

brasileiras, nada se faz no sentido de se promover um atendimento 

diferenciado àqueles alunos com altas habilidades e/ou que se destacam 

por um desempenho superior nas áreas intelectuais/acadêmica. Há 

resistência à implementação de programas especiais e idéias errôneas 

sobre o superdotado continuam arraigadas no pensamento popular. 

Dentre estas, poder-se-ia destacar as  idéias de que o superdotado teria 

recursos, para oferecer-lhe um ambiente especial. Também 

freqüentemente é a concepção da superdotação como um fenômeno 

raro, acreditando-se que poucas crianças e jovens poderiam ser  

considerados superdotados, em função da idéia de que estes Rev. Educ. Espec., Santa 

Maria, v. 25, n. 42, p. 43-56, jan./abr. 2012 11 necessarDisponível em: <iamente apresentam 

http://www.ufsm.br/revistaeducacaoespecial> habilidades excepcionalmente elevadas. Estas e 

outras idéias errônes constituem mais um entrave à provisão de 

condições favoráveis à educação dos mais capazes.  

  

O que ocorre no Brasil nesta área contrasta com o que vem sendo 

observado em vários países onde há um reconhecimento crescente da 

necessidade de se propiciar  condições mais adequadas ao 

desenvolvimento de alunos com altas habilidades e distintas 

modalidades de programas vêm sendo oferecido (para os leitores 

interessados nas propostas educacionais para o superdotado em 

distintos países, sugiro a leitura de ALENCAR, 1986, 1998, ALENCAR & 

FLEITH, 2001). Parte deste interesse é fruto da necessidade, 

compartilhada pelos mais diversos países, de grande cientistas, 

inovadores e produtores de conhecimento. Sabe-se também que as 

soluções mais adequadas para os problemas e desafios da sociedade 

terão mais chances de partir daqueles indivíduos mais competentes e 

capazes do ponto de vista intelectual e criativo.  
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Recomendações ao Professor da Sala de Aula Redular Oriundas da 

Literatura sobre Educação do Aluno com Altas Habilidades  

  

Como estudiosa da educação do aluno com altas habilidades e 

acompanhando o que vem ocorrendo no Brasil e no exterior no que diz 

respeito a programas e propostas para o aluno com altas habilidades, 

das características de seus alunos, conhecer o que vem sendo discutido 

e implementado em termos de programas estratégias educacionais, 

currículo e ambiente educacional que promove uma educação de 

excelência para o superdotado. Considero também que vários tópicos 

que vêm sendo pesquisados pelos especialistas da área de 

superdotação incluem elementos que podem e devem ser incorporados 

à prática docente, independente do perfil de aluno que o professor teha 

em sua sala de aula.  

  

Analisando, por exemplo, objetivos de programas oferecidos a alunos 

superdotados, identificam-se vários da maior relevância para o 

desenvolvimento cognitivo, emocional e social de qualquer aluno. Tais 

objetivos , entretanto, muitas vezes são deixados de lado ou esquecidos 

pelo professor, preocupado em cobrir o programa, transmitir conteúdos e  

garantir Rev. Educ. Espec., Santa Maria, v. 25, n. 42, p. 43Disponível em: a assimilação dos 

mes<http://www.ufsm.br/revistaeducacaoespecia-56, jan./abr. 2012 l> mos pelo aluno. Entretanto, 

considerando 11 o atual cenário, marcado por mudanças que vêm 

acorrendo em um ritmo cada vez mais rápido, por um progresso sem 

precedente, por grande incerteza e instabilidade, é necessário ampliar o 

leque de objetivos nos distintos níveis de ensino - elementar, médio e 

superior, como os que apresento, a seguir, retirados da análises fitas de 

programas para superdotados, levados a efeito em diferentes países. É 

recomendável que cada profesor reflita a respeito do que poderia fazer 

no sentido de operacionalizar esses objetivos em sua prática docente:  

  

Ajudar o aluno a desenvolver ao máximo os seus talentos e habilidades.  

  

Fortalecer um autoconceito positivo, propiciando experiências de 

secesso para todos os alunos e fazendo com que o alunos perceba os 

seus "pontos fortes".  
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Ajudar o aluno a desenvolver bons hábitos de estudo.  

  

Incrementar a motivação do aluno, utilizando estratégias diversas para 

despertar e alimentra o interesse, e mesmo a expansão dos interesses 

do aluno.  

  

Respeitar o ritmo de aprendizagem do aluno.   

  

Incrementar um clima de apredizagem que faça com que o aluno se sinta 

valorizado, respeitado e estimulado a dar o melhor se si.  

  

Priorizar também a dimensão afetiva (sentimentos e valores) além de 

contribuir para o desenvolvimento social do aluno e a educação do 

caráter.  

  

Propiciar condições mais favoráveis ao desenvolvimento do potencial 

criador de cada aluno, tanto pelo fortalecimento de traços de 

personalidade que se associam à criatividade, como autoconfiança, 

iniciativa, flexibilidade, persistência, quanto encorajando e possibilitando  

o exercício do pensamento criativo.Rev. Educ. Espec., Santa Maria, v. 25, n. 42, p. 43-56, jan./abr. 2012    11 
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Criar estratégias instrucionais que encorajem o estudo independente do 

aluno e a investigação no contexto do conteúdo específico do currículo 

que estiver sendo tratado.  

  

Permitir uma aprendizagem mais profunda em tópicos selecionados pelo 

aluno em áreas específicas de estudo.  

  

Ademais, alguns pressupostos básicos de programas para alunos 

superdotados (KAPLAN, 1974) têm também aplicações na 

implementação do programa regular, como os apresentados a seguir:  
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  Todos os alunos devem alcançar níveis ótimos de aprendizagem.  

  

 Os superdotados têm necessidades de aprendizagem distintas. 

Consequentemente, o currículo deve ser adaptado para acomodar estas 

necessidades.  

  

 As necessidades dos superdotados passam pelas áreas afetivas e 

social, além da área cognitiva.  

    

 Os superdotados são melhor  servidos por uma confluência de 

abordagens que permitem uma apredizagem acelerada e avançada e 

experiências de enriquecimento.  

  

 As experiências a serem incluídas no currículo têm que ser planejadas 

cuidadosamente, registradas e implantadas a fim de se maximizar o seu 

efeito potencial.  

  

 Como lembrar GALLAGHER e GALLAGHER (1994), ao se referir à 

educação dos superdotados, "o professor deve inspirar, o conteúdo deve 

intrigar, e o ambiente da escola deve ser planejado para fortalecer as 

oportunidades de aprendizagem". No nosso entender, este deveria ser o 

princípio norteador da educação de todos os alunos, independantemente  

de seu pRev. Educ. Espec., Santa Maria, v. 25, n. 42, p. 43Disponível em: erfil <http://www.ufsm.br/revistaeducacaoespeciae 

necessidades. S-56, jan./abr. 2012 l>eria, sem dúvida, uma via para dar sentido  11 

às atividades desenvolvidas na escola , possibilitando aos alunos exercer 

talentos e competências, aprender e desenvolver habilidades, 

realizando-se como pessoas, na mesma linha destacada por MORIN 

(2002) sobre elementos que tornam o trabalho estimulante.  
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  12 “Temos o direito de sermos iguais, sempre que a diferença 

nos discrimina; Temos o direito de sermos diferentes sempre que 

a igualdade nos descarateriza.”  

(Prof. Boaventura de Souza  

Santos)  
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A 

Escola e a Dislexia, uma Maneira Diferente de Aprender  

  II 

  

  

Resumo  

  

O presente trabalho de investigação centra-se numa 

problemática real nas nossas escolas, mormente, a dislexia e a 

atitude dos docentes face à inclusão destes alunos.  

No sentido de demonstrar os aspetos relevantes desta 

intervenção foi aplicado como instrumento para a recolha de dados, 

um inquérito por questionário com perguntas fechadas.  

Da análise dos dados conclui-se que a maioria dos docentes são 

favoráveis à inclusão, de alunos com dislexia, nas turmas de ensino 

regular. As atitudes mais positivas manifestam-se, tendencialmente, 

nos docentes do sexo feminino, nos professores mais novos e com 

menos anos de tempo de serviço. Porém, os docentes, na sua grande 

maioria, não realizaram formação na área da dislexia durante o seu 

percurso académico, e também não realizaram formação 

extracurricular.  

  

  

Palavras-chave: Inclusão, Necessidades Educativas Especiais,  

Dislexia, Dificuldades de Aprendizagem Específicas, Atitudes dos 

Professores  



  
A 

Escola e a Dislexia, uma Maneira Diferente de Aprender  

  III 

  

  

  

Abstract  

  

The present study focuses on a real problem present in our 

schools – teachers’ attitude regarding the inclusion of students with 

dyslexia.  

In order to prove the relevant aspects of this topic, an inquiry 

questionnaire with closed-ended questions was used as instrument 

for data compilation.  

After analyzing the data, one can conclude that most teachers 

are in favour of inclusion of students with dyslexia in regular 

classrooms. Specifically, female teachers (regardless of their age), 

younger teachers (both male and female) and those with fewer years 

of experience (both male and female) evinced the most positive 

attitude. Nevertheless, most teachers revealed that, throughout their 

academic journey they did not receive proper training regarding 

dyslexia, nor did they receive extracurricular training.  

  

  

  

  

Keywords: Inclusion, Special Educational Needs, Dyslexia, Specific 

Learning Difficulties, Attitudes of Teachers  
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INTRODUÇÃO  

  

  

Segundo Quivy e Campenhoudt (2008), não é fácil gerar 

conhecimento novo, mas é sempre importante melhorar o 

significado dos fenómenos. Gerando novas perspetivas a factos, 

mesmo que já tenham sido estudados, irão ser sempre, uma ajuda 

na compreensão, de uma forma mais nítida destes  fenómenos.  
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Sendo a inclusão um fenómeno de elevada relevância no 

seio escolar e social, julgamos ser pertinente contribuir para a 

melhoria do conhecimento e desenvolvimento desse processo.  

Todos os professores já presenciaram, em determinados 

momentos da sua carreira, o dilema de certos alunos com níveis 

de inteligência normais ou até, em muitos casos, acima da média, 

que não tendo carências de tipo sociocultural ou distúrbios 

emocionais e, tendo um desenvolvimento normal nas outras 

áreas, evidenciam problemas específicos de leitura e de escrita, 

que os acompanha ao longo dos vários graus de ensino. Por 

vezes, a escola e os professores não se apercebem deste 

problema na fase inicial e podem não intervir da melhor forma, 

devido ao desconhecimento desta problemática.  

A alfabetização formal inicia-se no primeiro e segundo anos 

do ensino básico. A partir daí, considera-se que o aluno já é um 

leitor e realiza-se um período de aprendizagem e de interpretação 

de textos que parte desse pressuposto. Se, com a aprendizagem 

da leitura e da escrita, o aluno passa a apresentar dificuldades, o 

professor deverá ter isso em atenção, pois poderá vir a ser o 

primeiro sinal de dislexia. Assim, a partir daqui, deverá ser feita a 

referenciação, a diferenciação pedagógica e oferecer ao aluno 

oportunidades que o ajudem a ultrapassar as suas dificuldades.  

A criança disléxica aprende a um ritmo diferente, por isso, 

precisa que a escola adeque as suas práticas educativas, tendo 

sempre em conta as suas caraterísticas e especificidades. A 

atitude inclusiva, o papel do professor e da escola, consoante seja 

favorável ou funcione como uma barreira, pode ser um fator 

decisivo para o sucesso ou insucesso dos alunos disléxicos.  
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Desta forma, este trabalho de investigação nasceu das 

dificuldades que sentimos ao trabalharmos com alunos com 

dislexia. Sendo jovens inteligentes, imaginativos, trabalhadores,  

queríamos conseguir colaborar melhor na superação   
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das barreiras que a dislexia lhes coloca, face às exigências de 

uma escola que usa a mesma medida para todos. Já tínhamos 

pesquisado sobre a dislexia e quais as atividades, a promover, 

mas sentíamos ainda problemas em conseguir sistematizar e 

construir materiais de apoio.  

Outros fatores contribuíram igualmente para esta decisão:  

 sempre que há indícios, verifica-se um espaço de tempo 

relativamente longo até efetuar-se um diagnóstico, devido 

à sobrecarga dos Serviços de Psicologia e Orientação 

(SPO) das escolas;  

 todo o processo que envolve a avaliação dos alunos com 

Necessidades Educativas Especiais (NEE) é moroso e 

burocrático;  

 há uma enorme diversidade de sintomatologia, 

caraterísticas e dificuldades decorrentes da dislexia;  

 a maior parte dos professores desconhecem a dislexia e 

não sabem como atuar com estes alunos, havendo ainda 

muita desconfiança e ceticismo.  

O resultado que agora vos é apresentado, no que concerne 

à revisão da literatura, que se encontra patente na primeira parte, 

deste estudo de  investigação, divide-se em 5 capítulos: (1) A 

Escola Inclusiva, (2) Necessidades Educativas Especiais (3)  

Dificuldades de Aprendizagem Especificas (4) Caraterização da  

 Dislexia,  (5)  Atitudes  dos  Professores  face  à  

Inclusão/Aprendizagem dos Alunos Disléxicos.  

No primeiro capítulo caraterizamos a realidade da escola 

inclusiva do ponto de vista teórico e legislativo. Depois as 

Necessidades Educativas Especiais, no seu conceito, princípios e 
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real aplicação nas escolas de acordo com as necessidades dos 

alunos.  

Seguidamente, abordamos a questão das Dificuldades de 

Aprendizagem Específicas (DAE) e, posteriormente, 

caraterizamos a dislexia. Primeiramente, numa perspetiva 

histórica, de seguida, definimos a dislexia nas suas causas, tipos, 

problemas associados e implicações para os alunos. Num passo 

seguinte analisamos o diagnóstico da dislexia nos seus aspetos 

essenciais: critérios, métodos e instrumentos, estruturação e 

cuidados a ter. Por fim, exploramos as implicações da dislexia 

enquanto causadora de NEE, dando ênfase à leitura e à 

frustração face aos insucessos.  

Desde há muito tempo, que a dislexia tem sido abordada por 

diversos autores. Não obstante, não deixa de ser um tema atual.  

A maior parte dos alunos sabe ou aprende a processar a 

informação e a desenvolver uma estratégia ou um plano 

organizado, quando confrontado com um  

problema. Contudo, outros consideram que este processo 

cognitivo é muito difícil. A informação é lida e relida sobre um 

determinado assunto, da qual, não conseguem reter as ideias 

principais.  

A dislexia foi definida como incapacidade de processar os 

símbolos da linguagem, ou ainda, como uma dificuldade na 

aprendizagem da leitura, com repercussão na escrita, devido a 

causas congénitas, neurológicas ou, na maioria dos casos, devido 

expressamente, à imaturidade cerebral. Para iniciar e desenvolver 
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com êxito o processo de leitura e escrita é necessário atingir uma 

certa maturidade nos domínios linguístico, motor, psicomotor e 

percetivo, bem como, uma dada capacidade de concentração da 

atenção, de memorização auditiva e visual, de coordenação 

visuomotora.  

Ainda abordamos a intervenção em disléxicos, fazendo-se 

referência ao método Davis, como uma maneira diferente de 

aprender, sendo este, um método que recorre a exercícios e 

estratégias de aprendizagem, que podem ser usados para ajudar 

os disléxicos a reconhecer e controlar as manifestações de 

dislexia. Igualmente, fazemos referência a uma série de 

orientações, que podem auxiliar aqueles que diariamente têm nas 

suas salas, alunos disléxicos.  

Por fim, na revisão da literatura, apresentamos alguns 

estudos que procuram analisar as atitudes dos professores face à 

inclusão/aprendizagem, dos alunos com NEE.  

Os docentes com alunos com DAE são aqueles que, além 

da competência, habilidade interpessoal, equilíbrio emocional, 

deverão ter a consciência de que mais importante que o 

desenvolvimento cognitivo é o desenvolvimento humano, e que, o  
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respeito pelas diferenças está acima de toda a pedagogia.  

De seguida entramos no sexto capítulo onde descrevemos 

o percurso metodológico do nosso estudo, abordando a definição 

do problema/pergunta de partida, o objetivo do estudo, a definição 

de hipóteses e variáveis, a identificação e justificação da escolha 

do instrumento de trabalho, bem como, a sua caraterização, 

indicando as vantagens na utilização do inquérito por 

questionário, a caraterização da amostra, procedimentos e ética 

da pesquisa.  

Depois nos capítulos sétimo e oitavo, respetivamente, 

fazemos a apresentação, a discussão dos resultados e, de 

seguida, apresentamos as principais conclusões.  

No capítulo nono apresentamos as linhas futuras de investigação.  

Por último, faz-se referência, ao material bibliográfico 

utilizado na realização do presente trabalho de investigação e, aos 

apêndices no qual se inclui, o questionário utilizado na realização 

do nosso estudo, assim como, o pedido de  
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autorização feito aos Agrupamentos de Escolas do Concelho de 

Coimbra para passar o referido questionário.  

Terminamos o nosso estudo colocando, em anexo, toda a 

informação pertinente para este trabalho de investigação e que 

possa ser uma mais valia, para todos os seus leitores!  
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Introdução  

  

Dado o facto de estarmos perante um estudo de investigação, é 

estritamente necessário contextualizar o quadro de estudo. Após a 

identificação da problemática em análise, torna-se indispensável 

reunir e organizar estudos que se relacionem com a temática. É 

fundamental criar um resumo sobre o que já existe documentado, a 

respeito dos temas pertinentes neste mesmo estudo.  

Fortin (1996) refere que a revisão da literatura é um 

procedimento que consiste em verificar o registo e o exame crítico do 

conjunto de publicações pertinentes, sobre um domínio de 

investigação. No fundo é fazer um balanço do que foi escrito no 

domínio da investigação em estudo. Segundo o autor a revisão 

bibliográfica serve para a obtenção de indicações e sugestões para 

o plano de investigação, quer na recolha de dados, quer na utilização 

de instrumentos ou amostras.  

Num trabalho de investigação é importante criar uma estrutura 

teórica que possibilite a explicação dos factos em estudo e produzir 

uma relação entre eles de acordo com o tema. Os temas aqui 

aprofundados e relacionados são importantes para a compreensão 

do objeto em estudo e para a análise dos resultados obtidos. A 

pesquisa foi feita com base nas palavras-chave: escola inclusiva, 

necessidades educativas especiais, dificuldades de aprendizagem 

específicas, dislexia, atitudes dos docentes.  
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Capitulo 1- Escola Inclusiva  

  

  

1.1. Perspetiva Teórica  

  

Incluir, em ambiente escolar, é aceitar todas as crianças tal 

como elas são, adaptando-nos e adaptando os espaços e materiais 

a elas e às suas necessidades.  

O sucesso do processo de inclusão está diretamente ligado à 

possibilidade de reconhecer as diferenças e aceitá-las. Isso não 

significa ignorá-las, isso não significa colocar crianças com 

necessidades educativas especiais na sala de aula regular e esperar 

que elas aprendam, pela proximidade com seus colegas da mesma 

idade. Respeitar as diferenças é adotar os recursos necessários para 

que a criança, aprenda de acordo com o seu ritmo de aprendizagem, 

por forma alcançar sucesso.  

A prática da inclusão vem da década de 80, porém só começa a 

ser consolidada nos anos 90, segue o modelo social da 

deficiência, segundo o qual a nossa tarefa consiste em modificar 

a sociedade (escolas, empresas, programas, serviços, ambientes 

físicos, ...) para torná-la capaz de acolher todas as pessoas que 

apresente alguma diversidade, portanto estamos a falar de uma 

sociedade de direitos para todos.  

O conceito de escola inclusiva baseia-se na premissa de que 

todas as crianças com NEE beneficiam, tanto académica como 

socialmente, de um meio de aprendizagem onde também estão 

outras crianças com realizações académicas normais, em oposição 

à sua colocação em ambientes segregados (Banerji & Dailey, 1995). 
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Mas, uma das críticas feitas à inclusão, é que ela não foi feita por 

professores de educação regular, mas sim por professores de 

Educação Especial (Minkle, 1996). Daí que, muitos professores, não 

assumam a responsabilidade pelas crianças colocadas nas turmas 

regulares, apesar de lhes reconhecerem esse direito (Ibidem, 1996).  

Assim, segundo Gatner e Lipsky (1987), a Educação Especial e 

a Educação Regular fundem-se devido a uma maior 

consciencialização dos serviços que devem ser prestados aos 

alunos, bem como a uma melhoria da qualidade das escolas. Neste 

sentido, Correia (1999), refere que “o princípio da inclusão não deve 

ser tido como um conceito inflexível, mas deve permitir que um 

conjunto de opções seja considerado sempre que a situação o exija”.  

Também para Arnaiz (2000), a educação inclusiva é a forma 

como o sistema educativo responde às dificuldades de 

aprendizagem dos alunos.  

Desta forma, para Freire e César (2001) a noção de escolas 

inclusivas pressupõe promover grandes mudanças organizacionais e 

funcionais, a nível da  

articulação dos diferentes atores educativos, da gestão da sala de 

aula e do próprio processo de ensino e aprendizagem, 

nomeadamente encontrar e implementar soluções para lidar com a 

diversidade, soluções essas que permitam construir identidades 

positivas e fomentar o respeito pela diferença).  

