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RESUMO 
 
 
 
A defesa de uma escola inclusiva nos fóruns educacionais, em todo o mundo, tem 
incentivado a adoção de políticas educacionais inclusivas e a prática de inclusão no 
âmbito da escola, de modo que a escolarização de alunos com necessidades 
educacionais especiais em classes comuns já faz parte da realidade dos sistemas 
educacionais. A inclusão escolar no Brasil, todavia, tem sido desenvolvida de forma 
lenta e suscitado inúmeros questionamentos, especialmente quando se trata da 
inclusão de alunos com deficiência mental em níveis de ensino mais elevados. Com 
base nisso e considerando que os estudos e pesquisa sobre o tema, na realidade 
brasileira, centram-se mais na educação infantil e nas séries iniciais do Ensino 
Fundamental, o presente estudo se propôs a analisar a inclusão de uma aluna com 
deficiência mental no Ensino Médio, numa escola da rede estadual , na cidade do 
Natal-RN. Para responder às indagações propostas neste estudo, utilizamos uma 
metodologia de natureza qualitativa, do tipo Estudo de Caso e, para sua realização, 
fizemos uso da entrevista semi-estruturada e da observação livre no ambiente natural 
da escola. Participaram do estudo a aluna com deficiência mental, sua mãe e dois 
segmentos da escola investigada dos quais fizeram parte três profissionais da equipe 
administrativa pedagógica e quatro professores. A análise dos dados obtidos destacou 
a resistência da escola para responder à proposta pedagógica da educação inclusiva, 
aspecto que guarda relação com as especificidades do Ensino Médio, a estrutura 
tradicional do ensino alicerçado sobre a idéia de classe homogênia e a baixa 
expectativa dos educadores em relação às possibilidades de aprendizagem e 
desenvolvimento do aluno com deficiência mental. Além disso, a falta de diretrizes para 
conduzir as adaptações curriculares e pedagógicas fragilizou a ação docente, 
resultando numa malfadada prática de integração escolar. Permeando todos os pontos 
de reflexão suscitados pelo estudo, consideramos que a inclusão de alunos com 
deficiência mental deve centrar-se numa prática pedagógica que rejeite a idéia de 
enquadrar todos os alunos a procedimentos didáticos universais cristalizados pelas 
práticas impostas pela pressão homogeneizadora, encontrando na escola condições 
favoráveis ao desenvolvimento de cada um, mediante os processos de aprendizagens, 
constituídos nas formas de mediação e interação social.    
 
 
 
Palavras-chave: inclusão; deficiência mental; Ensino Médio.   



  

RESUME 
 
 
 
La défense d’une école inclusive dans les forums internationaux du monde entier a 
stimulé l’adoption de politiques éducationnelles d’inclusion et la pratique d’inclusion 
dans les écoles, de sorte à ce que la scolarisation des élèves aux besoins éducatifs 
spéciaux dans les classes comunes est devenue une réalité dans la majorité des 
systèmes d’éducation. Et pourtant, l’inclusion scolaire, au Brésil, avance à pas lents et 
pose d’innombrables questions, notamment quand il s’agit de l’inclusion des personnes 
qui présentent une déficience mentale dans les niveaux d’enseignement plus avancés. 
Basé sur ce fait, et tout en considérant que les études et recherches sur ce thème, au 
Brésil, sont centrées majoritairement sur l’éducation enfantine et les séries initiales de 
l’enseignement fondamental, cette étude se propose d’analyser l’inclusion d’une élève 
ayant une déficience mentale, inscrite dans l’Enseignement Moyen, dans une école 
appartenant au réseau d’enseignement de l’Etat, dans la ville de Natal – RN. Pour 
répondre aux questions proposées dans cette étude nous avons fait appel aux 
méthodologies qualitatives, du genre Etude de Cas, et au cours de sa réalisation avons 
utilisé l’interview demi-structurée et l’observation libre dans l’ambiance naturelle de 
l’école. Ont participé de l’étude, en plus de l’élève qui présentait une déficience mentale, 
sa mère et deux segments de l’école, desquels ont fait partie trois professionnels de 
l’équipe administrative pédagogique et quatre enseignants. L’analyse des données a 
mis en relief la résistence de l’école à répondre au projet pédagogique d’éducation 
inclusive, aspect qui a un rapport très étroit avec les spécificités de l’Enseignement 
Moyen, la structure traditionnelle d’un enseignement basé sur l’idée d’une classe 
homogène, et le bas niveau d’attentes des éducateurs concernant les possibilités 
d’apprentissage et de développement de l’élève handicapée mentale. De surcroît, le 
manque de directives pour conduire les adaptations pédagogiques et du curriculum à 
l’école ont rendu fragile l’action des enseignants, dont le résultat est une pratique 
d’intégration rudement malmenée. Au travers des points de refléxions suscités par cette 
étude, nous considérons que l’inclusion des élèves qui présentent une déficience 
mentale doit être centrée sur une pratique pédagogique qui repousse l’idée de 
soumettre tous les élèves à des procédures universelles cristalisées sur des pratiques 
imposées par les contraintes d’homogénéisation, et qui, contrairement, puisse trouver à 
l’école des conditions favorables au développement de chacun, au travers des 
processus d’apprentissages formés par des instances de médiation et d’interaction 
sociales. 
 
 
 
Mots clés : inclusion ; déficience mentale ; enseignement moyen
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A efetivação do princípio democrático de Educação para Todos e o sucesso da 

escolarização dependem, indubitavelmente, do valor que a sociedade atribui aos 

direitos humanos, do lugar que a educação ocupa na dinâmica social e do papel que 

desempenha para o desenvolvimento humano. 

Nessa perspectiva, a possibilidade de que a expansão das oportunidades 

educacionais se traduza em propostas de Educação para Todos, implica – num mundo 

em mudanças – além da valorização da ciência e da educação, como molas 

propulsoras do progresso econômico, que a educação possa também ser reconhecida 

e valorizada como possibilidade de desenvolvimento para cada um. 

A educação, como condição necessária à democracia, abre, no contexto dos 

sistemas educacionais, a discussão sobre a diversidade humana, colocando em pauta, 

no interior da escola, a reflexão de como lidar com a diferença. No contexto 

educacional, a atenção à diversidade é um princípio comprometido com a igualdade, 

conferindo a todos os alunos o direito de realizarem as aprendizagens fundamentais 

para o seu desenvolvimento e socialização (BRASIL, 2000). Nesse sentido, assumir a 

diversidade implica, entre outros aspectos, numa “[...] virada profunda nos modos 

convencionais de pensar e fazer educação, política e reforma educativa, tanto nacional 

como internacionalmente, tanto dentro como fora do sistema escolar” (TORRES, 2001, 

p. 81). 

Assumir esse processo de mudança traz a necessidade de se pensar os 

caminhos até então percorridos no que diz respeito à educação das pessoas com 

deficiência, com base em três paradigmas – o da exclusão, o da integração e o da 

inclusão – determinados historicamente pelas atitudes da sociedade diante da 

deficiência. 

A rejeição por parte da sociedade à pessoa com deficiência determinou, ao longo 

do tempo, padrões de exclusão ou de isolamento, culminando em práticas segregativas 

em ambientes restritivos – asilos, escolas especiais, hospitais psiquiátricos, entre outros 
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– deixando essas pessoas à margem da sociedade e do convívio com os cidadãos 

considerados normais. 

Opondo-se a esse modelo excludente de sociedade e reivindicando igualdade 

social, surge o modelo da integração. Na prática, esse movimento assumiu um sentido 

unilateral, ficando reduzida sua inserção social ao esforço individual da pessoa com 

deficiência. Desse modo, foi reservada à pessoa com deficiência a capacidade de 

adaptar-se aos padrões sociais vigentes, mantendo-se, dessa forma, a prática social da 

discriminação e do preconceito, uma vez que a estrutura social não procurou se 

modificar para facilitar o acesso dessas pessoas aos recursos disponíveis na sociedade 

(MARQUES; MARQUES, 2006). 

Nesse contexto, a integração escolar teve o mérito de trazer para o debate as 

possibilidades de escolarização do aluno com deficiência. No entanto, seguindo as 

mesmas diretrizes da integração social, designou como integração escolar a inserção 

física do aluno numa turma de ensino regular, sem discutir no contexto da escola, o que 

seria necessário para trabalhar com a diversidade de estilos de aprendizagem, 

condições e formas de aprender. 

Apesar de denunciar as práticas discriminatórias e reivindicar a igualdade social, 

já no final da década de 80, a prática da integração, nos moldes como foi 

implementada, mostrou-se ineficaz, pois ao 

 

 

[...] mesmo tempo que alguns são “aceitos”, a estrutura social da 
segregação é mantida inabalável, e pior, seu sentido é ainda mais 
reforçado pela “prova concreta” da incapacidade de inserção 
apresentada pelos próprios portadores de necessidades especiais 
“fracassados” no seu empreendimento pessoal de inserção. As 
instituições devem ser mantidas, pois há quem necessite delas 
(MARQUES; MARQUES, 2006, p. 248). 

 

 

Situando-se na perspectiva de uma sociedade democrática, surge o movimento 

pela educação inclusiva, influenciado pelas políticas internacionais, que defendiam o 

direito à educação para todas as pessoas. A educação como direito de todos tem se 

configurado como um ganho político inegável, merecendo destaque a “Conferência 
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Mundial sobre Educação para Todos”, realizada em Jomtien, na Tailândia, em 1990. 

Reafirmando os princípios acordados nessa Conferência, em 1994, em Salamanca, na 

Espanha, foi assinado pelos governos e organizações não-governamentais ali 

representados um documento conhecido como a “Declaração de Salamanca”, 

oficializando a inclusão no campo da educação. 

Constam, nessa declaração, os princípios norteadores da inclusão escolar, 

política e educação para pessoas com necessidades educacionais especiais. O direito 

à educação e o reconhecimento de que, independentemente das suas dificuldades e 

diferenças, todas as pessoas devem aprender juntas, incentivam as escolas a procurar 

 

 

[...] reconhecer as diferentes necessidades de seus alunos e a elas 
atender; adaptar-se aos diferentes estilos e ritmos de aprendizagem das 
crianças e assegurar um ensino de qualidade por meio de um adequado 
programa de estudos, de boa organização escolar, criteriosa utilização 
dos recursos e entrosamento com suas comunidades. Deveria ser, de 
fato, uma contínua prestação de serviços e de ajuda para atender às 
contínuas necessidades especiais que surgem na escola (BRASIL, 
1994, p. 23). 

 

 

Nesse sentido, a educação inclusiva se contrapõe ao paradigma tradicional da 

organização do sistema educacional, direcionado por políticas especiais para pessoas 

com deficiência definidas no modelo  de segregação e de integração. Esse período de 

transição entre a concepção educacional da integração para a inclusão, de acordo com 

Dutra e Griboski (2006, p. 19), coincide 

 

 

[...] com fatores contemporâneos que colocam a competitividade e a 
efetividade da escola sob a ótica do domínio de conteúdos e 
desvalorizam outros saberes, excluindo grande parte de seus alunos, 
enquanto deveriam ser construídas estratégias de desenvolvimento das 
potencialidades dos alunos e experiências democráticas de 
aprendizagem em todas as escolas. 
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As escolas, nessa perspectiva, devem refletir não só em relação a alguns 

aspectos teóricos, mas também sobre a prática vivencial – imposta pela realidade 

institucional. Para avançar numa pedagogia que caminhe em direção à inclusão, é 

preciso colocar a aprendizagem como o centro das atividades e o sucesso dos alunos 

como a meta da escola, independentemente do desempenho de cada um. Assim, o 

sentido do acolhimento de todos os alunos não é o da aceitação passiva das suas 

possibilidades individuais de aprendizagem, uma vez que as escolas existem para 

formar as novas gerações, e não apenas alguns de seus membros, os mais 

privilegiados social, cultural e intelectualmente (MANTOAN, 2001).  

No contexto educacional brasileiro, apesar de estar determinada pela 

Constituição Federal de 1988 e contemplada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, n° 9.394/96, a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais 

na escola regular ainda provoca inúmeros questionamentos e, de certa forma, muitas 

resistências do sistema de ensino tradicional. Além disso, na realidade educacional 

brasileira, os estudos e pesquisas sobre educação inclusiva centram-se mais no Ensino 

Fundamental, enquanto que, no Ensino Médio, a inclusão escolar, em especial do aluno 

com deficiência mental, tem sido pouco investigada. 

Com base nas reflexões aqui expostas, e movido pelas controvérsias que 

envolvem a inclusão do aluno com deficiência mental nas escolas regulares, este 

estudo se propôs a investigar a inclusão de uma aluna com deficiência mental no 

Ensino Médio, em uma escola estadual na cidade do Natal/RN, buscando contribuir e 

incentivar o debate sobre a educação de pessoas com deficiência mental, em níveis de 

ensino mais elevados. 

Assim sendo, passamos a expor o modo como esse estudo foi organizado, 

fazendo uma síntese dos quatro capítulos que o compõem. 

No primeiro capítulo, justificamos os motivos que nos levaram a investigar, 

dentro do campo da educação, o processo de inclusão de uma aluna com deficiência 

mental no Ensino Médio. Situamos a natureza qualitativa da pesquisa, a escolha do 

método Estudo de Caso, assim como descrevemos as etapas da pesquisa e os 

procedimentos adotados. Contextualizamos, também, a escola campo da investigação 

e apresentamos os sujeitos participantes do estudo. 
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No segundo capítulo, realizamos uma breve discussão sobre alguns conceitos, 

que consideramos importantes para compreender a educação inclusiva, e situamos, 

também, o Ensino Médio no contexto da política educacional brasileira, assim como as 

características mais gerais desse grau de ensino. 

No terceiro capítulo, contextualizamos as concepções de deficiência mental 

historicamente determinadas pelas sociedades, buscando compreender as 

conseqüências da terminologia empregada, ao longo dos tempos, em relação às 

pessoas com deficiência. Destacamos, também, as contribuições da Teoria 

Psicogenética e da abordagem Psicológica Histórico-Cultural, especialmente os estudos 

de Inhelder e de Vygotsky, constituindo-se como marco teórico para subsidiar a análise 

dos dados, para melhor compreender a deficiência mental e as possibilidades de 

escolarização das pessoas com déficit cognitivo. 

No quarto capítulo, analisamos as falas dos sujeitos em consonância com o 

referencial teórico adotado em nosso estudo, em relação aos seguintes aspectos: a 

escola frente à inclusão; a percepção dos educadores sobre o aluno com deficiência 

mental; o ensinar e o aprender e a especificidade do Ensino Médio. 

Como muitas vezes acontece no final de uma pesquisa, ao fazermos as últimas 

considerações, temos a sensação de que muito foi dito, mas também temos a certeza 

de que há, ainda, muito a se dizer. O encontro do que é próprio ao contexto nos dá a 

real dimensão da complexidade do estudo e de como é pertinente buscar o diverso – 

propor o diferente – diante de uma estrutura tradicional que teima em não mudar, 

legitimando, através de suas ações, a formação ideológica da exclusão. Por outro lado, 

pontuamos que o conhecimento determinista sobre a deficiência e o modelo de 

educação tradicional vem perdendo, diante da proposta da educação inclusiva, o seu 

espaço. Com base nisso, não apresentamos conclusões definitivas, pelo contrário, 

desejamos avançar em novas leituras para poder apresentar outros caminhos e 

continuar motivados a promover a reflexão sobre as condições relativas à qualidade do 

ensino e da permanência do aluno com deficiência mental na escola. 
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2 A PESQUISA 

 

 

Minha segurança não repousa na falsa suposição de que sei tudo, de 
que sou o “maior”. Minha segurança se funda na convicção de que sei 
algo e de que ignoro algo a que se junta a certeza de que posso saber 
melhor o que já sei e conhecer o que ainda não sei. Minha segurança se 
alicerça no saber confirmado pela própria experiência de que, se minha 
inconclusão, de que sou consciente, atesta, de um lado, minha 
ignorância, me abre, de outro, o caminho para conhecer (PAULO 
FREIRE). 

 

 

2.1 JUSTIFICATIVA PESSOAL E CONFIGURAÇÃO DO PROBLEMA 

 

O desejo de realizar esse estudo na área específica da educação de pessoas 

com deficiência mental está relacionada a nossa prática psicopedagógica, atividade 

profissional exercida no Serviço de Psicologia Aplicada (SEPA), da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte e ao fato de, nos últimos anos, participarmos da Base 

de Estudos e Pesquisas sobre Educação de Pessoas com Necessidades Especiais, na 

condição de pesquisadora colaboradora. Os encontros semanais da Base, voltados 

para reflexões teóricas, discussões sobre casos específicos de inclusão escolar e 

pesquisas dentro da temática, nos têm motivado a contribuir, de forma mais efetiva, ou 

seja, mais compromissada com a pesquisa, numa área que, embora faça parte da 

educação, ainda é vista por boa parcela da comunidade em geral como se estivesse à 

parte da mesma. 

Tais atividades têm nos oportunizado conhecer alunos inseridos no ensino 

regular com problemas dos mais variados: epilepsia, déficit de atenção e hiperatividade, 

deficiências físicas, mentais, visuais e auditivas e também com quadros psíquicos 

graves. Em visitas às escolas e nos encontros com pais e docentes, atividades exigidas 

à prática psicopedagógica, temos nos deparado com indagações do tipo: “por que esse 

aluno não pára na sala de aula?” ; “às vezes eu acho que esse aluno não aprende nada 
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dos conteúdos trabalhados, como fazer para ajudá-lo?” ; “por que meu filho não gosta 

mais da escola?” ; “por que meu filho não respondeu a nenhuma questão das provas?” 

Em nosso fazer profissional, temos observado que a prática da educação 

inclusiva tem mostrado, em muitos casos, bons resultados na etapa da Educação 

Infantil aos primeiros anos do Ensino Fundamental. No entanto, temos constatado que, 

a partir do sexto ano, há uma “quebra” nessa prática, que – na maioria dos casos – 

resulta em alunos desmotivados, pais descontentes, professores sem “rumo”. 

Tal fato nos motivou a investigar, dentro de uma grande variedade de opções da 

educação inclusiva, como vem se processando a inclusão de alunos com deficiência 

mental no Ensino Médio, uma vez que a inclusão de alunos com déficit cognitivo em 

uma classe de ensino regular, especialmente em níveis de ensino mais complexos, 

representa a tentativa de incluí-lo em um grupo, cujo ensino foi e continua sendo 

alicerçado sobre a idéia de individuo racional, condicionada pelo ideal de classe 

homogênea. 

Diante disso, reconhecemos que a nossa experiência, junto ao aluno com 

necessidades educacionais especiais, instiga-nos a perguntar em que condições a 

escola vem trabalhando os processos de ensino e aprendizagem desse aluno, como 

esse aluno vem experienciando o cotidiano escolar, sua participação e nível de 

satisfação em atividades escolares e experiências de aprendizagem. 

Entendemos que vários determinantes entrariam em jogo nesse processo de 

escolarização: o próprio aluno, sua família, a escola, os educadores, os colegas e o 

meio social em que está inserido. Sendo assim, a questão central do nosso estudo foi 

tomando forma, qual seja, analisar como vem se processando a inclusão de uma aluna 

com deficiência mental no Ensino Médio, considerando que diferentes fatores intervêm 

nesse processo. 

Assim, tomando como referência que, em um processo de inclusão não há uma 

causa, mas uma circularidade de causas que podem convergir para facilitar ou dificultar 

o processo de ensino e aprendizagem, precisávamos conhecer o ambiente natural da 

escola, campo da pesquisa, e, com base nas falas dos sujeitos participantes do estudo, 

de uma forma mais específica: conhecer como uma escola pública se preparou para 

responder às necessidades educacionais especiais de uma aluna com deficiência 
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mental no Ensino Médio; analisar a percepção dos professores sobre a aluna com 

deficiência mental e sua inclusão no ensino regular; refletir sobre as práticas de ensino 

empreendidas no tocante ao favorecimento da aprendizagem acadêmica; refletir sobre 

as formas de relacionamentos vividos por essa aluna nas experiências do cotidiano 

escolar e seu nível de satisfação nas situações de ensino-aprendizagem. 

 

 

2.2 TIPOLOGIA DA PESQUISA 

 

Para atender às indagações propostas nesse estudo, cujo foco centra-se na 

inclusão de uma aluna com deficiência mental no Ensino Médio, adotamos uma 

metodologia de natureza qualitativa, uma vez que essa abordagem atende às nossas 

expectativas em relação à compreensão da realidade pesquisada, considerando, 

principalmente, a complexidade dos fenômenos sociais e educativos inseridos na 

problemática. Para Chizzotti (1998, p. 79), a abordagem qualitativa parte do 

 

 

[...] fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o 
sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo 
indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. O 
conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, conectados por 
uma teoria explicativa; o sujeito-observador é parte integrante do 
processo de conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes 
um significado. O objeto não é um dado inerte e neutro; está possuído 
de significados e relações que sujeitos concretos criam em suas ações. 

 

 

Tal perspectiva, também encontra respaldo em Pérez Gómez (1998, p. 102) 

quando afirma que, na investigação educativa, o modelo qualitativo “[...] se preocupa 

fundamentalmente em indagar o significado dos fenômenos educativos na 

complexidade da realidade natural na qual se produzem”, o que se aplica à natureza de 

nossa investigação.  

Além disso, as pesquisas que se utilizam da abordagem qualitativa 
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[...] possuem a facilidade de poder descrever a complexidade de uma 
determinada hipótese ou problema, analisar a interação de certas 
variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos 
experimentados por grupos sociais, apresentar contribuições no 
processo de mudança, criação ou formação de opiniões de 
determinados grupos e permitir, em maior grau de profundidade a 
interpretação das particularidades dos comportamentos ou atitudes dos 
indivíduos (OLIVEIRA, 1997, p. 117). 

 

 

Nessa perspectiva, as propostas de natureza qualitativa são as que melhor se 

adequam com as características da nossa investigação e com as perspectivas teóricas 

que sustentam nossas análises. Desse modo, em sintonia com esses fundamentos, 

optamos pelo método de Estudo de Caso, considerando ser esse o que nos parece 

mais compatível com os objetivos da investigação, definido, segundo Chizzotti (1998, p. 

102), como uma 

 

 

[...] caracterização abrangente para designar uma diversidade de 
pesquisas que coletam e registram dados de um caso particular ou de 
vários casos a fim de organizar um relatório ordenado e crítico de uma 
experiência, ou avaliá-la analiticamente, objetivando tomar decisões a 
seu respeito ou propor uma ação transformadora. 

 

 

Nessa mesma direção, conforme sublinham Triviños (1987); Ludke e André 

(1996), o Estudo de Caso distingue-se dos demais métodos por enfatizar a 

singularidade do estudo e analisá-lo aprofundadamente, o que condiz com a proposta 

da nossa pesquisa. 

Sendo assim, a escolha desse método justifica-se pela ênfase dada à 

singularidade do estudo, assim como pelo fato de possibilitar ao pesquisador “[...] reunir 

o maior número de informações detalhadas, por meio de diferentes técnicas de 

pesquisa, com o objetivo de aprender a totalidade de uma situação e descrever a 

complexidade de um caso concreto” (GOLDENBERG, 1998, p. 33-34). Nesse sentido, 

valendo-se de alguns instrumentos de pesquisa, buscamos estudar em profundidade a 
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inclusão de uma aluna com deficiência mental, numa sala de aula regular do Ensino 

Médio. 

 

2.2.1 Instrumentos e procedimentos usados na construção dos dados 

 

Considerando que a pesquisa qualitativa não tem como eixo de análise os 

aspectos puramente quantitativos, mas procura analisar o significado dos fenômenos 

na realidade na qual se produzem, buscamos utilizar, para o desenvolvimento do 

Estudo de Caso, dois instrumentos de pesquisa: a observação livre e a entrevista semi-

estruturada. 

Optamos pela observação livre, por ser esta uma das técnicas usualmente 

empregada na pesquisa qualitativa e pelo fato dessa consistir em registrar os fatos da 

realidade, sem que o pesquisador precise fazer perguntas diretas, ter um planejamento 

e um controle previamente elaborados (MARCONI; LAKATOS, 1996). 