A escola inclusiva assenta na conceção de uma educação eficaz 

para todos, respeitando a diversidade de cada aluno, onde 

prevaleçam novas formas de atuação, em contraposição com as 

práticas que caraterizavam o conceito de integração escolar  
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De acordo com Heward (2001), é fundamental que todos os 

intervenientes no processo educativo se consciencializem do seu 

papel para tornar a escola cada vez mais inclusiva.  

Para Correia, (2003) a escola inclusiva deve considerar um 

conjunto de pressupostos para que possa promover o sucesso de 

todos os seus alunos, sem exceção.  

É através do processo de inclusão, feito ao nível global e não só 

escolar, que se promovem valores realmente importantes para a 

sociedade se alicerçar no respeito pela diferença.  

Neste âmbito, o objetivo de uma escola que se quer inclusiva 

não passa apenas pela integração dos alunos com deficiência nas 

várias estruturas da sociedade, mas quer acima de tudo, promover, 

a inclusão social dos mesmos. Assim, a escola inclusiva será apenas 

o ponto de partida para uma sociedade também ela inclusiva.  

A perspetiva de uma escola inclusiva abre a possibilidade de um 

ensino mais enriquecedor para todos, já que ao implementar 

estratégias mais diversificadas, incrementa um ensino mais 

motivador e abrangente para todos. Assim, para Correia (2003) 

conceito inclusão pretende estabelecer uma escola aberta a todos, 

no sentido de levar o aluno com NEE às turmas de ensino regular 

mas beneficiando e recebendo. Por direito, de serviços adequados 

às suas caraterísticas e necessidades  

Contudo há aspetos a considerar aquando da inclusão, pois 

segundo Correia, (2005) não basta, apenas, inserir os alunos com 

NEE numa turma de ensino regular, é preciso, também, que lhe 

sejam proporcionadas condições que permitam desenvolver 

competências. Neste sentido, e relativamente aos benefícios que a 

educação inclusiva traz aos alunos Correia advoga,  

  



  
A 

Escola e a Dislexia, uma Maneira Diferente de Aprender  

  7  

(…) “que a filosofia da inclusão tem benefícios para os 
alunos com necessidades educativas especiais, mas 
também traz vantagens para os alunos sem necessidades 
educativas especiais, uma vez que lhes permite perceber 
que todos somos diferentes e, por conseguinte, que as 
diferenças individuais devem ser respeitadas e aceites.” 
(Correia, 2005:54)   
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Mantendo a mesma linha de pensamento, Correia ainda sublinha 
que,  

  

  

(…) “a inclusão promove a consciencialização e a 
sensibilização dos membros de uma determinada 
comunidade, porque permite uma maior visibilidade das 
crianças com necessidades educativas especiais. Assim, a 
sociedade perceciona essas crianças como parte de um 
todo, aceitando-as, progressivamente, como tal.” (Correia, 
2005:55)  

  

A inclusão é um direito fundamental que implica um novo olhar 

sobre a diversidade, um repensar de todo o sistema educativo de 

modo a provocar alterações em toda a sociedade, com vista à criação 

de um sistema educativo que realmente promova a inclusão de 

crianças com NEE de caráter permanente nas turmas regulares.  

É, igualmente, um processo árduo, complexo e moroso em torno 

da criança com NEE e das suas verdadeiras carências mas que só é 

possível com a interação de todos os intervenientes educativos com 

uma “mente aberta”, de modo a aceitar a criança com as suas 

caraterísticas diferentes e trabalhar em função das mesmas.  

Neste contexto, verificaram-se grandes evoluções na Educação 

Especial, ao longo de décadas, passando-se pelo termo integração 

que culminou com a publicação da Public Law 94-142 em 1975 e 

chegando-se, posteriormente, ao termo inclusão na Conferência 

Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, organizada pela 

UNESCO, em Salamanca, em junho de 1994, passando a ser a 

escola que se adapta ao aluno e não o inverso, como analisaremos, 

mais pormenorizadamente no ponto que se segue.  

  

  

 1.2.  Perspetiva Legislativa  
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1.2.1. Suporte Documental Internacional  

  

  

As políticas e os sistemas culturais criam enquadramentos no 

que concerne às necessidades e direitos das crianças, com 

Necessidades Educativas Especiais.  

No que concerne aos direitos, numa macro perspetiva temos a 

Declaração Universal dos Direitos da Criança que no seu artigo 31º 

afirma o direito a brincar,  lazer, recreação e participação na vida 

cultural, “Toda a criança tem o direito ao descanso e a atividades 

recreativas apropriadas à sua idade e a participar livremente na vida 

cultural e artística.  

Os membros do governo respeitarão e promoverão os direitos 

da criança de participar plenamente na vida cultural e artística e 

encorajará o aparecimento de oportunidades apropriadas e iguais 

para atividades culturais, artísticas, recreativas e de lazer.”  

A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças  

(1989) estipula no seu artigo 2º “Todos os direitos devem ser aplicados 

a todas as crianças sem discriminação.”  

E no artigo 23º: “Uma criança com deficiência mental ou física 

deverá usufruir de uma vida plena e estimulante em condições que 

lhe assegurem dignidade, promova a sua autoconfiança e facilite a 

sua participação ativa na comunidade.”  

Focando mais especificamente as crianças e jovens ‘diferentes’, 

a partir de meados dos anos 50, passou a ser contestada a sua 

segregação em ‘escolas especiais’, tendo vindo a ser desenvolvido o 

conceito de ensino integrada até aos anos 90, passando o 

atendimento aos alunos com Necessidades Educativas Especiais a 
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ser feito nas escolas regulares. Emerge nesta altura a ideia de 

educação inclusiva como meta e orientação.  

Internacionalmente, alguns marcos foram determinantes para 

esta evolução, quanto à forma de encarar a educação de alunos com 

Necessidades Educativas Especiais, os quais passamos a 

apresentar sucintamente:  

Relatório Warnock (1978) - Introduziu o conceito de NEE, 

fazendo com que o conceito de educação especial até aí referido aos 

alunos com dificuldades em consequência de deficiência, dê lugar ao 

conceito mais vasto de necessidades educativas especiais, que 

abrange todos os tipos de dificuldades de aprendizagem, passando 

de uma perspetiva clínica ou médico-pedagógica, para o modelo 

educativo, centrado na aprendizagem.   
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Ano Internacional das Pessoas com Deficiência (1981) – e 

consequente declaração de 1983-1993 como Década das Pessoas 

com Deficiência foram um importante impulsionador na evolução dos 

conceitos e das práticas relativas a este sector populacional. A 

década de 80 afirmou os princípios da normalização e participação 

nas diferentes estruturas em que a vida se desenvolve – família, 

comunidade, escola, trabalho, lazer.  

Declaração Mundial de Educação para Todos (1990) – em 

Jomtien, a conferência onde foi elaborada, tinha por objetivo alargar 

o acesso à educação aos 200 milhões de crianças que se calculava 

estarem excluídas da escola em todo o mundo. Assim, foram 

estabelecidas metas a serem atingidas no ano 2000, relativas à 

expansão da educação pré-escolar, à generalização do acesso à 

educação primária, à redução do analfabetismo na população adulta, 

à expansão do ensino de competências capazes de promover o 

emprego, o bem-estar e a saúde. Também foi estipulado, “Devem ser 

tomadas medidas de modo a garantir a igualdade de acesso à 

educação de todas as categorias de pessoas com deficiência como 

parte integrante do sistema educativo.”  

Normas sobre a Igualdade de Oportunidades para Pessoas com 

Deficiência (1993) – cobrem um vasto leque de necessidades nas 

áreas da educação, acessibilidade, família, emprego, saúde, lazer, 

cultura… A norma n.º 6 refere, “Os Estados devem reconhecer o 

princípio segundo o qual deve proporcionar-se igualdade de 

oportunidades em matéria de ensino primário, secundário e superior, 

num contexto integrado.”  

Declaração de Salamanca (1994) – preconiza que as crianças 

e jovens com necessidades educativas especiais devem ter acesso 

às escolas regulares que a elas se devem adequar, através de uma 
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pedagogia centrada na criança, capaz de ir ao encontro destas 

necessidades; combater as atitudes discriminatórias, criando 

comunidades abertas e solidárias, com o propósito último de atingir 

uma sociedade inclusiva em igual educação e proporcionada a todos.  

Um dos princípios fundamentais da Declaração de Salamanca 

consiste em que, todos os alunos devem aprender juntos 

independentemente das dificuldades e das diferenças que 

apresentem. A Escola Inclusiva não se destaca somente pelo facto 

de conseguir proporcionar um ensino de qualidade a todas as 

crianças, mas também de contribuir para modificar atitudes 

discriminatórias, criando sociedades acolhedoras e inclusivas. Esta 

declaração edifica a questão dos direitos das crianças e dos jovens 

com NEE no contexto mais vasto dos direitos do homem e, por isso, 

refere a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a Conferência  

Mundial sobre Educação   
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para Todos e as Normas das Nações Unidas sobre a Igualdade de 

Oportunidades para Pessoas com Deficiência.  

A Declaração de Salamanca expressa a opção pela escola 

inclusiva e desenha as orientações necessárias para a ação, a nível 

nacional e a nível internacional, com vista à implementação, de uma 

escola para todos. O texto apela a todos os governos e incita-os a 

adotar, como política, o princípio da educação inclusiva, admitindo 

todas as crianças nas escolas regulares, a não ser que haja razões 

que obriguem a proceder de outro modo. Deste modo as escolas, 

devem adequar-se às crianças e jovens com NEE, através duma 

pedagogia centrada e capaz de dar resposta às necessidades dos 

mesmos. Este documento refere, também, que os sistemas de 

educação devem ser planeados e os programas devem ser 

implementados tendo em vista a diversidade destas caraterísticas e 

necessidades. Logo na introdução, artigo terceiro (1994), pode lerse: 

“as escolas devem ajustar-se a todas as crianças, 

independentemente das suas condições físicas, sociais, linguísticas 

ou outras”, explicando o que é a escola inclusiva, que segundo o 

mesmo artigo, é  

  

(…)“ser capaz de desenvolver uma pedagogia 

centrada na criança, suscetível de educar com sucesso 

todas as crianças, incluído as que apresentam graves 

incapacidades proporcionar uma educação de qualidade a 

todas as crianças ajudar a modificação de atitudes 

discriminatórias e criar sociedade acolhedoras e inclusivas”.  

  

Assim sendo, as escolas devem dar resposta a todas as 

crianças, independentemente das suas condições físicas, sociais, 

linguísticas ou outras. Neste conceito, devem incluir-se crianças com 

deficiência ou sobredotadas, crianças de rua ou crianças que 
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trabalham, crianças de populações remotas ou nómadas, crianças de 

minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de áreas ou 

grupos desfavorecidos e marginais. Estas condições colocam uma 

série de diferentes desafios aos sistemas escolares 

contemporâneos. Preconiza que as crianças e  jovens, com 

Necessidades Educativas Especiais, devem ter acesso às escolas 

regulares que a elas se devem adequar, através de uma pedagogia 

centrada na criança, capaz de ir ao encontro destas necessidades; 

combater as atitudes discriminatórias, criando comunidades abertas 

e solidárias, constituindo uma sociedade inclusiva e atingindo a 

educação para todos. No capítulo 1, ponto 7 declara- se:  

”O princípio fundamental das escolas inclusivas 
consiste em todos os alunos aprenderem juntos, sempre 
que possível, independentemente das dificuldades e das 
diferenças que apresentem. Estas escolas devem 
reconhecer e satisfazer as necessidades diversas dos seus 
alunos, adaptando-se aos vários estilos e ritmos de 
aprendizagem, de modo a garantir um bom nível de 
educação para todos, através  
de currículos adequados, de uma boa organização escolar, 

de estratégias pedagógicas, de utilização de recursos e de 

uma cooperação com as respetivas comunidades”.  

  

No Fórum Mundial de Educação (1995), em Dakar, foi avaliada 

a concretização das recomendações de Jomtien e avançadas novas 

propostas para serem realizadas até 2015. Foi abordada a 

interligação entre os conceitos de educação para todos e escola 

inclusiva, em que se procurou equacionar a forma indissociável como 

deve ser encarada, na perspetiva da expansão da escolarização, a 

transformação da escola, de modo a que se possa responder 

eficazmente a todas as crianças.  
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1.2.2. Suporte Legal em Portugal  

  

  

Nos últimos anos, os princípios ligados à educação inclusiva 

assumiram proporções preponderantes, na educação. Portugal não 

ficou distante das novas ideias, tendo assumido, com a aprovação da 

Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), o compromisso de 

implementar e desenvolver uma educação inclusiva. Como tal, a 

partir de 1995, assistiu-se uma nova geração de políticas sociais, que 

concebem a inclusão como um processo de transformação das 

estruturas e das instituições sócias, económicas, políticas e culturais, 

no sentido de as tornar capazes de acolher todas as pessoas em 

função das suas necessidades especificas e de permitir a realização 

dos seus direitos criando as oportunidades necessárias e as 

condições  para o pleno assumir dos seus deveres e 

responsabilidades para consigo próprios, as famílias e a comunidade 

a que pertencem.  

É dentro destes quadro que, ao nível das escolas, verificou-se a  

produção de documentos com vista à mudança, dos quais destacamos:  

Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei nº 46/86, 14 de 

Outubro), - define a escola com uma tripla função, a democratização, 

a promoção de condições favoráveis ao desenvolvimento pessoal e 

social dos alunos e uma qualificação social e profissional dos 

mesmos. “É da especial responsabilidade do estado promover a 

democratização do ensino, garantindo o direito a uma justa e efetiva 

igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolares” (art.º 2).  

Igualmente, consigna, (subsecção IV, art.º 16, 17 e 18) pela 

primeira vez, alguns dos princípios fundamentais relativos à 

educação de alunos com Necessidades Educativas Especiais, 

nomeadamente:  
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 O papel primordial do Estado no seu processo educativo  

(anteriormente era da responsabilidade de organizações privadas);   
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 Ao Ministério da Educação cabe definir as normas gerais 

da educação especial, designadamente, nos seus aspetos 

pedagógicos e técnicos e apoiar e fiscalizar o seu cumprimento e 

aplicação (até então era a Segurança Social);  

 É dada prioridade ao ensino destes alunos nas estruturas 

regulares, ou seja o ensino integrado, devendo garantir-se condições 

adequadas ao seu desenvolvimento e pleno aproveitamento das 

suas capacidades;  

 Reconhece-se a necessidade do recurso a escolas 

especiais quando comprovadamente o exijam o tipo e o grau de 

deficiência do educando e a necessidade de se reconhecer o 

contributo da sociedade civil neste setor educativo.  

Decreto-Lei nº 35/90 – determinou que todas as crianças, 

incluindo as portadoras de qualquer grau ou tipo de deficiência, 

fossem abrangidas pela escolaridade obrigatória (vigorava ainda o 

Decreto-Lei nº 301/84 que determinava que essa obrigatoriedade 

cessa em caso de incapacidade mental ou física do aluno).  

Decreto-Lei nº 319/91 – foi, até 2008, um diploma de referência 

normativa no atendimento a alunos com necessidades educativas 

especiais. Inspirado na legislação americana (a PL 94/142 de 1975) 

e no relatório Warnock de 1978, procura garantir  que todos tenham 

acesso à escola regular, mesmo que por razões relacionadas com 

graves problemas de aprendizagem necessitassem de frequentar 

currículos alternativos, assegurando os apoios educativos e as 

ajudas técnicas. Baseia-se no conceito de ensino integrado tal como 

se vinha desenvolvendo em Portugal desde os anos 60. Não se 

tratava ainda de promover a mudança inclusiva na escola e das 

estratégias utilizadas na sala de aula, mas sim de saber que crianças 

apresentam NEE, procurar responder a essas necessidades e de, 
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através de ações ‘remediativas’, fazer com que se integrem o melhor 

possível no sistema vigente.  

Despacho nº 105/97 – subscrito passados três anos da 

Declaração de Salamanca, num contexto internacional imbuído dos 

princípios de educação inclusiva, assenta num novo modelo 

conceptual e organizativo, determinando a inserção na escola regular 

dos professores de apoio. É um passo a caminho do modelo 

inclusivo.  

Nestes últimos anos, temos vindo a observar uma maior 

consciencialização da sociedade para os direitos das pessoas 

portadoras de deficiência. Em 2003 celebrou- se o Ano Europeu da 

Pessoa com Deficiência. Além das associações e instituições 

criadas, destaca-se algumas medidas legislativas, tais como o 

Decreto-Lei nº163/2006, que aprova as normas técnicas para as 

quais os edifícios, equipamentos e as infraestruturas devem 

obedecer para melhorar as acessibilidades.  

Uma outra medida legislativa importante, para a “mudança”, diz 

respeito ao Decreto-Lei nº 3/2008, de 7 de Janeiro que regulamenta 

o acompanhamento dos alunos com Necessidades Educativas  

Especiais. No seu preâmbulo refere que,  

“A educação inclusiva visa a equidade educativa, 
sendo que por esta se entende a garantia de igualdade, 

quer no acesso quer nos resultados. No quadro da equidade 
educativa, o sistema e as práticas educativas devem 
assegurar a gestão da diversidade da qual decorrem 
diferentes tipos de estratégias que permitam responder às 
necessidades educativas dos alunos”.  

  

O presente diploma legal fixa os valores da Escola Para Todos, 

inclusiva, onde qualquer aluno tem o direito á igualdade no processo 

de ensino e aprendizagem e permite-nos desenvolver as ajudas 

necessárias aos alunos com Necessidades Educativas Especiais 
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com vista ao seu sucesso escolar. Apoiar os alunos NEE é contribuir 

para a sua inclusão e é um contributo para a Escola Para Todos, 

porque coloca-o em pé de igualdade com os restantes alunos.  

A constatação da heterogeneidade dos alunos e as 

consequentes necessidades de adaptações implicam, uma reflexão 

sobre métodos e estratégias de ensino e obrigam à tomada de 

decisões políticas e pedagógicas, mais justas e eficazes. Este 

conceito integra-se na perspetiva da escola inclusiva que promove a 

igualdade de oportunidades para todos os alunos. O Decreto-Lei nº 

3/2008 de 7 de Janeiro veio definir os apoios especializados a prestar 

às crianças com NEE, regulamentando a avaliação e intervenção a 

essas crianças. Assistiu-se a um reforço de quadros  próprios nas 

escolas de professores especializados nas diversas áreas da 

Educação Especial e reestruturaram-se as medidas educativas. No 

entanto, da sua aplicação no terreno, constata-se que ainda há 

muitas medidas adjacentes que podem ser melhoradas e criadas, 

pois a realidade vivida nas escolas do Ensino Básico e Secundário 

está ainda distante do desejável, no que concerne a uma escola 

verdadeiramente inclusiva.  

Para findar, incluir em ambiente escolar é aceitar todas as  

crianças tal como elas são, adaptando-nos e adaptando os espaços 

e materiais a elas e às suas necessidade. O sucesso do processo de 

inclusão está diretamente ligado à possibilidade de reconhecer as 

diferenças e aceitá-las. Isso não significa ignorá-las, isso não 

significa colocar crianças com NEE na sala de aula regular e esperar 

que elas aprendam pela proximidade com os colegas da mesma 

idade. Respeitar as diferenças é adotar os recursos necessários para 

que a criança aprenda e adquira competências, que promovam o seu 

desenvolvimento biopsicossocial e a transição para a vida ativa.   
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Capitulo 2 - Necessidades Educativas Especiais  
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Capitulo 2 - Necessidades Educativas Especiais  

  

  

2.1. O Conceito  

  

O conceito de Necessidades Educativas Especiais começou a 

ser difundido a partir da sua adoção no emblemático Relatório 

Warnock (1978), apresentado ao Parlamento do Reino Unido, pela 

Secretaria de Estado para a Educação e Ciência, Secretaria do 

Estado para a Escócia e a Secretaria do Estado para o País de Gales  

(Jiménez,1997,p.9). Este relatório surgiu do primeiro comité do Reino 

Unido, presidido por Mary Warnock, constituído para rever o 

atendimento aos deficientes. Os  resultados evidenciam que uma em 

cada cinco crianças apresenta NEE em algum período do seu 

percurso escolar, no entanto, não existe essa proporção de 

deficientes. Daí que do relatório surja a proposta de adotar o conceito 

de NEE. Nesta linha, afirmar que um aluno tem NEE significa que 

apresenta algum problema de aprendizagem no decorrer da sua 

escolarização, exigindo uma atenção específica e mais/ diferentes 

recursos educativos do que os utilizados com os companheiros da 

mesma idade.  

O conceito foi adotado na “Declaração de Salamanca” 

(UNESCO, 1994), e redefinido como abrangendo todas as crianças 

ou jovens cujas necessidades se relacionem com deficiências ou 

dificuldades escolares. Inclui, crianças deficientes ou sobredotadas, 

crianças de rua ou que trabalham, crianças de populações remotas 

ou nómadas, crianças de minorias étnicas ou culturais e crianças de 

áreas ou grupos desfavorecidos ou marginais.  
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Em Portugal esta viragem é feita com Decreto-Lei 319/91 e volta 

a ser discutido no Anteprojeto sobre Educação Especial que no seu 

Capítulo II, Art.º 5º refere que se entende por Necessidades Educativas 

Especiais o seguinte:  

  

“Consideram-se Necessidades Educativas Especiais 
as que decorrem de limitações ou incapacidades, que se 
manifestam de modo sistemático e com carácter 
prolongado, inerentes ao processo individual de 
aprendizagem e de participação na vivência escolar, familiar 
e comunitária.  
As limitações ou incapacidades referidas no número 
anterior são decorrentes de fatores limitadores endógenos, 
que podem ser agravados por fatores ambientais, 
resultantes de perda ou anomalia, congénita ou adquirida, 
ao nível das funções ou das estruturas do corpo, nos 
domínios auditivo, visual, cognitivo, comunicacional, 
incluindo ao nível da linguagem e da fala, emocional, motor 
e da saúde física.  
Os sobredotados podem igualmente revelar necessidades 
educativas especiais, considerando as condições 

específicas de cada criança ou jovem.”  

  

E, ainda no Artigo 6º, do mesmo capítulo, (Adequação) refere  

“Os indivíduos com Necessidades Educativas Especiais têm direito ao 

reconhecimento da sua  

singularidade e a respostas educativas adequadas, incluindo medidas 

e recursos educativos especiais”.  

Atualmente, de acordo com o Decreto-Lei nº 3/2008, para que 

uma criança fique abrangida pela Educação Especial, o processo 

inicia-se com a Referenciação, que poderá ter como autores o 

educador de infância, o professor titular de turma, o diretor de turma, 

o encarregado de educação ou ainda outros técnicos ou serviços que 

intervêm com a criança. O Programa Educativo Individual (PEI) 

documenta as NEE do aluno e, de entre elas, destacamos os Apoios 
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Pedagógicos Personalizados, que podem ser de vários tipos, ter 

diversas finalidades e ser dados pelos professores da turma ou pelo 

professor da Educação Especial.  

O Decreto-Lei nº 3/2008 estabelece as seguintes medidas educativas:  

 Apoio pedagógico personalizado;  

 Adequações curriculares individuais;  

 Adequações no processo de matrícula;  

 Adequações no processo de avaliação;  Currículo específico 

individual;  Tecnologias de apoio.  

Estão previstas adequações curriculares específicas que não 

fazem parte da estrutura curricular comum, designadamente a leitura 

e a escrita em Braille, a orientação e mobilidade, o treino da visão e 

a atividade motora adaptada.  

Relativamente aos alunos surdos que optem pelo ensino 

bilingue, a adequação ao currículo consiste na introdução de áreas 

específicas para a primeira língua (Língua Gestual Portuguesa), 

segunda língua (Português segunda língua) e terceira língua 

(introdução de uma língua estrangeira escrita do 3.º ciclo ao ensino 

secundário).  

Este novo diploma prevê a criação de uma rede de escolas de  

referência para o ensino bilingue de alunos surdos, bem como, de 

uma rede de escolas de referência para o ensino de alunos cegos e 

com baixa visão, definindo as suas funções.  

Os agrupamentos de escolas passam a poder organizar 

respostas específicas diferenciadas, através da criação de unidades 

de ensino estruturado para a educação de alunos com perturbações 

do espectro do autismo e de unidades de apoio especializado para a 

educação de alunos com multideficiência e surdo cegueira congénita.  

O Decreto-Lei nº 3/2008 de 7 de Janeiro que veio definir os apoios 

especializados a prestar às crianças com NEE,  
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regulamentando a avaliação e intervenção a essas crianças. 

Assistiuse a um reforço de quadros próprios nas escolas de 

professores especializados nas diversas áreas da Educação 

Especial e reestruturaram-se as medidas educativas. No entanto, da 

sua aplicação no terreno,   
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constata-se que ainda há muitas medidas adjacentes que podem ser 

melhoradas e criadas, pois a realidade vivida nas escolas do Ensino 

Básico e Secundário está ainda distante do desejável, no que 

concerne a uma escola verdadeiramente inclusiva.  

  

  

  

2.2. Princípios Subjacentes  

  

O conceito abrangente de uma «Escola Para Todos» faz desviar 

a atenção da problemática individual para o conjunto de recursos que 

poderão (ou deverão) estar à disposição de qualquer criança ou 

jovem que em qualquer altura do seu percurso escolar tenha 

necessidades educativas. Assim, a qualidade do ensino e da 

aprendizagem tem a ver com a individualização das respostas que 

são criadas e não exclusivamente, com a criação de respostas para 

determinado grupo de indivíduos.  

O conceito de uma «Escola Para Todos» vem alargar o âmbito 

da ação da escola, mobilizando e interagindo com os recursos 

disponíveis e a disponibilizar, exigindo uma dinâmica em que todos 

os professores, técnicos da comunidade escolar local e pais se 

envolvam, mobilizados e responsabilizados.  

Podemos então destacar que:  

1 - O conceito de Necessidades Educativas Especiais traz 

consigo uma mudança na perspetiva da construção da resposta 

adequada a cada situação específica.  

2 - O conceito de educação para todos vai alargar o âmbito de 

intervenção dos professores do ensino regular.  

3 - A escola regular terá de ser uma escola inclusiva e um polo 

dinamizador da resposta para cada criança ou jovem.  
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4 - A perspetiva ecológica na atuação educacional vai exigir uma  

escola aberta, em interação com o contexto em que está inserida e a 

redefinição de papéis e funções do professor do ensino regular, 

numa dinamização ativa de todos os intervenientes no processo 

educativo.  

5 - A atuação do professor, na sala de aula, tem de ser 

reestruturada em função da heterogeneidade do seu grupo/turma, no 

que diz respeito aos saberes já adquiridos pelos alunos, às suas 

vivências, necessidades e interesses, numa perspetiva de pedagogia 

diferenciada em relação ao mesmo grupo e no mesmo espaço.   
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Capitulo 3 - Dificuldades de Aprendizagem Específica  

  

  

3.1. Dificuldades de Aprendizagem Específica  

  

O conceito Dificuldades de Aprendizagem Específicas (DAE) 

sofreu evoluções desde a primeira definição proposta por Samuel 

Kirk, em 1962, no seu livro Educating Exceptional Children:  

  

“Dificuldades de aprendizagem referem-se a um atraso, 
a um distúrbio ou a uma imaturidade no desenvolvimento de 
um ou mais processos da fala, da linguagem, da leitura, do 
soletrar, da escrita ou da aritmética, resultantes de uma 
possível disfunção cerebral e/ou distúrbio emocional ou 
comportamental, e não resultante de deficiência mental, de 
privação sensorial, ou de fatores culturais ou pedagógicos.” 
(cit.in Cruz, 2007: 41-42).  

  

Neste sentido, as dificuldades de aprendizagem são o grupo de 

perturbações, manifestadas por dificuldades na aquisição e uso da 

fala, na leitura e escrita, no raciocínio ou habilidades matemáticas e 

até mesmo, na aquisição de competências sociais. Estas são 

dificuldades intrínsecas ao indivíduo, devendo-se a disfunções do 

Sistema Nervoso Central (SNC) ocorrendo ao longo de toda a vida, 

consideradas como de caráter permanente.  

Assim sendo, os alunos com dificuldades da aprendizagem 

podem apresentar problemas na resolução de determinadas tarefas 

escolares, no entanto, noutras podem ser bons alunos. Isto quer 

dizer, que estes alunos podem ter capacidades para a aprendizagem 

média ou acima da média, sendo que lhes deve ser dado 

conhecimento, das suas capacidades de aprendizagem, para 
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conseguirem conhecer e compreender melhor as suas áreas fortes e 

a as suas necessidades educativas. Para Correia,  

(…)“as Dificuldades de Aprendizagem Específicas 
dizem respeito à forma como o indivíduo processa a 
informação – a recebe, a integra, a retém e a exprime, tendo 
em conta as suas capacidades e o conjunto das suas 
realizações. As dificuldades de Aprendizagem Específicas 
podem, assim, manifestar-se nas áreas da fala, da leitura, 
da escrita, da matemática e/ou da resolução de problemas, 
envolvendo défices que implicam problemas de memória, 
percetivos, motores, de linguagem, de pensamento e/ou 
metacognitivos. Estas dificuldades, que não resultam de 
privações sensoriais, deficiência mental, problemas 
motores, défice de atenção, perturbações emocionais ou 
sociais, embora exista a possibilidade de estes ocorrerem 
em concomitância com elas, podem, ainda, alterar o modo 
como o indivíduo interage com o meio ambiente” 
(Ibidem,2008:46-47)   
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As dificuldades de aprendizagem incluem várias condições 

como problemas percetivos, lesão cerebral, disfunção cerebral 

mínima, dislexia e afasia do desenvolvimento, no entanto estas não 

incluem problemas de aprendizagem que resultem de deficiências 

visuais, auditivas ou motoras, de deficiência mental, de perturbação 

emocional, cultural e económica.  

Correia (2008) aponta para seis categorias de DAE já identificadas:  

1- Auditivo linguístico. Prende-se com um problema de 

perceção que, frequentemente, leva o aluno a ter dificuldade na 

execução ou compreensão das instruções que lhe são dadas. Não é, 

portanto, um problema de acuidade auditiva (o aluno consegue ouvir 

bem), mas sim de compreensão/perceção daquilo que é ouvido.  

2- Visuoespacial. Envolve caraterísticas tão diversas como 

uma inabilidade para compreender a cor, para diferenciar estímulos 

essenciais de secundários (problemas de figura-fundo) e para 

visualizar orientações no espaço. Assim, os alunos que apresentem 

problemas nas relações espaciais e direcionais têm frequentemente 

dificuldades na leitura, começando, por exemplo, por ter problemas 

na leitura das letras b e d, p e q (reversões).  

3- Motora. Aqui o aluno que apresenta DA associadas à 

área motora tem problemas de coordenação global ou fina ou, 

mesmo, de ambas, visíveis quer em  casa quer na escola, criando, 

tantas vezes, problemas na escrita e no uso do teclado e do rato do 

computador.  

4- Organizacional. Este problema leva à experimentação de 

dificuldades quanto à localização do princípio, meio e fim de uma 

tarefa. O aluno tem ainda dificuldades em resumir e organizar 

informação, o que o impede, com frequência, de fazer os trabalhos 

de casa e outras tarefas escolares afins.  
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5- Académica. Esta categoria é uma das mais comuns no 

seio  

das DA. Os alunos tanto podem apresentar problemas na área da 

matemática, como serem dotados nesta mesma área e terem 

problemas severos na área da leitura ou da escrita, ou em ambas.  

6- Socioemocional. O aluno com problemas nesta área tem 

dificuldade em cumprir regras sociais (esperar pela sua vez) e em 

interpretar expressões faciais, o que faz com que seja muitas vezes 

incapaz de desempenhar tarefas consentâneas com a sua idade 

cronológica e mental” (Ibidem,2008:37-38).  

Neste sentido, um aluno será diagnosticado com DAE, quando 

os seus problemas de aprendizagem se devem a dificuldades na 

expressão e compreensão oral e escrita; na resolução de situações 

problemáticas e cálculo; na aprendizagem da leitura e escrita, na 

distinção e memorização de letras ou grupos de letras. As causas   
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destas dificuldades podem, ainda, associar-se a perturbações emocionais 

e a desmotivação.  

As principais DAE que se manifestam em contexto escolar, 

relacionadas com dificuldades de processamento simbólico, são a 

dislexia, a disortografia, a disgrafia e a discalculia.   
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Capitulo 4 - Caraterização da Dislexia  

  

  

4.1. Perspetiva Histórica  

  

Apenas nas últimas décadas do séc. XIX começou a aceitar-se 

a existência de crianças que revelavam uma capacidade de 

compreensão normal, mas com grandes dificuldades na 

aprendizagem da leitura. Até então todas as dificuldades de 

aprendizagem manifestadas eram atribuídas a um défice do nível 

inteletual.  

Do ponto de vista médico, foi a partir de 1895 que foram 

publicadas as primeiras observações sobre dislexia por três autores, 

nomeadamente, James Ker, Pringle Morgan e James Hinshelwood. 

As primeiras observações são sobre uma criança inteligente e 

incapaz de aprender a ler, nestas descreve-se o caso clínico de um 

rapaz que, apesar de inteligente, tinha uma incapacidade absoluta 

em relação à linguagem escrita, designada por “cegueira verbal”, isto 

é, uma disfunção de desenvolvimento que ocorre em crianças 

saudáveis. Pringle Morgan reconhece a existência de uma 

deficiência que dá o nome de – Cegueira Verbal Congénita (cit. in 

Durce & Nova, 2001:7-14).  

Em 1917, Hinshelwoord foi o primeiro a introduzir a noção de 

dislexia, traduzindo-a como uma incapacidade de aprender a ler. 

Este autor, estudou casos de crianças com sérias dificuldades de 

aprendizagem de leitura, categorizando este problema como uma 

“cegueira verbal”, explicava assim esta dificuldade propondo uma 

teoria segundo a qual no cérebro existiriam áreas separadas para 
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diferentes tipos de memória. Em primeiro lugar teríamos uma 

memória visual de tipo geral; em segundo, uma memória visual de 

palavras. A causa da dificuldade para ler estaria num deterioramento 

do cérebro, de origem congénita, que afetaria a memória visual de 

palavras, o que produziria na criança, aquilo a que chamou de 

“cegueira verbal congénita”. Foi portanto à medida que se 

generalizou a instrução escolar, essencialmente fundada na 

linguagem escrita, que se revelou um certo tipo de inadaptados que 

os pediatras e neurologistas não podiam classificar como débeis 

mentais: as crianças disléxicas.   
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4.2. Definição de Dislexia  

  

Do ponto de vista etimológico, o termo dislexia deriva da língua 

grega, que com o significado de “dificuldade com palavras”, (dys = 

dificuldade) e (lexis = palavras).  

Uma revisão pela bibliografia mais pertinente, aponta-nos uma 

grande diversidade de opiniões, quer em relação à noção de dislexia, 

quer aos critérios usados para classificar eventuais subgrupos de 

disléxicos.  

A dislexia é um vocábulo que, etimologicamente, se refere a 

distúrbios na leitura ou na linguagem, sendo a ideia de que se refere 

a um distúrbio na leitura a mais consensual Cruz (2007). Fonseca 

(2008) também sublinha que o termo revela uma dificuldade na 

aprendizagem da leitura.  

À medida que se foi estudando a problemática e se 

esclareceram algumas etiologias foi possível perceber que a dislexia 

não era só “um problema grave de leitura”. A própria Federação 

Mundial de Neurologia definia, em 1968, a dislexia como:  

  

(…) “uma desordem, que se manifesta pela dificuldade 
de aprender a ler, apesar de a instrução ser a convencional, 
a inteligência normal, e das oportunidades socioculturais. 
Depende de distúrbios cognitivos fundamentais, que são, 
frequentemente, de origem constitucional” (Cruz, 
2007:151).  

  

A Associação Internacional de Dislexia (2003) define a dislexia 

como uma capacidade específica de origem neurológica, 

caracterizada por dificuldades no reconhecimento exato e fluente das 

palavras e por uma capacidade deficiente de as soletrar e 

compreender. Neste sentido, Fonseca (1999, citado por Moura, 
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2011) acrescenta tratar-se de uma “dificuldade duradoura” que surge 

em "crianças inteligentes, escolarizadas, sem qualquer perturbação 

sensorial e psíquica já existente.”  

De origem neurobiológica, a dislexia afeta, portanto, a 

aprendizagem e utilização instrumental da leitura, resultando de 

problemas ao nível da consciência fonológica, independentemente, 

do quociente de inteligência (QI) dos indivíduos.  

De facto, contrariamente ao que alguns julgam, a dislexia não 

está associada a um baixo nível intelectual, pelo contrário, um 

disléxico pode revelar padrões acima da média, para a sua faixa 

etária, noutras áreas que não a leitura.  

O Portal da Dislexia, alude que “a dislexia carateriza-se por uma 

dificuldade na aprendizagem e automatização das competências de 

leitura e escrita, em crianças inteligentes, sendo a sua origem 

neurobiológica”.  

Ao falarmos da dislexia estamos a referir-nos não só a 

problemas de leitura, mas também a problemas na escrita, nas 

relações espaciais, na obediência a instruções,  

na sequência temporal, na capacidade de memorização, entre 

outros problemas, que afetam os indivíduos disléxicos e que tanto 

transtorno lhes causam, na sua vida diária. Diversos autores  

 preocuparam-se  em encontrar  definições 

 que melhor descrevessem esta problemática de grande incidência. 

Torres e Fernández (2002: 3), apontam que o étimo do vocábulo 

dislexia refere “dificuldade da fala ou da dicção”, mas salvaguardam 

que a maioria dos autores considera que o termo engloba uma 

dificuldade na aprendizagem da leitura. Não obstante, estes autores 

acrescentam que recentemente o termo tem ganho especificidade, 

designando uma síndrome determinada que afeta tanto a leitura 
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como a escrita, e clarificam que “a dislexia é uma perturbação da 

linguagem que se manifesta na dificuldade de aprendizagem da 

leitura e da escrita”, contudo, a maioria dos autores considera que o 

termo dislexia engloba  

uma dificuldade na aprendizagem da leitura e da escrita.  

A dislexia, para a maioria dos autores, é um dos termos 

usados para descrever as dificuldades de aprendizagem que 

envolvem a aprendizagem da leitura e da escrita. Também, Serra e  

Santos (2007) são de opinião, que hoje é unanimemente aceite, que 

a dislexia é uma perturbação, uma disfunção que afeta a leitura e a 

escrita. Esta apresenta-se como uma grande dificuldade em 

aprender a escrever, recordar letras, pronunciar palavras e 

descriminar sons específicos de letras. As crianças disléxicas têm 

uma caligrafia por vezes ilegível e têm uma tendência para trocar 

letras (ex.: d por b; tapa por pata, …). É também frequente,  

quando falam,  

trocarem o sentido e o som das palavras (ex.: quente por frio; atrás por à 
frente).  

Não obstante as diferentes definições de dislexia, Cruz (2007)  

aponta quatro aspetos consensuais entre os investigadores, a saber:  

 a existência de uma base biológica, causada por uma 

condição neurológica congénita;  

 os problemas associados persistem ao longo da 

adolescência e da idade adulta;  

 as suas dimensões percetivas, cognitivas e linguísticas;  

 o facto de originar dificuldades em muitas áreas da vida de 
um adulto.  

Perspetiva diferente tem Ron Davis, ele próprio disléxico. Afirma 

que a premissa de que a dislexia vem de uma disfunção biológica ou 

orgânica torna-se duvidosa, uma vez que a função é determinada 
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pela estrutura: se a estrutura (cérebro ou sistema nervoso) está 

afetada, então as funções (sintomas) devem também estar 

consistentemente comprometidas. Todos os que têm dislexia ou que 

convivem com disléxicos sabem que os sintomas não são 

constantes, variam de pessoa para pessoa e na mesma pessoa 

variam de dia para dia. Desta forma, o problema não está na 

estrutura. Há que procurar uma definição funcional, (à exceção da  

‘dislexia’ adquirida por lesão).  

As novas investigações levam à conclusão de que a Dislexia tem 

origem numa função cognitiva: processo de concetualização único 

que leva a dificuldades e distorções percetivas. Este processo é, na 

realidade, um talento percetivo, uma capacidade inata, responsável 

pelos dons criativos em diversas áreas. Esta função cognitiva está 

relacionada com a formação de sinapses e o uso de 

neurotransmissores de forma única.  

  

  

  

4.3. Tipos e Causas de Dislexia  

  

Na perspetiva de Cruz (2007), quando se fala em dislexia é 

fundamental considerar o momento do aparecimento da mesma. 

Assim, é premente distinguir primeiramente entre a dislexia adquirida 

ou traumática (por traumatismo ou lesão cerebral) e a dislexia de 

desenvolvimento.  

Quanto às dislexias adquiridas ou traumáticas, o indivíduo que 

já sabia ler e escrever corretamente deixa de o poder fazer, como 

consequência de uma lesão ou trauma. Não existe uma definição 

explícita de dislexia evolutiva ou de desenvolvimento, mas é 

admissível que o principal aspeto do diagnóstico tenha a ver com 
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uma discrepância existente entre a capacidade de leitura prevista, 

com base no nível cognitivo ou intelectual e o nível de leitura 

efetivamente observado a partir de testes formais (Cruz, 2007).  

Ainda, segundo Cruz (2007), a primeira carateriza-se por uma 

incapacidade adquirida de compreender a informação verbal escrita. 

A dislexia adquirida pode ser periférica (da atenção; negligência; 

letra-a-letra), ou central (superficial; fonológica; profunda) 

Relativamente à dislexia de desenvolvimento ou evolutiva, é 

periférica, podendo ser fonológica, superficial, ou mista.  

Apesar de não existir consenso quanto à classificação da 

dislexia evolutiva ou de desenvolvimento, foram propostas as 

seguintes denominações que no seu conteúdo integram a mesma 

essência:  

 dislexia fonológica – identificada como uma incapacidade ao 

nível da descodificação fonológica, que se manifesta por um 

baixo desempenho na leitura de pseudo-palavras, apresenta 

um défice na aplicação das regras de correspondência entre 

grafemas e fonemas (i é, via sublexical);   
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 dislexia superficial, caraterizada por uma incapacidade ao nível 

ortográfico, um défice no reconhecimento global das palavras 

que leva a dificuldades na leitura das palavras homófonas e 

irregulares,(i.e. via léxica);  

 dislexia mista ou profunda, que apresenta dificuldades nos dois 
procedimentos  

– descodificação fonológica e tratamento ortográfico (Cruz, 2007).  