Sabemos, no entanto, ser essa uma das situações mais difíceis para o 

pesquisador quando estuda um fenômeno inserido em um contexto da vida real, com 

características próprias, o que leva à compreensão de que  

 

 

[...] ‘observar’, naturalmente, não é simplesmente olhar [...] observar um  
‘fenômeno social’ significa, em primeiro lugar, que determinado evento 
social, simples ou complexo, tenha sido abstratamente separado de seu 
contexto para que, em sua dimensão singular, seja estudado em seus 
atos, atividades, significados, relações etc. Individualizam-se ou 
agrupam-se os fenômenos dentro de uma realidade que é indivisível, 
essencialmente para descobrir seu aspectos aparenciais e mais 
profundos, até captar, se for possível, sua essência numa perspectiva 
específica e ampla, ao mesmo tempo, de contradições, dinamismos, de 
relações etc (TRIVIÑOS, 1987, p. 153). 

 

 

Nessa perspectiva, visando conhecer o processo de inclusão e as condições 

como esse se organizou na realidade da escola, sentimos a necessidade de um contato 

direto com o cotidiano estudado, a fim de conseguir uma melhor compreensão e 

interpretação do processo de inclusão empreendido. 
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Nesse sentido, fazendo uso do ambiente natural da escola como fonte de dados, 

a observação transcorreu tendo presente, conforme orienta Triviños (1987), dois 

importantes aspectos de natureza metodológica: a amostragem de tempo e as 

anotações de campo. 

Assim, consideramos que a ação de observar constitui-se num elemento 

fundamental da pesquisa, uma vez que, de acordo com Ludke e André (1996, p. 26), 

“[...] na medida em que o observador acompanha in loco as experiências do sujeito, 

pode tentar apreender a sua visão de mundo, isto é, o significado que ele atribui à 

realidade que o cerca e às suas próprias ações”. 

Em decorrência de estarmos diante de uma escola que, pela primeira vez, 

vivenciava a experiência de inclusão de uma aluna com deficiência mental, percebemos 

que a nossa presença, nos primeiros dias, provocou entre os educadores expectativas 

de que pudéssemos contribuir de maneira sistemática com estudos relativos à inclusão 

escolar e, especialmente, sobre a inclusão do aluno com deficiência mental. Esse fato 

nos levou a esclarecer, mais uma vez, a intencionalidade da nossa pesquisa e deixar 

claro que, durante o período de observações e entrevistas, não poderíamos intervir no 

ambiente educativo, haja vista que tal intervenção poderia prejudicar a compreensão e 

interpretação do fenômeno estudado. 

Essa atitude tinha como base as contribuições de Ludke e André (1996, p. 27), 

quando afirmam que, quando o pesquisador se envolve de maneira significativa no 

processo educacional, poderá ocorrer “[...] uma visão distorcida do fenômeno ou uma 

compreensão parcial da realidade”, comprometendo os resultados do estudo, 

particularmente no caso da nossa investigação, já que essa não se enquadrava no tipo 

pesquisa-ação ou pesquisa colaborativa. Contudo, percebemos a solicitação daqueles 

profissionais como uma necessidade da escola e comprometemos-nos com os 

educadores de retornar à escola, após a conclusão do estudo, para compartilhar e 

refletir sobre os nossos resultados e sobre a educação inclusiva. 

Após explicitar o objetivo da pesquisa para aqueles educadores que ainda 

tinham dúvidas e esclarecer a necessidade da observação no ambiente da escola, a 

nossa presença foi gradativamente percebida como natural, despertando nos 

professores maior interesse em contribuir com o estudo. 
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Assim, a observação transcorreu semanalmente e em dias alternados, no turno 

matutino, horário em que estudava a aluna com deficiência mental. Teve duração média 

de duas horas em cada dia de observação, totalizando vinte dias de observação 

durante o período compreendido entre agosto de 2005 e fevereiro de 20061. Foram 

realizadas observações nas salas de aula dos professores entrevistados, quais sejam 

de Português, Matemática, Química e Geografia e, também, no período do intervalo 

(recreio). 

Nos dias em que ocorreram as observações, procurávamos chegar cedo, antes 

do início das aulas, e permanecíamos na escola até o término do intervalo. Os 

professores eram assíduos e cumpriam com os horários das aulas. Esse é um dado 

importante, porque em muitas escolas é comum a falta de professores de Química, 

Física e Biologia, porém, naquela realidade, a escola contava com seu quadro docente 

completo. 

Na hora do intervalo, os docentes dirigiam-se à sala dos professores, onde era 

oferecido um lanche (café e biscoitos). Laura2, a aluna alvo do nosso estudo, não 

participava do intervalo junto com os colegas no pátio da escola, ficava sempre na sala 

dos professores ou na sala de vídeo (convém esclarecer que a professora responsável 

por essa sala era mãe de uma amiga sua). 

Na turma em que Laura foi incluída estudavam trinta e cinco alunos. O critério 

para a formação da turma era o número de alunos matriculados, distribuídos 

proporcionalmente no número de turmas do 1° ano. A disposição do espaço físico foi 

organizada com o intuito de que os alunos prestassem atenção nas explicações 

ministradas pelo professor. Assim, a organização da sala de aula tinha como centro o 

professor, a quem cabia tomar as iniciativas e direcionar o processo pedagógico. As 

observações, nas salas de aulas, transcorreram de acordo com a disponibilidade de 

horários das aulas dos professores. 

Constatamos, no decorrer da investigação, que as anotações de campo ou o 

registro das observações foram fundamentais para complementar as informações 

coletadas através das entrevistas, uma vez que o contato direto e constante com o 

                                                 
1 Devido à greve dos profissionais de educação da rede estadual de ensino, ocorrida no ano de 
2005, o segundo semestre estendeu-se até fevereiro de 2006. 
2 Nome fictício para preservar sua identidade. 
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cotidiano escolar possibilitou observar como os profissionais daquela escola encaravam 

as questões que foram focalizadas pelo estudo. 

Assim, o diário de campo constituiu-se como instrumento da maior importância, 

cujas anotações buscaram atingir o máximo de fidelidade na descrição da situação 

observada, embora saibamos que, como afirma Triviños (1987, p. 155), “[...] nunca, 

verdadeiramente, seremos capazes de uma descrição perfeita, única, do fato”. 

Paralelamente às observações, foram realizadas entrevistas com os sujeitos 

participantes do estudo. A escolha desse instrumento relacionou-se com a natureza da 

pesquisa e por considerarmos que “[...] uma entrevista não se refere a um produto 

verbal e transcrito, mas a um processo de coleta que envolve interação social” 

(MANZINI, 2006, p. 371). Sendo assim, a entrevista deverá ser considerada como um 

instrumento de pesquisa que vai além de uma técnica de coleta de dados. Nesse 

sentido, o referido autor afirma que 

 

 

[...] a entrevista é mais do que isso, ou seja, entrevista significa envolver-
se em um processo de interação, significa interagir [...] Dessa forma, a 
entrevista pressupõe a existência de pessoas e a possibilidade de 
interação social (MANZINI, 2006, p. 369). 

 

 

Com base nesse pressuposto, optamos pela entrevista semi-estruturada, uma 

vez que essa permite a flexibilidade das perguntas direcionadas aos entrevistados, 

favorecendo o diálogo e porque esta “[...] ao mesmo tempo que valoriza a presença do 

investigador, oferece todas as perspectivas possíveis para que o informante alcance a 

liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação” (TRIVIÑOS, 

1987, p. 146). 

Nessa perspectiva, para a elaboração dos roteiros das entrevistas, partimos de 

certas perguntas básicas ou fundamentais, fruto das teorias que embasam a nossa 

ação como pesquisadora e dos conhecimentos que adquirimos, ao longo da nossa 

experiência, sobre o fenômeno social em estudo. Dessa maneira, encontramos 

respaldo em Triviños (1987, p. 146), ao enfatizar que a entrevista semi-estruturada  
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[...] parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e 
hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem 
amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão 
surgindo à medida que se recebem as respostas do informante. 

 

 

Assim, considerando os distintos grupos de entrevistados – a pessoa com 

deficiência mental, sua mãe e alguns educadores – os roteiros das entrevistas3 foram 

previamente estabelecidos com questões abertas e fechadas, buscando descobrir, nas 

diferentes formações discursivas dos sujeitos, as concepções que possuem acerca da 

realidade vivida e sobre o fenômeno estudado. 

Ao tomar a entrevista como um processo de interação social, durante a sua 

realização buscamos estabelecer uma relação de cooperação, deixando o entrevistado 

seguir livremente o curso de seu pensamento e relatar suas experiências dentro do 

assunto focalizado. Só interrompíamos sua fala, quando percebíamos dúvidas quanto 

ao questionamento em pauta. Desse modo, durante as entrevistas, procuramos manter 

atitudes de respeito e cordialidade frente ao entrevistado, tendo o cuidado, no entanto, 

de não manipular suas respostas. 

As entrevistas foram realizadas de forma individual, tendo sido marcadas 

previamente, de acordo com a disponibilidade dos sujeitos, no decorrer do segundo 

semestre de 2005. Tiveram a duração de aproximadamente uma hora cada, sendo 

gravadas com autorização dos participantes e transcritas em sua totalidade. As 

informações advindas das entrevistas, que geraram dúvidas, quando da organização 

dos dados, foram retomadas através de mais um encontro, com exceção da entrevista 

da aluna com deficiência mental, porque, devido a sua voz ter um timbre bastante 

nasalizado, às vezes precisávamos refazer a pergunta, o que gerou a necessidade de 

três encontros para a conclusão da entrevista. 

 

 

 

 
                                                 
3 Ver Apêndices. 
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2.2.2 A análise de dados 

 

Para fins deste estudo, cujo objetivo visa analisar como vem se processando a 

inclusão escolar de uma aluna com deficiência mental no Ensino Médio, optamos por 

um método qualitativo de análise dos dados construídos durante as entrevistas, o qual 

consiste em 

 

 

[...] descrever a complexidade de uma determinada hipótese ou 
problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender e 
classificar processos dinâmicos experimentados por grupos sociais, 
apresentar contribuição no processo de mudança, criação ou formação 
de opiniões de determinados grupos e permitir, em maior grau de 
profundidade a interpretação das particularidades dos comportamentos 
ou atitudes dos indivíduos (OLIVEIRA, 1997, p. 17). 

 

 

A partir dessa concepção, iniciamos o processo de análise organizando os dados 

transcritos e realizando uma leitura atenta das informações das entrevistas. Após esse 

primeiro momento, para realizar a análise qualitativa de dados da entrevista, decidimos 

seguir a proposta descrita por Alves e Silva (1992), cuja análise caracteriza-se 

 

 

[...] por buscar uma apreensão de significados na fala dos sujeitos, 
interligada ao contexto em que eles se inserem e delimitada pela 
abordagem conceitual (teoria) do pesquisador, trazendo à tona, na 
redação, uma sistematização baseada na qualidade, mesmo porque um 
trabalho dessa natureza não tem pretensão de atingir o limiar da 
representatividade (FERNANDES, 1991, apud ALVES; SILVA, 1992, p. 
65). 

 

 

Com base nesta perspectiva, nesse momento da investigação, de acordo com 

Alves e Silva (1992), para iniciarmos o trabalho de análise retomamos nossos 

pressupostos, bem como procuramos seguir três guias mestres: 
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- as questões advindas do nosso problema de pesquisa (o que indagamos, o 

que queremos saber); 

- as formulações da abordagem conceitual que adotamos (gerando pólos 

específicos de interesse e interpretações possíveis para os dados); 

- a própria realidade sob o estudo (que exige um espaço maior para mostrar  

suas evidências e consistências).   

Sob essa orientação, para realização da análise fomos cuidadosas com os 

critérios adotados, buscando coerência com a natureza da pesquisa, cujo “[...] processo 

de análise deve partir de um problema de pesquisa claro e com um objetivo de análise 

bem definido” (MANZINI, 2006, p. 382). 

Dessa forma, no segundo momento da análise procuramos extrair comentários e 

observações que pudessem contribuir para aperfeiçoar os aspectos trabalhados, pois, 

segundo Alves e Silva (1992, p. 66), 

 

 

[...] trata-se de um exercício no estabelecimento de relações entre: 1- o 
conteúdo expresso no conjunto das falas dos sujeitos; 2- a experiência 
do pesquisador e sua percepção no entrar em contato com eles e com 
suas informações; 3- o pensamento registrado (não importa se muito 
recente ou não, mas em especial vinculado: a) pelos que trabalharam e 
trabalham com o mesmo assunto ( ou com aqueles que são afins). 

 

 

Nesse sentido, após inúmeras leituras dos dados coletados, por meio das 

respostas às entrevistas, fomos identificando o que era mais enfatizado e à medida que 

nos apropriávamos dos sentidos presentes nas falas, fomos agrupando os depoimentos 

em tópicos, os quais serviram para nortear a análise, constituindo-se em elementos que 

buscávamos para responder às questões advindas da pesquisa. É importante dizer que 

estes não foram determinadas a priori, mas a partir das respostas enunciadas dos 

sujeitos. 

Convém enfatizar que, uma vez separado o todo em partes, como se refere 

Manzini (2006), procuramos fazer a articulação dos nossos ‘achados’ com a literatura 

sobre o assunto, como também com as informações que acumulamos ao longo da 

nossa experiência profissional. 
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2.3 O CONTEXTO DA INVESTIGAÇÃO 

 

Com a intenção de escolher a escola lócus da pesquisa, visitamos algumas 

escolas estaduais de Ensino Médio, em Natal/RN, buscando identificar, no seu quadro 

discente, alunos com deficiência mental. 

Das quatro escolas visitadas, apenas uma foi selecionada, pois, nas outras três, 

embora tivéssemos tido informação da existência de alunos com deficiência mental, 

esses não dispunham de diagnóstico, como também as instituições de ensino não 

contavam com o reconhecimento das famílias sobre a possibilidade de seus filhos 

apresentarem déficits nessa área. Essas escolas, na verdade, baseavam-se apenas no 

baixo rendimento escolar desses alunos, culminando com mais de uma repetência e 

problemas relacionados à indisciplina, motivos que, no nosso entendimento, não se 

enquadrariam no critério previamente estabelecido para a escolha da escola. 

Selecionada a escola, procuramos a direção para informar o propósito da 

pesquisa e solicitar seu consentimento para a realização do estudo. A seguir, a mãe da 

aluna com deficiência mental também foi comunicada sobre a pretensão do estudo, 

colocando-se, desde o primeiro momento, à disposição para colaborar durante o 

processo de investigação. 

A escola pesquisada é vinculada ao sistema estadual de educação, localiza-se 

num bairro da zona sul da cidade de Natal/RN, denominado Lagoa Nova. 

Foi fundada em 1980, sendo reconhecida pelo Ato de Criação n° 7.846/80 – 

SECD/RN4, em 15/02/1980 e autorizada através do Ato de Autorização n° 262/95 – 

SECD/RN, em 12/05/1995, tendo como finalidade o, então, Ensino de Segundo Grau, 

voltado unicamente para o ensino profissionalizante nas áreas de saúde, eletricidade, 

administração e contabilidade. 

Devido ao alto índice inflacionário decorrente do sistema econômico do país, no 

ano de 1992, foi solicitada, por um número significativo de pais de alunos da escola 

privada, a inclusão do ensino (na época) da 5ª a 8ª séries, já que, para esses pais, 

                                                 
4 Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Rio Grande do Norte – SECD/RN. 
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estava economicamente difícil manter seus filhos na escola particular. O objetivo era, 

com a parceria dos pais, manter a escola pública com a qualidade da escola privada. A 

experiência transcorreu até o ano de 1999, voltando a escola a atender, a partir do ano 

subseqüente, exclusivamente o Ensino Médio, porém sem caráter profissionalizante. 

A partir do ano de 2006, a escola vivenciou outra experiência. Tratou-se do 

Ensino Médio integrado ao profissionalizante, com habilitação em Secretariado 

Bilíngüe. Esse curso terá a duração de quatro anos, cumprindo a grade curricular 

comum do Ensino Médio, designada pela SECD/RN, acrescidas as disciplinas de 

Informática, Economia, Espanhol, Relações Humanas, Filosofia e Sociologia. 

Em relação à inclusão, a escola já vivenciou uma experiência com um aluno com 

deficiência física (paraplégico), que chegou a concluir o Ensino Médio. A partir de 2005, 

vivenciou a inclusão de uma aluna com deficiência mental, no 1° ano. 

Estudavam em 2005, nessa escola, aproximadamente, 1.200 alunos, distribuídos 

nos três turnos (manhã, tarde e noite),  cuja faixa etária variava entre quinze e vinte 

anos de idade. Desses, segundo análise documental realizada, apenas uma aluna 

apresentava deficiência mental, sendo, portanto, a primeira experiência deste tipo 

vivenciada pela escola, que se tornou alvo da presente investigação. 

Com relação aos recursos humanos, a escola dispunha, em seu quadro 

funcional, de 102 servidores, sendo: 12 profissionais atuantes na equipe 

administrativa/pedagógica (1 diretor, 1 vice-diretor, 9 supervisores e 1 orientador 

educacional); 69 professores, atuando em sala de aula; 6 bibliotecárias; 3 professores 

que atuam na sala de vídeo; 2 professores que ministram aula nos laboratórios de 

informática; 16 servidores desenvolvendo atividades de secretaria, limpeza e portaria. 

A escola, por ser relativamente nova, apresentava um bom estado de 

conservação e um espaço físico satisfatório, constituído de quatro setores:  

- setor administrativo - compreende as salas de direção, secretaria, arquivo, 

reunião, digitação e mecanografia, equipe técnica-pedagógica, almoxarifado e 

a sala dos professores. Existem, ainda, banheiros masculino e feminino para 

professores e funcionários;  

- setor de aulas - é dividido em três blocos, assim distribuídos: Bloco I - 08 

salas; Bloco II- 10 salas; Bloco III constituído por salas reservadas aos 
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laboratórios de Física, Química, Biologia e Informática, atelier de Artes e  um 

auditório;  

- setor de apoio - engloba as salas para Grêmio Estudantil, coordenação de 

Educação Física, copiadora, depósito de material de limpeza, cozinha, 

vestuários masculino e feminino, banheiros masculino e feminino para alunos, 

cantina, depósito da cantina e pátio coberto  que forma uma área de 

convivência;  

- setor de Educação Física - possui uma quadra de esportes e um campo para 

futebol de areia. 

Quanto ao currículo escolar, este é comum a todos os alunos. A grade curricular 

obedece à designação da SECD/RN, com disciplinas de base comum. A base 

diversificada diz respeito à disciplina Cultura e Economia do RN, para o 1° ano, e 

Filosofia, para o 2° ano. Portanto, não são feitas modificações no processo educacional 

e curricular, para que este se ajuste às características ou necessidades educacionais 

dos alunos. 

O projeto político-pedagógico encontra-se em fase de elaboração. Na verdade, a 

escola iniciou a elaboração do seu projeto no ano 2000, porém, até o início do ano 

2006, quando ocorreu o término da pesquisa de campo, esse não havia sido concluído. 

Vale destacarmos que, no documento a que tivemos acesso – embora devesse ser 

instrumento norteador da ação educativa –, constatamos informações que carecem de 

maior aprofundamento sobre a realidade escolar, já que – ligado diretamente à 

identidade da escola – evidencia os valores que cultua e expressa relativos às 

dimensões política, cultural e prática, fato que exige melhor contextualização na 

realidade representada. No entanto, é provável que a dificuldade em finalizar o projeto, 

iniciado há algum tempo, esteja relacionada à falta de experiência ou à dificuldade da 

liderança para desencadear um trabalho de equipe nesse sentido, já que este deve ser 

elaborado coletivamente. 

Além disso, no esboço do projeto não estava contemplado o atendimento ao 

aluno com necessidades educacionais especiais. Contudo, diante da realidade ou da 

experiência de receber uma aluna com deficiência, esperamos que esse aspecto venha 

a ser considerado durante esse processo de elaboração. 
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2.4 PARTICIPANTES DA PESQUISA 
 

Caracterizamos, nesta sessão, os sujeitos participantes da pesquisa, 

apresentando seus perfis pessoal, acadêmico e profissional. Falaremos, também, da 

etiologia da deficiência mental da aluna alvo do nosso estudo, assim como da sua 

história escolar. 

O processo de investigação, por estar inserido num contexto da vida real, é, em 

si mesmo, um fenômeno social, caracterizado pela interação. Então, para compreender 

o sentido da realidade estudada, foram envolvidos na pesquisa a diretora, uma 

supervisora pedagógica, a orientadora educacional, quatro professores, a aluna com 

deficiência mental e sua mãe. 

Os participantes foram convidados a cooperar com o estudo, individualmente e, 

para tanto, expomos de forma detalhada a intenção da pesquisa e a maneira como as 

informações seriam estudadas. O critério de seleção para os professores tomou como 

referência a reforma curricular do Ensino Médio, proposta pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) (Brasil, 2000), que estabelece a divisão do 

conhecimento escolar organizada em três áreas: Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias, Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias e Ciências 

Humanas e suas Tecnologias. Assim, buscando contemplar cada área de 

conhecimento, selecionamos os professores das disciplinas de Português, Matemática, 

Química e Geografia, que ministravam aula na classe em que a aluna com deficiência 

mental estudava. Eles atenderam prontamente ao nosso convite, mostrando interesse 

pelo estudo. 

Passaremos, então, a apresentar formalmente nossos principais interlocutores 

nesse estudo– os nove sujeitos participantes – que, com muito respeito ao trabalho 

investigativo, não mediram esforços para colaborar com a construção da pesquisa. A 

identidade dos sujeitos foi preservada através da utilização de nomes fictícios. 
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LENIRA: 

 A mãe da aluna com deficiência mental é uma senhora de quarenta e oito anos, 

graduada em Educação Artística pela UFRN, em 1983, e que fez pós-graduação lato 

sensu (especialização) em Leitura e Produção de Texto pela UFRN, em 2000. Atua 

como professora há vinte e dois anos e, atualmente, cursa Licenciatura em Química na 

UFRN. Tem três filhas – Laura, sua irmã gêmea e outra filha um ano mais nova que 

essas – com as quais convive juntamente com o esposo. A família apresenta um bom 

nível socioeconômico e cultural. 

A mãe, na entrevista, relata que Laura nasceu de gestação gemelar5 (bivitelina), 

aos sete meses e três semanas, pesando 1,200 kg. Posteriormente, recebeu 

diagnóstico de deficiência mental leve6, cuja etiologia está associada a 

hiperbilirrubinemia7, problema que hoje pode ser prevenido de maneira efetiva.  

Ao falar da filha, a mãe lembra que logo cedo percebeu que as suas reações, 

comparativamente com as da irmã gêmea, eram mais lentas, assim como foram mais 

tardios os seus avanços no aspecto psicomotor e na linguagem. Observou, também, 

que ela tinha dificuldades visuais, pois dava “trombadas” até mesmo em objetos de 

                                                 
5 Sua irmã gêmea não apresenta qualquer necessidade especial. 
6 Com base na classificação da deficiência mental sugerida pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS,1985), a qual estabelece os seguintes níveis: deficiente mental leve, moderado, 
severo e profundo. De acordo com Assumpção Jr. (2003), o grupo dos deficientes mentais leves 
caracteriza-se por apresentar adaptação social muito influenciada pelos fatores econômicos, 
históricos e sociais, dependendo, também, dos processos de treinamento e de adequação. Seu 
padrão de pensamento permanece, a princípio, ao nível das operações concretas dentro do 
modelo piagetiano. 
 