Não há concordância, entre os autores, quanto à identificação de 

uma causa exclusiva para a dislexia.  

No campo da genética, há quem defenda que a dislexia é 

hereditária, fundamentando a asserção em estudos que revelam que 

os disléxicos apresentam, pelo menos, um familiar próximo com 

dificuldades na aprendizagem da leitura e escrita. Ainda nesta 

perspetiva, outros investigadores apontam as mutações de alguns 

cromossomas como causa do problema, especificamente nos 

cromossomas 6 e 15 (Durce & Noya, 2001) e, mais recentemente, no 

cromossoma 2 (Cruz, 2009).  

A área da neurobiologia defende que as diferentes partes do 

cérebro desempenham funções específicas. Assim, a área esquerda 

do cérebro, por exemplo, é responsável pela linguagem; nesta zona, 

foram identificadas três subáreas distintas: uma delas processa 

fonemas – vocalização e articulação das palavras (região inferior 

frontal), outra analisa palavras – correspondência grafema-fonema 

(região parietal- temporal) e a última reconhece palavras e possibilita 

a leitura rápida e automática (região occipital-temporal). Os disléxicos 

parecem ter dificuldade em aceder às áreas localizadas na parte 

posterior do cérebro, isto é, às regiões responsáveis pela análise de 

palavras e pela automatização da leitura, recorrendo mais à área de 

Broca (área frontal inferior esquerda) e a outras zonas do lado direito 

do cérebro que fornecem pistas visuais.  
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Na perspetiva da psicolinguística, a dislexia relaciona-se com o 

funcionamento do cérebro para o processamento da linguagem. 

Pesquisas concretizadas de imagens ao cérebro, sugerem que os 

disléxicos processam as informações de um modo diferente. Os 

estudos realizados, em sujeitos com dificuldades na aprendizagem 

da leitura, permitiram esclarecer as etiologias da dislexia, 

comprovando-se que esta perturbação aparece em indivíduos com 

uma inteligência normal ou até mesmo superior, sem problemas 

neurológicos ou físicos evidentes, que não apresentam problemas 

emocionais ou sociais, que não provêm de meios socioeconómico e 

culturais desfavorecidos e que não foram submetidos a processos de 

ensino inapropriados (Torres & Fernández, 2002). Na área da 

psicolinguística constata-te a “evidência de que os indivíduos que 

apresentam um atraso na aquisição da linguagem experimentam 

dificuldades na leitura com uma frequência seis vezes superior 

àqueles com desenvolvimento normal” (Citoler, 1996, citado por 

Cruz, 2009: 160).  

Consequentemente, a dislexia está relacionada com um 

irregular processamento de informação por parte do cérebro, 

dificuldade que impede o cérebro de poder relacionar os sons e as 

letras, com os símbolos que elas representam. A psicolinguística 

indica como causa de muitas dificuldades na leitura, um problema 

comum a nível fonológico, onde os maus leitores revelam um vasto 

conjunto de défice na linguagem.  

  

  

  

4.4. Problemas Associados  
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A dislexia está muitas vezes associada a outros termos e 

perturbações, mormente, à Disortografia, à Disgrafia, e à Discalculia.  

  

4.4.1. Disortografia  

  

A disortografia consiste numa perturbação na produção escrita 

(presença de muitos erros ortográficos) caraterizada por uma 

dificuldade em escrever corretamente as palavras, sem que não haja 

necessariamente problemas a nível grafomotor (traçado, forma e 

direccionalidade das letras).  

É possível haver uma disortografia (erros ao nível da escrita) 

sem que esteja presente uma dislexia. Contudo, sempre que existe 

um diagnóstico de dislexia, tem como corolário uma disortografia, 

mais ou menos evidente. A disortografia é a designação que se dá à 

dificuldade de aprendizagem relacionada com a ortografia e a 

sintaxe.  

Segundo Serra (2005) é uma “perturbação específica da escrita 

que altera a transmissão do código linguístico ao nível dos fonemas, 

dos grafemas, da associação correta entre estes, no que respeita a 

peculiaridades ortográficas de certas palavras e regras de ortografia”.  

  

4.4.2. Disgrafia  

  

A Disgrafia é uma perturbação de tipo funcional que afeta a 

qualidade da escrita, sendo caraterizada por dificuldade na grafia, no 

traçado e na forma das letras e palavras, surgindo estas de forma 

irregular, disforme e rasurada. Segundo Monedero (1984), a disgrafia 

é a “transmutação da linguagem em gestos motores”. A escrita 

pressupõe destreza motora e esta exige maturação do Sistema 

Nervoso Central e Periférico, bem como, desenvolvimento  
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psicomotor geral. Assim, entende-se por   



  
A 

Escola e a Dislexia, uma Maneira Diferente de Aprender  

  45  

disgrafia, uma alteração da escrita normalmente atribuída a 

problemas percetivo- motores, que afeta a qualidade gráfica da 

caligrafia. Não devemos confundir disgrafia com disortografia. A 

primeira é puramente motora, ou seja, a escrita é oposta à leitura 

(Davis, 2010), enquanto a segunda, está ligada a processos básicos 

de simbolização.  

  

4.4.3. Discalculia  

  

A Discalculia é uma perturbação semelhante à dislexia, 

apresentando-se como uma dificuldade na simbolização dos 

números e na capacidade aritmética.  

Deste modo, a discalculia define-se como uma desordem neurológica 

específica que afeta a capacidade de uma pessoa, em compreender 

e manipular números.  

Segundo Serra (2005), a discalculia é vista como um conjunto 

de transtornos que vão desde a incapacidade de reconhecer um 

número, até à dificuldade para efetuar operações aritméticas. O 

cálculo, a nível mental, engloba uma grande quantidade de 

mecanismos cognitivos, de processamento verbal e/ou gráfico, 

percetivos, reconhecimento de dígrafos, atenção e memória.  

Noutra perspetiva Davis afirma que “a discalculia relaciona-se 

diretamente com as distorções do sentido do tempo que são comuns 

entre crianças disléxicas. Estas distorções ocorrem simultaneamente 

com desorientações visuais, auditivas e de equilíbrio/movimento” 

(2010:10). Os alunos com discalculia frequentemente têm uma 

dificuldade correlacionada: dizer as horas, usar o calendário e gerir o 

tempo. Associadamente, para compreender e resolver problemas 

matemáticos, é necessário ao aluno ter uma imagem clara de 

significado de cada símbolo que o problema contém.  
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4.5. Ser Disléxico  

  

A dislexia é reconhecida nas crianças “normalmente 

inteligentes” convencionalmente, naquelas crianças que têm 

quociente igual ou superior a 90% na Escala de Wechsler – a WISC.  

Os disléxicos processam informações numa área diferente do 

cérebro, no entanto possuem cérebros perfeitamente normais. A 

dislexia parece resultar de falhas nas ligações cerebrais. Para melhor 

entendermos a causa da dislexia, torna-se necessário conhecer, de 

forma geral como funciona o cérebro: diferentes partes do cérebro 

exercem funções específicas, a área esquerda do cérebro, está mais 

diretamente relacionada com a linguagem; nela foram identificadas 

três subáreas   
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distintas, uma delas processa fonemas, outra analisa palavras e a 

última reconhece palavras. Essas três subdivisões trabalham em 

conjunto possibilitando ao homem aprender a ler a escrever.  

Na aprendizagem da leitura uma criança aprende a ler ao 

reconhecer e processar fonemas, memorizando as letras e sons. 

Depois passa então a analisar as palavras, dividindo-as em sílabas 

e fonemas e relacionando as letras e os respetivos sons. À medida 

que a criança progride na aprendizagem da leitura, esta parte do 

cérebro passa a dominar o processo e, como tal, a leitura passa a 

exigir menos esforço. O cérebro dos disléxicos, devido a falhas nas 

conexões cerebrais, não funciona desta forma, por isso, no processo 

de leitura recorrem somente à área cerebral que processa fonemas. 

A consequência disso é que os disléxicos têm dificuldades em 

diferenciar fonemas de sílabas, pois a sua região cerebral 

responsável pela análise de palavras permanece inativa. As ligações 

cerebrais não incluem a área responsável pela identificação de 

palavras e, logo, a criança disléxica não consegue reconhecer 

palavras que já tenha estudado e lido. A leitura caba por representar 

um enorme esforço, para a criança, visto que toda a palavra que lê 

aparenta ser nova e desconhecida.  

  

  

  

4.6. Diagnóstico e Avaliação  

  

A seleção de métodos/instrumentos de diagnóstico deve 

basearse no tipo de dificuldades evidenciadas. A seguinte tabela 

apresenta de forma organizada esses métodos/instrumentos 

utilizados para determinação da existência de dislexia (Torres & 

Fernández, 2001: 45-46)  
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Quadro 1 - Tipo de testes de acordo com as dificuldades do aluno  

  

Área 

s  

Procedimentos 

normativos (Testes)  

Procedimen 

tos informais  

Anamnese  Entrevista  aos pais,  

 professores, alunos e 

outros envolvidos.  

Reunião com os 

pais.  

Percepção  

- Auditiva  

- Visual  

Teste de Ritmo de Seashore  

(1968); Teste  Guestáltico 

  Visuomotor 

  de Bender (1986).  

Tarefas várias de 

emparelhamento  

auditivo; Tarefas 

várias  de  

emparelhamento 

visual.  
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Motricidade 

Disfunção  

Cerebral  

Dominância  

Lateral  

Teste de Bóston (1986);  

Teste de Formas de  

Lateralidade de  

Zazzo e Galifret-Granjón  

(1971);  

Teste de Dominância 

  Lateral  de  

Harris (1978).  

Observação de 

sinais indicativos de  

disfunção 

neurológica; 

Observação 

  d 

a lateralidade (Piq e 

Vayer, 1977).  

Funcionament 

o  

Cognitivo  
Psicomotricid 
ade  
- 

  Esque 

ma  

Corporal  
- Défices 
Espácio  

–Temporais  

  

Raven (1962);  

WISC-R (1993);  

Piaget-Head De la Cruz e  

Mazaira (1990);  

Teste Guestáltico  

 Visuomotor 

  de Bender (1982).  

Elaboração de 

tarefas indicativas 

das diferentes fases 

  d 

e desenvolvimento 

do esquema 

corporal.  

Elaboração de 

questões que  

incluam noções 

espácio temporais.  

Funcioname 

nto  

Psicolinguís 

tico  

  

TVIP (1981) ITPA (1986).  

Análise fala e da 

  d 

a linguage 

m.  

  Decifrar (ISPA);    

Linguag 

em  

Leitura  

Leitura e  

Escrita  

  

Provas de Leitura de De La  

Cruz (1980);  

EDIL (1984);  

TALE (1980);  

Ortografia (1979):  

  

Análise de erros 

  da leitura e da 

escrita.  

  

Desenvolvime 

nto Emocional 
Musitu et al, (1991).  
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 4.6.1.  Anamnese  

  

  

Como em qualquer tipo de avaliação, a recolha de informação 

de caráter desenvolvimental, educativo, médico e social antecede a 

exploração, construindo uma anamnese:  

Relativamente ao primeiro ponto torna-se importante que se 

efetue a recolha de informação junto dos pais no que diz respeito ao 

desenvolvimento da criança, para  que se entenda melhor o problema 

atual. Em termos educativos é conveniente  verificar se os problemas 

de aprendizagem dizem respeito à leitura e à escrita, ou se atingem 

outras áreas. No caso de coexistência de problemas emocionais, 

deve acentuar-se que estes não explicam, por si sós, os problemas 

com a leitura e a escrita. É pertinente recolher informação sobre a 

história médica com o objetivo identificar eventuais problemas físicos, 

como por exemplo défices visuo-auditivos, perturbações 

neurológicas, défice mental. É importante, visto que, se não se 

verificarem, será mais  

fácil estabelecer a natureza funcional do problema de leitura/escrita. 

Contudo, se existirem, o diagnóstico pode ser mais confuso, 

requerendo técnicas de intervenção distintas.  

Uma vez obtida a informação preliminar mais significativa, 

passa-se à exploração das diferentes áreas que constituem o foco de 

interesse da avaliação neuropsicológica: perceção, motricidade, 

funcionamento cognitivo, psicomotricidade, funcionamento 

psicolinguístico, linguagem e desenvolvimento emocional.  

  

  

 4.6.2.  Funcionamento Percetivo  
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Ao nível da área do funcionamento percetivo pretende-se saber 

se a criança apresenta algum défice neuropsicológico associado às 

capacidades visuais e auditivas, centrando-se a intervenção na 

análise fonética, se o défice for visual ou na discriminação, se o défice 

for auditivo. No caso dos problemas visuopercetivos, o Teste mais 

utilizado é o Gestáltico Visuomotor de Bender (1982). A interpretação  

desta prova é de natureza qualitativa, procurando-se estimar a 

imaturidade no desenvolvimento ou a presença de uma disfunção 

cerebral. Para a perceção auditiva, Hynd e Cohen (1987) consideram 

que o teste mais popular é o Teste de Ritmo de Seashore (Knight & 

Norwood, 1979). Esta prova requer a manutenção da atenção a 

estímulos auditivos ao mesmo tempo que se pede ao sujeito que 

realize juízos comparativos relativamente a sequências rítmicas.  

  

  

 4.6.3.  Motricidade  

  

  

Na avaliação do sistema motor inclui-se o funcionamento  

cerebral e a dominância lateral. Para a determinação de problemas 

de disfunção  neurológica, como é o caso da disartria (perturbação 

da articulação) aconselha-se o Teste de Deteção da Afasia, de 

Boston (1986). O segundo aspeto a considerar na avaliação do 

sistema motor - a dominância lateral - permite verificar preferências 

mistas ou mal definidas em tarefas de lateralidade. Os testes mais 

conhecidos sobre esta matéria são os de Harris (1978) e de Zazzo e 

Glifret-Granjon (1971).   
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 4.6.4.  Funcionamento Cognitivo  

  

  

Relativamente à área de funcionamento cognitivo entre os 

melhores testes para estudo das funções cognitivas das crianças 

destacam-se a WISC-R e as Matrizes de Raven.  

O primeiro teste está dividido em duas subescalas e fornece um 

quociente de inteligência verbal, um quociente de inteligência de 

realização e um quociente intelectual global. O segundo constitui 

uma prova de escolha múltipla para crianças dos cinco aos onze 

anos, na qual os sujeitos têm de comparar uma forma colorida com 

outras formas idênticas.  

A avaliação da eficácia psicomotora é também de grande 

importância, uma vez que a aprendizagem da leitura e da escrita 

assentam numa adequada estruturação do esquema corporal, a 

qual por sua vez se relaciona com a orientação espácio-temporal.  

Na exploração do esquema corporal podem utilizar-se as Provas 

de Piaget-Head e a de Mazaira (1990). A primeira, tendo em conta a 

importância do conhecimento do corpo como referência para a 

orientação no espaço, a segunda dando mais relevância a aspetos 

da psicomotricidade.  

  

  

  

 4.6.5.  Funcionamento Psicolinguístico  

  

  

No que diz respeito à avaliação do funcionamento 

psicolinguístico implica relacionar as capacidades da fala e 

linguagem com o comportamento apropriado para a idade. 

Atualmente os melhores testes para aplicar em alunos com 

problemas de leitura e escrita são o Teste Illinois de Aptidões 
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Psicolinguísticas (ITPA) de KirK, McCarthy e KirK, e o Teste de 

Vocabulário e Imagens de Peabody (1981).  

  

  

  

4.6.6. Linguagem  

  

Ao nível da linguagem e como a dislexia constitui uma 

perturbação que se manifesta de forma específica no contexto 

escolar, é necessário avaliar os possíveis erros, tanto na leitura como 

na escrita. São imensas as provas estandardizadas para análise 

destes processos, de entre os quais se destaca: a Prova de 

Exploração de Dificuldades Individuais de Leitura (EDIL) de González  

Portal (1984); as Provas de Leitura de De La Cruz (1980); o Teste 

de  

Análise da Leitura e da Escrita (TALE) de   
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Toro e Cervera (1980). Permitimo-nos acrescentar, a título de 

sugestão, o Teste Decifrar – Prova de Avaliação da Capacidade de 

Leitura, de Emílio-Eduardo Salgueiro, que tem a vantagem de ser 

feito em base informática e produzir relatórios, com a discriminação 

dos tipos de erros.  

  

  

  

 4.6.7.  Desenvolvimento Emocional  

  

  

Finalmente e no que se refere ao desenvolvimento emocional as 

dificuldades nas crianças disléxicas resultam dos problemas da 

leitura e da escrita. Os questionários sobre o autoconceito constituem 

uma forma de avaliação desta área. Um dos mais conhecidos é o de 

Musitu (1991). Este instrumento de aplicação individual ou coletiva 

avalia a perceção do indivíduo acerca da sua própria pessoa nos 

aspetos familiar, escolar, de relações sociais e emocionais. Como se 

pode verificar, a exploração neuropsicológica inclui uma grande 

quantidade de aspetos a avaliar, o que permite obter múltiplas 

informações sobre a criança, o que facilita o diagnóstico das diversas 

dificuldades da leitura e da escrita.  

  

  

 4.6.8.  Desenvolvimento Psicológico  

  

  

A nível psicológico, elege-se como teste central para deteção da 

disfunção percetiva a reprodução, em cópia e em memória, da Figura 

Complexa de Rey (F.C.Rey). Quando se tornou necessário 

considerar a hipótese de uma deterioração mental ou simplesmente 

confirmar os dados da F.C.Rey, foi utilizado o Teste de Retenção 
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Visual de Benton. Este teste permite avaliar a diminuição ou 

deterioração das funções cognitivas. Trata-se de testes pontuáveis e 

ao mesmo tempo qualitativos que nos permitem avaliar com grande 

precisão o grau de disfunção dos indivíduos testados.   
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4.7. A Intervenção - O Método Davis  

  

  

Para Ron Davis, a dislexia é um dom, um talento. No seu livro 

"O Dom da Dislexia", Davis (2010) descreve inicialmente o que é a 

dislexia e o que faz com que os métodos convencionais de ensino 

não funcionem com crianças e adultos disléxicos. Visando atender 

ao pedido de pais e educadores interessados no Método Davis de 

Correção da Dislexia, o livro apresenta instruções detalhadas para 

exercícios e estratégias de aprendizagem que podem ser utilizados 

para ajudar o disléxico a reconhecer e controlar as manifestações da 

dislexia. São exercícios fáceis e divertidos, pois utilizam uma 

linguagem não-verbal, que reflete a forma de pensar, 

predominantemente por imagens (em três dimensões) do disléxico.  

Em 1980, com 38 anos, Ron Davis superou a sua própria dislexia 

severa, quando encontrou um modo de rapidamente eliminar as 

distorções percetivas. Pela primeira vez, pode ler e desfrutar de um 

livro sem ter de lutar. Após investigação clínica independente e de 

trabalhar com especialistas de diversas áreas, Ron Davis 

aperfeiçoou o seu programa para correção da dislexia para adultos e 

crianças.  

Em 1982, Ron Davis e a Dr.ª Fátima Ali, abriram o Reading 

Research Council Dyslexia Correction Center, na Califórnia, com o 

objetivo de ajudarem os disléxicos, a superarem os seus problemas 

de aprendizagem. Este programa proporciona ferramentas para 

superar os problemas de leitura, escrita e atenção. Estes métodos 

capacitam as crianças e adultos a reconhecer e controlar os 

processos mentais, que causam a distorção da perceção de letras e 

palavras. Assim, os alunos passam a considerar como corretas as 

suas perceções, resolvem a causa subjacente à sua dificuldade de 
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aprendizagem, através de métodos que se baseiam na criatividade e 

força imaginativa.  

Antes de começar o programa, o facilitador Davis realiza a 

Aferição da Capacidade Percetiva, um exercício que ajuda a 

determinar se o aluno tem os “talentos” mentais associados à 

dislexia. Então, a partir daqui passa a trabalhar com o aluno (e os 

pais se for muito novo) para delinear o perfil das fraquezas 

académicas que necessitam de ser remediadas. O aluno pode querer 

focar problemas associados com soletração, caligrafia, matemática 

ou défice de atenção.  

O Programa é apropriado para trabalhar crianças, a partir dos 8 

anos e para adultos de qualquer idade. Quando se trabalha com 

crianças e jovens, os facilitadores também instruem os pais na 

utilização dos métodos de base, para que possam continuar o 

trabalho, com as crianças, em casa.   
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No final de um programa básico, os alunos compreendem as 

etapas do método Davis e sabem como continuar a usá-lo sozinhos, 

até terem realizado todas as palavras-gatilho, que causam 

problemas às pessoas com dislexia.  