7 Hiperbilirrubinemia – pode determinar encefalopatia bilirrubínica (EB) (ou Kernicterus), em que 
pode haver retardo mental, geralmente associado à deficiência motora, atitose ou surdez. A 
incidência de EB é extremanente variável de acordo com o serviço considerado. [...] Várias são 
as causas de icterícia que podem decorrer com EB. Desde que os níveis existentes de 
bilirrubina não conjugada e não ligada à albumina sejam suficientemente elevados, a EB pode 
se instalar, independentemente da etiologia da icterícia. Na prática, a incompatibilidade 
sanguínea materno-fetal e a icterícia do pequeno prematuro, bem como as eritroenzimopatias, 
são as causas que mais se acompanham de EB. A prevenção da EB parece ser mais realizável 
do que a da maioria das outras causas de deficiência mental. Em toda criança clinicamente 
ictérica deve ter pesquisado seu diagnóstico etiológico e controlados seus níveis de bilirrubina. 
Se for pré-termo ou de baixo peso, esse cuidado deve ser mais extremado. Os níveis de 
bilirrubina que indicam o emprego de exsangüineotransfusão ou fototerapia devem ser seguidos 
fielmente [...] para que o recém-nascido gravemente ictérico seja protegido (RAMOS apud 
KRYNSKI et al., 1983, p. 43). 
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grande porte, como cadeiras, mesas, etc, o que a levou a fazer uso de óculos ainda 

muito pequena. 

A procura de ajuda especializada começou quando Laura tinha apenas três 

meses, sendo iniciada com a estimulação precoce. Depois, à medida que foi crescendo, 

submeteu-se a outros tratamentos: fisioterapia, fonoterapia, psicomotricidade, terapia 

ocupacional, bem como praticou, por um tempo, balet e natação. Atualmente, encontra-

se em acompanhamento psicopedagógico, semanalmente. 

Relata que, até dois anos atrás, sempre que saía, Laura era acompanhada por 

um adulto. Atualmente, o motorista deixa-a no consultório dentário, no shopping (com 

os amigos) e na clínica psicopedagógica. Sua autonomia é algo que vem sendo 

bastante estimulada pela família. 

Quanto à sua história escolar, relata que Laura ingressou na escola no ano de 

1989, com dois anos e oito meses de idade. Estudou, desde o início de sua 

escolaridade, em instituição regular de ensino e na mesma classe que a irmã, até o ano 

de 1990. A partir de 1991, objetivando trabalhar a independência das duas, a escola 

colocou-as em salas de aulas distintas. 

A primeira experiência escolar, segundo relata a mãe, foi muito positiva. Essa 

escola estava iniciando o trabalho com a educação inclusiva. Havia, na sala de aula, 

uma professora auxiliar, que desenvolvia atividades específicas com Laura e ajudava 

nas atividades junto com a turma. Na realidade, acontecia na sala de aula um 

atendimento individualizado, voltado mais especificamente para o desenvolvimento da 

coordenação motora fina, já que ela – em relação aos colegas – precisava ser mais 

estimulada. 

Quando cursava a 1ª série (no ano de 1994), foi acometida de catapora 

(varicela), ficando muitos dias em casa. Depois de se restabelecer, não quis mais 

retornar à escola, repetindo a 1ª série no ano seguinte, porém em outra escola. A 

mudança de escola ocorreu porque a fonoaudióloga que a acompanhava prontificou-se 

a orientar os professores quanto ao seu processo de aprendizagem, porém não 

cumpriu o que havia acordado com a família. 

No ano de 1996, ela foi transferida para uma escola, que já vinha desenvolvendo 

um trabalho com crianças com Síndrome de Down. Nessa escola, houve indicação para 
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cursar novamente a 1ª série, devido às dificuldades que apresentava em relação à 

alfabetização. Por não terem sido percebidos avanços nesse processo, no ano 

seguinte, mudou novamente de escola, permanecendo nessa instituição até o ano de 

2002, onde cursou da 2ª até a 6ª série (atuais 3° ano e 7° ano do Ensino Fundamental). 

A partir da 5ª série (atual 6° ano do Ensino Fundamental), Laura passou a 

demonstrar resistência à escola. Reclamava que não conseguia “tirar do quadro”, que 

os professores não esperavam por ela, além de reclamar que estava com muitas 

dificuldades para aprender alguns conteúdos. Apesar disso, participava de todas as 

atividades, como as aulas passeio e desenvolveu bastante a expressão artística, 

participando de grupos de teatro. 

Buscando estimular o gosto pelos estudos, sua mãe transferiu-a, mais uma vez, 

para outra escola, onde cursou a 7ª e a 8ª séries (atuais 8° ano e 9° ano do Ensino 

Fundamental), nos anos de 2003 e 2004, respectivamente. Foi nessa escola onde 

conheceu seus atuais amigos, todos cursando a 5ª e a 6ª séries, os quais tinham em 

comum o interesse pela série Harry Potter. 

Para cursar o Ensino Médio, os pais fizeram a opção pela escola pública, por 

perceberem que o Ensino Médio vem priorizando, nos últimos anos, a preparação dos 

alunos para concorrer ao concurso Vestibular, aspecto que vem sendo colocado de 

forma mais enfática na escola particular (modalidade de escola que a aluna estudou 

antes de ingressar na escola pública, campo de pesquisa). Diante desse fato, acreditam 

que a filha ficaria mais motivada para continuar estudando numa escola que priorizasse 

não somente o ingresso na universidade, mas procurasse também responder à 

formação da educação básica, tendo, conseqüentemente, menor exigência quanto ao 

desempenho acadêmico, facilitando sua adaptação e compreensão dos conteúdos 

trabalhados. É, pois, nessa escola no ano de 2005, onde encontramos Laura cursando 

o 1° ano. 

 

LAURA: 

A aluna com deficiência mental tem dezenove anos, apresenta-se de maneira 

bem cuidada, sendo de pequena estatura, magra, de cor branca, (aparenta, pelo 

aspecto físico, idade inferior ao que realmente tem).  
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O contato com Laura fez-nos perceber que se tratava de uma jovem com muitas 

possibilidades. Fala fluentemente, tem ótimo vocabulário, é educada e prestativa. 

Mostrou-nos, com entusiasmo, o livro que está escrevendo sobre Harry Potter (trata-se 

de publicações que ela foi organizando cronologicamente – desde o primeiro filme –, 

curiosidades e dados pessoais sobre o ator.). Sua caligrafia não apresenta um bom 

traçado, as letras são grandes, mas com poucos erros ortográficos. 

Como toda jovem, tem seus artistas favoritos. Sua grande paixão é Harry Potter, 

personagem vivido pelo ator Daniel Radicliff, da série Harry Potter de Joane Kalheen 

Rowling. Coleciona tudo o que é divulgado a seu respeito e faz parte de seu fã clube. 

Através do seu interesse por Harry, fez amigos, porém, todos bem mais jovens que ela, 

com idade variando entre onze e quatorze anos. Com esses costuma ir ao shopping, 

colocando essa atividade como seu divertimento preferido. Pesquisa sobre seu ídolo na 

internet, como também se comunica com os amigos. Gosta de música, de dançar e de 

ver televisão. 

É importante relatar que Laura tem consciência de suas dificuldades. Diz que 

aprende devagar e tem coisas que são muito difíceis de aprender, “assim, as coisas de 

Matemática”. Compara-se com a irmã gêmea e fala que elas são diferentes em vários 

aspectos, tanto em alguns aspectos físicos (como, por exemplo, tamanho do cabelo), 

como de aprendizagem e também profissional, assim, destaca: “ela tem cabelo curto e 

eu não, ela presta muita atenção às coisas e eu não, essa é minha maior falha. Eu 

aprendo mais devagar e tem coisas que eu acho difícil de aprender, minha irmã é 

estudiosa, danada, faz tudo, vai para a faculdade, vai para o trabalho, ela ensina inglês 

e pratica esporte”. 

A classe em que Laura estudava era composta por 35 alunos, com idade 

variando entre quinze e vinte anos. A escola dispunha de atividades extraclasse, como 

grupos de música, teatro, dos quais, no entanto, Laura não fazia parte, assim como não 

participava das aulas de Educação Física, uma vez que, segundo relata, “as aulas eram 

chatas porque a gente só fazia exercício e ficava muito cansativo”. 

Embora apresentasse dificuldades em seu desempenho escolar, observamos 

que mostrava um bom desenvolvimento em relação às condutas adaptativas, quais 
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sejam: comunicação, cuidados pessoais, habilidades sociais, desempenho na família e 

independência de locomoção. 

 

OS EDUCADORES:  

Considerando o objetivo do nosso estudo, optamos por incluir como sujeitos 

participantes da escola dois segmentos, dos quais fizeram parte três profissionais da 

equipe técnica e quatro professores. Dessa forma, a título de ilustração, distribuímos, 

nos quadros 1 e 2, esses sujeitos e, a seguir, passamos a caracterizá-los 

individualmente. 

 

 

 

Profissionais Sexo Idade 
Formação 

profissional/ano 
Pós-

graduação 

Tempo que 
atua no 
cargo 

Diretora 
(Luiza) 

F 57 anos Pedagogia 
(UFRN/1979) 

Especialização 
em 

Psicopedagogia 
(UNP/1997) 

10 anos 

Supervisora 
Pedagógica 

(Mara) 
F 44 anos Pedagogia 

(UFRN/1989) 

Especialização 
em Gestão 

Escolar 
(UNP/2004) 

18 anos 

Orientadora 
Educacional 

(Márcia) 
F 51 anos 

Pedagogia 
(UFRN/1982) 

Especialização 
em 

Psicopedagogia 
(UNP/2005) 

25 anos 

QUADRO 1 – Caracterização da equipe administrativa/pedagógica investigada 

 

Analisando os dados contidos no quadro 1, podemos observar que os 

profissionais da equipe administrativo-pedagógica têm idade superior a quarenta e 

quatro anos, possuem graduação em Pedagogia e Pós-Graduação, em nível de 

especialização. O tempo de atuação na função varia entre dez e vinte e cinco anos, 

evidenciando uma ampla experiência profissional. 
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Identificação Formação Profissional Atuação Profissional 

Nome 
Sexo Idade Curso de 

Formação 
Pós-

graduação 

Tempo 
de 

atuação 

Série (S) 
que 

leciona 

Disciplina 
que 

leciona 

Luci F 47anos 
Licenciatura 
em Letras 

(UNP-1996) 
___ 20 anos 

1° e 2° 
(Ensino 
Médio) 

Português 

Fábia F 29anos 

Licenciatura 
em 

Matemática 
(UFRN/2001) 

Especialização 
em Informática 
(UFRN/2004) 

2 anos 
1° e 2° 
(Ensino 
Médio) 

Matemática 

Davi M 42anos 
Licenciatura 
em Química 
(UFRN/1986) 

Mestrado em 
Físico-

Química 
(UFRN/2001) 

23 anos 
1°,2° e 3° 
(Ensino 
Médio) 

Química 

Cinthia F 49anos 

Licenciatura 
em 

Geografia 
(UFRN/1979) 

___ 27 anos 
1°,2° e 3° 
(Ensino 
Médio) 

Geografia 

QUADRO 2 – Caracterização dos professores investigados 

 

Dos quatro professores participantes do estudo, apenas um é do sexo masculino. 

A faixa etária do grupo varia entre 29 e 49 anos. Apresentam formação profissional nas 

respectivas áreas que lecionam, quais sejam: Licenciatura Plena em Letras, 

Matemática, Química e Geografia. Apenas dois professores possuem pós-graduação. O 

tempo de atuação no exercício profissional varia de 2 a 27 anos. 

Explicitados os motivos que nos levaram a desenvolver esse estudo, os 

caminhos metodológicos percorridos e caracterizado o campo de pesquisa e os sujeitos 

participantes do estudo, situaremos no capítulo seguinte, aspectos que consideramos 

importantes destacar para uma maior compreensão sobre a inclusão escolar.
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3 PARA COMPREENDER A INCLUSÃO 

 

 

Ao pensar sobre o dever que tenho, como professor, de respeitar a 
dignidade do educando, sua autonomia, sua identidade em processo, 
devo pensar também, como já salientei, em como ter uma prática 
educativa em que aquele respeito, que sei dever ter ao educando, se 
realize em lugar de ser negado (PAULO FREIRE). 

 

 

A inclusão social e a participação de todos na sociedade expressa uma 

dimensão de direitos humanos e justiça social, fundamentada nos princípios de uma 

sociedade democrática e na compreensão plural da diversidade humana. Sendo 

concebida como “[...] o processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir em 

seus sistemas sociais gerais, pessoas com necessidades especiais e, 

simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade” 

(SASSAKI, 1997, p. 41). 

Respeitar a igualdade de direitos e, ao mesmo tempo, a diversidade existente 

entre os seres humanos pressupõe a construção de uma sociedade inclusiva, o que 

exige a superação do modelo excludente de sociedade por um modelo fundado no 

reconhecimento e no respeito à diferença.  

Na realidade, o direito de ser diferente e a superação do modelo de uma 

sociedade excludente já se encontravam, de certo modo, nos estudos da psicologia de 

orientação sociocultural desenvolvidos entre os anos de 1924 e 1934 do século 

passado, destacando-se a produção científica de Vygotsky – fundador e primeiro diretor 

científico do Instituto para o Estudo das Crianças Deficientes (“Defectology”) em 

Moscou – e seus colaboradores Luria e Leontiev, obra que tem propiciado, até nos dias 

atuais, reflexões a respeito da diferença e da inclusão social da pessoa com deficiência. 

No nosso entender, a construção de uma sociedade inclusiva exige efetivar 

ajustes nas diferentes áreas de ação pública, de forma a garantir definitivamente o 

acesso de todos aos serviços disponíveis na sociedade. No Brasil, destacamos, dentre 

essas ações, a implementação da política educacional vigente, que elege para o ensino 

o princípio de igualdade, conferindo ao aluno com deficiência a “igualdade de condições 
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de acesso e permanência na escola”, de acordo com o Artigo 206, inciso I, da 

Constituição Federal (1988). 

Nessa perspectiva, a construção de uma educação inclusiva entra em 

consonância com os princípios de justiça social, o que leva a mudanças de paradigmas, 

uma vez que requer um novo olhar não só na perspectiva pedagógica, mas também 

exige romper com paradigmas que, no decorrer da história, caracterizaram as atitudes 

humanas diante da diferença: o da exclusão, identificado como paradigma do 

isolamento, e o da integração, que se caracterizou por dar visibilidade à deficiência, 

cuja formação ideológica se opõe às práticas discriminatórias vinculadas ao modelo 

social da exclusão, reivindicando a igualdade social. (MARQUES; MARQUES, 2005). 

O paradigma da inclusão educacional, no entanto, refere-se à  

 

 

[...] superação de barreiras, à participação que pode ser experienciada 
por quaisquer alunos. A tendência ainda é pensar em “política de 
inclusão” ou educação inclusiva como dizendo respeito aos alunos com 
deficiência e a outros caracterizados como tendo necessidades 
educacionais “especiais”. Além disso, a inclusão é freqüentemente vista 
apenas como envolvendo o movimento de alunos das escolas especiais 
para os contextos das escolas regulares, com a implicação de que eles 
estão “incluídos”, uma vez que fazem parte daquele contexto. Em 
contrapartida, eu vejo inclusão como um processo que nunca termina, 
pois é mais do que um simples estado de mudança, e como dependente 
de um desenvolvimento organizacional e pedagógico contínuo no 
sistema regular de ensino (AINSCOW,1999, apud MITTLER, 2003, p. 
35). 

 

 

A inclusão, assim caracterizada, representa as bases de uma nova concepção, 

de modo que não podemos pensá-la simplesmente como a transferência de alunos com 

deficiência do ensino especial para o ensino regular, ou a abertura de matrículas para 

ingressarem na escola. Assim, compreendê-la como um processo contínuo no sistema 

regular de ensino implica reafirmar que 

 

 

[...] a inclusão é mais que um modelo para a prestação de serviços de 
educação especial. É um novo paradigma de pensamento e ação no 
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sentido de incluir todos os indivíduos em uma sociedade na qual a 
diversidade está se tornando mais norma do que exceção 
(SKRTIC,1994, apud STAINBACK E STAINBACK, 1999, p. 31). 

 

 

Essa afirmação nos leva a crer que, no momento atual, a educação inclusiva – 

embora ainda que lentamente – vem possibilitando novos modos de pensar e 

conquistando espaços mais amplos. No entanto, entendemos que o maior desafio da 

escola é construir e pôr em prática, na sala de aula comum, uma pedagogia que 

consiga desenvolver aprendizagem ativa e significativa para todos, constituída por 

abordagens didáticas que rompam gradualmente com as práticas pedagógicas 

organizadas sob a lógica didática da homogeneização.  

Desse modo, as práticas devem incentivar e valorizar a participação de todos os 

alunos em atividades escolares cooperativas, de forma que nas aulas os alunos em 

grupo possam desenvolver tarefas diferenciadas sobre um mesmo conteúdo curricular 

que se complementam e que dão base à construção do conhecimento coletivo 

(BRASIL, 2006). 

 

 

3.1 A INCLUSÃO E AS MUDANÇAS DO SISTEMA EDUCACIONAL 

 

Para responder às necessidades educacionais de todos os alunos é necessário 

promover mudanças qualitativas no atual sistema educacional, as quais, sustentadas 

por políticas que favorecem a atenção à diversidade, deverão se refletir, de forma 

significativa, na estrutura organizativa da escola e nos seus aspectos curriculares. 

Diante disso, pressupomos que a transformação dos sistemas educacionais, com 

vistas à inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais, envolve um 

amplo processo de reforma, não podendo ser pensado apenas no interior da escola. 

Desse modo, entendemos que, para sua efetivação entre outros aspectos, faz-se 

necessário e urgente: a eliminação de barreiras atitudinais na sociedade em geral e 

entre as pessoas que constituem a comunidade escolar; consolidação da política de 



 41  

inclusão; reestruturação da escola e mudança na visão tradicional de educação; 

ampliação das condições de formação dos professores, tanto inicial como continuada.  

Para Torres González (2002), a finalidade das escolas inclusivas está centrada 

na criação de sistemas educacionais que ofereçam respostas às necessidades de 

todos os alunos, já que, nos sistemas tradicionais, comprova-se a existência de 

dificuldades para que certos alunos possam neles permanecer. 

Diante disso, os indicadores de exclusão na escola mostram que  

 

 

[...] os sistemas de ensino conhecem pouco sobre as desigualdades e 
suas conseqüências sociais, não considerando, muitas vezes, as 
situações de vulnerabilidade vivenciadas pelos alunos e a necessária 
adequação do contexto escolar, de forma que as desvantagens não se 
traduzam em uma baixa expectativa em relação ao seu processo 
educacional (DUTRA; GRIBOSKI, 2006, p. 18) 

 

 

Compreendemos, assim, que se torna difícil a construção de escolas 

inclusivas, sem que haja a necessária transformação dos sistemas de ensino, 

sustentada pelo conhecimento e o respeito à diversidade humana existente no contexto 

das escolas. Desse modo, podemos afirmar que a inclusão está estritamente 

relacionada à forma como os sistemas de ensino concebem e interagem com a 

diferença, uma vez que as escolas e o sistema educacional não funcionam de modo 

isolado. Reconhecemos, pois, que, para o desenvolvimento da qualidade dos sistemas 

educacionais, a escola inclusiva tem papel fundamental, já que esta pretende superar 

as barreiras que foram impostas pelos limites tradicionais do conhecimento sobre as 

pessoas com necessidades educacionais especiais e sua educação. 

 

 

3.2 A EDUCAÇÃO INCLUSIVA E AS REFORMAS DA ESCOLA 

 

A construção de uma escola inclusiva que respeita e valoriza a diversidade, 

como vimos, envolve especialmente mudanças de paradigma educacional, o que não é 

tarefa fácil, uma vez que mudar concepções arraigadas e já cristalizadas exige um 
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trabalho de reflexão diante do novo, que conduza, ao mesmo tempo, a um novo “saber 

fazer” no cotidiano da escola. 

Nesse sentido, Mittler (2003, p. 25), ao conceituar a inclusão, propõe a mudança 

de um modelo centrado no defeito para um modelo social 

 

 

[...] esse conceito de inclusão envolve um repensar radical da política e 
da prática e reflete um jeito de pensar fundamentalmente diferente sobre 
as origens da aprendizagem e as dificuldades de comportamento. Em 
termos formais, estamos falando sobre uma mudança da idéia de 
“defeito” para um “modelo social”. 

 

 

Essa concepção de inclusão se opõe ao modelo centrado no aluno ou no defeito, 

baseado na idéia de que a maioria das dificuldades de aprendizagem são inerentes ao 

aluno, oriundas de suas condições intrínsecas. De acordo com esse ponto de vista, 

para conhecer a natureza das suas dificuldades é realizado um diagnóstico, cujo 

objetivo é auxiliar o aluno a se encaixar no sistema educacional e beneficiá-lo com o 

que a escola pode oferecer-lhe. Nessa perspectiva, a escola não assume que precisa 

mudar para acomodar um aluno em particular ou para responder à diversidade de seu 

alunado. 

O modelo social da deficiência, no entanto, baseia-se na idéia de que a 

sociedade e as suas instituições é que são opressivas, discriminadoras e 

incapacitantes. Nesse sentido, a atenção precisa estar voltada para a remoção dos 

obstáculos que dificultam a participação das pessoas com deficiência na sociedade e 

para a mudança institucional, ou seja, para a mudança de regulamentos e de barreiras 

atitudinais que criam e mantêm a exclusão. 

Com base nisso, a realização do ensino inclusivo permite passar de um modelo 

centrado no déficit para um modelo de intervenção educacional baseado no processo 

de ensino-aprendizagem, o que leva à compreensão de um sistema escolar organizado 

como um todo unificado, em vez de duas estruturas paralelas separadas, uma para os 

alunos ditos normais e outras para os alunos com deficiência. 

Entendemos, assim, que a inclusão implica 
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[...] uma reforma radical nas escolas em termos de currículo, avaliação, 
pedagogia e formas de agrupamento dos alunos nas atividades de sala 
de aula. Ela é baseada em um sistema de valores que faz com que 
todos se sintam bem-vindos e celebra a diversidade que tem como base 
o gênero, a nacionalidade, a raça, a linguagem de origem, o background 
social, o nível de aquisição educacional ou a deficiência (MITTLER, 
2003, p. 34). 

 

 

Dessa forma, é lícito afirmar que a proposta de inclusão educacional contempla a 

reestruturação das escolas de ensino regular, no sentido de inserir diretrizes de atenção 

à diversidade e à heterogeneidade dos alunos, de modo que as diferenças em geral (de 

gênero, raça, de condições sociais, físicas, intelectuais entre outras) sejam 

compreendidas e valorizadas como recurso para enriquecer e flexibilizar o currículo. 

 

 

3.3 A IMPORTÂNCIA DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO NO CONTEXTO DA 

ESCOLA INCLUSIVA 

 

A elaboração ou aprimoramento do projeto político-pedagógico da escola vem se 

constituindo, cada vez mais, como meio para mudar a prática e avançar na adoção de 

políticas e práticas inclusivas. No Brasil, a elaboração do projeto político-pedagógico 

para as escolas está prevista na Lei de Diretrizes e Bases, n° 9.394/96, em seu Artigo 

14, inciso I. No entanto, nem toda escola dispõe de um projeto próprio, ou, em muitos 

casos, dispõe de um projeto como um mero documento formal, sem significado para os 

que a constituem. 

Vista por esse ângulo, a organização desse projeto não pode ficar reduzida a um 

problema técnico-burocrático, para atender à demanda administrativa dos sistemas de 

ensino. Na nossa compreensão, o projeto político-pedagógico deverá ser entendido 

como um instrumento que direciona o caminho que se pretende seguir em busca de 

atingir a intencionalidade educativa, precisando, diante da dinâmica escolar, de 

constante aprimoramento. 



 44  

O projeto educativo ou curricular, na visão de Sacristán (1998), durante a sua 

elaboração, deve ser discutido, decidido, questionado e avaliado, de várias formas por 

todos os envolvidos no ensino, descentralizando o poder de decisão e compartilhando 

responsabilidades. Considera ser essa uma forma de democratização, por envolver 

toda a comunidade escolar na discussão dos assuntos que lhe são concernentes. O 

sentido democratizador na elaboração de um projeto próprio, pois, deve conduzir desde 

a delegação de competências às instâncias que melhor podem acomodar o projeto 

educativo aos estudantes aos quais servem. Nessa tendência descentralizadora, cria-

se um espaço de autonomia, no qual as pessoas são chamadas a ter um papel mais 

central, no que concerne à capacidade de decidir e organizar o seu próprio projeto. 