O disléxico tem uma diferente perceção de mundo, pensando 

através de imagens (não-verbal), de forma muito rápida, com visão 

multidimensional e assim detendo talentos incríveis nas áreas de 

artes, por exemplo. Na alfabetização, é possível fazer uma 

identificação prévia através da escrita espelhada (de trás para 

frente), bem como, troca e confusão das letras “p” “q”, “b” e “d” que 

têm a mesma forma mas ângulos de visão diferentes. Alguns 

disléxicos relatam que veem as palavras a saltar na folha de papel, 

sentem enjoos quando leem ou dores de cabeça.  

Ao mesmo tempo, o disléxico não consegue compreender o 

significado das chamadas “palavras-gatilho” no contexto de uma 

frase, como preposições, pronomes, conjunções e até alguns verbos 

de ligação. Isso confunde a leitura, a compreensão de texto e, 

principalmente, desorienta. Ao ver as palavras soltas, o disléxico não 

consegue dar sentido ao texto e perde o interesse pela leitura e 

escrita, podendo ficar alheio a tudo.  

O método Davis consiste em ensinar o disléxico a encontrar o 

seu ponto ótimo e assim, ficar orientado. Foi assim que Davis 

aprendeu a ler, após ficar dois dias fechado, num quarto de hotel. Ao 

fixar o seu olho mental, Davis encontrou o seu ponto de orientação, 

percebendo que o seu problema estava ao nível da perceção e da 

orientação.  

  

  

4.8. Orientações para Trabalhar com Alunos Disléxicos  
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Numa perspetiva de partilha de informação e interajuda, passo 

a expor a seguinte lista com algumas medidas de adequações no 

processo de avaliação, a ter em contar:  

 Avaliações que contenham exclusivamente textos, 

sobretudo textos longos, não devem ser aplicadas a disléxicos;  

 Utilizar uma única fonte, simples, em toda a ficha de 

trabalho evitando misturas de fontes e de tamanhos, sobretudo as 

manuscritas, as itálicas e as rebuscadas);  

 Dar preferência a avaliações orais, através das quais, em 

tom de conversa, o aluno tenha a oportunidade de dizer o que sabe 

sobre o(s) assunto(s) em questão;  

 Não indicar livros para leituras paralelas, quando 

necessário, propor outras experiências que possam contribuir para o 

alcance dos objetivos previstos como assistir a um filme, a um 

documentário, a uma peça de teatro; visitar um museu, um  

laboratório, uma instituição, empresa ou semelhante; recorrer a 

versões em banda desenhada, animações ou programas de 

informática;  

 Ao usar questões de resposta verdadeiro ou falso:  

  construir um bom número de afirmações verdadeiras e de 

seguida reescrever metade, tornando-as falsas;  

  evitar o uso da negativa e também de expressões absolutas;  

  construir as afirmações com bastante clareza e, 

aproximadamente com a mesma extensão;  

  incluir apenas uma ideia em cada afirmação.  

 Ao usar questões de associações:  

  tratar de um só assunto em cada questão;  

  redigir cuidadosamente os itens para que o aluno não se 
atrapalhe;  
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  utilizar linguagem clara e objetiva, com termos conhecidos;  

 Elaborar enunciados com textos curtos, com linguagem 

objetiva e direta, com palavras precisas e inequívocas (sem ‘duplo’ 

sentido);  

 Procurar deixar as questões ou alternativas com a mesma 

extensão;  

 Evitar formular questões que possuam negativas;  

 Tratar de um só assunto em cada questão;  

 Se for indispensável a utilização de um determinado texto, 

subdividir o original em partes (não mais do que cinco ou seis linhas 

cada uma);  

 Dividir um “grande” texto, do qual decorre uma “grande” 

questão, em “pequenos” textos acompanhados das respetivas  

“pequenas” questões;  

 Recorrer a símbolos, sinais, gráficos, desenhos, modelos, 

esquemas e semelhantes, que possam fazer referência aos conceitos 

trabalhados;  

 Não utilizar textos científicos ou literários (mormente os 

poéticos), que sejam densos, carregados de terminologia específica, de 

simbolismos, de eufemismos, de vocábulos com múltiplas conotações, 

para que o aluno os interprete exclusivamente a partir da leitura. Nesses 

casos, recorrer à oralidade;  

 Ao utilizar figuras, fotos, ícones ou imagens, ter cuidado para 

que haja exata correspondência entre o texto escrito e a imagem;  

 Ler as fichas de trabalho em voz alta e, antes de iniciá-las, 

verificar se os alunos entenderam o que foi perguntado, se 

compreenderam o que se espera que seja feito (o quê e como);  

 Destacar claramente o texto da(s) sua(s) respetiva(s) 

questão(ões).   
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Para o aluno disléxico que tem dificuldade em reconhecer e orientar-

se no espaço visual deve-se:  

  

 Observar as direções da escrita (da esquerda para a direita 

e de cima para baixo) em todo o documento da avaliação.  

Para o aluno disléxico que tem dificuldades com a memória 

visual e/ou auditiva (o que lhe dificulta ou impede de automatizar a 

leitura e a escrita) deve-se:  

 Repetir o enunciado na(s) página(s) seguinte(s), sempre que 

necessário ou evitar imprimir frente e verso;  

 Não elaborar avaliações que privilegiem a memorização de 

nomes, datas, fórmulas, regras gramaticais, espécies, definições, etc. 

Quando tais informações forem importantes, fornecê-las ao aluno 

(verbalmente ou por escrito) para que ele possa servir-se delas e 

empregá-las no seu raciocínio ou na resolução do problema;  

 Privilegiar a avaliação de conceitos e de habilidades e não 
de definições;  

 Permitir a utilização da tabuada, calculadora, gravador, 

anotações, dicionários e outros registos durante as avaliações;  

 Dar instruções curtas e simples (e uma de cada vez) 
evitando confusões;  

 Elaborar questões em que o aluno possa demonstrar o que 

aprendeu completando, destacando, identificando, relacionando ou 

reconhecendo informações ali contidas.  
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Capitulo 5 - Atitudes dos Professores Face à Inclusão/Aprendizagem dos 

Alunos com NEE   
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Capitulo 5 - Atitudes dos Professores Face à 

Inclusão/Aprendizagem dos Alunos com NEE  

  

  

5.1. Atitudes dos Professores Face à Inclusão/Aprendizagem dos 

Alunos com NEE  

  

A atitude do professor na sua prática estabelece, na 

investigação educacional recente, importante objeto de estudo. São 

numerosas as investigações em volta das consequências das 

expetativas, dos sentimentos e dos preconceitos que o professor 

evidencia, e que condicionam, ou mesmo determinam, o processo 

ensino e aprendizagem.  

O interesse em conhecer as atitudes reveladas pelo professor 

perante o aluno e aqui, especificamente, do aluno com NEE 

justificase pelo facto das atitudes constituírem fator preponderante no 

processo ensino - aprendizagem. O modo como o professor se 

enfrenta a si próprio e ao ambiente, a sua forma habitual de pensar, 

de sentir e de se comportar são fatores intervenientes na interação 

professor - aluno e, nesta perspetiva, determinante no desempenho 

do aluno.  

Num estudo realizado em Portugal, Castro Silva e Morgado 

(2004) analisaram as convicções do professor de Educação Especial 

sobre os fatores que contribuem para  o sucesso da escola inclusiva.  

Na opinião dos autores as convicções e atitudes do professor 

face à diversidade e heterogeneidade discente jogam um papel 

fundamental na integração dos alunos. Dados empíricos mostram 
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que os professores possuem baixa expetativa em relação ao aluno 

com NEE.  

Castro Silva e Morgado (2004), destacam outros estudos que 

indiciam a aceitação do princípio da inclusão por parte dos 

professores embora não se sintam preparados para a concretizar. 

Estes estudos vêm confirmar o que (Avramidis, 2002) tinha 

constatado. Verificam-se atitudes positivas face ao modelo da escola 

inclusiva, mas a natureza e a austeridade dos problemas dos alunos 

interferem nas atitudes dos professores. No artigo relativo à atitude 

dos professores face à inclusão de alunos com NEE na escola 

regular, (Avramidis et al., 2000), refere que o sucesso das práticas 

inclusivas depende verdadeiramente da atitude positiva do professor 

e acrescenta que os estudos sugerem que a atitude do professor face 

à inclusão é fortemente determinada, pela natureza da incapacidade 

e/ou dificuldades de aprendizagem do aluno.   
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A escola tem como papel primordial, o dever atuar como suporte 

facilitador do desenvolvimento académico, social e formativo dos 

alunos. No entanto, muitas vezes, vemos a escola a excluir os alunos 

pela falta de capacidade de saber trabalhar com eles. Assim, tornase 

pertinente que os professores tenham a oportunidade de realizar 

formação contínua, para promoverem o ensinamento dos 

educandos, com diferentes dificuldades de aprendizagem.  

Segundo Luczynski (2002), um bom professor é aquele que 

consegue alterar a vida de um aluno, no sentido de o motivar para 

uma aprendizagem com sucesso. Todavia um mau profissional pode 

criar barreiras neste processo, assim como, gerar problemas do foro 

emocional e social que se refletirão, no seu desenvolvimento 

biopsicossocial.  

O estudo das dificuldades de leitura e escrita, em geral, e da 

dislexia, em particular, tem suscitado o interesse de psicopedagogos, 

psicólogos, pedagogos, neuropediatras e outros profissionais 

interessados na investigação dos fatores que levam ao sucesso e/ou 

insucesso da aprendizagem e do desenvolvimento.  

Segundo Iak (2004) e Massi (2007), além de outros estudiosos, 

a dislexia representa um grave problema escolar, para o qual todos 

os profissionais da educação estão cada vez mais 

consciencializados. De acordo com Iak (2004), no campo dos 

estudos relativos à dislexia e às suas implicações, poucas são as 

referências sobre os indivíduos que se vêm expostos às possíveis 

limitações decorrentes desse distúrbio. Quem, diariamente, convive 

profissionalmente ou no contexto familiar com alunos disléxicos, 

percebe-se que o insucesso na vida escolar pode dar origem a 

dificuldades noutras esferas das suas vidas. Além das questões mais 

formais, relacionadas com atividades que demandam as habilidades 
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de leitura e de escrita, existem as implicações socioculturais que 

possibilitam, o aparecimento de comprometimentos emocionais.  

Em qualquer sistema educativo as competências da leitura e da 

escrita são consideradas objetivos fundamentais, pois constituem 

aprendizagens de base e funcionam como uma mola impulsora para 

todas as restantes aprendizagens. Assim, possivelmente, uma 

criança com dificuldades nestas áreas poderá apresentar lacunas em 

todas as restantes matérias, o que pode provocar um desinteresse 

cada vez mais acentuado, por todas as aprendizagens escolares 

levando à diminuição da sua autoestima. É aqui que o professor e a 

sua atitude perante o sucesso dos alunos poderá desempenhar um 

papel fundamental.  

No artigo relativo à atitude dos professores face à inclusão de 

alunos com NEE na escola regular, (Avramidis et al., 2000), refere 

que o sucesso das práticas inclusivas depende verdadeiramente da 

atitude positiva do professor e, acrescenta,  

que os estudos sugerem que a atitude do professor face à inclusão é 

fortemente determinada pela natureza da incapacidade e/ou 

dificuldades de aprendizagem do aluno. Castro Silva e Morgado 

(2004) confirmam estes resultados quando referem que, face a 

problemas do foro físico ou sensorial o professor revela uma atitude 

mais positiva, se a questão se coloca ao nível de problemas 

emocionais ou cognitivo, a atitude do professor é mais negativa. As 

crianças com problemas emocionais e de comportamento são, 

potencialmente, mais incitadoras de stresse do que as crianças com 

outro tipo de NEE.  

Avramidis et al. (ibidem) acrescenta que as atitudes mais 

positivas neste processo surgem quando a incapacidade do aluno 

não pretende mudanças significativas, na prática docente, 
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nomeadamente, as dificuldades de aprendizagem leves ou 

moderadas. A elaboração de materiais de apoio específico e a 

descrição de um plano curricular próprio requerem um esforço 

acrescido, mal recebido pelos professores, a que se junta a falta de 

formação nestas áreas. Os professores não se dispõem a 

desenvolver um plano individualizado para uma aula, para um aluno 

que dele necessite. Embora não se verifiquem evidências sólidas, os 

estudos revelam que, tendencialmente, as atitudes mais positivas 

manifestam-se nas professoras, nos professores mais novos, com 

menos anos de experiência e nos professores menos conservadores 

(Avramidis, 2002).  

Tal como Avramidis, também Cook (2007) refere que os 

professores revelam uma atitude positiva face ao conceito, mas 

quando se trata de proceder a ajustes revelam-se mais céticos. E 

sublinha que o professor do ensino regular revela falta de 

experiência, de conhecimento e desresponsabiliza-se face à 

instrução dos alunos com NEE. Verifica-se também resultados mais 

satisfatórios, por parte destes alunos, quando professores promovem 

um maior investimento e atitudes mais inclusivas.  

Burstein (2004) considera que a experiência de práticas 

inclusivas em contexto de sala de aula promove atitudes mais 

positivas face à inclusão de alunos com incapacidade. Os 

professores que foram preparados para trabalhar com dificuldades 

de aprendizagem, expressam atitudes e reações emocionais mais 

favoráveis face à inclusão do que os que não formação na área da 

Educação especial. Este autor corrobora com esta análise quando 

refere que o movimento de práticas inclusivas é potenciador de 

impactos positivos em estudantes, com e sem incapacidade, e nos 

seus professores.  
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Mulvihill et al, (2002) reforça a convicção de que as atitudes e as 

compreensões dos professores estão significativamente 

relacionadas com a aceitação da inclusão. A experiência e o trabalho 

com alunos com NEE estão correlacionados com a perceção positiva 

da inclusão. Os professores afirmam que o trabalho com estes alunos 

consiste  

numa experiência transformadora. Resulta, aqui, a evidência de que 

a influência da atitude no comportamento e do comportamento na 

atitude é bidirecional e multifacetada. Atitudes que promovem a 

inclusão são possíveis numa diversidade de percursos e com base 

numa variedade de processos. Na perspetiva de Mulvihill, o professor 

de todos os níveis de ensino, deveria ser encorajado a desenvolver 

uma variedade de alternativas e promover práticas inclusivas, como 

um caminho a desenvolver atitudes mais positivas para a interação 

numa turma inclusiva.  

Segundo os autores, Castro Silva e Morgado (2004), que as 

atitudes do professor face à inclusão são determinadas pelo estágio 

em serviço e a experiência no ensino de crianças com NEE. A 

experiência e a prática em contextos inclusivos desenvolvem nos 

professores competências profissionais, a perceção destas 

competências e a firmeza no trabalho em turmas heterogéneas. Os 

autores referem, ainda, estudos sobre as expetativas do professor e 

consequente comportamento, e concluem que o desempenho 

académico dos alunos pode ser afetado, pela forma como estes são 

tratados, pelos professores e pelas atitudes que revelam.  

Na opinião dos autores referenciados, e a título conclusivo, 

modificar as crenças dos professores, deverá ser o primeiro passo 

para a mudança do atual método pedagógico. O segundo seria o 

ambiente da escola e aqui especificamente, o trabalho colaborativo 
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e de partilha entre os professores. A este propósito consideram 

provável, que os pensamentos e os sentimentos não sejam 

necessariamente apropriados. Os resultados confirmaram que os 

pensamentos manifestos do professor, se relacionam com os seus 

comportamentos.  

Atitudes claramente positivas enquadram na intenção para uma 

ação positiva e, posturas claramente negativas sustentam um 

objetivo para agir negativamente e reduzem a sua disponibilidade, 

para aumentar a sua experiência no trabalho com o aluno portador 

de NEE.  

Entre 1989 e 1991 foram desenvolvidos vários estudos por Ward 

e Le Dean (1996, cit.in Avramidis, 2000) que referem uma atitude 

mais positiva face à inclusão, do que estudos realizados 

posteriormente. Em 1996, a maioria dos professores referiam 

sentimentos muito negativos face à inclusão e nomeavam aspetos 

que consideravam dificultar o processo como a realidade da turma, a 

dimensão, os recursos desajustados e a desadequada preparação 

dos professores. Questionavam o benefício do processo de inclusão 

para todos os alunos pelo que o autor refere que o acompanhamento 

no contexto é fundamental. A implementação de medidas sem 

acompanhamento pode transtornar a posição para a mudança.  

Assim, sintetizando, é importante salientar a disparidade 

evidente nos vários estudos, entre a atitude de aceitação clara do 

conceito de inclusão, componente  

cognitiva, teórica/conceptual, e a atitude na implementação de 

práticas inclusivas, fortemente intrusivas no que é a prática 

institucionalizada comum à maioria dos profissionais, componente 

comportamental.  
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A alteração dos comportamentos e de formas de fazer requer 

tempo, espírito aberto e disponibilidade para o outro. Neste 

entretanto e numa primeira fase de contato com o diferente, aluno 

com NEE, as atitudes positivas dirigem-se, sobretudo, para o grupo 

mais próximo do aluno padrão, os que não obrigam a grandes 

alterações das práticas, ou seja, as NEE que decorrem de 

incapacidade motora ou sensorial.   
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PARTE II – ESTUDO EMPIRICO   
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Introdução  

  

Este trabalho de investigação tem por tema “ A Escola e a 

Dislexia, uma maneira diferente de aprender”. A partir desta temática 

resolvemos realizar um estudo, centrado numa problemática real nas 

nossas escolas, “A atitude dos docentes face à inclusão de alunos 

com dislexia”. O motivo que nos levou, dentro da temática a “Escola 

e a Dislexia, uma maneira diferente de aprender”, a optar por estudar 

a atitude dos docentes face à inclusão de alunos disléxicos foi porque 

o aluno disléxico aprende a um ritmo diferente, por isso, precisa que 

a escola adeque as suas práticas educativas tendo sempre em conta 

as suas caraterísticas e especificidades. A atitude inclusiva e o papel 

do professor e da escola, consoante seja favorável ou funcione como 

uma barreira, pode ser um fator decisivo para o sucesso ou insucesso 

dos alunos disléxicos.  

Assim, sabendo que os professores são atores diretamente 

implicados e os melhores recursos dentro da sala de aula, este 

estudo centra-se nas atitudes dos professores face a alunos com 

Dislexia. Pretende-se compreender se concordam ou não com a 

inclusão de disléxicos em turmas de ensino regular e quais as 

atitudes que tomam face à inclusão destes alunos e o que os 

diferencia, tendo em conta algumas variáveis.  

O projeto iniciou-se com a definição do problema a ser estudado  

“ a atitude dos professores face à inclusão dos alunos disléxicos no 

ensino regular ” e a população alvo “os professores a lecionar no 

Concelho de Coimbra”, seguindo-se a pergunta de partida “A atitude 

do professor promove a inclusão dos alunos com dislexia?”.  
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Depois de definida a problemática em estudo procedeu-se à 

elaboração do questionário, tendo por base os objetivos definidos 

para que a informação recolhida fosse pertinente para a validação 

das várias hipóteses formuladas. Depois da recolha da informação 

será utilizada a aplicação informática IBM - SPSS (Originally, 

Statistical Package for the Social Sciences, later modified to read 

Statistical Product and Service Solutions) versão 17.0 para efetuar a 

caraterização da amostra, testar as hipóteses iniciais e 

complementar a análise dos dados. Finalmente realizámos uma 

análise crítica dos resultados obtidos, face aos estudos já efetuados 

por outros autores e referenciados, na primeira parte deste trabalho.   
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Capitulo 6 - Metodologia de Investigação   
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Capitulo 6 - Metodologia de Investigação  

  

  

6.1. Identificação do Problema de Investigação  

  

Habitualmente, um trabalho de investigação inicia-se com a 

formulação de um problema, que deve ser equacionado sob a forma 

de uma pergunta e foi isso que fizemos, também neste caso. Para 

Fortin (1996), formular um problema de investigação é definir o 

fenómeno em estudo através de uma progressão lógica de 

elementos, de relações, de argumentos e factos. O problema 

apresenta o domínio, explica a sua importância, condensa os dados 

factuais e as teorias existentes nesse domínio e justifica a escolha do 

estudo.  

O problema de investigação ou pergunta de partida é a primeira 

etapa da elaboração de um trabalho de investigação. A elaboração 

da pergunta tem como finalidade estudá-la e posteriormente 

analisála. Na pergunta, quem investiga vai exprimir, com o máximo 

de clareza, o que procura saber e compreender, como tal é 

necessário que a pergunta esteja corretamente formulada, ou seja, 

não deve suscitar qualquer tipo de dúvida nem ser tendenciosa. Por 

este motivo, Eco (2005) enuncia quatro regras que o investigador 

deve ter em atenção aquando da elaboração do problema, 

nomeadamente:  

1) O tema deve corresponder aos interesses do candidato (quer 

esteja relacionado com o tipo de exames feito quer com as suas leituras 

ou com o seu mundo político, cultural ou religioso);  
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2) As fontes a que recorre devem ser acessíveis, ou seja, devem 

estar ao alcance material do candidato;  

3) As fontes a que recorre devem ser manuseáveis, o que quer 

dizer que deverão estar ao alcance cultural do candidato;  

4) O quadro metodológico da investigação deve estar ao 

alcance da experiência do candidato.  

De acordo com Quivy e Campenhout (2008), a pergunta deve 

ser expressa claramente e para isso deve seguir um conjunto de 

qualidades: “qualidade de exequibilidade, qualidade de pertinência e 

qualidade de clareza”.  