Nesse sentido, a autonomia é um requisito necessário para a escola poder acomodar-

se aos alunos e à comunidade, estimular o desenvolvimento e a motivação profissional 

dos docentes, assim como promover inovações com base na realidade. 

Essas colocações nos fazem pensar que, fazendo uso dessa autonomia, a 

escola poderá elaborar o seu projeto político-pedagógico, sob a ótica da inclusão, na 

qual se espera que prevaleça o direito de igualdade e que todos possam vivenciar as 

oportunidades educacionais oferecidas pela escola, respeitadas a diversidade humana 

e as necessidades educacionais de cada um. 

A esse respeito, Carvalho (2004, p. 157) ressalta que o projeto político-

pedagógico é muito mais que um plano de trabalho e pode ser 

 

 

[...] considerado como a “carteira de identidade” da escola, evidenciando 
os valores que cultua, bem como o percurso que pretende seguir em 
busca de atingir a intencionalidade educativa. Espera-se que prevaleça 
o propósito de oferecer a todos a igualdade de oportunidades 
educacionais, o que não significa, necessariamente, que as 
oportunidades sejam as mesmas e idênticas para todos. 

 

 

Na realidade das nossas escolas, no entanto, o desafio maior na elaboração do 

projeto político-pedagógico, é romper com a rigidez e homogeneização do ensino e 

enfrentar a heterogeneidade dos alunos. Isto decorre da constatação de que, numa 

sociedade excludente, as organizações escolares sofrem pressão homogeneizadora de 
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um sistema de ensino tradicional, o que dificulta atender ao princípio pedagógico que 

busca responder à diversidade existente entre os alunos, através de estratégias de 

ensino-aprendizagem em que se considera a singularidade de cada um ou as 

necessidades educacionais específicas de alguns. 

Na visão de Torres González (2002), o projeto curricular deve ser também uma 

tarefa responsavelmente compartilhada por todos que fazem a comunidade escolar, 

constituindo-se o ponto de partida para a elaboração de outros planos pelos docentes, 

uma vez que oferece subsídios para, de uma maneira significativa,  direcionar as 

prioridades que deverão ser estabelecidas em uma escola. Nesse sentido, o referido 

autor afirma que o projeto curricular 

 

 

§ Pressupõe a fundamentação teórico-epistemológica, psicológica e 
axiológica. Trata-se da racionalização pedagógica de acordo com um 
plano estabelecido. O projeto, portanto, é o elo de união entre a 
teoria pedagógica e a ação. 

§ Refere-se ao quê, ao para quê, ao como e ao quando. 
§ Implica um processo fundamentado de decisão (TORRES 

GONZÁLEZ, 2002, p. 141). 
 

 

É imprescindível, nesse contexto, o reconhecimento de que educar na 

diversidade exige uma educação bem estruturada, fruto de uma profunda reflexão, que 

sirva de base para a elaboração do texto do projeto e direcione o seu desenvolvimento. 

Todavia, não podemos esquecer que, durante muito tempo, a educação especial se 

desenvolveu como um segundo sistema ou como um sistema paralelo à educação 

regular. Assim, no âmbito da atenção à diversidade 

 

 

[...] muitas escolas infelizmente não sabem, no momento, como planejar 
e modificar os currículos e os programas de ensino para satisfazer as 
diferentes necessidades dos alunos, para lidar com comportamentos 
difíceis e para proporcionar os instrumentos, as técnicas e os apoios de 
que alguns alunos precisam para serem bem-sucedidos na rede regular. 
Sendo assim, conseguir a inclusão de todos é um grande 
desafio...(STAINBACK; STAINBACK, 1999, p. 434). 
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O enfrentamento desse desafio, no nosso entender, só é possível a partir de um 

projeto político-pedagógico que rompa com o dualismo educação especial e educação 

regular e que defina, com clareza, o lugar do aluno com deficiência na escola. 

 

 

3.4 O CURRÍCULO NO ÂMBITO DA ATENÇÃO À DIVERSIDADE 

 

No cotidiano escolar, a inclusão situa-se como um modelo que vem suscitando 

questionamentos, confrontando a prática do ensino tradicional às propostas de ensino 

de qualidade para todos os alunos, uma vez que a nova ordem inclusiva propõe a 

substituição do modelo homogeneizador do ensino que, por muito tempo, legitimou a 

exclusão do aluno deficiente do contexto da escola regular. 

É importante dizer, como sublinha Torres González (2002, p. 155), que o “[...] 

currículo constitui o primeiro domínio de atenção à diversidade e o marco em que 

ocorrem outras realizações de caráter específico”. Para responder à diversidade, os 

elementos básicos do currículo – objetivos, conteúdos, metodologias e avaliação – 

serão fundamentalmente afetados. Nesse sentido, as propostas do ensino de qualidade 

para todos os alunos precisam ser explicitadas, segundo Mantoan (2001, p. 53), “[...] a 

partir de um verdadeiro repasse de conceitos e de posicionamentos teóricos e práticos 

que fundamentam o ensino tradicionalmente ministrado nas escolas”. 

Sendo assim, “[...] a idéia de que a escola tem de adaptar-se às necessidades 

dos alunos indica a necessidade de um instrumento para obter tal captação. Esse 

instrumento  é o currículo” (TORRES GONZÁLEZ, 2002, p. 127). O currículo baseado 

na compreensão da diversidade entende que incluir alunos com necessidades 

educacionais especiais tem a ver com o reconhecimento das diferenças nas salas de 

aula, o que leva a implicações pedagógicas que favoreçam a aprendizagem de todos, 

tendo como parâmetro o currículo comum. 

Nesse sentido, compreendemos que o desenvolvimento de um currículo comum 

a todos os alunos é coerente com a resposta à diversidade, de modo que já não há 

mais sentido falar, no contexto da escola inclusiva, em currículos separados – geral e 
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especial – na organização de currículos paralelos, em virtude de preposições 

homogeneizadoras. Com base nisso, considerando as necessidades educativas 

individuais, a escola deverá definir as distintas formas de acomodação curricular, com a 

finalidade de estabelecer processos de individuação didática para aqueles alunos que 

deles necessitam.  

 

3.4.1 Adaptações curriculares 

 

As adaptações curriculares, concebidas como estratégias de adequação do 

currículo comum a todos, de acordo com Torres González (2002), podem ser 

consideradas como resposta à diversidade das necessidades de aprendizagem dos 

alunos. Seu ponto de partida, ao contrário do que ocorria no modelo anterior de 

Educação Especial, encontra-se num único âmbito curricular, no qual a intervenção 

educativa deixa de estar centrada nas diferenças para centrar-se na capacidade de 

aprendizagem do aluno incluído, a partir de suas características individuais, bem como 

na capacidade das escolas para responder às necessidades dos alunos. Nessa 

perspectiva, as adaptações curriculares relacionam-se com afirmações conceituais, que 

fundamentam a necessidade de um currículo comum, geral, como resposta curricular à 

diversidade e como respeito às diferenças individuais. 

Feitas essas considerações, gostaríamos de compartilhar a concepção de 

adaptação curricular explicitada por Salvador Mata (1997, apud TORRES GONZÁLEZ, 

2002, p. 163), que a define como sendo 

 

 

[...] um projeto de inovação que afeta o currículo, as estruturas 
organizativas da escola e a atuação do docente, na medida em que 
implica um projeto de mudança para a melhoria das propostas e 
atuações que resultaram ineficazes, ou seja, não são ajustadas à 
qualidade desejável. Em outro sentido, a adaptação curricular é um 
projeto e uma ação de melhoria, em primeiro lugar, do próprio currículo, 
mas, indiretamente, das competências dos alunos, dos professores e da 
escola em sua totalidade. 
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Assim consideradas, as adaptações curriculares são estratégias de adequação 

curricular e atuação docente, para acomodar ou responder às necessidades 

educacionais dos alunos, que resulta no aprimoramento do processo educativo, numa 

perspectiva ampla. 

De acordo com Stainback e Stainback (1999), organizar e adaptar o currículo da 

educação comum, de maneira que atenda às necessidades educacionais de todos os 

alunos, é uma tarefa difícil e intimidante. Nesse sentido, para responder às 

necessidades educacionais individuais, sugerem algumas estratégias para adaptação 

do currículo comum, quais sejam:  

- o uso de objetivos de ensino flexíveis, essa estratégia considera que não se 

pode esperar que um conjunto único de objetivos padronizados possa 

satisfazer a capacidade de aprendizagem singular de cada aluno nas salas de 

aulas inclusivas. Assim, embora os objetivos educacionais básicos para todos 

os alunos possam continuar sendo os mesmos, os objetivos específicos da 

aprendizagem curricular podem precisar ser individualizados para serem 

adequados às necessidades educacionais especiais;  

- adaptação da atividade, essa estratégia diz respeito às modificações ou 

adaptações nas atividades em que um determinado aluno participa, a fim de 

que ele possa atingir os objetivos propostos;  

- adaptações múltiplas, além das variações curriculares de elementos isolados, 

para acomodar as diferenças no processo ensino-aprendizagem, como 

adaptação de objetivos e atividades, várias dessas modificações podem ser 

implementadas simultaneamente, como, por exemplo,  o uso do gravador, da 

máquina de calcular, de gravuras, adequação do vocabulário técnico ao 

coloquial, entre outros. 

 

Diante disso, os referidos autores recomendam que, para a implementação das 

estratégias citadas, é necessário: desenvolver um trabalho em equipe, para pensar e 

apresentar sugestões sobre os objetivos curriculares para uma determinada criança e 

como esses objetivos podem ser atingidos em turmas regulares; incentivar o 

envolvimento dos colegas, incluindo suas próprias experiências de aprendizagem no 
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planejamento e na implementação de experiências de inclusão; incentivar o 

desenvolvimento de habilidades funcionais no contexto escolar, que se relacionam à 

promoção de oportunidades para aqueles alunos que necessitam aprender habilidades 

da vida prática e vocacionais, integrando essas habilidades nas experiências 

educacionais de todos os alunos; a promoção de desafio educacional para todos, isto é, 

compreender que os apoios e adaptações necessários ao currículo comum devem 

promover aprendizagem desafiadora para todos os alunos, a fim de aprimorar ao 

máximo as suas habilidades e superar as realizações anteriores, haja vista que, quando 

os objetivos ou as atividades curriculares são muito facilitados pelas adaptações do 

currículo, o aluno é prejudicado no seu processo de desenvolvimento e aprendizagem. 

Nesse contexto, para atender às necessidades educacionais especiais, 

destacamos dois tipos de adaptações curriculares que, em geral, segundo afirma Torres 

González (2002, p. 164-165), costumam ser diferenciados: 

 

 

1. Adaptações de acesso ao currículo: modificações ou 
disponibilização de recursos especiais, materiais ou de 
comunicação, que facilitarão que os alunos com NEE possam 
desenvolver o currículo comum ou, conforme o caso, o 
currículo adaptado. 

2. Adaptações curriculares: modificações que são realizadas a 
partir da programação dos objetivos, conteúdos, metodologia, 
atividades, critérios e procedimentos de avaliação para 
atender às diferenças individuais. Dentro dessas adaptações 
podem ser identificados dois tipos: 

 
a)   Adaptações curriculares não-significativas: modificações realizadas 

nos diferentes elementos da programação planejada para 
todos os alunos de um ciclo ou aula, mas que não afetam o 
ensino básico do currículo oficial. Implicam, principalmente, 
diferenças quanto às proposições curriculares estabelecidas 
por uma escola para todos os seus alunos, mas não 
eliminações de aprendizagens fundamentais ou básicas do 
currículo oficial. 

b)Adaptações curriculares significativas: modificações que são 
realizadas a partir da programação e implicam a eliminação 
de alguns ensinamentos básicos do currículo oficial: objetivos, 
conteúdos e critérios de avaliação. 
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Frente à experiência real vivida nas escolas, o autor supracitado sublinha que 

ainda existem sérias dificuldades para oferecer esse tipo de resposta aos alunos, os 

quais, na sua opinião, afetam: 

 

 

1. A cultura organizativa das escolas, centrada mais no 
individualismo do que na colaboração. 

2. A falta de coordenação de critérios relacionados entre os três 
níveis de intervenção: sala de aula, escola, setor. 

3. O projeto de programas curriculares de escola pouco 
contextualizados, nada realistas e que tendem à reprodução 
prescritiva. 

4. A necessidade de estabelecer linhas de desenvolvimento 
profissional que auxiliem os professores a abandonar as 
proposições monolíticas e homogêneas (TORRES 
GONZÁLEZ, 2002, p. 166). 

 

 

Com base nesses autores, entendemos que as adaptações curriculares, embora 

reconhecidamente necessárias para responder à diversidade de alunos incluídos nas 

salas de aula regular, carecem no interior das escolas de uma profunda reflexão, de 

maneira que haja superação das práticas educacionais excludentes, estabelecendo, 

para esse fim, apoio da equipe pedagógica ao trabalho docente e oportunidades de 

formação continuada, ou em exercício, para os professores. 

 

3.4.2 Diversificação curricular 

 

A diversificação curricular, de acordo com Torres González (2002), é proposta 

como alternativa, quando as adaptações curriculares não foram suficientes para 

responder às necessidades educacionais dos alunos e às exigências do sistema de 

ensino, sendo definida como 

 

 

[...] uma medida excepcional que consiste em adaptar globalmente o 
currículo do ensino secundário obrigatório às necessidades individuais 
de determinados alunos e alunas, com uma organização distinta da 
estabelecida em caráter geral, que deve atender às capacidades gerais 
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reunidas nos objetivos da etapa e nos conteúdos essenciais do conjunto 
das áreas (TORRES GONZÁLES, 2002, p. 172). 

 

 

Essa medida só deverá ser requerida, em caráter excepcional, quando os alunos 

apresentarem dificuldades em acompanhar o ritmo ou as aprendizagens exigidas pelo 

currículo comum. Para sua realização, é necessária uma ação profissional que reforce 

os conhecimentos básicos e promova readaptação de conduta e reforço do auto-

conceito. 

No mesmo sentido, isto é, em uma situação na qual as expectativas acadêmicas 

para o aluno foram modificadas, Falvey et al. (1999) afirmam ser necessário o uso de 

estratégias de ensino alternativas, o chamado Ensino em Multiníveis. Este ensino 

proporciona ao aluno um apoio individualizado e favorece oportunidades para participar 

nas aulas, ainda que parcialmente. 

O ensino em multiníveis é planejado para as necessidades educativas, de forma 

individual, e pode incluir: 1) o ensino do mesmo currículo, mas em um nível menos 

complexo; 2) o ensino do mesmo currículo, mas com uma aplicação funcional ou direta 

às rotinas diárias; 3) o ensino do mesmo currículo, mas com redução dos padrões de 

desempenho; 4) o ensino do mesmo currículo, mas em um ritmo mais lento; 5) o ensino 

de um currículo diferente ou substituto. O ensino em multiníveis só deve ser 

administrado quando for absolutamente necessário para garantir o êxito do aluno, e 

assim que possível deve ser gradualmente reduzido, para não limitar as suas 

possibilidades. 

Para sua implementação, os programas de diversificação curricular deverão ser 

individualizados e adaptados às características de cada aluno e a seleção de 

conteúdos, procedimentos e atividades devem favorecer a funcionalidade das 

aprendizagens e a máxima integração dos alunos no cotidiano da escola. Dessa forma, 

o objetivo continua sendo que os alunos desviem-se o menos possível do currículo 

comum. 

No Brasil, as adequações na prática pedagógica têm gerado inúmeras polêmicas 

e resistências quanto à sua aplicação. Há profissionais que defendem a flexibilização 

curricular (como as adaptações ou adequações curriculares) e outros que as 
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consideram como uma forma enganosa de oferecer outro currículo para o alunado com 

necessidades educacionais especiais. Na opinião de Carvalho (2004), as adequações 

são necessárias e exigem que os educadores assumam atitude compreensiva, 

coerente, com a proposta inclusiva e que a aplicação dessas não represente um 

currículo à parte, ou uma versão empobrecida do currículo adotado, e, muito menos, 

que se destine tão-somente a pessoas com deficiência.  

Nesse contexto, é necessário que se atente para a lógica binária presente no 

discurso da pedagogia, ou seja, da dicotomia currículo comum versus currículo 

especial, dificultando adequações ou acessibilidade curricular para todos os alunos. 

Como resultado disso, muitos alunos não participam de todas as atividades oferecidas 

pela escola, assim como não têm experienciado sucesso em sua aprendizagem 

escolar, uma vez que as aulas podem ser ministradas em nível acadêmico muito alto, 

dificultando a compreensão do que está sendo requerido deles. 

Com base nisso, convém ressaltar que as adequações curriculares são 

acomodações que podem ser requeridas para qualquer aluno, no decorrer do seu 

processo de escolarização, quando experimenta algum tipo de dificuldade, sendo, 

porém, fundamental durante a inclusão, de alunos com deficiência identificada. 

A compreensão sobre os educandos com necessidades educacionais, antes 

focada apenas no aluno com deficiência, agora ampliada, permite supor que algumas 

dificuldades de aprendizagem podem ser decorrentes de causas orgânicas e que outras 

não se relacionam à organicidade. Dessa maneira, consideramos oportuno distinguir as 

dificuldades de aprendizagem e dificuldades inerentes a outros quadros diagnósticos. 

De acordo com Moojen (2003), consideram-se “dificuldades de aprendizagem” duas 

categorias de problemas: os naturais (ou de percurso) e os problemas secundários a 

outras patologias.  

As primeiras dificuldades acontecem em qualquer sala de aula, quando, por 

diferentes motivos, o aluno não acompanha seus pares, independente do nível de 

complexidade dos conteúdos ou da metodologia utilizada. Os fatores causadores 

dessas dificuldades podem ser relacionados a aspectos evolutivos ou serem 

decorrentes – entre outros – de inadequada metodologia, de padrões de exigência da 

escola, de falta de assiduidade do aluno e de conflitos familiares eventuais, ou seja, é 
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preciso considerar que, em grande parte, essas dificuldades dependem do contexto 

educacional. Nesses casos, é suficiente um trabalho pedagógico complementar para 

solucionar satisfatoriamente o problema. 

Dificuldades secundárias a outros quadros diagnósticos são decorrentes de 

outros quadros patológicos, que podem ser bem detectados e que atuam, 

primariamente, sobre o desenvolvimento humano normal e, secundariamente, sobre a 

aprendizagem. Nessa subcategoria, estão incluídas as pessoas com deficiência mental, 

sensorial, aquelas com quadros neurológicos mais graves ou com transtornos 

emocionais significativos. 

Destacamos, como respaldo oficial a essa compreensão, o texto da Resolução 

n° 2 de 11 de setembro de 20018, Art. 5 (BRASIL, 2001), na qual são considerados 

educandos com necessidades educacionais especiais os que, durante o processo 

educacional, apresentarem: 

 

 

I- dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo 
de desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades 
curriculares, compreendidas em dois grupos:  
 
a) aquelas não vinculadas a uma causa orgânica especifica; 
b) aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou 
deficiências; 
 
II- dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais 
alunos, demandando a utilização de linguagens e códigos aplicáveis; 
 
III- altas/habilidades/ superdotação, grande facilidade de aprendizagem 
que os levem a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e 
atitudes (p. 70). 

 

 

A partir dessas considerações, fica claro que adaptar a resposta educativa é uma 

necessidade que beneficia a todos, respeitando não somente aqueles alunos com 

deficiência, mas também aqueles que apresentam ritmos de aprendizagem 

diferenciados e, em conseqüência, requerem diferentes processos de ensino. Para 

                                                 
8 Resolução contida no documento Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação 
Básica, publicado pelo MEC em 2001 e atualizado em 2002. 
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Torres González (2002, p. 149), a adaptação curricular “[...] é a chave para atender à 

diversidade, mas também o é para melhorar a atenção às necessidades especiais de 

determinados alunos com desvantagens”. Certamente, diante da realidade das nossas 

escolas, essa não é uma tarefa fácil, contudo, defendemos a idéia de que a adaptação 

curricular pode ser considerada como uma das principais vias de acesso à inclusão 

escolar. 

 

 

3.5 A AVALIAÇÃO NO CONTEXTO DA ESCOLA INCLUSIVA 

 

Em qualquer nível de ensino, a prática da avaliação é, sem dúvida, um 

componente indispensável dos processos de ensino e aprendizagem. As formas de 

conceber e praticar a avaliação têm a ver com  

 

 

[...] a evolução das funções que a instituição educativa cumpre na 
sociedade e no mercado de trabalho; as posições que se adotem sobre 
a validade do conhecimento que se transmite; as concepções que se 
tenham da natureza dos alunos/as e da aprendizagem; a estruturação 
do sistema escolar, já que serve à sua organização; a 
despersonalização da relação pedagógica provocada pela massificação, 
que leva a uma perda de conhecimento direto entre professores/as e 
alunos/as; a forma de entender a autoridade e a manutenção da 
disciplina e a emulação dos alunos/as nas escolas e nas aulas 
(SACRISTÁN, 1998, p. 298). 

 

 

Em relação ao campo da Educação Especial, durante muito tempo a avaliação 

esteve associada ao diagnóstico, o qual cumpria a função de identificar a deficiência e 

rotular o aluno mediante provas psicológicas padronizadas, portanto, 

descontextualizadas. Essa forma de avaliar partia do pressuposto de que o problema 

estava no aluno, levando a intervenção educativa a centrar sua atenção no déficit. Além 

disso, os resultados desse diagnóstico repercutiam negativamente na vida do sujeito, 

conforme afirma De Miguel (1986, apud TORRES GONZÁLEZ, 2002, p. 189), quando 

destaca que 
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[...] o fato de classificar/rotular um sujeito como deficiente – seja qual for 
a dimensão dessa deficiência – teve tamanhas conseqüências negativas 
para a sua vida, que qualquer proposição orientada para superar as 
barreiras da segregação passa necessariamente por uma 
reconsideração do processo de diagnóstico. 

 

 

Nessa perspectiva, a avaliação era considerada como ponto de partida de 

qualquer atendimento, realizada por especialistas externos à escola, portanto, 

desvinculada da aprendizagem e do ensino. Esse tipo de avaliação não contribuiu, de 

maneira significativa, para um melhor conhecimento dos alunos para fins educativos e 

de ensino, pois, segundo Sacristán (1998, p. 322), 

 

 

[...] a contribuição de informações especializadas aos docentes pode ser 
interessante no caso de alunos/as problemáticos, em estudantes com 
dificuldades e sempre que se trate de qualquer aspecto relevante que 
repercute numa melhora da percepção do aluno/a, de seu contexto 
pessoal e social, mas sem perder de vista que essas avaliações 
especializadas podem produzir expectativas positivas e negativas nos 
professores/as. A informação relevante é aquela que lhes serve para 
poder intervir no próprio processo de aprendizagem e de auxílio ao 
aluno/a. Muitas avaliações especializadas feitas por especialistas 
externos podem carecer desse valor. 

 

 

Sobre isso, Torres González (2002) afirma ser necessário que, na prática da 

avaliação, buscássemos um equilíbrio que evitasse tanto o descuido dos processos de 

avaliação, como a rigidez dos mesmos. Assim, a avaliação deve ser coerente com a 

heterogeneidade presente nas salas de aula e privilegiar a compreensão dos processos 

de aprendizagem, a partir das vivências compartilhadas com os alunos e não apenas 

baseada nas informações reunidas por meio de instrumentos formais.  

Não há mais dúvida de que a submissão ao diagnóstico clínico, para direcionar a 

intervenção educativa, faz parte do passado. A prática da avaliação – antes focada no 

déficit, cuja orientação centrava-se no aluno considerado individualmente – hoje, 
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mediante uma educação que considera e valoriza a diversidade, começa a incorporar 

novos e variados procedimentos, os quais buscam avaliar não só o aluno e suas 

características pessoais, mas também o próprio processo de aprendizagem e o 

contexto em que este se desenvolve. 

Sendo assim desenvolvida, a avaliação será capaz de oferecer um conhecimento 

sobre os alunos e sobre seus processos de aprendizagem em contextos determinados, 

os quais servirão, conforme sublinha Torres González (2002), como guia para o 

desenvolvimento consciente da prática em sala de aula e para a adaptação do ensino 

às características do aluno, bem como para orientar a prática docente em relação às 

suas dificuldades específicas. Dessa maneira, a avaliação dos alunos com 

necessidades educacionais especiais precisa estar incorporada ao próprio processo 

ensino-aprendizagem. 

Seguindo esse mesmo direcionamento, Stainback e Stainback (1999) pontuam 

que a avaliação é um elemento indispensável dos processos de ensino e 

aprendizagem, podendo ser definida como a reunião de informações provenientes de 

várias fontes com o propósito de se tomar decisões educacionais sobre o aluno. Na 

opinião desses autores, os professores precisam desenvolver um entendimento inicial 

de cada aluno e dos alunos enquanto grupo, objetivando conhecer os seus interesses, 

suas particularidades e as necessidades acadêmicas, as habilidades sociais, de 

comunicação, funcionais, entre outras, no intuito de identificar as potencialidades e as 

necessidades educacionais mais críticas dos alunos, seu grau de desempenho atual e 

possibilidades de participação nas várias atividades oferecidas pela escola. 

Depois da avaliação inicial, é importante manter uma avaliação contínua, prática 

que consiste em atualizar constantes informações sobre o progresso do aluno com a 

finalidade de fundamentar as decisões do professor quanto ao processo de ensino e 

orientar a atividade dos alunos. Tal avaliação, portanto, tem um papel fundamental na 

revisão contínua da prática pedagógica e, conseqüentemente, na melhoria do trabalho 

docente, uma vez que oferece ao professor dados sobre como usar as metodologias de 

ensino dinâmicas, para abordar conteúdos curriculares de forma diversificada e 

acessível a todos os educandos (BRASIL, 2006). 



 57  

Diante de tais considerações, podemos afirmar que a avaliação, no contexto da 

escola inclusiva, deverá ser determinada pelas características do aluno, ou seja,  não 

pode ser elaborada a priori. Dessa forma, as adaptações curriculares deverão surgir da 

avaliação de todo o processo educativo e da reflexão compartilhada dos educadores, 

sendo que, como afirma Lopes Melero (apud TORRES GONZÁLEZ, 2002, p. 193), “[...] 

uma das maiores adaptações do currículo está em que os professores tenham claro 

qual é o sentido, significado e funções da avaliação na escola”. 

 

 

3.6 A FORMAÇÃO DO PROFESSOR PARA ATENDER À DIVERSIDADE 

 

O fato de a Educação Especial ter se desenvolvido em sistema educacional 

separado, reforçou a idéia de que os alunos com deficiência aprendem de maneira 

diferente e que, para responder às suas necessidades educacionais, seriam 

necessários professores com formação especial, capacitados para desenvolver a 

prática pedagógica com métodos de ensino distintos daqueles usados para o ensino 

regular. 

A formação dos professores em geral e na Educação Especial, em particular, ao 

longo da história, apoiou-se em diferentes propostas e orientações conceituais, 

sintetizadas por Pérez Gómez (1998) e Torres González (2002) da seguinte forma: 

Perspectiva acadêmica:  sob a orientação academicista o ensino é visto como 

um processo de transmissão de conhecimentos científicos e culturais da humanidade. A 

formação docente é orientada para o domínio dos conceitos da(s) disciplina(s) a 

ser(em) ensinada(s), transformando o docente em um especialista  nas diferentes 

disciplinas que compõem a cultura. Na Educação Especial, essa orientação formativa 

confere aos profissionais o título de especialistas, portadores de um vasto 

conhecimento na área. 

Perspectiva técnica:  a racionalidade técnica desta orientação propõe dar ao 

ensino o status e o rigor de uma ciência aplicada,  reduzindo a atividade prática a uma 

mera atividade instrumental, dentro do paradigma processo-produto. A formação 

docente é investida de competências específicas e observáveis, concebidas como 
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habilidades técnicas para conduzir o ensino. O professor, como técnico, desenvolve a 

sua prática através de procedimentos padrão, do tipo “receitas”, prática que durante 

muito tempo serviu de orientação para a formação de profissionais na Educação 

Especial tradicional. 

Perspectiva prática:  o ensino, nesta perspectiva, se desenvolve em ambientes 

singulares e claramente determinados, destacando-se nesse enfoque a dimensão 

artística do ensino. A formação do professor basear-se-á fundamentalmente na 

aprendizagem da prática, procedimento tido como o mais eficaz na formação docente. 

A Educação Especial, nessa perspectiva, seria considerada como uma atividade 

artesanal. 

Perspectiva de reflexão na prática para a reconstrução social: sob esta 

orientação, o ensino é visto como uma atividade crítica e prática social, imbuído de 

opções de caráter ético, cujos princípios defendem a igualdade e emancipação social 

nos processos de ensino-aprendizagem e nos programas de formação docente. A 

proposta de formação do professor concebe a reflexão como um instrumento básico de 

aprendizagem, de modo que, ao refletir sobre sua prática, o professor se aproprie das 

particularidades dos processos de ensino-aprendizagem, aprimorando sua ação 

educativa. No contexto da Educação Especial, esta é a orientação que melhor se 

adequa aos princípios da educação inclusiva. 

Vimos que os processos de formação docente são considerados a partir dos 

diferentes modos de conceber a prática educativa. Desse modo, as mudanças que vêm 

sendo requeridas, no incurso do processo de democratização do ensino, dizem 

respeito, também, à revisão dos programas de formação do professor, necessidade que 

aponta a superação da relação dicotômica entre o conhecimento técnico-cientifico e a 

prática de sala de aula. Na opinião de Perrenoud (2002, p. 23), “[...] é preciso combater 

essa dicotomia e afirmar que a formação é uma só, teórica e prática ao mesmo tempo, 

assim como reflexiva, crítica e criadora de identidade”. 

As diferentes posições sobre a formação dos professores encontram também 

relação com o modelo de sociedade e de ser humano que defendemos. Assim, nas 

discussões atuais, o professor é considerado um profissional autônomo, que deve 

desenvolver a capacidade de refletir criticamente sobre a sua prática, considerando o 
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contexto socioeducacional, no qual a prática se desenvolve; nesse sentido, a proposta 

de formação docente, de acordo com Mantoan (2001, p. 119), 

 

 

[...] se baseia em princípios educacionais que reconhecem a 
cooperação, autonomia intelectual e social e a aprendizagem ativa como 
condições que propiciam o desenvolvimento global de todos os alunos, 
assim como a formação inicial e o aprimoramento profissional dos 
professores.  

 

 

Dessa concepção, os processos de formação docente aparecem como requisito 

indispensável para alcançar as mudanças requeridas no nosso atual sistema 

educacional, cujo desafio, a partir dessa premissa, consiste em articular a formação 

inicial às exigências de uma formação continuada. 

Para Torres González (2002), a conexão entre a formação inicial e a permanente 

é indispensável, uma vez que a formação inicial é a base de um longo processo 

profissional. No entanto, as críticas aos cursos de formação inicial permanecem e 

apontam lacunas nessa formação que favoreçam o trabalho coerente com as 

proposições da diversidade. Nesse entendimento, as dificuldades que muitos 

professores apontam, diante do aluno com necessidades educacionais especiais em 

sala de aula, relacionam-se na maioria das vezes com a  falta de preparo, informação e 

experiência no âmbito concreto do trabalho com a diferença. 

Nesse sentido, a proposta da educação inclusiva para os docentes de classes 

regulares é também percebida como benéfica, uma vez que, apesar da aparente 

sobrecarga que advém para os mesmos, pode 

 

 

[...] impulsioná-los, entre outros aspectos, a: buscar informações sobre 
como trabalhar com seus alunos, ou seja, a se atualizar; individualizar o 
seu ensino, a partir das condições específicas do educando com 
deficiência, o que vai beneficiar também os demais alunos da classe, 
principalmente aqueles que detém maiores dificuldades de 
aprendizagem (MARTINS, 2002, p. 36). 
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Diante dessa situação, não há dúvida de que a formação continuada deve ter 

como ponto de partida as lacunas observadas na formação inicial, situando, no eixo 

dessa formação, o pensamento prático reflexivo. Nessa perspectiva, a formação 

docente compreende e interpreta as demandas educativas, sociais e culturais de uma 

escola aberta às diferenças, à heterogeneidade presente nas salas de aula. Além disso, 

é necessária que seja abordada, na formação continuada, uma proposta ética como 

base para a atuação docente, na qual os valores que presidem sua intencionalidade se 

concretizem através do respeito, aceitação, reconhecimento e valorização da diferença, 

entre outras atitudes necessárias aos profissionais que se propõem a trabalhar com a 

diversidade humana. 

 

 

3.7 O ENSINO MÉDIO NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

O Ensino Médio talvez seja, dentro do processo educacional, o que mais tenha 

suscitado esperança e, ao mesmo tempo, críticas no decorrer das últimas décadas. 

 

 

[...] por um lado, famílias e alunos consideram-no, muitas vezes, como a 
via de acesso à promoção social e econômica. Por outro, é acusado de 
ser desigualitário, de estar pouco aberto ao mundo exterior e, de um 
modo geral, de fracassar na preparação dos jovens, tanto para o ensino 
superior como para a entrada no mundo do trabalho. Argumenta-se, 
ainda, com a fraca pertinência das matérias ensinadas e com a pouca 
importância dada à aquisição de atitudes e valores (DELORS at al., 
2003, p. 134). 

 

 

É consenso, no entanto, que para haver desenvolvimento é necessário que boa 

parte da população possua estudos secundários. A Constituição Brasileira de 1988, 

Art.208, inciso II (BRASIL, 1988), ao garantir a obrigatoriedade e gratuidade ao Ensino 

Médio, realizou um avanço significativo em termos legais, uma vez que a política 

educacional brasileira vinha dando pouca importância a esse grau de ensino. 

Posteriormente, a Emenda Constitucional n° 14/96 modificou a redação desse inciso, 
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inscrevendo no texto constitucional a progressiva universalização do Ensino Médio 

gratuito (BRASIL, 2000). Dessa forma, o Ensino Médio deixa de ser obrigatório, mas o 

Estado assume o dever de oferecer o acesso gratuito a todos aqueles que o desejarem, 

ou seja, a Constituição confere a todo cidadão o direito a esse grau de ensino. 

Por sua vez, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB – Lei n° 

9.394/96, no Art. 21(BRASIL, 1996), estabelece que a educação básica é “formada pela 

educação infantil, ensino fundamental e ensino médio”. A condição do Ensino Médio 

como parte da Educação Básica significa dizer que este nível de ensino passa a fazer 

parte do processo educacional que a nação considera básica para o exercício da 

cidadania, conforme consta no Art. 22: “A educação básica tem por finalidades 

desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania e fornecer meios para progredir no trabalho e estudos 

posteriores”. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (2000), as novas 

alternativas de organização curricular para o Ensino Médio buscaram, de um lado, 

atender o novo significado do trabalho no contexto do mundo globalizado e, de outro, a 

pessoa humana que, como sujeito ativo, se apropriará desses conhecimentos para se 

aprimorar, como tal, no mundo do trabalho e na prática social. Nessa perspectiva, foram 

consideradas como diretrizes gerais e orientadoras da proposta curricular as premissas 

oriundas da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI, proposta 

estruturada em quatro alicerces: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 

viver e aprender a ser. 

A construção dos currículos do Ensino Fundamental e Médio, de acordo com a 

Lei 9.394/96, Art.26 (BRASIL, 1996), deverá ter “uma base nacional comum, a ser 

complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte 

diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, a 

economia e da clientela”. 

A Base Nacional comum contém em si a dimensão de preparação para o 

prosseguimento de estudos, assim como, a dimensão de preparação para o trabalho. 

Nesse sentido, destina-se à formação geral do educando, aspecto que, na interpretação 
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da lei o desenvolvimento de competências e habilidades básicas comuns a todos, é 

uma conquista da democratização do ensino. 

A parte diversificada, como  determina a Resolução n° 03/1998 – CNE – no Art. 

11, inciso II, deverá ser “organicamente integrada com Base Nacional comum, por 

contextualização, complementação, diversificação, enriquecimento, desdobramento ou 

outras formas de integração”. Dessa maneira, é importante enfatizar que a parte 

diversificada do currículo se constitui como espaço privilegiado para atender às 

diferenças e desigualdades regionais e à especificidade do seu alunado. 

Nesse contexto, as diretrizes curriculares específicas do Ensino Médio 

reconhecem a necessidade de se romper com modelos tradicionais, da organização de 

disciplinas estanques, e aponta para um planejamento e desenvolvimento do currículo 

de forma orgânica, ou seja, a integração e articulação dos conhecimentos, num 

processo de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. 

Nesse entendimento, os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs do Ensino 

Médio (BRASIL, 2000) estabelecem a divisão do conhecimento escolar, organizada em 

três grandes áreas – Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias. Essa 

concepção curricular não elimina o ensino de conteúdos específicos, mas considera 

que os mesmos devem fazer parte de um processo global, em várias dimensões 

articuladas. Nessa perspectiva, é importante destacar que a lei faculta aos 

estabelecimentos de ensino e ao educando, a possibilidade de usufruírem da 

flexibilidade curricular, a qual deve ser assegurada tanto na organização dos conteúdos 

mencionados em Lei, quanto nos procedimentos metodológicos e de avaliação a serem 

desenvolvidos no processo ensino-aprendizagem. 

Nesse contexto, de acordo com a Lei 9.394/96, Art.59, os sistemas de ensino 

assegurarão aos educandos com necessidades especiais:  

 

 

I- Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 
específicos, para atender as suas necessidades; 
 
II- Terminalidade específica para aqueles alunos que não puderam 
atingir o nível exigido para a conclusão do Ensino Fundamental, em 
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virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir, em menor 
tempo, o programa para os superdotados (BRASIL, 1996). 

 

 

É importante destacarmos, no entanto, que o conhecimento das leis e 

recomendações oficiais, embora indispensáveis, não garantem a efetiva inclusão 

escolar, assim como não dá garantia da superação de um currículo enciclopedista, de 

caráter propedêutico, que tem tradicionalmente caracterizado o Ensino Médio. 

Assim, corroboramos com Kuenzer (2005, p. 43) quando afirma que 

 

 

[...] a escola pública de Ensino Médio só será efetivamente democrática 
quando seu projeto pedagógico, sem pretender ingenuamente ser 
compensatório, propiciar as necessárias mediações para que os menos 
favorecidos estejam em condições de identificar, compreender e buscar 
suprir, ao longo de sua vida, suas necessidades com relação à 
participação na produção científica, tecnológica e cultural. 

 

 

Nessa nova compreensão da escola pública de Ensino Médio proposta por essa 

autora, incluímos, também, os alunos com necessidades educacionais especiais, por 

compreendermos que, embora a inclusão não seja objeto de seus estudos, esse 

segmento da população é tão ou ainda menos favorecido do que aqueles alunos, em 

geral, pertencentes às classes economicamente desfavorecidas. 

Outro ponto a destacar no Ensino Médio diz respeito à concepção e formação do 

professor nesse grau de ensino, aspectos que representam, ainda hoje, de acordo com 

Pérez Gómez (1998, p. 354), características da perspectiva acadêmica, a qual 

 

 

[...] ressalta o fato de que o ensino é, em primeiro lugar um processo de 
transmissão de conhecimento e de aquisição da cultura pública que a 
humanidade acumulou. O docente é concebido como um especialista 
nas diferentes disciplinas que compõem a cultura, e sua formação estará 
vinculada estreitamente ao domínio dessas disciplinas cujos conteúdos 
devem transmitir. 
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Seguindo essa orientação, a formação do professor é proposta como a de um 

especialista em um ou vários ramos do conhecimento acadêmico. Nesse sentido, ainda 

de acordo com o autor supracitado, dentro desse enfoque 

 

 

[...] confunde-se o docente com o especialista nas diferentes disciplinas, 
não se distingue com clareza entre saber e saber ensinar, dando-se 
pouca importância tanto à formação didática da própria disciplina quanto 
à formação pedagógica do docente (p. 354-355).  

 

 

Nessa perspectiva, a lógica didática tem como pressuposto a homogeneidade 

dos alunos na sala de aula, reservando-se ao professor expor os conteúdos do 

currículo acomodado ao suposto nível médio dos indivíduos de uma determinada idade, 

agrupados num curso acadêmico que corresponde, também, a um suposto nível de 

desenvolvimento e aprendizagem. 

A partir dessas considerações, a nossa intenção foi evidenciar que as 

recomendações postas pelos textos oficiais devem ser tomadas como ponto de partida, 

tendo em vista a democratização do Ensino Médio, nesse novo século. Porém, de 

acordo com Kuenzer (2005), deverá superar a concepção conteudista e propedêutica 

que o tem caracterizado, para promover mediações significativas entre os jovens e o 

conhecimento científico. Além disso, a democratização do Ensino Médio não se encerra 

na ampliação de vagas, ela exige que a escola disponha de uma boa infraestrutura em 

termos de espaço, equipamentos, laboratórios, entre outros, e, principalmente, de 

professores capacitados. 

Assim, a democratização do Ensino Médio só será possível quando todos 

tiverem a mesma oportunidade de condições de acesso aos bens materiais e culturais 

socialmente produzidos. Nesse sentido, a democratização nesse grau de ensino só 

será plenamente possível, “[...] em uma sociedade na qual os jovens possam exercer o 

direito à diferença, sem que isso se constitua em desigualdade” (KUENZER, 2005, p. 

35-36). 
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4 A DEFICIÊNCIA MENTAL 

 

 

A criança atrasada, abandonada a si mesma, não pode atingir nenhuma 
forma evolucionada de pensamento abstrato e, precisamente por isso, a 
tarefa concreta da escola consiste em fazer todos os esforços para 
encaminhar a criança nessa direção, para desenvolver o que lhe falta 
(LEV SEMENOVICH VYGOTSKY).  

 

 

Para melhor situar o nosso estudo, acreditamos ser importante tecer alguns 

comentários sobre a evolução conceitual da deficiência mental, no transcurso da 

história, buscando compreender as mudanças ocorridas, uma vez que – por sofrerem 

influências do meio em que foram estruturadas – as concepções sobre a deficiência 

mental são bastante variadas. 

Consideramos importante incluir, também, nessa discussão, as contribuições da 

abordagem psicológica histórico-cultural, especialmente o discurso vygotskiano sobre a 

deficiência, de maneira que a compreensão sobre as possibilidades de 

desenvolvimento e aprendizagem da pessoa com deficiência mental, segundo essa 

teoria, constituiu-se, nesse estudo, como marco teórico para subsidiar a análise dos 

dados resultantes da pesquisa por nós empreendida. 

 

 

4.1 EVOLUÇÃO CONCEITUAL DA DEFICIÊNCIA E SUAS CONSEQÜÊNCIAS PARA A 

INCLUSÃO SOCIAL E A ESCOLARIDADE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA MENTAL 

 

Nas antigas civilizações, o direito de viver das crianças relacionava-se a sua 

normalidade, ou seja, quando uma criança não correspondia aos ideais de homem 

cultuado na época pelas sociedades, a exemplo da espartana, era eliminada. Pessotti 

(1984, p. 3) afirma, a este respeito que de 
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[...] todo modo, é sabido que em Esparta crianças portadoras de 
deficiências físicas ou mentais eram consideradas sub-humanas, o que 
legitimava sua eliminação ou abandono. 

 

 

De acordo com essa cultura, o direito à vida relacionava-se aos ideais atléticos, 

estéticos e à força, aspectos valorizados por um povo marcadamente guerreiro, o que 

certamente as pessoas com deficiência não correspondiam. Desse modo, era visto 

como algo natural que o filho defeituoso fosse morto imediatamente, ou seja, as 

conhecidas práticas gregas e romanas selavam o destino da criança deficiente à morte. 

O extermínio ou a eliminação das crianças com deficiência consistia, então, numa “[...] 

prática perfeitamente coerente com os ideais atléticos e clássicos, além de classistas, 

que serviam de base à organização sócio-cultural de Esparta e da Magna Grécia” 

(PESSOTTI, 1984, p. 3).  

Nesse sentido, a condenação dessas crianças à morte não era considerada uma 

violação moral, já que, na ética social vigente, as pessoas com deficiência não 

correspondiam ao perfil exigido para ser guerreiro e, além disso, eram vistas como uma 

expressão da ira dos deuses (AMARAL, 1994). 

Nessa concepção, portanto, o meio ambiente era considerado neutro, ou seja, a 

inteligência não sofria influências do meio, por ser entendida como pré-formada – o 

chamado preformismo – influenciada pelo pensamento de Platão e Aristóteles, no 

período que abrange da Antiguidade até o século XVII. Nesse período, as pessoas com 

deficiência, quando não exterminadas, ficavam à margem da sociedade e, portanto, não 

tinham direito à educação (SAAD, 2003). 

Com o surgimento do Cristianismo, na Idade Média, o homem passou a ser visto 

como ser racional, criação e manifestação de Deus. Assim, as idéias cristãs ofereceram 

uma nova concepção, pois, ao colocar a pessoa deficiente como semelhante a Deus e, 

portanto, possuidor de alma, essa ganhou o direito à vida e à proteção de Deus, pela 

ação da Igreja. Porém, continuou a ser estigmatizada, pois, como afirma Pessotti (1984, 

p. 12),  
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[...] a concepção de deficiência variou em função das noções teológicas 
de pecado e de expiação e da ‘visão’ pessimista do homem, entendido 
como uma besta demoníaca quando lhe venham a faltar a razão ou a 
ajuda divina. 

 

 

Nesse contexto, em decorrência da visão teológica, “[...] o deficiente deixa de ser 

morto ao nascer, porém passa a ser estigmatizado, pois, para o moralismo 

cristão/católico, deficiência passa ser sinônimo de pecado” (BIANCHETTI, 1995, p. 9). 

Essa visão traz em si valores contraditórios em relação à pessoa com deficiência, que  

 

 

[...] variavam de amor ao próximo a expiação de culpas próprias e 
alheias e sujeição ao castigo divino: tinham alma, porém não virtudes. 
Considerada possuída pelo demônio, a pessoa com deficiência era 
exposta a práticas de exorcismo, flagelação e até mesmo sacrifício e, 
nesse caso, seus bens, em razão de uma nova lei, poderiam ser 
confiscados em beneficio do inquisidor. Além disso, sofriam 
perseguições, pois os delatores que as entregassem ao tribunal 
eclesiástico receberiam prêmios em indulgências e outros bens. O 
confinamento ou exclusão passava a ser a expressão da ambivalência 
caridade-castigo como atitude benevolente de garantia de sobrevivência. 
Dessa forma, a sociedade era poupada das condutas inadequadas do 
deficiente (PESSOTTI, 1984, apud SAAD, 2003, p. 40). 

 

 

Convém ressaltar que o Cristianismo, ao considerar que a pessoa com 

deficiência possui alma, contribuiu, de forma definitiva, para a mudança na concepção 

clássica da deficiência, resultando numa relação de piedade para com as pessoas com 

deficiência. Porém, apesar da convicção de que essas pessoas gozavam da proteção 

de Deus, eram mantidas à margem da sociedade, acolhidas em mosteiros e igrejas. 

A concepção da deficiência como doença, introduzida pelos médicos Paracelso e 

Cardano, no século XVI, traz, para o campo da ciência, a discussão sobre a deficiência, 

diferenciando-a da abordagem teológica e moral. Em seus estudos, Paracelso admitia a 

origem patológica da deficiência mental e defendia a necessidade de tratamento para 

as pessoas com deficiência. Embora carregada de valores supersticiosos, em que se 

identificava que as pessoas com deficiência mental eram “[...] vítimas de forças sobre-
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humanas, cósmicas ou não e dignas de tratamento e complacência [...]” (PESSOTTI, 

1984, p. 15), a obra de Paracelso intitulada “Sobre as doenças que privam os homens 

da razão”, publicada em 1567, foi um marco para a mudança de concepção. 

É nessa obra, segundo Pessotti (1984), que, pela primeira vez, uma autoridade 

da área da Medicina reconhece como um problema médico o que, até então, fora 

considerado teológico e moral. Corroborando com essa concepção, Cardano 

acrescentava a esta, uma preocupação de cunho pedagógico, direcionado à instrução 

das pessoas com deficiência. 