A qualidade de exequibilidade da pergunta implica que quando 

o investigador está a formulá-la a pergunta deverá certificar-se que 

tanto os seus saberes, como os seus recursos, lhes permitirão 

alcançar dados com vista a obter conclusões rigorosas.   
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A qualidade da pertinência tem em conta a demarcação da 

pergunta, ou seja, ao lermos a pergunta tomamos conhecimento do 

tema em estudo. A qualidade da clareza da questão implica que esta 

não levante qualquer tipo de incerteza, a qual, deve ser precisa, 

inequívoca e não deve ser longa nem confusa.  

Para a realização deste projeto formulamos, seguidamente, a 

pergunta de partida para o problema que se pretende estudar e 

depois analisar:  

Questão-Problema: A atitude do professor promove a inclusão dos 

alunos com dislexia?  

  

  

  

6.2. Objetivo do Estudo  

  

Esta investigação visa refletir sobre a atitude dos professores 

perante alunos com dislexia, para assim analisarmos se a sua 

atitude, promove a inclusão destes alunos. Deste modo, para 

compreendermos a atitude dos professores perante alunos 

disléxicos, foi fundamental a formulação de objetivos.  

O propósito deste projeto foi saber se os professores concordam 

e se têm atitudes que promovem a inclusão de alunos com dislexia 

e, comutativamente, saber como essa atitude varia em função do 

género, idade, tempo de serviço, nível de ensino lecionado, nível de 

formação académica, nível de formação na área da educação 

especial.  

Após a análise dos resultados obtidos através do inquérito, 

procuraremos responder à problemática a que nos propusemos.  
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6.3. Levantamento das Hipóteses  

  

Depois da formulação do problema e dos objetivos, é  

obrigatório a formulação das hipóteses, uma vez que estas derivam 

forçosamente da problemática em questão. Para Quivy e  

Campenhout (2008), a elaboração de hipóteses representa um 

papel fundamental na investigação, pois “apresentam-se sob aforma 

de proposições de resposta às perguntas postas pelo investigador”, 

mencionando ainda que qualquer hipótese “confere à investigação 

um fio condutor particularmente eficaz que, a partir do momento em 

que ela é formulada, substitui nessa função a pergunta de partida, 

ainda  

que esta não seja completamente esquecida.”  

Uma hipótese é uma suposição que o investigador faz sobre os 

resultados da pesquisa. Assim sendo, as nossas hipóteses guiarnos-

ão na busca e na procura   
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compreensiva da temática eleita. As hipóteses são a afirmação 

acerca das relações entre as variáveis em estudo. Consoante a fase 

da investigação, estas relações podem estar mais ou menos 

definidas. Um aspeto importante a considerar é que a existência de 

hipóteses, bem como, o seu teste são caraterísticas específicas. 

Deste modo, as hipóteses conduzem-nos na busca e procura 

compreensiva da problemática em estudo.  

Hipótese 1 – Os docentes do género feminino têm uma atitude 

mais favorável, face à inclusão dos alunos com dislexia nas turmas 

do ensino regular, do que os docentes do género masculino;  

Hipótese 2 – Os docentes mais velhos têm uma atitude menos 

favorável, face a inclusão dos alunos com dislexia nas turmas do 

ensino regular, do que os docentes mais novos;  

Hipótese 3 – Os docentes com mais tempo de serviço têm uma 

atitude menos favorável, face à inclusão dos alunos com dislexia nas 

turmas do ensino regular, do que os docentes com menos tempo de 

serviço;  

Hipótese 4 – A atitude dos professores, a exercer funções no 

grupo de Educação Especial, é significativamente mais favorável à 

inclusão dos alunos com dislexia, do que a dos professores a exercer 

funções nos outros níveis de ensino;  

Hipótese 5 - Os docentes com nível de formação académica 

mais elevada têm uma atitude mais favorável, face à inclusão dos 

alunos com dislexia nas turmas do ensino regular, do que os 

docentes com um nível de formação inferior;  

Hipótese 6 – Os docentes com formação na área da educação 

especial têm uma atitude mais favorável, face à inclusão dos alunos 

com dislexia nas turmas do ensino regular, do que os docentes sem 

formação nesta área.  
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6.4. Definição das Variáveis  

  

As variáveis podem ser aspetos observáveis de um facto, 

podendo manifestar modificações em relação ao mesmo ou a outros 

factos.  

As variáveis podem ser qualificadas tendo em conta o caráter 

escalar dos fatores em estudo e segundo a posição que ocupam na 

relação entre as variáveis. Estas podem ser de natureza variada tais 

como, quantitativas (discretas ou contínuas) ou qualitativas, 

unidimensionais, bidimensionais ou pluridimensionais e podem ser 

separadas por várias escalas de medida (nominal, ordinal, intervalar, 

de razão ou de rácio). Podemos também referir que as variáveis de 

um projeto de investigação são classificadas em variáveis 

dependentes ou variáveis independentes. A variável  

independente influencia a variável dependente, no entanto, estas não 

necessitam de estar relacionadas. Assim, a variável dependente 

varia de acordo com a variável independente.  

Numa metodologia de investigação a variável independente é o 

precedente e a variável dependente é o procedente.  

Segundo o acima referido, as variáveis que formulamos para a 

realização deste projeto são as seguintes:  

Variável dependente  

- Atitude dos docentes face à inclusão dos alunos com dislexia nas 

turmas do ensino regular.  
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Variáveis independentes  

As variáveis independentes foram identificadas com base nas 

seis hipóteses direcionais definidas. De seguida apresentamos as 

respetivas variáveis e a sua operacionalização:  

- Género (masculino/feminino);  

- Idade (anos);  

- Tempo serviço (anos);  

- Nível de ensino (1.º ciclo, 2.º ciclo, 3º ciclo, secundário e Educação 

Especial);  

 -Habilitações  académicas dos  docentes 

  (bacharelato,  licenciatura,  pós  

graduação, mestrado e doutoramento);  

- Tipo de formação em Educação Especial (nenhuma, ações de 

formação, pós graduação; mestrado, doutoramento).  

  

  

  

6.5. População e Amostra  

  

Na realização de um estudo é indispensável a utilização de uma  

amostra ou de toda a população, consoante se queira fazer uma sondagem 

ou um senso, respetivamente. Segundo Quivy e  

Campenhout (2008), a população é “o conjunto de elementos 

constituintes de um todo”, enquanto a amostra é um subconjunto da 

população.  

Para Fortin (1996), a população é uma compilação de elementos 

ou de sujeitos que partilham caraterísticas comuns, determinadas por 

um conjunto de critérios. O elemento é a unidade base da amostra, 

junto da qual a informação é recolhida.  

Na realização deste estudo a amostra escolhida engloba 

professores que lecionam ou lecionaram recentemente, nos 

agrupamentos de escolas/escolas não   
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agrupadas  do  concelho  de Coimbra,  que  se   encontra 

 provido  por 12 estabelecimentos/agrupamentos de ensino 

público.  

Assim, optamos por uma amostra de conveniência, visto que os 

questionários foram aplicados a professores que lecionam nos vários 

Agrupamentos de Escolas/Escolas não Agrupadas do concelho de 

Coimbra, nos diversos níveis de ensino.  

  

  

  

6.6. Métodos e Técnicas  

  

De acordo com Quivy e Campenhoudt (2008), determinar qual a 

metodologia a adotar, quantitativa ou qualitativa, depende dos 

objetivos de investigação, do modelo de análise e das caraterísticas 

do campo de análise.  

Neste sentido, pela natureza deste estudo, opta-se pela 

abordagem quantitativa. A metodologia quantitativa visa 

operacionalizar de um modo estandardizado e quantificável o objeto 

de estudo, com o intuito de poder comparar as informações e obter 

 conclusões. Nos  métodos 

  quantitativos  de  investigação, verifica-se a 

predominância do recurso aos modelos matemáticos e estatísticos, 

onde as variáveis em estudo são perfeitamente definidas e dominam 

os cálculos matemáticos e estatísticos. A utilização da metodologia 

quantitativa permite anunciar os resultados do estudo através de 

procedimentos estatísticos, tais como, frequências relativas  

(percentagens), gráficos, médias, modas e medianas.  

Contudo, temos consciência de que os resultados do estudo, não 

podem ser generalizados, pois o estudo insere-se apenas numa amostra 
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da população, caso contrário estaríamos perante a realização de um 

senso e não de uma sondagem como é o caso. Embora consideremos 

que a amostra seja minimamente representativa esta não contempla um 

número elevado de elementos comparativamente ao número total de 

docentes portugueses. No entanto, esperamos contribuir para uma 

melhor compreensão da problemática em estudo.  

Na realização de um estudo, existem várias formas de colher 

informação específica sobre determinado problema. Para Fortin 

(1996), os instrumentos de colheita de dados são úteis para colher 

as informações que fornecerão respostas às questões de 

investigação ou às hipóteses.  

Neste sentido, para a recolha de informação e posterior análise, 

neste trabalho de investigação, recorremos ao inquérito por 

questionário.   
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6.7. Instrumentos de Avaliação  

  

De acordo com Hoz (1985), o questionário “é um instrumento 

para recolha de dados constituído por um conjunto mais ou menos 

amplo de perguntas e questões que se consideram relevantes de 

acordo com as caraterísticas e dimensão do que se deseja observar.”  

Quando um investigador pretende recolher informação sobre um 

determinado tema, o recurso ao questionário é extremamente útil, 

visto que a aplicação de um questionário a um público-alvo, permite 

ao investigador saber quais os conhecimentos, atitudes, valores e 

comportamentos de uma determinada amostra, com o intuito de a 

generalizar.  

Por outro lado, a sua importância também se prende com o facto 

de permitir questionar um elevado número de pessoas, num reduzido 

espaço de tempo.  

Assim, no presente trabalho para a recolha de informação, de 

forma a obter a(s) resposta(s) e compreensão da temática em 

estudo, tornou-se imprescindível a realização de um questionário1. 

Na sua elaboração tivemos em consideração o tema em estudo, para 

que este fosse apresentado de uma forma clara e simples, optamos 

pela elaboração de perguntas de caráter categorizado, que 

posteriormente será aplicado, por administração direta, para ser 

preenchido pelos docentes inquiridos que se encontram a lecionar 

nos diversos Agrupamentos de Escolas/Escolas não Agrupadas do 

concelho de Coimbra.  

Antes da aplicação do questionário é importante realizar uma 

revisão gráfica pormenorizada, de modo a evitar erros ortográficos, 

gramaticais ou de sintaxe, que podem provocar erros ou induções 

nas respostas dos inquiridos, diminuindo, deste modo, a credibilidade 

do questionário por parte destes. Para detetar estas anomalias é 



  
A 

Escola e a Dislexia, uma Maneira Diferente de Aprender  

  85  

fundamental realizar um pré-teste, pois através dele podemos 

analisar as respostas que suscitam mais dúvidas e que possam não 

estar muito claras, dificultando a interpretação do inquirido. Por este 

motivo, realizamos um pré-teste a 10 professores, não havendo 

sugestões para o seu melhoramento. Depois desta análise, que 

serviu de validação do mesmo, o questionário foi aplicado a 90 

docentes.  

O questionário está estruturado em duas partes: a primeira 

delas, composta por nove questões para categorização da amostra 

(operacionalizadas numa escala de dois níveis), diz respeito aos 

dados pessoais e profissionais, (idade, sexo, grau académico, tempo 

de serviço, se possui formação especifica para trabalhar com alunos  

 

dislexia, se já teve alunos disléxicos), enquanto a segunda parte é 

constituída por vinte questões de resposta categorizadas 

(operacionalizadas numa Escala de  

1
Questionário (Apêndice A)  

Likert) que dizem respeito às atitudes dos professores, no que 

concerne ao processo de inclusão de alunos disléxicos no ensino 

regular.  

No questionário usado, neste estudo de investigação, 

recorreuse à utilização de uma escala, com dois níveis para desta 

forma podermos registar uma consonância ou não consonância 

relativamente às questões colocadas, de acordo com a seguinte 

nomenclatura; sim; não e noutras questões recorremos a uma Escala 

Likert, instrumento muito comum em pesquisas de opinião. A forma 

mais frequente é a de uma escala de grau de 

concordância/discordância em relação a uma afirmação proposta, 

como por exemplo “Concordo totalmente (5), Concordo (4), Não 
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concordo/nem discordo (3), Discordo (2) e Discordo totalmente (1)”. 

As mais comuns são as escalas de cinco pontos, podendo no entanto 

apresentar outro número de pontos.  

De seguida, apresenta-se o quadro de polaridade dos itens 

elaborado para o questionário, onde se explicita o conteúdo, a 

redação e a polaridade dos itens.  

  

Quadro 2 - Conteúdo, redação e polaridade dos itens/afirmações  

  

Conteúdo, redação e polaridade dos itens  Polar 

idad 

e  

1  Os alunos com dislexia beneficiam com a sua inclusão 

nas turmas do ensino regular.  

+  

2  O apoio do professor da Educação Especial é essencial 

para a inclusão dos disléxicos na sala de aula do ensino 

regular.  

+  

3  As crianças disléxicas têm dificuldade em memorizar 

sons e letras.  

+  

4  A atenção que requer, os alunos com dislexia, prejudica o 

sucesso dos outros alunos da turma.  

-  

 

5  A inclusão de alunos disléxicos, no ensino regular, 

melhora a sua sociabilização.  

+  

6  O diagnóstico em dislexia só é possível se houver 

problemas de leitura.  

-  

7  A formação contínua de professores na área de 

Educação Especial é importante para o sucesso dos 

alunos com dislexia no ensino regular.  

+  

8  Os alunos com dislexia obteriam mais proveito se fossem 
educados em  
Instituições de Ensino Especial.  

-  

9  Os alunos disléxicos não têm dificuldades em 

converter letras em sons e em palavras.  

-  
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10   O professor  do  ensino regular  deve 

  desenvolver estratégias diferenciadas que 

promovem a inclusão dos alunos com dislexia.  

+  

11  O professor de ensino regular pouco pode fazer para 

contribuir para a aprendizagem dos alunos com dislexia.  

-  

12  Os alunos disléxicos pensam sobretudo em imagens e 

não tanto em palavras.  

+  

13  As aprendizagens académicas dos alunos ditos normais, 

fazem-se mais lentamente devido às dificuldades que 

enfrentam os alunos com  

-  
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  dislexia.    

14  O ritmo de aprendizagem do aluno com Dislexia deve ser 

respeitado, facilitando assim a aprendizagem do grupo 

turma.  

+  

15  A inclusão de alunos com dislexia, no ensino regular, 

obriga à alteração das atividades normais na sala de 

aula.  

-  

16  Os professores devem conceber materiais de apoio aos 

alunos com dislexia.  

+  

17  O ritmo de aprendizagem do aluno com Dislexia deve ser 

respeitado, facilitando assim a aprendizagem do grupo 

turma.  

+  

18  A inclusão dos alunos com dislexia nas turmas de ensino 

regular prejudica o sucesso dos outros alunos da turma.  

-  

19  A omissão de palavras na leitura e na escrita é uma das 

caraterísticas da dislexia.  

+  

20  Os alunos com dislexia não apresentam uma leitura lenta 

e silábica.  

-  

  

  

  

6.8. Ética da Pesquisa  

  

Durante o estudo a ética e os seus procedimentos obrigatórios 

num trabalho de investigação foram sempre cumpridos. As 

identidades dos inquiridos e a dos próprios alunos, cujo estudo se 

inclinava foram sempre protegidas. Existiu em todo o 

desenvolvimento do trabalho um cuidado na elaboração do inquérito, 

no sentido que apenas passasse para o estudo, as informações 

profissionais pertinentes para o mesmo. É de salientar que todos os 

dados e respostas fornecidas pelos inquiridos foram de tratamento 

confidencial, mantendo-se o anonimato.  

Foi ainda elaborado um pedido de autorização 2 para a Direção 

dos Agrupamentos de Escolas/Escolas não Agrupadas do Concelho 
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de Coimbra para a aplicação do inquérito por questionário 

encontrando-se o mesmo em apêndice.  

  

6.9. Tratamento da Informação  

  

Assim que o apuramento dos dados estiver finalizado, estes 

serão submetidos a um tratamento informático. Para tal, recorremos 

à utilização do programa informático IBM - SPSS Statistics versão 

17.0, conforme ficará claro na apresentação dos resultados para a 

elaboração de tabelas, quadros de percentagem de frequência, bem 

como gráficos para uma melhor perceção e visualização das 

percentagens recorrentes do processo.  

  

  

  

 
  

2
Pedido de Autorização (Apêndice B)   



  
A 

Escola e a Dislexia, uma Maneira Diferente de Aprender  

  90  

6.10. Cronograma das Operações  
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ação  
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Capítulo 7- Apresentação e Análise dos Resultados   
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Capítulo 7- Apresentação e Análise dos Resultados  

  

Neste capítulo, procede-se à apresentação e análise dos 

resultados sobre as opiniões dos sujeitos do grupo amostra, o que 

permitirá ter uma visão das suas atitudes, face aos alunos com 

dislexia.  

A informação recolhida foi posteriormente analisada através da 

aplicação informática IBM - SPSS Statistics, versão 17.0, de forma a 

realizar a caraterização da amostra e testar a validação das 

hipóteses iniciais.  

Para o tratamento dos dados recolhidos foi necessário verificar 

que tipo de testes estatísticos (paramétricos ou não paramétricos) se 

iria aplicar. Assim, e perante as caraterísticas da investigação 

recorremos à Escala de Likert (escala ordinal)e como a amostra 

utilizada é considerada significativa, com uma representação de 90 

sujeitos, esta enquadra-se na aplicação dos testes não paramétricos, 

dado que o teste na normalidade apresentou um nível de 

significância inferior a 0,05, nomeadamente, p= 0,000.  

Para as variáveis independentes, operacionalizadas em duas 

categorias foi efetuado o Teste U Mann-Whitney (amostras 

independentes), dado que se queria comparar a média de todo o 

questionário obtida, pelos docentes do sexo masculino com os 

resultados do sexo feminino (dois grupos sem relação entre si), 

fazendo o mesmo para os docentes com formação na área de 

Educação Especial e sem formação nesta área. Para as variáveis 

independentes, operacionalizadas em mais de duas categorias foi 

aplicado o Teste H Kruskal - Walls, dado que se queria comparar a 

média obtida no questionário em mais do que dois grupos não 
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relacionados. Por exemplo em H3 a variável em tempo de serviço e 4 

subgrupos.  

  

  

7.1. Caraterização da Amostra  

  

Na realização deste estudo, a amostra escolhida engloba 

professores que lecionam ou lecionaram recentemente, nos 

agrupamentos de escolas/escolas não agrupadas do concelho de 

Coimbra, que se encontra provido por 12 estabelecimentos de ensino 

público.  

Assim, optamos por uma amostra por conveniência, visto que 

150 questionários foram aplicados a professores que lecionam nos 

vários Agrupamentos de Escolas/Escolas não Agrupadas do 

concelho de Coimbra, nos diversos níveis de ensino. Destes 150 

questionários obtivemos resposta de 90 docentes.  

Tabela 1 - Idade dos Inquiridos  

  

  

  

  Frequen 

cy  

Perce 

nt  

Valid 

Percent  

Cumulati 
ve  
Percen 

t  

Valid  30-39  33  36,7  36,7  36,7  

  40-45  29  32,2  32,2  68,9  

superior a 

45  

28  31,1  31,1  100,0  

  Total  90  100,0  100,0    

  

  

  

Gráfico 1 - Idade dos Inquiridos  
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Podemos verificar, pela tabela 1, quanto à distribuição da idade 

dos elementos da amostra que 33 (36,7%) dos professores encontra-

se entre os 30-39 anos, 29  

(32,2%) estão entre os 40-45 anos e 28 (31,1%) mais de 45 anos. 

Também podemos verificar que o escalão etário onde predomina o 

maior número de investigados é entre os 30 e os 39 anos. Os grupos 

etários entre os 40-45 não apresentam uma diferença significativa 

relativamente ao número de inquiridos com idade superior a 45 anos.   
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Tabela 2 - Sexo dos Inquiridos  

  

  

  

   Frequen 

cy  

Perce 

nt  

Valid 

Percent  

Cumulati 
ve  
Percen 

t  

Vali 

d  

Feminin 

o  

49  54,4  54,4  54,4  

  Masculi 

no  

41  45,6  45,6  100,0  

  Total  90  100,0  100,0    

  

  

  

Gráfico 2 - Sexo dos Inquiridos  
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A tabela 2 carateriza a amostra segundo o género. Podemos  

constatar que o género feminino assume uma predominância 

significativa, representando 54,4 % (N=49) do total dos indivíduos 

inquiridos. Quanto ao género masculino representa 45,6% (N=41) 

docentes da amostra.   
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Tabela 3 - Grau Académico dos Inquiridos  

  

  

  

   Frequen 

cy  

Perce 

nt  

Valid 

Percent  

Cumulati 
ve  
Percen 

t  

Vali 

d  

Bacharelat 

o  

15  16,7  16,7  16,7  

  Licenciatur 

a  

45  50,0  50,0  66,7  

  Mestrado  25  27,8  27,8  94,4  

  Doutorame 

nto  

5  5,6  5,6  100, 

0  

  Total  90  100,0  100,0    

  

  

  

Gráfico 3 - Grau Académico dos Inquiridos  
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Relativamente ao grau académico dos docentes, constata-se, 

pela tabela 3, que 16,7% (N=15) são bacharéis,50% (N=45) são 

licenciados e 27,8% (N=25) têm grau de mestre e 5,6% (N=5) 

docentes possuem doutoramento.  