Nesse contexto, a dimensão médica vai adquirindo boa receptividade na área 

científica, consolidando a visão organicista da deficiência mental. Nesse sentido, “[...] as 

causas da defectologia e da normalidade estariam determinadas pelo substrato 

biológico do indivíduo” (MARQUES, 2001, p. 40). 

De acordo com essa concepção, a inteligência era considerada inata e 

hereditária – pré-determinada – e a influência do meio era reconhecida somente na 

dimensão negativa. Nesse sentido, a pessoa com deficiência mental, durante esse 

período (séculos XVIII e XIX), permaneceu sem atendimento educacional (SAAD, 

2003). 

No decorrer da História, outro ponto a destacar, segundo Marques (2001), diz 

respeito à revolução industrial do século XVIII, caracterizada pela noção de 

produtividade e de indivíduo produtivo. A nova divisão social do trabalho e o 

fortalecimento do modo de produção capitalista, ao valorizar o indivíduo produtivo, 

contribuíram na construção do imaginário social sobre a deficiência, em que o 

deficiente, neste contexto, passa a ser visto como individuo não produtivo. 

Nesse sentido, atrelado à noção de produtividade, o investimento no corpo 

produtivo é a marca registrada do capitalismo. De acordo com esse autor, 

 

 

[...] o que acontece é que a deficiência, enquanto estereótipo do desvio, 
também se enquadra no grupo das marginalidades produzidas pela 
ideologia da classe dominante. Portanto, não se pode dissociar a 
condição de indivíduo deficiente de uma idéia exterior de capacidade 
produtiva e da concepção de corpo social que fundamenta todas as 
relações políticas e econômicas (MARQUES, 1994, apud MARQUES, 
2001, p. 40). 
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Assim, na visão de uma sociedade capitalista, onde as relações são 

estabelecidas a partir da produtividade e pelo lucro, o deficiente torna-se um desviante 

dentro da ideologia da classe dominante, legitimando as noções de desigualdades “[...] 

fundada na dicotomia semântica e prática da eficiência versus deficiência [...]”. Nesse 

sentido, além “[...] do aspecto biológico da anormalidade, a deficiência passou a ser 

entendida como um fator impeditivo para o trabalho fabril” (MARQUES, 2001, p. 41). 

A partir do século XIX, em oposição à visão racionalista, a concepção empirista 

enfatiza a experiência sensorial como fonte do conhecimento, preocupando-se em 

explicar os comportamentos observáveis do sujeito, influenciado pelo meio ambiente. 

Encontra-se, na base filosófica dessa corrente, o pensamento de Locke, para o qual, de 

acordo com Pessotti (1984, p. 22) 

 

 

A experiência é o fundamento de todo o nosso saber. As observações 
que fazemos sobre os objetos sensíveis externos, ou sobre as 
operações internas da nossa mente, e que percebemos, e sobre as 
quais refletimos nós mesmos, é o que supre o nosso entendimento com 
todos os materiais de pensamento. Assim, o uso da razão, embora 
capaz de produzir idéias e conhecimentos, será exercido sempre, em 
última análise, sobre os dados da sensação. 

 

 

Influenciado pelos estudos de Locke, Condillac acrescentou, ao pensamento 

desse, caracteres psicológicos e pedagógicos, apresentando uma proposta 

metodológica de base empirista para a educação de pessoas com deficiência mental. 

De acordo com Pessotti (1984, p. 21), essa proposta 

 

 

[...] admite a gênese de idéias e processos mentais complexos a partir 
de idéias e processos simples, admite que da percepção se passa a 
operações mentais não necessariamente formais; que a formalização é 
apenas um modo de estender as operações precedentes; que há 
estádios necessários e gradativos entre a percepção e as operações 
com signos ou formais; que para efeito do exercício das faculdades 
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mentais não importa quais e quantos órgãos dos sentidos sejam 
empregados na origem de conhecimento, ou seja, na percepção 
sensorial; que o domínio da linguagem não é essencial para o 
desenvolvimento do entendimento (funcionamento das faculdades 
mentais); e, acima de tudo, que as capacidades ou incapacidades 
mentais são produto da experiência e das oportunidades de exercício de 
funções intelectuais e não necessariamente dotes inatos, de natureza 
anátomo-fisiológico ou metafísica. 

 

 

Com base nas idéias de Locke e Condillac, no início do século XIX, Itard, médico 

francês responsável pela educação do denominado selvagem de “Aveyron”, em 1800, 

tornou-se o primeiro teórico a desenvolver um programa sistematizado para a educação 

de pessoas com deficiência mental. Seguindo os passos de Itard, Seguin e Esquirol 

sistematizaram os estudos metodológicos sobre o treino sensório motor, prática muito 

usada na educação de crianças com deficiência mental. Nessa linha de pensamento, 

Maria Montessori, com a criação de sua pedagogia científica, procurou, segundo 

Pessoti (1984), inovar a proposta, adequando a didática à motivação do aluno. 

Nesse contexto, cabe registrar que, no início do século XIX, o envolvimentismo 

trouxe 

 

 

[...] por meio de Itard, o primeiro investimento em educar e modificar o 
potencial cognitivo, utilizando a estimulação sensorial e a sua 
compreensão por parte do sujeito. Nessa linha de pensamento, o 
envolvimento com o ambiente por meio de reforço dos fatores 
situacionais e extrabiológicos é que promoveriam o desenvolvimento 
cognitivo, uma vez que o cérebro humano, ao nascimento, era 
considerado como uma folha em branco ou tabula rasa, como postulava 
Locke em 1690. Foi a época do Humanismo Pedagógico e do 
Behaviorismo (SAAD, 2003, p. 54). 

 

 

Convém salientar, no entanto, que, durante o século XIX e início do século XX, a 

educação da pessoa com deficiência mental continuou em regime de exclusão, ficando 

segregada em instituições especializadas.  

O século XX, de acordo com Marques (2001, p. 42), foi “ [...] marcado pelo 

fortalecimento teórico e prático das ciências Humanas e Sociais, em especial da 
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Educação, Sociologia e Psicologia”. Assim, no início desse século, foi introduzida por 

Binet a psicometria, constituída de testes utilizados para categorizar e classificar as 

pessoas conforme o grau de sua deficiência. Desse modo, o diagnóstico psicológico da 

deficiência mental permitia situar as “[...] fronteiras que separam idiota e imbecil, imbecil 

e débil e, por fim, débil e normal” (BINET apud PESSOTTI, 1984, p. 177) 

Nessa perspectiva, os estudos de Binet serviram para passar a deficiência 

mental do âmbito da medicina para o da psicologia. Segundo as palavras de Pessotti 

(1984, p.179),  

 

 

[...] o problema da deficiência mental deixa de ser propriedade da 
medicina e torna-se atribuição da psicologia enquanto questão teórica. 
No plano da prática, passa dos asilos e hospícios para a escola especial 
ou comum. 

 

 

A psicometria, amplamente usada como forma de diagnóstico e abordagem da 

deficiência mental – a Escala Métrica da Inteligência do psicólogo Binet e do médico 

Simon (1905) – embora padronizada, permitia, segundo seus criadores, verificar o grau 

de inteligência de qualquer criança. O caráter padronizado dos testes, tratando de 

forma igualitária a população com deficiência mental, suscitou questionamentos quanto 

aos seus resultados, uma vez que não levava em conta a singularidade ou as 

diferenças individuais, assim como as influências do meio sobre o desenvolvimento da 

inteligência. 

Convém enfatizar, entretanto, que, no transcurso da história, os estudos de Binet 

e Simon foram de grande importância, pois foi a partir de seus trabalhos, segundo 

destaca Costa (1993, p. 25), que 

 

 

[...] a nova categoria, ou seja, a de “‘atrasado ou retardado escolar” (que 
passou a ser utilizada ao lado do termo  “debilidade mental”, empregado 
pelos “alienistas”) conduzirá aquilo a que se chamará a “debilidade 
psicométrica”, a saber: a debilidade mental definida a partir de testes 
ditos de inteligência. 
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Entretanto, ainda de acordo com a referida autora, 

 

 

[...] ao lado das descrições clínicas do tipo médico, as descrições 
baseadas na “psicometria” e na análise estatística se inflamam de rigor 
matemático e técnico: florescem novos testes, sempre mais modernos e 
aperfeiçoados (Terman, Wisc, Nemi, etc.), passando os testes de Binet e 
Simon a ser considerados arcaicos. 

 

 

É importante inserirmos, nesse contexto, as contribuições das teorias 

interacionistas, dentre as quais destacamos a Psicologia de orientação sociocultural e a 

Teoria Psicogenética, por se constituírem, ao nosso ver, como um marco teórico 

indispensável para a compreensão da deficiência mental. 

No século XX, a deficiência mental foi tema de muitos estudiosos, destacando-

se, para efeito do nosso estudo, as contribuições das já citadas Teoria Psicogenética, 

especialmente os estudos de Bärbel Inhelder, voltados para a investigação das 

patologias do desenvolvimento intelectual, e a Teoria Sociocultural de Vygotsky e seus 

colaboradores, teoria que buscou explicar a complexidade do desenvolvimento 

cognitivo do ser humano. 

Encarregada pelo Departamento Público de Educação do Cantão de Saint Gall, 

na Suíça, coube a Inhelder organizar um serviço de Psicologia escolar com o objetivo 

de avaliar e orientar alunos com atrasos no desenvolvimento intelectual e na 

aprendizagem.  Utilizando-se do método clínico piagetiano, ela passou a construir 

inferências teóricas sobre o desenvolvimento de tais alunos, partindo da hipótese 

fundamental de que os atrasos cognitivos evidenciam-se na construção do pensamento 

operatório, ou seja, o pensamento permanece atrasado em diferentes níveis de 

mecanismos operatórios.  

Opondo-se à abordagem psicométrica da avaliação cognitiva, Inhelder apontou, 

de acordo com Beyer (1996, p. 40), que o problema fundamental da psicometria 
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[...] reside no desconhecimento das estruturas intelectuais e seus 
processos, isto é, a criança não é apreendida conforme seu perfil 
individual. A avaliação direciona-se, linearmente para a definição do 
nível de capacidade intelectual num dado momento (no caso, o 
momento da avaliação), isto é, para o produto do trabalho mental, não 
ocorrendo a investigação longitudinal, qualitativa, dos processos 
cognitivos. 

 

 

Nesse sentido, defende que, ao invés de um diagnóstico linear das condições 

intelectuais do individuo num dado momento (prática usada na psicometria), os 

instrumentos de avaliação devem realizar uma análise operatória e genética das 

possibilidades cognitivas. E, em se tratando da interpretação dos fenômenos 

patológicos, deve-se levar em conta os processos psicológicos, ou seja, na avaliação 

“[...] o que importa alcançar é o processo da construção e não apenas seu resultado” 

(INHELDER, 1971, p. 18).  

Sendo assim, Inhelder adverte para  a possibilidade de se fazer uso da Teoria 

Psicogenética para identificar apenas o nível de desenvolvimento cognitivo da criança, 

assim como ocorria com a prática da psicometria, desconsiderando os processos 

psicológicos. 

Vygotsky se opunha a todos os procedimentos diagnósticos que fossem 

baseados em uma abordagem quantitativa. Assim, em relação aos testes de 

inteligência, Van der Veer e Valsiner informam que Vygotsky faz os seguintes 

comentários críticos, mostrando que eles têm vários inconvenientes 

 

 

[...] em primeiro lugar, não existe algo como um dom geral (...) da 
mesma forma, algumas crianças são bem dotadas intelectualmente, ao 
passo que outras podem tornar-se artistas criativos. Deve-se ter cautela, 
portanto, para não enviar crianças a formas especiais de educação com 
base apenas nessas avaliações de capacidade intelectual. (...) Em 
segundo lugar, Vygotsky apresentou um argumento ecológico, dizendo 
que os resultados de testes mentais são obtidos em uma situação 
artificial. Portanto, não há garantia de que serão válidos nas 
circunstâncias da vida cotidiana (1926i, p.331). Esta linha de raciocínio 
estava de acordo com sua idéia geral quanto à utilidade de testes e 
exames nas escolas. Em geral, ele era contra exames formais porque 
estes tendem a nos dar um quadro distorcido do verdadeiro nível de 
conhecimento e habilidades de criança (1926i, p.74), por deixarem a 
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criança nervosa e, assim, levarem-na a apresentar um desempenho 
abaixo do satisfatório (VYGOTSKY apud VAN DER VEER; VALSINER, 
1996, p. 71).  

 

 

Diante disso, Leontiev (1978, p. 319) também critica os testes, quando afirma 

que 

 

 

Os resultados obtidos por este tipo de testes apenas nos dão, no melhor 
dos casos, uma indicação extremamente superficial sobre o nível de 
desenvolvimento. Nada revelam, evidentemente, sobre a natureza da 
deficiência e nada podem explicar. Criam apenas a ilusão de uma 
explicação. Por isso não fornecem qualquer indicação sobre os métodos 
a empregar para superar a deficiência intelectual de uma criança ou de 
um grupo de crianças. Bem pelo contrário, ao pretender estudar um 
factor activo pretensamente estável e fornecer indicações prognósticas 
decisiva, defendem a idéia de uma fatalidade da deficiência mental e 
refreiam assim o desenvolvimento de métodos pedagógicos activos, 
científicos e diferenciados destinados a crianças diminuídas. 

 

 

Seguindo sua linha de pensamento, o referido autor diz que os testes destinados 

a medir o “quociente de inteligência”, são usados quando não se conseguem detectar  

 

 

[...] como é muitas vezes o caso na criança com desenvolvimento 
intelectual insuficiente, características patológicas evidentes, admite-se 
então que o seu atraso se deve à influencia de factores internos, tais 
como as possibilidades naturais de que é dotada (p. 318). 

 

 

Dessa forma, decide-se, muitas vezes, o destino de uma criança em função de 

quociente de inteligência, embora já tenha sido provada, na prática, a ineficácia dos 

resultados dos testes utilizados para tal finalidade. 

No âmbito de sua teoria, Vygotsky enfatiza a dimensão social do 

desenvolvimento humano, interessando-se especialmente no estudo das funções 

psicológicas superiores, à luz da teoria marxista predominante na União Soviética pós-
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revolução de 1917. Nesse contexto, de acordo com La Taille (1992, p. 24), Vygotsky 

tem como um de seus pressupostos básicos a idéia de que 

 

 

[...] o ser humano constitui-se enquanto tal na sua relação com o outro 
social. A cultura torna-se parte da natureza num processo histórico que, 
ao longo do desenvolvimento da espécie e do indivíduo, molda o 
funcionamento psicológico do homem [...] tendo realizado estudos sobre 
lesões cerebrais, perturbações da linguagem e organização de funções 
psicológicas em condições normais e patológicas. Suas proposições 
contemplam, assim, a dupla natureza do ser humano, membro de uma 
espécie biológica que só se desenvolve no interior de um grupo cultural. 

 

 

Com base nos métodos e princípios do materialismo dialético, Vygotsky (1998) 

viu a solução dos paradoxos científicos fundamentais com que se defrontavam seus 

contemporâneos. Para ele, um ponto central desse método é que todos os fenômenos 

sejam estudados como processos em movimento e em mudança. Nesse sentido, em 

termos de objeto da Psicologia, a tarefa do cientista seria a de reconstruir a origem e o 

curso do desenvolvimento do comportamento e da consciência, considerando que não 

só todo fenômeno tem sua história, como essa história é caracterizada por mudanças 

qualitativas e quantitativas. 

Seguindo essa linha de pensamento, as concepções de Vygotsky sobre o 

funcionamento do cérebro humano 

 

 

[...] fundamentam-se em sua idéia de que as funções psicológicas 
superiores são construídas ao longo da história social do homem. Na 
sua relação com o mundo, medida pelos instrumentos e símbolos 
desenvolvidos culturalmente, o ser humano cria as formas de ação que 
o distinguem de outros animais (LA TAILLE, 1992, p. 24). 

 

 

Nos anos de 1924 a 1931, Vygotsky aprofundou suas investigações sobre a 

criança com deficiência e seu desenvolvimento psicológico, destacando-se, na época, 

como um dos principais estudiosos nessa área.  Com base nesses estudos, Vygotsky 
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rejeitou a idéia de funções mentais fixas e imutáveis, ou seja, a noção de condições 

cognitivo-intelectuais cristalizadas no indivíduo, trabalhando com a “[...] noção do 

cérebro como um sistema aberto, de grande plasticidade, cuja estrutura e modos de 

funcionamento são moldados ao longo da história da espécie e do desenvolvimento 

individual” (LA TAILLE, 1992, p. 24). 

Essa concepção da plasticidade cerebral pressupõe que todo indivíduo tem 

possibilidades intrínsecas para seu desenvolvimento e progresso intelectual. Nessa 

perspectiva, Vygotsky afirma que as bases de desenvolvimento da criança normal e da 

criança com atraso mental são as mesmas, e que 

 

 

[...] a criança com alguma deficiência não é simplesmente menos 
desenvolvida do que a criança normal; mas desenvolvida de outro modo. 
[...] A especificidade da estrutura orgânica e psicológica, o tipo de 
desenvolvimento e de personalidade são o que diferenciam a criança 
deficiente mental da criança normal, e não são propriamente proporções 
quantitativas (VYGOTSKY apud SAAD, 2003, p. 69-70). 

 

 

Assim, referindo-se ao pensamento operatório em crianças com atraso mental, 

Vygotsky (1992, p. 113) comenta que  

 

 

[...] a criança atrasada, abandonada a si mesma, não pode atingir 
nenhuma forma evolucionada de pensamento abstrato e, precisamente 
por isso, a tarefa concreta da escola consiste em fazer todos os esforços 
para encaminhar a criança nessa direção, para desenvolver o que lhe 
falta. 

 

 

Nesse sentido, para Vygotsky (1992) o fator impulsionador dos avanços no 

desenvolvimento infantil recai sobre a ação da mediação. Assim, propõe que se 

intervenha de forma significativa nos processos de desenvolvimento da criança – seja 

ela normal ou com atraso mental – objetivando ajudá-la a superar eventuais 

dificuldades, recuperar possíveis defasagens cognitivas, auxiliando-a a ativar áreas 
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potenciais de crescimento e de desenvolvimento. Em suma, de acordo com Beyer 

(1996, p. 61), o que Vygotsky está propondo é que se crie  

 

 

[...] condições favoráveis para o desenvolvimento infantil mediante os 
processos de aprendizagem, que, no seu entender, constituem-se nas 
formas de mediação ou interação sócio-cultural, na relação adulto-
criança e também na relação criança-criança. 

 

 

Assim, as postulações de Vygotsky sobre os fatores biológicos e sociais no 

desenvolvimento psicológico “[...] evidenciam a forte ligação entre os processos 

psicológicos humanos e a inserção do individuo num contexto sócio-histórico 

específico” (LA TAILLE, 1992, p. 26). 

Nesse contexto, no âmbito da sua teoria, Vygotsky enfatiza o papel da mediação 

nos processos psicológicos, ou seja, na construção da inteligência, e defende a idéia do 

desenvolvimento humano como o processo 

 

 

[...] de síntese entre as dimensões biológicas e culturais, ele argumenta 
que, quando esse processo é marcado pela existência de deficiências, 
as características orgânicas são transformadas pela formação de novas 
funções, e que nesse processo o que é orgânico e causa dos distúrbios 
não deixará de existir, mas será impregnado pela cultura, pela 
emergência de funções qualitativamente diferentes que têm sua origem 
nas vivências sociais da pessoa (CARVALHO, 2006, p. 34-35).  

 

 

Parece-nos, pois, implícito, nestas afirmações, que a compreensão sobre as 

possibilidades de desenvolvimento e aprendizagem das pessoas com deficiência 

mental não deve mais ser pensada sob a perspectiva da limitação de suas capacidades 

intelectuais. Para tanto, é necessário o favorecimento de condições que levem a 

criança a integrar-se e apropriar-se do conhecimento disponível de sua cultura. 
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Diante de um bom número de questões que o problema da deficiência mental 

levanta e a fim de prevenir todo o mal entendido, Leontiev (1978, p. 331) destaca as 

mais importantes destas questões 

 

 

[...] trata-se, sobretudo, da influência das condições sociais em que a 
criança se desenvolve e de que depende a sua receptividade aos 
métodos pedagógicos activos e eventualmente a necessidade de uma 
ajuda pedagógica especial. A segunda questão é a das disposições 
biológicas e das particularidades intelectuais, sobretudo as que 
pertencem a actividade nervosa superior, que é impossível, bem 
entendido, não levar em conta. E, por fim, há que ver a importância das 
questões que tocam às particularidades emocionais e ao campo das 
motivações da personalidade da criança. 

 

 

Continuando o percurso conceitual, em 1959, a Associação Americana de 

Deficiência Mental define que o retardamento mental refere-se ao funcionamento 

intelectual geral abaixo da média, originando-se durante o período de desenvolvimento, 

e está associado a prejuízo no comportamento adaptativo. Dessa forma, a pessoa com 

deficiência mental é incapaz de competir, em termos de igualdade, com os 

companheiros normais, dentro do grupo social (ROBINSON, 1975; OMS, 1985 apud 

ASSUMPÇÃO JR., 2003). 

Essa definição também considerava os testes de inteligência como instrumento 

de diagnóstico para abordar a deficiência mental, num continuum que se estende do 

próximo ao normal ao francamente anormal, de acordo com o padrão de referência. 

Nesse sentido, subdividia a deficiência mental em cinco categorias: limítrofe, leve, 

moderada, severa e profunda. Tal definição serviu, durante muito tempo, como 

referência para os organismos oficiais na área da deficiência mental. 

Depois da 2ª Guerra Mundial, o movimento da integração social da pessoa 

deficiente toma força, pautado na idéia de que todos os cidadãos são iguais, motivo 

pelo qual ninguém deve ser excluído ou ficar à margem da sociedade. Esse movimento 

propõe um deslocamento de sentido do pensamento: da superação do modelo 

excludente de sociedade para um modelo fundado no reconhecimento e no respeito à 

diferença. 



 79  

Neste contexto, situa-se o paradigma da integração, caracterizado 

ideologicamente, 

 

 

[...] pelo confronto entre o discurso dominante da exclusão e aquele 
construído a partir da voz dos próprios portadores de deficiência e/ou 
das pessoas com eles envolvidas na luta pelo reconhecimento da 
diferença como condição existencial possível [...] A formação ideológica 
à qual se vincula essa formação discursiva tem seus pilares na 
organização e na ascensão dos movimentos sociais cujas vozes 
procuram – ou pela denúncia das práticas discriminatórias ou pela 
reivindicação de igualdade social – dar visibilidade à diferença e ocupar 
os espaços deixados pela ideologia dominante, fundadora do modelo 
social da exclusão, o que se dá tanto em relação ao espaço físico 
quanto em relação ao espaço discursivo (MARQUES; MARQUES, 2006, 
p. 248). 

 

 

Em 1985, a Organização Mundial de Saúde (OMS) refere-se à deficiência mental 

como um processo caracterizado, principalmente, a partir das conseqüências que o 

problema apresenta no âmbito da pessoa, da família e da sociedade. Tais 

conseqüências terão sempre, como origem, uma deficiência em nível biológico, que 

acarreta uma incapacidade funcional, fazendo com que o indivíduo não apresente o 

desempenho esperado de acordo com sua idade, sexo e grupamento social. Assim, por 

apresentar limitações, em virtude da deficiência e da incapacidade, que se refletem 

negativamente nas relações dessa pessoa com o meio, bem como em sua adaptação 

ao mesmo, vem a sofrer socialmente condutas de exclusão da parte do ambiente social 

(ANDERSON apud ASSUMPÇÃO JR., 2003). 

Atualmente, vêm sendo utilizadas, para a determinação da deficiência mental, 

duas conceituações: a do Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos Mentais, da 

Associação Americana de Deficiência Mental (DSM-IV, 1995) e da Associação 

Americana de Retardo Mental (AAMR, 1992). 

Segundo a definição proposta pela AAMR (1992), atualmente adotada pelos 

órgãos oficiais no âmbito da educação, a deficiência mental apresenta-se como 
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[...] um funcionamento significativamente abaixo da média, oriundo do 
período de desenvolvimento, concomitante com limitações associadas a 
duas ou mais áreas da conduta adaptativa ou da capacidade do 
individuo em responder adequadamente às demandas da sociedade, 
nos seguintes aspectos: comunicação, cuidados pessoais, habilidades 
sociais, desempenho na família e comunidade, independência na 
locomoção, saúde e segurança, desempenho escolar, lazer e trabalho 
(BRASIL, 1994, p. 15). 

 

 

A conceituação da DSM-IV (1995) caracteriza a deficiência mental como  sendo 

um funcionamento intelectual global significativamente inferior à média, acompanhado 

de déficits ou prejuízos concomitantes no funcionamento adaptativo atual, em pelo 

menos duas áreas descritas na definição anterior. O início deve ocorrer antes dos 

dezoito anos de idade. 

Essa definição, embora mais recente, mantém os mesmos parâmetros da 

anterior – AAMR (1992) – porém, de acordo com Fornazari e outros autores (2006, p. 

159),  

 

 

[...] a especificada pela associação vem tendo preferência quanto à 
utilização, devido ao status de “estado” que é dado à deficiência mental. 
Outra questão que se relaciona ao DSM-IV refere-se ao critério da 
ocorrência da deficiência com idade anterior aos 18 anos. Questiona-se 
esse critério, especificando a idade de ocorrência na primeira infância. 

 

 

Referindo-se à conceituação de deficiência mental proposta pela AAMR (1992), 

Sassaki (2006, p. 95-96) afirma que 

 

 

[...] como nem todas as pessoas com deficiência intelectual apresentam 
limitações em todas essas áreas, oferecemos apoios apenas nas áreas 
necessitadas e utilizamos as demais habilidades adaptativas como 
recursos pessoais no desenvolvimento integral dessas pessoas [...] Esse 
novo conceito implica mudanças radicais no planejamento, provisão e 
avaliação dos programas e serviços para pessoas com deficiência 
intelectual nas áreas de saúde, reabilitação, educação escolar, 
educação profissional, família, lazer e turismo (SASSAKI, 2003), vida 
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diária e trabalho, entre outras. Ao abandonar a classificação da 
deficiência intelectual em níveis leve, moderado, severo e profundo, o 
novo conceito envolve a necessidade de intervenção no ambiente, na 
sociedade, em termos de apoios a serem providos à pessoa, apoios que 
podem ser intermitentes, limitados extensivos ou permanentes. 

 

 

Assumindo esse mesmo posicionamento, Mantoan (1997, p. 138) considera que 

o  

 

 

[...] reconhecimento do papel dos fatores ambientais e dos que são 
internos aos indivíduos no processo interativo de produção de 
inadaptações expressa-se em todas as inovações conceituais. 

 

 

Segundo Saad (2003), a aplicação do conceito proposto pela AAMR (1992) 

implica um processo que inclui o diagnóstico da deficiência mental de acordo com a 

definição, a descrição das capacidades e limitações do indivíduo e a identificação dos 

apoios necessários. Apoia-se em quatro importantes aspectos:  

 

 

· avaliação que considere a diversidade cultural e lingüística e, ainda, 
as diferenças na comunicação e no comportamento; 

· limitações em habilidades adaptativas consideradas dentro do 
contexto típico do grupo de idade, sendo indicado para elas o apoio 
necessário; 

· pontos fortes em outras áreas de habilidades adaptativas, que 
coexistem com as limitações observadas; 

· melhora no desenvolvimento da pessoa em presença de apoios 
adequados (SCHALOCH, 1995, apud SAAD, 2003, p. 52). 

 

 

Nesse contexto, podemos afirmar, finalmente, que a sociedade atual se inclina a 

admitir a inclusão social, definida por Sassaki (1997, p. 41) como: 

 

 



 82  

[...] o processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir em 
seus sistemas sociais gerais, pessoas com necessidades especiais e, 
simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na 
sociedade. A inclusão social constitui, então, um processo bilateral, no 
qual as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade buscam, em parceria, 
equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação 
de oportunidades para todos. 
 

 

Dessa maneira, de acordo com Marques e Marques (2006, p. 246), 
 

 

[...] o paradigma da inclusão caracteriza-se pela preocupação 
alimentada principalmente pela ciência e pela tecnologia em se melhorar 
as condições de vida de todas as pessoas, deficientes ou não, através 
da facilitação do acesso de todos aos recursos disponíveis, tendo como 
princípio o dado da diversidade como característica maior da existência 
humana. 

 

 

Diante do exposto, vimos que, no transcorrer da história da humanidade, a 

deficiência sofreu várias interpretações, sendo entendidas com base nos preceitos da 

mística e da superstição, ou seja, de formas ocultas e incontroláveis da natureza, até 

como fatalidade orgânica que acomete alguns indivíduos. Tais concepções trouxeram à 

pessoa com deficiência sérias conseqüências, de forma que, como salienta Sassaki 

(1997), a sociedade, em todas as culturas, desenvolveu diversos tipos de práticas 

sociais: iniciou pela prática da exclusão social, passou pelo atendimento segregado 

dentro das instituições, admitiu a integração social e, finalmente, inclinou-se pela 

inclusão social. 

 

 

4.2 A ESCOLARIDADE DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA MENTAL NA PERSPECTIVA 

DA TEORIA PSICOGENÉTICA E DA PSICOLOGIA DE ABORDAGEM 

SOCIOCULTURAL 

 

É consenso que parte das dificuldades relacionadas à escolaridade da pessoa 

com deficiência mental repousa na grande variedade de idéias existentes, ao longo do 
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tempo, sobre a deficiência, as quais, de acordo com a literatura especializada, sofreram 

a influência do meio no qual foram estruturadas. Nessa perspectiva, consideramos os 

estudos de Inhelder e Vygotsky indispensáveis para a compreensão das diferentes 

abordagens da prática psicopedagógica.  

Para compreender qualitativamente como se dá o desenvolvimento patológico 

individual da linha evolutiva considerada normal, Inhelder estabelece, para a base de 

seu trabalho investigativo, os pressupostos da Teoria Psicogenética, assinalando seu 

interesse para 

 

 

[...] o diagnóstico operatório da debilidade mental, e de outros 
fenômenos da psicopatologia infantil, a utilização de um sistema de 
referências baseado na análise genética dos mecanismos operatórios 
(INHELDER, 1971, p. 21). 

 

 

Nos seus estudos sobre o raciocínio dos deficientes mentais, Inhelder (1963), 

citada por Mantoan (1997, p. 103), chegou às seguintes conclusões: 

 

 

Enquanto a criança normal passa por vários estádios sucessivos, em 
ritmo relativamente rápido, desligando-se das formas anteriores de seu 
raciocínio depois de um período de oscilação, o débil segue esse 
mesmo desenvolvimento, num ritmo mais lento; por outro lado, quando 
alcança o limite superior, o seu raciocínio conserva, em geral, a marca 
dos níveis anteriores. Poder-se-ia inclusive dizer que na criança normal 
os passos sucessivos de um nível ao seguinte se efetuam de modo cada 
vez mais rápido até o final da adolescência, em virtude da mobilidade 
crescente do pensamento operatório. Nos débeis, observa-se o 
contrário: uma diminuição gradual do ritmo de desenvolvimento, que 
desemboca em um estado estacionário. Enquanto o pensamento normal 
evolui no sentido de uma equilibração progressiva das operações 
definidas pela mobilidade e pela estabilidade crescentes do 
pensamento, o pensamento do débil parece chegar a um falso equilíbrio 
caracterizado por uma certa viscosidade de raciocínio.  

 

 

No âmbito de sua investigação, Inhelder (1971, p. 37) reconhece que há uma 

diferença temporal entre o desenvolvimento cognitivo da criança normal e o da criança 
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com deficiência mental; ou seja, há “[...] uma diferença de rapidez (aceleração ou 

diminuição da velocidade) entre o desenvolvimento mental do débil e do normal”. 

Assim, no dizer da autora, nos débeis “[...] observa-se uma diminuição crescente da 

velocidade que chega a desembocar finalmente em um estado de estagnação” 

(INHELDER, 1971, p. 38). Convém enfatizar que, durante o seu trabalho, Inhelder 

verificou que, em nenhum dos sujeitos investigados (inclusive adolescentes), foi 

observado qualquer indício de funcionamento cognitivo operatório em nível formal. 

A partir dessas afirmações, podemos deduzir, de acordo com Beyer, que o 

indivíduo deficiente mental, paralelamente a uma série de desvantagens características, 

 

 

 [...] apresenta também atrasos significativos no desenvolvimento 
intelectual. Defende-se o pressuposto de que seus processos não 
diferem qualitativamente dos processos cognitivos desenvolvidos pelo 
indivíduo não-deficiente. O que ocorre é uma redução do tempo de 
evolução ou de desenvolvimento. [...] Postula-se a existência de um 
nível estacionário que mantém o indivíduo aquém do desenvolvimento 
intelectual pleno, ou seja, determinadas operações mentais não vêm a 
ser processadas pelo deficiente mental. Para resumir numa expressão 
há uma diferença quantitativa básica entre os processos de 
desenvolvimento intelectual do indivíduo deficiente  e do não-deficiente 
(BEYER, 1994 apud BEYER, 1996, p. 43-44). 

 

 

Nessa perspectiva, Beyer (1996, p. 48) afirma que, extraindo-se implicações 

estritas da análise psicogenética da deficiência mental e dos atrasos cognitivos, 

 

 

[...] deve-se limitar (ou ajustar) o trabalho psicopedagógico aos limites 
impostos pela teoria. Assim, muito do trabalho pedagógico direcionado 
para as atividades manipulativas e concretas com o deficiente justifica-
se. Não há porque procurar a superação dos limites estabelecidos. Uma 
aprendizagem crescente no sentido da abstração gradual, da 
generalização, da formalização do pensamento, da construção de 
conceitos, é utópica, enfadada ao fracasso. O que nos parece, e 
provavelmente a muitos dos leitores, é que a compreensão 
psicogenética das possibilidades intelectuais da criança cognitivamente 
prejudicada apresenta uma perspectiva da limitação (para não dizer do 
fracasso) da tarefa pedagógica. 
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Segundo Mantoan (1997), as novas contribuições da pesquisa em Psicologia 

Genética apontam novas possibilidades para a educação das pessoas com deficiência 

mental. Nesse sentido, a compreensão sobre o sub-funcionamento mental das pessoas 

com deficiência proposta por essa teoria constitui-se em valiosa contribuição à 

educação atual. 

De acordo com a autora supracitada, pesquisas de inspiração piagetiana, 

realizadas após as investigações de Inhelder (1943), como as de Paour (1980), Weisz 

& Zigler (1979), Weisz, Zigler & Yates (1982), versando sobre a semelhança entre a 

hierarquia das construções de conceitos nas pessoas normais e deficientes, continuam 

descartando quaisquer diferenças estruturais nesse sentido. Assim sendo,  

 

 

[...] conclui-se que a similaridade estrutural diz respeito à seqüência em 
que essas estruturas se constróem até o ponto em que essa construção 
é possível aos deficientes e não à forma final da mesma, fatos esses 
que estabelecem conceitualmente a deficiência como sendo uma 
condição intelectual rebaixada. [...] Enfim, considerando-se os critérios a 
partir dos quais a teoria de Piaget explica a gênese das estruturas 
mentais, as pessoas deficientes, como já afirmara Inhelder há quatro 
décadas, distinguem-se das normais pela velocidade do ritmo de 
construção dessas estruturas e pelo nível final das operações; tais 
critérios convergem para uma explicitação da deficiência mental como 
sendo uma condição em que o indivíduo se desenvolve lentamente e 
não consegue concluir o processo de construção das estruturas da 
inteligência, fixando-se em níveis inferiores de raciocínio, conforme as 
particularidades de cada caso (MANTOAN, 1997, p. 102-103). 

 

 

Diante da constatação empírica de inspiração piagetiana, o conjunto de dados 

que dizem respeito aos aspectos estruturais e funcionais da vida intelectual dos 

deficientes mentais é assim resumido: 

 

 

· os deficientes mentais configuram uma condição intelectual análoga 
a uma construção inacabada, mas até o nível em que conseguem 
evoluir intelectualmente, essa evolução se apresenta como sendo 
similar à das pessoas normais mais novas; 
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· embora possuam esquemas de assimilação equivalentes aos 
normais mais jovens, os deficientes mentais mostram-se inferiores 
às pessoas normais, em face de situações-problema, ou seja, na 
colocação em prática de seus instrumentos cognitivos; 

· apesar de se definir por paradas definitivas e uma lentidão 
significativa no progresso intelectual, a inteligência dos deficientes 
mentais testemunha uma certa plasticidade ao reagir 
satisfatoriamente à solicitação adequada do meio (MANTOAN, 
1997, p. 102-103). 

 

 

As investigações atuais da Escola de Genebra (Inhelder e Céllerier, 1992) estão 

configurando, de acordo com Mantoan (1997, p. 84), 

 

 

[...] uma nova vertente da pesquisa psicogenética – o Construtivismo 
Psicológico, que evidencia os processos microgenéticos da cognição, ou 
seja, as dimensões locais da atividade intelectual própria do sujeito 
psicológico, quando aplica seus conhecimentos para resolver 
problemas, realizar tarefas específicas. 

 

 

Assim, referindo-se ao funcionamento mental e habilidades cognitivas, Mantoan 

afirma que 

 

 

Novas hipóteses sobre as reações mentais dos deficientes intelectuais 
às solicitações do meio escolar remetem-nos a uma revisão de 
conceitos e a outros caminhos de investigação. As fixações do raciocínio 
(Inhelder, 1943) por exemplo, parecem ser incontestáveis; há, contudo, 
restrições às oscilações de pensamento, como sendo próprios da 
deficiência mental. Pensamos que este e outros estados atípicos 
demandam novos estudos sobre os aspectos diferenciais e funcionais 
da inteligência no deficiente mental. Sabemos que nos planos 
estratégicos que qualquer sujeito traça para atingir objetivos 
particularizados aparecem, ora mais, ora menos, essas oscilações, seja 
nos raciocínios mais complexos, como nos mais elementares (1997, p. 
147-148). 
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Para a referida autora, a inteligência da pessoa com deficiência mental evolui na 

medida em que se atua pedagogicamente em duas frentes: 

 

 

[...] a que se refere à solicitação do desenvolvimento das estruturas 
mentais e a que propicia uma melhoria de condições de funcionamento 
intelectual. Tem-se, portanto, de assegurar ao sujeito cognitivamente 
prejudicado uma ação concomitante de apoio e estimulação da 
construção de seus instrumentos intelectuais e de utilização mais ampla, 
adequada e eficiente dos mesmos, na resolução de situações-problema 
(MANTOAN, 1997, p. 111-112). 

 

 

Nessa perspectiva, Beyer (1996, p. 62) acrescenta que os estudos com base na 

Teoria Psicogenética 

 

 

[...] servem como subsídio para que se entenda melhor o processo das 
transformações ontogenéticas, notadamente no que tange às 
particularidades do desenvolvimento da criança com dificuldades 
cognitivas. Nesse sentido, o estudo do referencial teórico piagetiano traz 
informações importantes sobre os mecanismos das mudanças 
cognitivas, bem como explica as características específicas nos casos 
de prejuízo do desenvolvimento. 

 

 

Introduzimos ao que foi até agora comentado o pensamento de Vygotsky por 

considerarmos ser este “[...] o elemento inspirador de uma ação pedagógica que tenha 

a capacidade ou a qualidade de ativar zonas de desenvolvimento intelectual que até 

então eram desconhecidas ou desprezadas” (BEYER, 1996, p. 48). 

No âmbito da teoria de Vygotsky, encontramos a idéia de desenvolvimento 

humano baseado na concepção de um organismo ativo, cujo pensamento é construído 

gradativamente num ambiente que é histórico e , por excelência, social. Nesse sentido, 

o desenvolvimento da criança não pode ser compreendido considerando apenas o 

estudo do individuo, mas deve, também, levar em conta o ambiente social externo em 

que a vida individual se desenvolve. Pressupõe-se, então, que a diferença no processo 

de aprendizagem entre as crianças deve-se, em parte, à diferença qualitativa em seu 
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ambiente social, ou seja, da natureza das experiências sociais a que estas crianças são 

expostas. A esse respeito, Vygotsky (1998, p. 110) postula que o 

 

 

[...] ponto de partida dessa discussão é o fato de que o aprendizado das 
crianças começa muito antes de elas freqüentarem a escola. Qualquer 
situação de aprendizagem com a qual a criança se defronta na escola 
tem sempre uma história prévia. [...] O aprendizado, tal como ocorre na 
idade pré-escolar, difere nitidamente do aprendizado escolar o qual está 
voltado para a assimilação de fundamentos do conhecimento científico. 
No entanto, já no período de suas primeiras perguntas, quando a criança 
assimila os nomes de objetos em seu ambiente, ela está aprendendo. 
De fato, Vygotsky entende que [...] aprendizado e desenvolvimento 
estão inter-relacionados desde o primeiro dia de vida da criança. No 
entanto, [...] o aprendizado escolar  produz algo fundamentalmente novo 
no desenvolvimento da criança. 

 

 

Assim, todo o curso de desenvolvimento cognitivo é especialmente influenciado 

pelo meio sociocultural do indivíduo e pelo aprendizado escolar, levando o indivíduo a 

avançar para níveis mais complexos em relação ao seu desenvolvimento. Dessa forma, 

a defesa da inclusão escolar para as crianças com deficiência, e nesse estudo 

particularmente o aluno com deficiência mental, reconhece que “[...] a educação 

acontece no contato com os outros, e as potencialidades e as falibilidades das pessoas 

moldam a extensão e a textura do crescimento de cada um de nós” (O’BRIEN, 1999, p. 

64-65). 

Nesse sentido, os estudos de Vygotsky têm trazido uma nova compreensão das 

capacidades de aprendizagem do sujeito humano, segundo o qual o processo do 

desenvolvimento se dá através da apropriação ativa do conhecimento disponível na 

sociedade. Assim, a formação do pensamento é despertada e acentuada pela vida 

social. Compartilhando com essa teoria, Beyer (1996, p. 56) destaca que o pensamento 

de Vygotsky  

 

 

[...] refuta, com veemência, uma compreensão pedagógica, psicológica 
ou psicopedagógica que defenda condições cognitivo-intelectuais 
cristalizadas no indivíduo. Todo indivíduo tem possibilidades intrínsecas 
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para o seu desenvolvimento e progresso intelectual. Quando se trabalha 
a nível pedagógico, deve-se, assim, procurar avaliar as condições de 
crescimento e modificações da criança, do adolescente ou do adulto, e 
estabelecer, como alvo pedagógico, o desenvolvimento do potencial 
avaliado. Tal idéia é explicada através do bem conhecido conceito da 
zona do desenvolvimento proximal ou potencial. As possibilidades de 
desenvolvimento variam de pessoa para pessoa. Deve-se avaliar ou 
diagnosticar cada caso e estabelecer metas condizentes com as 
potencialidades de cada uma. 

 

 

Nessa perspectiva, a formulação teórica do conceito da zona de 

desenvolvimento proximal constitui-se num ponto de fundamental importância, sem o 

qual não podemos discutir as dimensões do aprendizado escolar. Nesse sentido, para 

Vygotsky (1998, p. 102), a zona de desenvolvimento proximal  

 

 

[...] é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 
determinar através da solução independente de problemas, e o nível de 
desenvolvimento potencial, determinado através da solução de 
problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com 
companheiros mais capazes. 

 

 

Nas palavras de Vygotsky, a zona de desenvolvimento proximal 

 

 

[...] define aquelas funções que ainda não amadureceram, mas que 
estão em processo de maturação, funções que amadureceram, mas que 
estão presentemente em estado embrionário. Essas funções poderiam 
ser chamadas de “brotos” ou “flores” do desenvolvimento, ao invés de 
“frutos” do desenvolvimento. O nível de desenvolvimento real caracteriza 
o desenvolvimento mental retrospectivamente, enquanto a zona de 
desenvolvimento proximal caracteriza o desenvolvimento mental 
prospectivamente (VYGOTSKY,1998, p. 113). 

 

 

Nesse sentido, Vygotsky vê a zona de desenvolvimento proximal como uma 

proposta por meio da qual psicólogos e educadores provêm de um 
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[...] instrumento através do qual se pode entender o curso interno do 
desenvolvimento. Usando esse método podemos dar conta não somente 
dos ciclos e processos de maturação que já foram completados, como 
também daqueles processos que estão em estado de formação, ou seja, 
que estão apenas começando a amadurecer e a se desenvolver. Assim, 
a zona de desenvolvimento proximal permite-nos delinear o futuro 
imediato da criança e seu estado dinâmico de desenvolvimento, 
propiciando o acesso não somente ao que já foi atingido através do 
desenvolvimento, como também àquilo que está em processo de 
maturação. [...] O estado de desenvolvimento mental de uma criança só 
pode ser determinado se forem revelados os seus dois níveis: o nível de 
desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento proximal 
(VYGOTSKY,1998, p. 113). 
 

 

 

Tais considerações apontam para a necessidade de se refletir sobre as 

possibilidades de desenvolvimento e aprendizagem do aluno com deficiência mental, 

tomando como fundamentação teórica a abordagem de uma pedagogia histórico-crítica, 

em consonância com as bases da psicologia sócio-histórica. Assim sendo, a partir do 

conceito de zona de desenvolvimento proximal, Vygotsky (1998) afirma que a principal 

característica do ensino-aprendizagem é compreender como o aluno organiza a 

informação e como o seu pensamento opera, ou seja, o que o aluno é capaz de fazer 

sozinho para, a partir dessa compreensão, realizar com a ajuda do adulto o que, a 

principio, não foi capaz de realizar sozinho, e a partir daí ”[...] a tarefa pedagógica pode 

se legitimar como adequada àquela criança que, até a pouco, era excluída do rol dos 

indivíduos capazes de um desenvolvimento cognitivo mais pleno” (BEYER, 1996, p. 

48). 

Assim, a partir da década de 70, no contexto da educação brasileira,  passa a 

constar, no discurso oficial, a questão da “educação especial”, dando preferência pelo 

ensino da pessoa deficiente no sistema regular de ensino. Porém, de acordo com 

Carvalho (1997), apenas o artigo 9°, na Lei 5.692, de 11 de agosto de 1971 – 

posteriormente alterada pela Lei 7.044 de 18 de outubro de 1982 – foi dedicado ao 

tema, ou seja, referia-se à educação especial. Consta, nesse artigo, Capítulo I – Do 

Ensino de 1° e 2° Graus: 
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Art. 9° - Os alunos que apresentam deficiências físicas ou mentais, os 
que se encontram em atraso considerável quanto à idade regular de 
matrícula e os superdotados deverão receber tratamento especial, de 
acordo com as normas fixadas pelos competentes Conselhos de 
Educação.  

 

 

Este artigo gerou inúmeras discussões, no entanto 

 

 

Durante 25 anos a educação especial teve suas normas fixadas pelos 
Conselhos de Educação e que se inspiraram na Constituição vigente, no 
Art. 7° da Lei 5.692/71 e nos pareceres do Conselho Federal de 
Educação (CARVALHO, 1997, p. 70). 

 

 

Assim, em oposição à segregação das chamadas escolas especiais, os alunos 

com deficiências tiveram o direito de serem integrados nas escolas comuns. Para 

atender a essa demanda, proliferam os cursos para os professores especialistas em 

educação especial, salas de apoio, salas de recursos, classes especiais, entre outras 

modalidades. No entanto, na prática ou no contexto da escola, esses alunos, em sua 

maioria, continuavam separados nas denominadas escolas e classes especiais, 

permanecendo, assim, o paradigma da exclusão. 

Para Marques (2001), um dos aspectos que caracterizou o século XX foi o 

crescimento populacional dos grandes centros urbanos, motivado pela prosperidade 

econômica e pelo processo de democratização da educação básica. A demanda de 

matrículas nas escolas provocou, como era de se esperar, um aumento significativo na 

corrida de pessoas com deficiência em busca de escolaridade nas escolas regulares. 