Tabela 4 - Tempo de Serviço dos Inquiridos  

  

  

  

  Frequen 

cy  

Perce 

nt  

Valid 
Perce 
nt  

Cumulati 
ve  
Percen 

t  

Valid 0-5 anos  8  8,9  8,9  8,9  

  6-15 anos  25  27,8  27,8  36,7  

  16-25 anos  35  38,9  38,9  75,6  
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  100  

mais de 25 

anos  

22  24,4  24,4  100,0  

  Total  90  100,0  100, 

0  

  

  

  

  

  

  

Gráfico 4 - Tempo de Serviço dos Inquiridos  

  

 
  

  

  

Podemos verificar que a composição da amostra, segundo os 

anos de serviço, é variada, sendo que 8,9% (N=8) dos professores 

inquiridos têm menos de 5 anos de serviço, 27,8% (N=25) docentes 

têm entre 6 e 15 anos de serviço, 38,9% (N=35) entre 16 a 25 anos 

de ensino e 24,4% (N=22) têm mais de 25 anos de tempo de 

serviço.   
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Tabela 5 - Nível de Ensino Lecionado pelos Inquiridos  

  

Nível de Ensino Lecionado  

   Freque 

ncy  

Perc 

ent  

Valid 

Percent  

Cumulative 

Percent  

Valid  1º ciclo  8  8,9  8,9  8,9  

  2º ciclo  8  8,9  8,9  8,9  

  3º ciclo  15  16,7  16,7  34,4  

  Secundá 

rio  

29  32,2  32,2  66,7  

  Ed. 

Especial  

30  33,3  33,3  100,0  

  Total  90  100,0  100,0    

  

Gráfico 5 - Nível de Ensino Lecionado pelos Inquiridos  

  

 
  

Constatamos pelos resultados obtidos na tabela 5, que na 

amostra deste estudo os docentes inquiridos exercem funções nos 

diferentes ciclos de ensino sendo que 16,7% (N=15) leciona no 3.º  
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Ciclo, 32,2% (N=29) no Secundário e 33,3% (N=30) são docentes 

da Educação Especial, estes com experiência no acompanhamento 

de alunos com dislexia. É certo que os problemas de dislexia devem 

ser identificados mais precocemente, isto é, ainda no 1.º ciclo, onde 

infelizmente o número de docentes inquiridos não é muito 

significativo, pois a percentagem de docentes inquirida no 1.º e 2.º 

ciclos é igual e corresponde a 8,9% (N=8) por cada ciclo. A 

detenção precoce da dislexia é altamente benéfica para a redução 

do seu impacto.   
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Tabela 6 - Ao Longo da sua Carreira Profissional já Trabalhou com 

Alunos com Dislexia?  

  

  

Já Trabalhou com Alunos com Dislexia?  

  Frequen 

cy  

Perce 

nt  

Valid 

Percent  

Cumulati 
ve  
Percen 

t  

Valid Sim  79  87,8  87,8  87,8  

  Não  11  12,2  12,2  100, 

0  

  Tot 

al  

90  100,0  100,0    

  

  

  

Gráfico 6 - Ao Longo da sua Carreira Profissional já Trabalhou 

com Alunos com Dislexia?  

  

  

 
  

  

  

Podemos analisar, com base na tabela 6, que apenas 12,2%  
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(N=11) dos professores participantes no estudo nunca trabalhou com 

crianças com dislexia, enquanto 87,8% (N=79) afirmam já terem 

lidado com disléxicos, o que se torna também uma mais valia para o 

objetivo do estudo.   
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Tabela 7 - Durante a sua Formação Académica, teve Formação 

Específica na Área da Dislexia?  

  

  

  

Durante a Formação Académica teve Formação 

na Área da  

Dislexia  

   Frequen 

cy  

Perce 

nt  

  

Valid 

Percent 

Cumulati 
  

ve  

  

Percen 

t  

Vali 

d  

Sim  20   22,2   22,2   22,2 

  Nã 

o  

70   77,8   77,8   100,0 

  Tot 

al  

90  100,0   100,0    

  

  

  

  

Gráfico 7 - Durante a sua Formação Académica, teve Formação 

Específica na Área da Dislexia?  
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Através da análise do gráfico 7 podemos verificar que a maioria 

dos respondentes não teve formação na área da dislexia, durante a 

sua formação académica. Por consulta da tabela 7 estes 

correspondem a 77,8% (N=70) docentes. Apenas 22,2% (N=20) dos 

inquiridos teve formação sobre dislexia.  

Tabela 8 - Teve Formação Extracurricular na Área da Educação 

Especial  

  

  

  

  

   Frequen 

cy  

Perce 

nt  

Valid 

Perc 

en T  

Cumulati 
ve  
Percen 

t  

Vali 

d  

Sim  51  56,7  56,7  56,7  

  Não  39  43,3  43,3  100,0  

  Total  90  100,0  100, 

0  
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Gráfico 8 - Teve Formação Extracurricular na Área da Educação 

Especial  

  

 
  

  

Em relação à formação extracurricular na área da Educação  

Especial, analisando a tabela 8, verificamos que 43,3% (N=39) dos 

inquiridos não realizaram formação na área da Educação Especial, 

enquanto 56,7% (N=51) dos mesmos referiram ter realizado 

formação neste âmbito.   
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Tabela 9 - Tipo de Formação na Área da Educação Especial  

  

  

Tipo de Formação em Educação Especial  

    Frequen 

cy  

Perce 

nt  

Valid 

Percent  

Cumulati 
ve  
Percen 

t  

Vali Nenhuma  

d  

39  43,3  43,3  43,3  

  ações de 

formação  

22  24,4  24,4  67,8  

  Pós-graduação  18  20,0  20,0  87,8  

  Mestrado  11  12,2  12,2  100,0  

  Total  90  100,0  100,0    

  

  

Gráfico 9 - Tipo de Formação na Área da Educação Especial  
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Pela análise da tabela 9 verifica-se que a grande maioria 43,3% 

(N=39) dos inquiridos não têm qualquer formação, na área de 

Educação Especial. A frequência de Ações de Formação representa 

24,4% (N=22) dos inquiridos, 20% (N=18) com Pós Graduação, 

12,2% (N=11) com Mestrado.  

7.2. Apresentação e Análise das Hipóteses  

  

  

7.2.1. H1:A atitude dos professores em função do género.  

  

Tabela 10 - Teste U de Mann-Whitney para as Atitudes face 

à Inclusão no Ensino Regular em Função do Sexo  

  

  

Sexo  Classific 

ação 

Média  

U  P  Z  

Feminino 

(n=49)  

54.20  578.00  0.001  -3.46  
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Masculino 

(n=51)  

35.10  

  

Gráfico 10 - Teste U de Mann-Whitney para as Atitudes face 

à Inclusão no Ensino Regular em Função do Sexo  

  

 
  

  

Conforme os resultados da tabela 10, verifica-se que os sujeitos do 

sexo feminino (X=54.2) apresentam uma atitude mais positiva face à 

inclusão, comparativamente, com os sujeitos do sexo masculino 

(X=35.1). Esta diferença é estatisticamente significativa (U=578.00, 

p=0.001).Assim, os resultados dos testes realizados na aplicação 

informática SPSS validam a Hipótese 1 “Os docentes do género 

feminino têm uma atitude mais favorável, face à inclusão dos alunos com 

dislexia nas turmas do ensino regular, do que os docentes do género 

masculino”.   
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7.2.2. H2: Atitude dos professores em função da idade.  

  

Tabela 11 - Teste Kruskal-Wallis para as Atitudes face à 

Inclusão dos Alunos com Dislexia no Ensino Regular em 

Função da Idade  

  

  

Idade  Classific 

ação 

Média  

G 

l  

X2  P  

30-49  

(n=33)  

57. 

88  

2  13.42  0.001  

40-45  

(n=29)  

42. 

78  

Superior a  

45  

(n=26)  

33. 

73  

  

  

Gráfico 11 - Teste Kruskal-Wallis para as Atitudes face 

à Inclusão dos Alunos com Dislexia no Ensino Regular em 

Função da Idade  
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Da  mesma  forma,  existem  diferenças  estatisticamente 

significativas (X2=13.42, p=0.001), nas atitudes face à inclusão para 

cada faixa etária considerada. Observa-se que à medida que a faixa 

etária avança, vai diminuindo a aceitação da inclusão dos alunos 

com dislexia, no ensino regular. Os sujeitos dos 30-49 anos 

apresentam uma maior aceitação face à inclusão dos alunos com 

dislexia, contrariamente, aos professores com idades superiores a 

45 que apresentam uma atitude  menos favorável. Estes resultados 

podem ser observados na tabela 11.   
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Assim validamos a Hipótese 2 – “Os docentes mais velhos têm 

uma atitude menos favorável, face a inclusão dos alunos com dislexia 

nas turmas do ensino regular, do que os docentes mais novos”.  

  

7.2.3. H3:Atitude dos Professores em Função do 
Tempo de Serviço Docente.  

  

  

Tabela 12 - Teste Kruskal-Wallis para as Atitudes face à 

Inclusão dos Alunos com Dislexia no Ensino regular em Função 

do Tempo de Serviço  

  

Tempo de 

serviço  

Classific 

ação 

Média  

gl  X2  P  

0-5 anos  

(n=8)  

71. 

44  

3  17.81  0.000 

6-15  

(n=2 

5)  

52. 

42  

16-25  

(n=35)  

44. 

60  

Mais de  

25  

(n=22)  

29. 

64  

  

  

Gráfico 12 - Teste Kruskal-Wallis para as Atitudes face à 

Inclusão dos Alunos com Dislexia no Ensino Regular em Função 

do Tempo de Serviço  
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Conforme os resultados da tabela 12, verifica-se que os sujeitos 

com mais tempo de serviço têm uma atitude menos favorável face à 

inclusão dos alunos com dislexia no ensino regular, 

comparativamente com os sujeitos com menos tempo de serviço. Os 

professores com tempo de serviço entre os 0 e os 5 anos são os que 

apresentam uma atitude mais favorável, com pontuação média de 

71.44, ao passo que aqueles que trabalham há mais de 25 anos 

apresentam uma atitude menos favorável, com classificação média 

de 29.64. As diferenças observadas nestes quatro grupos são 

estatisticamente significativas (X2=17.81, p=0.00), como podemos 

verificar na tabela.  

Deste modo, pela análise dos testes estatísticos realizados a 

aplicação informática SPSS concluímos que há diferenças 

significativas entre a atitude dos professores em função do tempo de 

serviço, como tal, podemos validar a Hipótese 3  

– “Os docentes com mais tempo de serviço têm uma atitude menos 

favorável, face à inclusão dos alunos com dislexia nas turmas do 

ensino regular, do que os docentes com menos tempo de serviço”.  

  

  

7.2.4. H4: Atitude dos professores em função do nível de ensino  

  

  

Tabela 13 - TesteKruskal-Wallis para as Atitudes face à 

Inclusão dos Alunos com Dislexia no Ensino Regular em Função 

do Nível de Ensino  
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Nível 

de 

Ensin 

o  

Classifica 

ção 

Média  

gl  X2  P  

 

1º Ciclo  

(n=8)  

36.4 

4  

4  26.10  0.000  

2º  

Ciclo  

(n=8)  

34.8 

8  

3º Ciclo  

(n=15)  

56.1 

3  

Secundá 

rio  

(n=29)  

29.5 

0  

Educação  

Especial  

(n=30)  

60.9 

0  
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Gráfico 13 - Teste Kruskal-Wallis para as Atitudes face à 

Inclusão dos Alunos com Dislexia no Ensino Regular em Função 

do Nível de Ensino  

  

 
  

  

  

Verificou-se ainda, que os professores de que lecionam no 3º 

Ciclo, e, no Grupo de Educação Especial, são aqueles que 

apresentam atitudes mais favoráveis à inclusão de alunos com 

dislexia, com pontuações médias de 56.10 e 60.90 respetivamente. 

Por outro lado, os professores que lecionam no Ensino Secundário 

são os que apresentam uma atitude menos positiva face à inclusão, 

conforme os resultados da tabela 13.  

Analisando a mesma tabela, conclui-se que as diferenças, 

citadas anteriormente, são estatisticamente significativas (X2=26.10, 
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p=0.00). Deste modo, pela análise dos testes estatísticos realizados 

na aplicação informática SPSS conclui-se que se valida a hipótese  

4 – “A atitude dos professores, a exercer funções no grupo de 

Educação Especial, é significativamente mais favorável à inclusão 

dos alunos com dislexia, do que a dos professores a exercer funções 

nos outros níveis de ensino”.   
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7.2.5. H5: Atitude dos professores em função da formação 

académica  

  

  

Tabela 14 - Teste Kruskal-Wallis para as Atitudes face à Inclusão 

dos Alunos com Dislexia no Ensino Regular em Função do Grau 

Académico  

  

  

  Classifica 

ção Média  

gl  X2  P  

Bacharelato 

(n=15)  

13.2 

7  

3  41.96  0.000  

Licenciat 

ura 

(n=45)  

42.5 

8  

Mestrado 

(n=25)  

65.5 

4  

Doutorame 

nto 

(n=5)  

68.3 

0  

      

  

Gráfico 14 - Teste Kruskal-Wallis para as Atitudes face à 

Inclusão dos Alunos com Dislexia no Ensino Regular em Função 

do Grau Académico  
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Analisando, os dados da tabela 14, podemos afirmar que 

existem diferenças estatisticamente significativas (X2=41.96, p=0.00) 

nas atitudes face à inclusão de alunos com dislexia no ensino regular, 

em função do grau académico. Sendo que, quanto maior for o grau 

académico, maior a aceitação dos alunos com dislexia no ensino 

regular, ou seja, os professores bacharéis, com pontuações médias 

de 13.27, são os que apresentam um atitude menos positiva, face à 

inclusão destes alunos, contrariamente aos doutorados, com 

pontuações médias de 68.39, apresentam uma  

maior aceitação dos mesmos no ensino regular. Face aos resultados 

obtidos nos testes realizados na aplicação SPSS valida-se a 

hipótese 5 - “Os docentes com nível de formação mais elevada têm 

uma atitude mais positiva, face à inclusão dos alunos com dislexia 

nas turmas do ensino regular do que os docentes com um nível de 

formação inferior”. Na amostra existem diferenças significativas entre 

a atitude dos docentes face à inclusão e o nível de formação dos 

docentes como se pode ver pela observação da tabela 14.  
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7.2.6. H6: Atitude dos professores em função do tipo de formação 

em Educação Especial.  

  

  

Tabela 15 - Teste U Mann-Whitney para as Atitudes face à 

Inclusão dos Alunos com Dislexia no Ensino Regular em Função 

da Formação em Educação Especial  

  

  

Formação 

em EE  

Classifica 

ção 

Média  

Z  U  P  

Sim (n=51)  53.9 

3  

-3.50  564.5 

0  

0.00  

Não (n=39)  34.4 

7  

  

Gráfico 15 - Teste U Mann-Whitney para as Atitudes face à Inclusão 

dos Alunos com Dislexia no Ensino Regular em Função da Formação 

em Educação Especial  
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Tabela 16 - Teste Kruskal-Wallis para as Atitudes face à 

Inclusão dos Alunos com Dislexia no Ensino Regular em Função 

do Tipo de Formação em Educação Especial  

     

Tipo de  Classifica       

formação em 

EE  

ção 

Média  

gl  X 

2  

P  

Nenhuma  

(n=39)  

31.8 

3  

3  35.12  0.000  

Ações de  
Formaç ão 

(n=22)  

39.6 

8  

Pósgraduação 

(n=18)  

64.0 

6  

Mestrado 

(n=11)  

75.2 

3  

  

  

  

Gráfico 16 - Teste Kruskal-Wallis para as Atitudes face à 

Inclusão dos Alunos com Dislexia no Ensino Regular em Função 

do Tipo de Formação em Educação Especial  
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Analisando os dados da tabela 15 conclui-se que existem 

diferenças estatisticamente significativas (U=564.50, p=0.00), nas 

atitudes face à inclusão das crianças com dislexia, entre os 

professores com formação nesta área e os professores que não têm 

formação nesta área, sendo que os que possuem formação em 

Educação Especial têm uma atitude mais favorável face à inclusão 

de alunos com dislexia, com uma classificação média de 53.93.  

Na tabela 16 entre os professores com este tipo de formação, 

existem diferenças estatisticamente significativas (X2=35.12, p=0.00) 

em função do tipo de formação. Podemos afirmar que quanto maior 

for o nível de formação, mais positiva é a atitude face à inclusão de 

alunos com dislexia no ensino regular, sendo que, esta atitude é mais 

favorável nos professores que possuem mestrado em Educação 

Especial, com uma pontuação média de 75.23 e menos favorável 

naqueles que, apenas, frequentaram ações de formação, os quais 

apresentam uma pontuação média de  

31.83 conforme os dados da tabela 16  
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Tabela 17 - Teste U de Mann-Whitney para Amostras 

Independentes para as Atitudes face à Inclusão no Ensino Regular em 

Função de Terem ou não Trabalhado com Alunos com Dislexia.  

  

  

  

“já  

trabalhou 
com alunos  
com  

dislexia?”  

Classifica 

ção Média  

U  P  Z  

Sim (n=79)  46.82  330.0 

0  

0.2  1.28  

Não (n=11)  36.05        

Gráfico 17 - Teste U de Mann-Whitney para Amostras 

Independentes para as Atitudes face à Inclusão no Ensino 

Regular em Função de Terem ou não Trabalhado com Alunos 

com Dislexia  
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Por último, verificou-se que os professores que já trabalharam 

com alunos com dislexia apresentam uma atitude mais favorável à 

inclusão destes, no ensino regular, comparativamente, com aqueles 

que nunca o fizeram. No entanto, não se pode afirmar que esta 

diferença seja estatisticamente significativa (U330.50=1.55, p=0.2), 

conforme os resultados apresentados na tabela 17.  

Assim, da análise dos valores do teste realizado na aplicação  

SPSS pode-se verificar a validação da Hipótese 6 – “Os docentes 

com formação na área da educação especial têm uma atitude mais 

favorável, face à inclusão dos alunos com dislexia nas turmas do 

ensino regular, do que os docentes sem formação nesta área”, 

conforme os resultados apresentados nas tabelas 15, 16 e 17.   
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Capítulo 8- Discussão dos Resultados   
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Capítulo 8 - Discussão dos Resultados  

  

  

Este capítulo é dedicado à discussão dos resultados 

apresentados anteriormente, com o objetivo de uma melhor 

interpretação e compreensão do seu significado. Tem ainda como 

propósito, inferir e estabelecer associações no contexto de estudos 

já efetuados. Logo, o principal objetivo deste estudo é comparar os 

resultados da nossa pesquisa com resultados de investigações 

anteriores, examinando as atitudes dos professores face à inclusão 

de alunos com dislexia nas turmas regulares. Assim, podemos 

constatar, pela análise da tabela 1, que participaram neste estudo 

mais mulheres do que homens, 54, 6% e 45,4% respetivamente, 

sendo que, de acordo com os dados da tabela 2, o escalão etário 

onde predomina o maior número de investigados é entre os 30 e os 

39 anos, 36,7% (N=33). O grupo etário entre os 40-45, corresponde 

a 32,2% (N=29), não apresenta uma diferença significativa 

relativamente ao número de inquiridos com idade superior  a 45 anos, 

31,1% (N=28).  

Quanto à formação inicial, a maioria dos professores inquiridos, 

de acordo com a tabela 3, são maioritariamente licenciados 50% 

(N=45), constata-se que 16,7% são bacharéis, 27,8% (N=25) têm 

grau de mestre e 5,6% (N=5) docentes possuem doutoramento.  

Verificámos através dos resultados obtidos na tabela 4,que a 

amostra deste estudo, segundo os anos de serviço, é variada, sendo 

que 8,9% (N=8) dos  professores inquiridos têm menos de 5 anos de 

serviço, 27,8% (N=25) dos docentes têm entre 6 e 15 anos de 
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serviço, 38,9% (N=35) entre 16 a 25 anos de ensino e 24,4% (N=22) 

têm mais de 25 anos de tempo de serviço.  

De acordo com a tabela 5 os docentes inquiridos exercem 

funções 16,7% (N=15) no 3.º Ciclo, 32,2% (N=29) lecionam no 

Secundário e 33,3% (N=30) são docentes da Educação Especial, 

com experiência no acompanhamento de alunos com dislexia. Os 

problemas de dislexia devem ser identificados mais precocemente, 

para a redução do seu impacto., isto é, ainda no 1.º ciclo, onde 

infelizmente, o número de docentes inquiridos na nossa amostra, não 

é muito significativo, nomeadamente 8,9% (N=8) e no 2.º Ciclo 8,9% 

(N=8).  

Podemos verificar, na tabela 6, que apenas 12,2% (N=11) dos 

professores participantes no estudo nunca trabalhou com crianças 

com dislexia, enquanto 87,8% (N=79) afirmam já terem lidado com 

disléxicos, o que se torna também uma mais valia,   
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para o objetivo do estudo. Pode também depreender-se que as 

nossas escolas convivem diariamente com alunos com esta 

problemática, promovendo a sua inclusão. Através da análise da 

tabela 7 podemos verificar que a maioria dos respondentes não 

teve formação na área da dislexia, durante a sua formação 

académica. Através da consulta desta, os valores correspondem a  

77,8% (N=70) docentes. Apenas 22,2% (N=20) dos inquiridos teve 

formação sobre dislexia. O que demonstra que a grande maioria dos 

docentes inquiridos não está preparada para trabalhar com alunos 

com dislexia. Este aspeto, no nosso entender, remete para a 

formação  inicial  de professores, que 

   provavelmente,  não abordou  questões  

particulares das dificuldades de aprendizagem específicas, com que 

os professores se podem confrontar, ao longo da sua carreira 

profissional. Estes dados levam-nos a concluir que a formação inicial 

de professores, em Educação Especial, está muito limitada e nem 

sempre é uma realidade ao alcance dos interessados. A formação 

inicial é fundamental para o trabalho de qualquer docente, pois é 

nesta fase que lhe são fornecidas as bases, com as quais irá reger 

todo o seu percurso profissional. Ora, se a dislexia é uma realidade 

na Escola, o número de docentes que com ela convive dentro das 

suas salas de aula é bastante alto, o que pensar do Ensino em 

Portugal  

quando a maioria dos docentes não tem formação específica nesta área?  

Assim sendo, Holloway (2000) afirma que “é necessário que as 

universidades e escolas de formação de professores aprofundem a 

qualidade e densidade dos aspetos curriculares relativos ao ensino 

diferenciado e que as escolas e equipas de professores estimulem e 
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apoiem o desenvolvimento profissional do professor” (Holloway, 2000 

in Correia, 2003:84).  

Por outro lado, a formação contínua poderia colmatar algumas 

lacunas iniciais  da formação de professores. No entanto, neste 

campo constámos que, em relação à formação extracurricular na 

área da Educação Especial, tabela 8, 43,3% (N=39) dos inquiridos 

não realizaram formação na área da Educação Especial, 

percentagem muito alta tendo em conta que 87;7% (tabela 6) dos 

docentes inquiridos já lidaram com alunos disléxicos. Enquanto, que 

56,7% (N=51) dos mesmos referiram ter realizado formação neste 

âmbito. Aqui parece pertinente referir que nestes se enquadram os 

docentes de Educação Especial que, na nossa amostra, 

correspondem a 33,3% (N=30) do total dos docentes inquiridos e que 

dada a natureza da sua especialização, abordam a problemática da 

dislexia. Pela análise, da tabela 9 verifica-se ainda que a frequência 

de ações de formação representa 24,4% (N=22) dos inquiridos, 20% 

(N=18) com Pós Graduação, 12,2% (N=11) com Mestrado.  

Neste sentido, a formação contínua dos professores deve ser 

vista como um instrumento fundamental de desempenho profissional, 

tendo em vista o  

aperfeiçoamento, a atualização de conhecimentos, a mudança de 

atitudes, a reflexão sobre as práticas profissionais. A formação de 

professores tem vindo a assumir uma posição de destaque, nas 

discussões relativas às políticas educativas, e é uma preocupação, 

que se evidencia nas reformas que vêm sendo implementadas, na 

Educação. Infelizmente, a amostra utilizada demonstra que os 

docentes inquiridos não satisfazem ainda a necessidade apontada 

por Nóvoa que refere que "a formação contínua de professores 

assume uma importância crucial. Por aqui pode passar um esforço 
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de renovação, com consequências para os programas de formação 

inicial, o estatuto da profissão, a mudança das escolas e o prestígio 

social dos professores" (Nóvoa, 1991: 63-76).  

Na realização deste estudo, sabendo que os professores são 

atores diretamente implicados e os melhores recursos dentro da sala 

de aula, foi nossa intenção  perceber, as atitudes dos professores 

face a alunos com Dislexia. Pretende-se compreender se concordam 

ou não com a inclusão de disléxicos em turmas de ensino regular e 

o que os diferencia, tendo em conta algumas variáveis, 

especificamente, o género, a idade, o tempo de serviço, o nível de 

ensino, as habilitações académicas, o tipo de formação em Educação 

Especial.  

Portanto, analisando a atitude docente em função do género e 

conforme os resultados da tabela 10 verifica-se que os sujeitos do 

sexo feminino (X=54.2) apresentam uma atitude mais positiva face à 

inclusão, comparativamente com os sujeitos do sexo masculino 

(X=35.1). Esta diferença é estatisticamente significativa (U=578.00, 

p=0.001). Logo, os resultados dos testes realizados na aplicação 

informática SPSS validam a Hipótese 1 “Os docentes do género 

feminino têm uma atitude mais favorável, face à inclusão dos alunos 

com dislexia nas turmas do ensino regular, do que os docentes do 

género masculino” e estão de acordo com os resultados obtidos por 

Kowalski e Rizzo (1996), na sequência do estudo realizado, onde 

concluíram que as mulheres têm atitudes mais favoráveis no  

relacionamento com alunos com deficiência, do que os homens. 

Neste sentido, também Avramidis (2002) refere que embora não se 

verifiquem evidências sólidas, os estudos revelam que, 

tendencialmente, as atitudes mais positivas se manifestam nas 
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professoras, nos professores mais novos, com menos anos de 

experiência e nos professores menos conservadores.  

Da mesma forma, conclui-se que relativamente à atitude dos 

professores em função da idade, existem diferenças estatisticamente 

significativas (X2=13.42, p=0.001), nas atitudes face à inclusão para 

cada faixa etária considerada. Constata-se que à medida que a faixa 

etária avança, vai diminuindo a aceitação da inclusão dos alunos com 

dislexia, no ensino regular. Os sujeitos dos 30-49 anos apresentam 

uma  

maior aceitação face à inclusão dos alunos com dislexia, 

contrariamente, aos professores com idades superiores a 45 que 

demonstram uma atitude menos favorável. Estes resultados podem 

ser observados na tabela 11.  

Deste modo, pela análise dos testes estatísticos realizados, com 

a aplicação informática SPSS concluímos que há diferenças 

significativas entre a atitude dos professores em função da sua idade.  

Assim, validamos a Hipótese 2 – “Os docentes mais velhos têm uma 

atitude menos favorável, face a inclusão dos alunos com dislexia nas 

turmas do ensino regular, do que os docentes mais novos”. Estes 

resultados estão de acordo com os estudos realizados por Ward e 

Center (1987),Berryman (1989),e Avramidis (2002) que concluíram 

que os professores mais novos têm uma atitude mais positiva 

relativamente às políticas de inclusão.  

Quanto à atitude dos professores em função do tempo de serviço 

docente verifica-se, conforme a tabela 12, que os sujeitos com mais 

tempo de serviço têm uma atitude menos favorável à inclusão dos 

alunos com dislexia no ensino regular, comparativamente, com os 

sujeitos com menos tempo de serviço. Os professores com tempo de 

serviço entre os 0 e os 5 anos são os que apresentam uma atitude 
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mais favorável com pontuação média de 71.44, ao passo que 

aqueles que trabalham há mais de 25 anos, apresentam uma atitude 

menos favorável, com classificação média de 29.64. As diferenças 

observadas, nestes quatro grupos, são estatisticamente significativas 

(X2=17.81, p=0.00), como podemos verificar na tabela. Da análise 

dos valores do teste realizado na aplicação SPSS pode-se concluir a 

validação da Hipótese 3 – “Os docentes com mais tempo de serviço 

têm uma atitude menos favorável, face à inclusão dos alunos com 

dislexia nas turmas do ensino regular, do que os docentes com 

menos tempo de serviço”.  

Os resultados obtidos estão em concordância com os trabalhos 

efetuados por Ward e Center (1987), Berryman (1989) e Avramidis 

(2002) que demonstram que os professores com menos tempo de 

serviço apresentam atitudes mais favoráveis, relativamente à 

inclusão.  

Verificou-se ainda, que a atitude dos docentes varia em função 

do nível de ensino que lecionam, visto que os professores que 

lecionam no 3º Ciclo, e, no Grupo de Educação Especial, são os que 

apresentam atitudes mais favoráveis à inclusão de alunos com 

dislexia, com pontuações médias de 56.10 e 60.90, respetivamente. 

Por outro lado, os professores que lecionam no Secundário são os 

que apresentam uma atitude menos positiva face à inclusão, 

conforme os resultados da tabela 13. Analisando a mesma tabela, 

conclui-se que as diferenças, citadas anteriormente, são 

estatisticamente significativas (X2=26.10, p=0.00).Deste modo, pela 

análise dos testes estatísticos realizados a aplicação informática  

SPSS conclui-se que há diferenças  

significativas entre a atitude dos professores em função da sua idade.  
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Assim validamos a hipótese 4 - “A atitude dos professores, a exercer 

funções no grupo de recrutamento de Educação Especial, é 

significativamente mais favorável à inclusão dos alunos com dislexia, 

do que a dos professores a exercer funções nos outros grupos de 

recrutamento”.  

Os resultados obtidos estão em uníssono com os estudos 

realizados por Rodrigues (2005), citados por Serralha (2011), em que 

os professores que possuem mais experiência profissional com 

alunos com NEE, apresentam uma atitude mais favorável e positiva 

quanto à sua inclusão, nas turmas das escolas do ensino regular.  

Assim como, os autores Stanovich (1996) e Wood (1998) 

defendem que o trabalho colaborativo entre os professores de 

Educação Especial e do Ensino Regular seria benéfico para a 

inclusão dos alunos. Os professores do Educação Especial, devido à 

sua formação e experiência com alunos com NEE desenvolvem uma 

atitude mais favorável face à inclusão.  

Também foi possível analisar a atitude docente em função da 

formação académica e de acordo comos dados da tabela 14, 

podemos afirmar que existem diferenças estatisticamente 

significativas (X2=41.96, p=0.00) nas atitudes face à inclusão de 

alunos com dislexia no ensino regular, em função do grau académico. 

Sendo que, quanto mais elevado for o grau académico, maior é a 

aceitação dos  alunos com dislexia no ensino regular, ou seja, os 

professores bacharéis, com pontuações médias de 13.27, são os que 

apresentam um atitude menos positiva face à inclusão destes alunos, 

contrariamente aos doutorados, com pontuações médias de 68.39, 

que apresentam uma maior aceitação dos mesmos, no Ensino 

Regular. Face aos resultados obtidos nos testes realizados na 

aplicação SPSS valida-se a hipótese 5 - “Os docentes com nível de 
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formação mais elevado têm uma atitude mais positiva, face à 

inclusão dos alunos com dislexia nas turmas do ensino regular do 

que os docentes com um nível de formação inferior”. Na amostra 

existem diferenças significativas entre a atitude dos docentes face à 

inclusão e o nível de formação destes.  

Os resultados apresentados estão em sintonia com os autores 

Correia (2003) e Rocha (2006), que preconizam que a formação 

inicial devia preparar os docentes,  para a realidade que vão 

encontrar na escola, nomeadamente, ao nível da inclusão de alunos 

com NEE.  

Do mesmo modo, verificámos que existem diferenças 

estatisticamente significativas (U=564.50, p=0.00), nas atitudes face 

à inclusão das crianças com dislexia, entre os professores com 

formação nesta área e os professores que não têm formação nesta 

área, sendo que os que possuem formação em Educação Especial 

têm uma atitude mais favorável face à inclusão de alunos com 

dislexia, com uma classificação média de 53.93.conforme os 

resultados da tabela 15.  

Observa-se ainda que, entre os professores com este tipo de 

formação, existem diferenças estatisticamente significativas 

(X2=35.12, p=0.00) em função do tipo de formação. Podemos afirmar, 

que quanto maior for o nível de formação, mais positiva é a atitude 

face à inclusão de alunos com dislexia no ensino regular, sendo que, 

esta atitude é a mais favorável nos professores que possuem 

mestrado em Educação Especial com uma pontuação média de 

75.23 e menos favorável naqueles que, apenas, frequentaram ações 

de formação, os quais apresentam uma pontuação média de 31.83 

conforme os dados da tabela 16. Por último, verificou-se que os 

professores que já trabalharam com alunos com dislexia apresentam 
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uma atitude mais favorável à inclusão destes, no ensino regular, 

comparativamente, com aqueles que nunca o fizeram. No entanto, 

não se pode afirmar que esta diferença seja estatisticamente 

significativa (U330.50=1.55, p=0.2), conforme os resultados 

apresentados na tabela 17.  

Da análise dos valores do teste realizado na aplicação SPSS 

conclui-se a verificação da validação da Hipótese 6 – “Os docentes 

com formação na área da educação especial têm uma atitude mais 

favorável, face à inclusão dos alunos com dislexia nas turmas do 

ensino regular, do que os docentes sem formação nesta área”.  

Neste sentido, Correia (1999), conclui, que o sucesso da 

inclusão dependerá da formação para professores, que lhes 

permitam adquirir novas competências de ensino, de forma a serem 

mais responsáveis relativamente à problemática das necessidades 

educativas dos seus alunos, tornando-os mais positivos face à 

inclusão.  

Igualmente, Burstein (2004), considera que a experiência de 

práticas inclusivas em contexto de sala de aula promove atitudes 

mais positivas face à inclusão de alunos com dificuldades. Os 

professores que foram preparados para trabalhar com dificuldades 

de aprendizagem, expressam atitudes e reações emocionais mais 

favoráveis face à inclusão, do que os que não tiveram formação na 

área da Educação Especial. Este autor corrobora com esta análise 

quando refere, que o movimento de práticas inclusivas é potenciador 

de impactos positivos em estudantes, com e sem incapacidade, e nos 

seus professores.  

Correia (2005) e Rocha (2006) consideram que a formação 

contínua permite aos professores aumentarem o seu leque de 

conhecimentos e, consequentemente, a escola amplia a resposta a 
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dar aos alunos com NEE, favorecendo a implementação de práticas 

inclusivas cada vez mais sólidas.  

Para Tardif (2002), a formação atual dos professores não deverá  

resumir-se à parte académica,  compreendendo os seus 

conhecimentos, 

   habilidades  e  

competências, provenientes de fontes variadas. Como tal, assiste-se 

a uma diminuição de peso dos conteúdos disciplinares e a uma 

avaliação formativa e certificativa orientada claramente para as 

competências. Ensinar, hoje, consiste mais em conceber, encaixar e 

regular situações de aprendizagem, seguindo os princípios 

pedagógicos ativos construtivistas.   
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Capítulo 9 - Linhas Futuras de Investigação   
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Capítulo 9 - Linhas Futuras de Investigação  

  

  

  

O caminho efetuado até ao momento teve como desígnio, levar 

a uma reflexão que faça alusão, à atitude dos professores perante 

alunos com dislexia, procurando compreender se concordam e 

promovem a inclusão dos mesmos. O ensino de disléxicos é um 

desafio para o qual devemos estar todos preparados. Neste sentido, 

também foi nossa intenção compreender se concordavam com a 

necessidade de formação na área da dislexia.  

A realização deste estudo foi uma experiência gratificante, que 

proporcionou uma visão de um mundo que por um lado, é tão 

diferente e por outro, em tudo semelhante ao nosso!  

O trajeto que acabámos de concretizar conduz-nos não ao fim 

de um percurso, mas sim, ao fim de uma etapa de uma viagem, que 

desejamos continuar numa linha de investigação futura, procurando 

estudar as atitudes dos pais perante os filhos, com dislexia.  

  

  

  

Conclusão  

  

  

O presente estudo de investigação centra-se numa problemática 

real nas nossas escolas – a atitude dos docentes face à inclusão de 

alunos com dislexia.  
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A temática da dislexia tem sido uma problemática de bastante 

interesse para vários investigadores, tendo sofrido, ao longo dos 

tempos, variadíssimas alterações. Uma revisão pela bibliografia mais 

significativa aponta-nos, uma grande diversidade  de opiniões, quer 

em relação à noção de dislexia, quer aos critérios usados para 

classificar eventuais subgrupos de disléxicos.  

A dislexia é um dos termos usados para descrever as 

dificuldades de aprendizagem, que envolvem a linguagem escrita e 

falada. Esta apresenta-se como uma grande dificuldade em aprender 

a escrever, recordar letras, pronunciar palavras e descriminar sons 

específicos de letras. Os alunos disléxicos têm uma caligrafia muitas 

vezes ilegível e uma tendência para trocar letras, mesmo depois de 

terem passado a idade normal, em que isto possa acontecer. É 

também frequente, quando falam, trocarem o sentido e o som das 

palavras.  

À medida que se foi estudando esta problemática, e se 

esclareceram algumas etiologias, foi possível compreender que a 

dislexia não era só um problema grave na leitura, mas também na 

escrita, nas relações espaciais, na obediência a instruções, na 

sequência temporal, na capacidade de memorização, entre outros 

problemas, que afetam os indivíduos disléxicos, no seu quotidiano.  

Por outro lado, a legislação que disciplina a inclusão de alunos 

com dificuldades de aprendizagem nas escolas regulares, sofreu 

transformações, através dos tempos, e conduziram a uma crescente 

responsabilização dessas mesmas escolas,  pela inclusão destes 

alunos numa perspetiva de uma "Escola Para Todos".  

Sabendo que os professores são atores diretamente implicados 

e a sua atitude para com os alunos com NEE, dentro da sala de aula, 

tem um papel importante na tentativa de promover a sua integração 
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e inclusão, no ensino regular, este trabalho pretende apresentar um 

estudo sobre a atitude dos professores face à inclusão de Disléxicos, 

no ensino regular. Desta forma, os resultados obtidos permitem dar 

resposta à nossa questão-problema, bem como, às hipóteses de 

investigação inicialmente formuladas. O seu objetivo principal foi 

descobrir se os professores concordam e se têm atitudes que 

promovem a inclusão dos alunos disléxicos, tendo sido 

superficialmente abordados os conhecimentos que têm sobre esta 

problemática e o que os diferencia, tendo em conta algumas 

variáveis.  

Da análise dos dados constatamos que os docentes inquiridos 

são maioritariamente do sexo feminino, a sua faixa etária é 

diversificada e a percentagem de entrevistados com poucos anos de 

serviço é muito baixa, factos estes que podem ser vistos como uma 

mais valia, no que concerne, à troca de saberes, experiências e maior 

probabilidade de já terem lecionado com alunos disléxicos.  

A maioria dos docentes são favoráveis à inclusão, de alunos com 

dislexia, e já trabalharam com estes alunos, nas turmas de ensino 

regular, o que nos permite depreender que as nossas escolas 

convivem, no seu quotidiano, com alunos com esta problemática, 

promovendo-se a sua inclusão. Porém, estes docentes, na sua 

grande maioria, não realizou formação na área da dislexia durante o 

seu percurso académico, e também não realizaram formação 

extracurricular, numa percentagem bastante elevada, na medida em 

que a dislexia é uma realidade nas nossas escolas. Portanto, 

concluise que o número de docentes que realizou formação na área 

da dislexia é muito reduzido. Esta realidade, no nosso entender, 

demonstra que presumivelmente, a maioria dos docentes da 

amostra, não está preparada para uma prática pedagógica adequada 
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e diferenciada, com vista à promoção de uma aprendizagem 

significativa, para este tipo de alunos.  

Os professores de Educação Especial têm uma atitude mais 

positiva relativamente, à inclusão dos alunos com dislexia, do que os 

professores do Ensino Regular. Não seria de esperar outra realidade, 

já que os professores do Educação Especial têm uma formação 

específica na área deste tipo de ensino, que lhes permite ter uma 

perceção mais realista e positiva face à inclusão.  

Ainda, e em jeito de conclusão, no que diz respeito à inclusão, 

os docentes femininos, mais novos e com menos tempo, com nível 

de formação mais elevado têm, maioritariamente, uma atitude mais 

favorável à inclusão dos disléxicos, no ensino regular.  

Assim, os resultados obtidos estão em concomitância com 

estudos realizados por Castro Silva e Morgado (2004), que indiciam 

a aceitação do princípio da inclusão por parte dos professores, 

embora não se sintam preparados para a concretizar. Estes estudos 

vêm confirmar o que também Avramidis (2002) tinha constatado, em 

que se verificam atitudes positivas face ao modelo da escola 

inclusiva, mas a natureza e a austeridade dos problemas dos alunos, 

interferem nas atitudes dos professores.  

Relativamente, à postura dos docentes face à inclusão de alunos 

com NEE na escola regular, Avramidis et al., (2000), referem que o 

sucesso das práticas inclusivas depende, verdadeiramente, da 

atitude positiva do professor e, acrescentam, que os estudos 

sugerem que a atitude do professor face à inclusão é fortemente 

determinada pela natureza da incapacidade e/ou dificuldades de 

aprendizagem, do aluno.  

Em suma, o inquérito por questionário demonstrou ser uma boa 

ferramenta de ação e de investigação, e para efeitos de futuros 
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estudos com esta problemática, o presente trabalho poderá tornar-se 

relevante, permitindo, por um lado, propiciar aos docentes uma 

revisão da literatura, e por outro, questionarem as suas próprias 

atitudes, no sentido de promoverem a inclusão, no seio das suas 

práticas pedagógicas.   
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