Fenômeno que gerou uma reação quase imediata do sistema educacional, que utilizou 

para absorver essa demanda a criação de classes e escolas especializadas. Essas 

passaram a funcionar, na prática, como verdadeiros depósitos de crianças 

problemáticas, livrando a escola regular da presença de tais indivíduos. 
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Seguindo o princípio da inclusão social, a educação inclusiva, baseada na 

compreensão da diversidade, propõe uma escola de qualidade para todos, garantindo o 

sucesso de cada aluno e, para tanto, as 

 

 

[...] idéias que permeiam a proposta das escolas para todos são 
progressistas e derivam de uma epistemologia funcional que não reduz 
a experiência psicológica do conhecimento a respostas observáveis, que 
correspondem a reações a estímulos ou situações observáveis. A 
verdade não deriva da experiência imediata ou introspectiva do sujeito 
cognoscente, mas da coordenação funcional entre o significado externo 
da experiência e as estruturas mentais do sujeito. A perspectiva 
epistemológica dessas escolas é construtivista, e neste sentido, a 
diversidade de desempenho intelectual e de conhecimento entre os 
alunos de uma mesma classe propicia o ambiente ideal para que os 
conhecimentos se elaborem (MANTOAN, 2001, p. 59). 

 

 

Acrescenta ainda a referida autora que a 

 

 

[...] especificidade do sujeito que aprende não se restringe ao aspecto 
psicológico da aprendizagem, entendido como processo de 
funcionamento mental, mas tem que ver com valores, interesses, 
experiências, cultura, escolhas, rejeições, fins que encaminham 
internamente as suas ações físicas e/ou mentais, motivando-o a 
conhecer, a tomar consciência de si mesmo e do seu entorno (p. 61). 

 

 

Nessa perspectiva, a promoção da inclusão educacional efetiva para todos, 

especialmente para os alunos com necessidades educacionais especiais, requer, no 

âmbito da escola e do processo de escolarização, o reconhecimento e o respeito à 

diferença, garantindo a todos os alunos uma educação de qualidade. 

No Brasil, desde a promulgação da Declaração de Salamanca (1994), muito se 

tem discutido e avançado no processo de inclusão escolar, sendo reconhecido e 

proclamado que a atenção à diversidade é um principio comprometido com a igualdade, 

ou seja, com o direito de todos os alunos de realizarem as aprendizagens fundamentais 

para o seu desenvolvimento e socialização (BRASIL, 2000). Assim, a escola aberta às 
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diferenças sugere mudanças de paradigma educacional, desenvolvendo, 

principalmente, um conceito de um sistema unificado de educação, que receba todos os 

alunos sem discriminação. 

É, pois, a partir dessa concepção que pensamos uma escola inclusiva, que, em 

suas práticas pedagógicas, busque condições favoráveis ao desenvolvimento do aluno 

com deficiência mental, mediante os processos de aprendizagem, os quais, no 

entender de Vygotsky, constituem-se nas formas de mediação ou interação 

sociocultural. 

Essas condições exigem uma mudança de paradigma na educação e impõem a 

remoção de barreiras para a aprendizagem, destacando-se, no dizer de Carvalho 

(2000, p. 60-61), que a remoção de barreiras 

 

 

[...] pressupõe conhecer as características do aprendiz (o que não deve 
ser confundido como diagnóstico) bem como as características do 
contexto no qual o processo ensino-aprendizagem ocorre e, 
principalmente, analisar as atitudes dos professores frente ao seu papel 
que é político e é pedagógico. 

 

 

Conhecer e reconhecer, na prática de ensino, o que caracteriza e singulariza o 

aluno, o contexto escolar e as atitudes do professor, conduz a bidirecionalidade do 

processo de ensino e aprendizagem,  no entendimento de que o ensinar e o aprender 

são processos interdependentes, que ocorrem a partir de, e na relação entre o 

professor e o aluno. Então, estar atento às peculiaridades individuais, levando em conta 

a totalidade da diversidade que constitui o grupo de nossos alunos, é um passo 

essencial para fazer os ajustes pedagógicos que se mostram necessários para o ensino 

mais eficiente e eficaz (ARANHA, 1996). 

Porém, considerando os inúmeros equívocos e omissões a respeito do sentido 

do significado da inclusão, Mantoan (2001, p. 53) pontua que 

 

 

[...] temos de recusar todos os desvios dos propósitos da educação para 
todos de seus verdadeiros fins e denunciá-los. A retórica dos discursos 
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públicos é envolvente e enganosa e esconde interesses que não são os 
das práticas inclusivas nas escolas. Aumentar o número de matrículas 
das crianças com deficiência no ensino regular não significa caminhar na 
direção da inclusão e muito menos de uma escola de qualidade para 
todos.  

 

 

Comungando com esse posicionamento, Carvalho (2004) aponta que as ações 

inclusivas preponderam no Ensino Fundamental, uma vez que, sendo obrigatório e 

numericamente mais significativo, leva a pensar que as coisas se arranjarão com o 

passar do tempo e se estenderão às demais etapas do fluxo escolar. 

De fato, na realidade educacional brasileira, os estudos e pesquisas sobre 

educação inclusiva centram-se mais da Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental. A inclusão escolar do aluno deficiente mental no Ensino Médio constitui 

ainda um desafio, uma utopia para muitos.  

Nesse sentido, buscamos compreender neste capítulo a evolução conceitual da 

deficiência mental, no transcurso da história, e suas conseqüências para a escolaridade 

do aluno com deficiência mental, bem como, tomando como referência o paradigma da 

inclusão social aplicado à realidade escolar, suscitar a reflexão sobre a escolaridade do 

aluno deficiente mental, rejeitando a compreensão a respeito das possibilidades 

intelectuais dessas pessoas sob a perspectiva da limitação. 
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5 EDUCAÇÃO INCLUSIVA – DESAFIOS DA PRÁTICA PEDAGÓGICA NO ENSINO 

MÉDIO 

 

 

É na minha disponibilidade permanente à vida a que me entrego de 
corpo inteiro, pensar critico, emoção, curiosidade, desejo, que vou 
aprendendo a ser eu mesmo em minha relação com o contrário de mim. 
E quanto mais me dou à experiência de lidar sem medo, sem 
preconceito, com as diferenças, tanto melhor me conheço e construo o 
meu perfil (PAULO FREIRE). 

 

 

Apresentaremos, neste capítulo, nossas percepções sobre o fenômeno 

investigado, a partir dos aspectos que reconhecemos como significativos nas falas dos 

sujeitos entrevistados, assim como nas observações realizadas,  em contato direto com 

a comunidade escolar e da observação desenvolvida nas salas de aula de quatro 

professores, atuantes no 1° ano do Ensino Médio. 

Nesse contexto, fomos produzindo o recorte das falas durante a análise, à 

medida que fomos identificando sua significância em relação às questões norteadoras 

da pesquisa. A seguir, agrupamos os textos selecionados em tópicos, através dos quais 

buscamos: caracterizar as diferentes formações discursivas, que explicitaram as ações 

da escola para favorecer o processo inclusivo empreendido; situar as concepções dos 

educadores sobre o aluno com deficiência mental; situar aspectos relativos à prática 

pedagógica desenvolvida no interior da sala de aula; analisar as falas dos professores e 

da aluna com deficiência mental, quanto à experiência de inclusão na sala de aula 

regular no Ensino Médio. 

 

 

5.1 A ESCOLA FRENTE À INCLUSÃO 

  

Os sistemas educacionais inclusivos se fundamentam em princípios 

democráticos, os quais conferem a todos os cidadãos o direito à educação. No Brasil, a 

inclusão escolar é, hoje,  política oficial garantida pela legislação (BRASIL, 1994, 1996, 

2001). Porém, diante do desafio de transformar  a escola em um sistema aberto às 
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diferenças, visando universalizar o acesso a todos, a garantia prevista pelas políticas 

educacionais é significativamente necessária, mas não suficiente.  

Nessa perspectiva, tomando como referência a escola em que atua, o 

depoimento da diretora, que abre nosso percurso de análise,  situa a sua visão sobre o 

processo de inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais, 

evidenciando a necessidade de ser repensada a forma como a inclusão vem sendo 

implementada: 

 

 

Eu acho que a escola e o Estado precisam se dar conta, repensar. 
Porque o país fala em inclusão e que todas as escolas estejam abertas, 
toda sala de aula esteja aberta em qualquer lugar e os professores não 
estão prontos, a escola não está pronta para isso. É colocar o carro na 
frente dos bois, ao invés de haver uma preparação para uma atividade 
tão importante e tão necessária, a gente primeiro lança o problema e se 
aventura em cima dele, para saber se vai dar certo ou se vai dar errado, 
para depois buscar os caminhos que deveriam ter sido pensados 
anteriormente (Luiza)9. 

 

 

Parece-nos claro haver, nesse depoimento, uma crítica ao modo como tem sido 

implementada a inclusão educacional no Estado, evidenciando a submissão da escola 

às leis que preconizam a inclusão, sem que seja garantida, na prática, a efetivação 

desse projeto. Critica, também, a forma como as propostas inovadoras chegam às 

escolas, implicando nesse processo as ações governamentais, como sendo as que têm 

maior responsabilidade pelo processo educacional inclusivo. 

A visão de que a inclusão escolar surge como algo imposto e pronto, dissociado 

da realidade, denota que o novo, o diferente, gera resistências, resultando, por parte da 

administração escolar, na falta de maior comprometimento com o processo inclusivo, 

uma vez que é conferido à entrevistada, pelo papel que ocupa, a responsabilidade de 

coordenar a tomada de decisões dentro da estrutura organizacional escolar. 

A passividade diante do processo inclusivo também foi percebida através das 

ações empreendidas e está bastante evidente nas falas da orientadora educacional, da 

supervisora pedagógica e da diretora da escola: 
                                                 
9 Lembramos que todos os nomes são fictícios para preservar a identidade dos sujeitos. 
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Quando fomos procurados pela mãe da aluna com deficiência mental 
para realizar sua matrícula, foi preenchida uma ‘ficha’ e enviada à 
SUESP10, comunicando a matrícula da aluna; também foi comunicado à 
turma, da matrícula de uma colega com deficiência mental, buscando 
facilitar sua socialização (Márcia). 

 
Devido à matrícula dessa aluna, houve a redução do número de 40 para 
35 alunos em sala de aula (Mara). 
 
Primeiramente, informamos aos professores para eles tomarem 
conhecimento da situação (Luiza). 

 

 

Pelo aqui exposto, vimos que as únicas ações implementadas pela escola 

envolveram: a comunicação oficial sobre a efetivação da matrícula ao órgão central da 

Secretaria Estadual de Educação – a Subcoordenadoria de Educação Especial/SUESP 

– através de um formulário próprio (ficha), o que resultou na possibilidade de realizar 

uma pequena redução no quantitativo de alunos na turma em que a aluna com 

deficiência foi matriculada (de 40 para 35 alunos); a comunicação aos docentes e 

demais alunos sobre o ingresso de uma jovem com deficiência mental naquela classe. 

Tais ações, a nosso ver, foram incipientes, uma vez que a prática da inclusão não se 

restringe ao aspecto da inserção física e espacial e nem a uma mera ação burocrática.  

Além disso, nos seus depoimentos, alguns entrevistados denunciam que o nosso 

sistema de ensino não foi preparado para receber aqueles alunos, que não se adequam 

ao modelo educacional vigente: 

 

 

No início do ano letivo, a SUESP visita a escola para saber se tem 
alguma situação dessa natureza, eles tomam ciência disso. Agora, eu 
acho o trabalho muito incipiente, porque não existe um 

                                                 
10 Subcoordenadoria de Educação Especial – SUESP – órgão da Secretaria de Educação, 
Cultura e Desportos/SECD do Rio Grande do Norte, que coordena as políticas públicas da 
Educação Especial no RN, objetivando assegurar à Pessoa com Necessidades Educacionais 
Especiais (PNEE) condições que favoreçam o exercício de sua cidadania, possibilitando seu 
desenvolvimento social, físico e psíquico, mediante o acesso à educação e a sua permanência 
nas escolas regulares da rede de ensino estadual (RIO GRANDE DO NORTE, 2004). 
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acompanhamento, a não ser que tenha um problema que a gente 
solicite que eles venham. Acho que, em nenhum momento, houve assim 
uma reunião ou uma discussão em relação ao tratamento, como 
proceder em sala de aula, acho que falta muito por parte da Secretaria, 
esse é meu ponto de vista, para que possa responder à escola nesse 
sentido (Luiza).  

 
A escola não tem dado orientações aos professores no sentido de fazer 
adaptações de conteúdo e didática. Seria interessante que a Secretaria 
de Educação pudesse dar cursos, incentivando, mostrando cada caso, 
principalmente no caso da inclusão. Então, deveria haver preparação 
para os profissionais trabalharem esses casos. Não houve orientações 
para os professores, nenhum tipo de orientação visando às adaptações, 
como também não houve em relação às atividades avaliativas (Márcia). 

 

 

Confrontadas com essa nova realidade, esses depoimentos evidenciam que, 

para esses profissionais, o processo inclusivo é difícil de ser gerenciado. 

Reconheceram a necessidade de mudanças, no entanto, não se sentem preparados 

para lidar com a diversidade, acreditando que apenas fora da escola podem buscar 

soluções para aquilo que consideram um problema que está fora do seu alcance 

resolver.  

Paradoxalmente, apesar de a escola reconhecer a SUESP como co-responsável 

na promoção do processo inclusivo, não buscou junto a esse órgão o apoio que diz ser 

necessário para gerenciar as ações ou meios que viabilizassem o desenvolvimento de 

experiências inclusivas. Essa forma de agir reclama que se repense os papéis 

desempenhados pelos membros da organização escolar (diretor, coordenador 

pedagógico e orientador educacional), de modo a somar ao teor burocrático de suas 

funções o trabalho cooperativo e de apoio à ação docente, assumindo assim, 

efetivamente, o papel de líderes mediadores do ambiente de ensino. 

Compreendemos que a inclusão faz alusão à capacidade da escola em repensar 

a sua estrutura organizacional, o que implica, entre outras coisas, uma reforma que 

englobe o currículo, a pedagogia e estratégias de ensino cooperativas em sala. Porém, 

de acordo com os depoimentos supracitados, a ausência de ações mais significativas e 

do exercício da autonomia escolar para favorecer a efetiva inclusão da aluna mostrou 

que a escola não assume que precisa mudar, no sentido de buscar transformações que 

vão além dos recursos atuais. Para se conseguir essas transformações, visando à 
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inclusão de todos os alunos e a melhoria das condições de aprendizagem, é 

importante, de acordo com Mantoan (2001), que se promova a descentralização da 

gestão administrativa da escola, abrindo espaço para uma maior autonomia 

pedagógica, administrativa e financeira, por meio dos conselhos, colegiados, 

assembléias de pais e alunos. Dessa forma, ao mudar os rumos da administração 

escolar, é possível que o aspecto pedagógico das funções do diretor e coordenadores 

pedagógicos possa emergir, possibilitando a esses conhecer melhor a realidade da sala 

de aula e dela participar. 

No entanto, encontramo-nos diante de uma escola que, em seu discurso, não se 

opõe à inclusão, mas, diante de sua imobilização, refletiu uma organização 

burocratizante e excludente, limitando-se praticamente a receber Laura em seu quadro 

discente. 

De fato, a escola pesquisada diz estar aberta para receber qualquer aluno que 

procura os seus serviços, porém, as exigências para matrícula são apenas de cunho 

burocrático. A documentação de transferência (a escola só trabalha com o Ensino 

Médio) é analisada e, desde que os pré-requisitos normativos da escola sejam 

atendidos, é efetivada a matrícula. A recusa de matrícula em geral só acontece quando 

a documentação está incompleta ou quando a demanda é maior do que a capacidade 

de absorção de vagas, como está bem explicitado na fala da orientadora educacional: 

 

 

A não aceitação de matrícula acontece de forma mais recorrente quando 
há excesso de alunos. Esse critério é para todos que procuram a escola, 
sem discriminação (Márcia). 

 

 

Essa forma de agir responde aos preceitos constitucionais do artigo 205 da 

Constituição Brasileira (BRASIL, 1988), o qual garante ser a educação “direito de todos 

e dever do Estado”. No entanto, sem que a direção tenha tomado a iniciativa de 

assumir e delegar responsabilidades para todos que fazem a comunidade escolar, 

objetivando adequar aquela realidade no tratamento com a  diversidade, a escola não 

conseguiu cumprir com o que determina o artigo 206, inciso I da nossa Constituição, 
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que prescreve que o ensino deve ser ministrado com base na “igualdade de condições 

de acesso e permanência na escola”. 

Assim, no nosso entender, a inclusão extrapola a mera inserção física de alunos 

com necessidades educacionais especiais na escola regular, legitimado pelos 

documentos oficiais. Essa requer, no universo escolar, mudanças no seu 

funcionamento, que venham, por meio de uma intervenção organizacional adequada, 

realmente efetivá-la, constituindo-se como possibilidade e não como obstáculo no 

trabalho com a diversidade existente no contexto educacional. 

Visualizamos, assim, por meio desse tema, que a passividade da escola em 

relação ao atendimento educacional, no ambiente regular de ensino, de alunos com 

necessidades educacionais especiais reflete posições conceituais de escola e de 

educação, que é ainda fruto de uma formação arraigada na  dualidade – educação 

especial e educação regular – dificultando a tomada de decisão da escola, frente ao 

processo de inclusão. Além disso, ao apontar a falta de cumprimento da legislação 

quanto ao apoio garantido, a escola – à espera de ajuda externa – não desencadeou 

ações que favorecessem a inclusão. Dessa forma, inferimos que ainda perpassam, na 

cultura escolar, conceitos tradicionais sobre a pessoa com deficiência e sua educação, 

assim como que existe uma dependência do “outro” – tido como profissional 

especializado – para direcionar a implementação de mudanças atitudinais e 

pedagógicas no contexto escolar. 

 

 

5.2 PERCEPÇÃO DOS EDUCADORES SOBRE O ALUNO COM DEFICIÊNCIA 

MENTAL 

 

Acreditamos que talvez o maior problema que a pessoa com deficiência se 

defronta não é o da existência de sua deficiência de fato, mas, sim, aquele relativo às 

dificuldades que a sociedade, ao longo dos tempos, criou para ela. Tais dificuldades 

estão intensamente relacionadas à desinformação ou à falta de um conhecimento mais 

amplo sobre a situação específica da deficiência, o que resulta numa intervenção 

educacional deficitária e potencializa a rejeição e o preconceito. 
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Nesse sentido, esse ponto de análise refere-se à percepção que os educadores 

têm sobre o aluno com deficiência mental na sala de aula regular, visto que o 

conhecimento desses educadores sobre a deficiência serve como ponto de referência 

para compreender aspectos relativos à ação educativa que empreendem.  

Analisando as falas dos educadores pesquisados, percebemos que apresentam 

respostas diferentes entre si, delineando um quadro de pouca clareza conceitual. No 

entanto, as diferentes formações discursivas enfatizam aspectos que nos permitiram 

compreender os sentidos construídos por esses sobre o aluno com deficiência mental: 

 

 

O aluno com deficiência mental precisa de cuidados especiais e atenção 
especial...por eles serem diferentes. Eles não podem ser acompanhados 
igual aos demais em sala de aula, existe a deficiência, você sabe, a 
mente deles não trabalha como os demais (Davi). 

 

 

O sentido manifesto no depoimento desse professor colocou o aluno com 

deficiência mental, por ser ‘diferente’, como merecedor de cuidados especiais. Para 

esse professor, as peculiaridades relacionadas à deficiência vão exigir mais do trabalho 

realizado em sala de aula, estando respaldado na idéia do déficit intelectual como uma 

condição organicamente definida, oriunda de suas condições intrínsecas, portanto, 

estável e irreversível.  

Compreendemos que essa forma de pensar segue o entendimento do modelo 

clínico, o qual, de acordo com Krynski (1983), se desenvolveu a partir de uma 

orientação médica, que centrava seu olhar no mau funcionamento fisiológico, em 

sintomas de doenças ou defeitos. Sob essa perspectiva, a deficiência mental é vista 

como um atributo do indivíduo, portanto, no entender desse professor, a deficiência 

mental é um problema exclusivamente clínico-patológico. 

Em outro depoimento, evidenciamos a necessidade de diagnóstico, como 

instrumento definidor da intervenção educativa: 
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Eu gostaria de saber o que é deficiência mental, é um rebaixamento 
intelectual? Por que os que não têm diagnóstico, mas eu avalio que seja 
[deficiente mental], como ficam? (Luci). 

 

 

O diagnóstico, apontado como fundamental no depoimento dessa professora, 

traz a idéia de que, com base num padrão de referência, é possível estabelecer quem 

de fato é deficiente mental. Nesse sentido, para os alunos que possuem diagnóstico, 

justificaria uma intervenção educativa especial, faltando, todavia, ações educacionais 

apropriadas para aqueles que a professora julga deficientes, mas que, pela ausência de 

um diagnóstico, não são passíveis de práticas educacionais que considerem seu ritmo 

de aprendizagem. 

Para além de um diagnóstico, a professora situa, em sua fala, distorções de 

sentido na interpretação da deficiência. Atribui o fracasso escolar a algo inerente ao 

aluno, conferindo às dificuldades do aprender uma visão patologizante. Nessa 

perspectiva, o fracasso escolar está dissociado das condições externas do ensino, 

eximindo a escola de sua responsabilidade quanto à superação das dificuldades 

decorrentes do processo ensino-aprendizagem. 

Atribuímos que a idéia da deficiência mental, como condição limitadora do 

desenvolvimento cognitivo, evidenciada nesse depoimento, encontra apoio no modelo 

estatístico, derivado da prática de aplicação dos testes de inteligência, como os de 

Binet e Simon (a denominada “Escala Métrica de Inteligência” , elaborada em 1905), o 

chamado enfoque psicométrico. Segundo esse modelo, os testes permitiriam verificar o 

grau de inteligência de qualquer pessoa, sendo muito usados ao longo do século XX – 

especialmente até meados da década de 80 – como forma de diagnóstico e abordagem 

da deficiência mental. De acordo com esse modelo, a deficiência mental é definida 

como o desvio da média e no continuum da capacidade intelectual. Baseando-se nesse 

enfoque, a professora revela falta de informações mais atualizadas sobre as 

possibilidades de desenvolvimento e aprendizagem dessas pessoas. 

A seguir,  a orientadora educacional atuante na escola situou o déficit cognitivo 

do aluno como fator gerador de exclusão social e também abordou aspectos relativos 

às suas possibilidades de escolarização: 
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É bem complicado a gente descrever o aluno com deficiência mental, 
porque aí entram vários fatores, o fator social, econômico e outros. Mas 
eu vejo o deficiente mental como se não fosse uma grande deficiência. 
Existem três tipos de deficiências: a leve, que é a primeira deficiência, 
eu discrimino como sendo aquela que é educável, eu defino como uma 
pessoa que poderá entrar no meio social, na sociedade, educável e 
fazer parte do meio que vivemos (Márcia). 

 

 

Nesse depoimento, a profissional evidencia a sua dificuldade em descrever o 

aluno com deficiência mental e introduz aspetos relativos à importância das condições 

externas de vida dessa pessoa para o seu desenvolvimento, mas logo se contradiz e 

mostra claramente que a deficiência mental é percebida como incapacidade. De igual 

modo, ao fazer alusão à classificação da deficiência mental proposta pela Organização 

Mundial de Saúde – OMS (1985), condicionou o grau de comprometimento mental às 

possibilidades de inserção social, destacando, a priori, dentro dessa categoria, os que 

poderiam ou não interagir com outras pessoas.  

Nessa mesma direção, associou as possibilidades de escolarização desse aluno 

ao grau de deficiência por ele apresentado, relacionando-as aos níveis de classificação 

que, por muito tempo, foram consideradas: educável, treinável, semidependente e 

dependente (KAIRALLA, 1983). De acordo com essa classificação, o deficiente mental 

educável era percebido como aquele capaz de alcançar independência nas chamadas 

atividades da vida diária (AVD) e uma adequação razoável no convívio social, podendo 

também desenvolver habilidades normais em relação à profissionalização protegida. 

Além dessas funções, conseguiria atingir um certo nível de alfabetização, ainda que 

aquém do relativo à pessoa com inteligência normal.  

Esse depoimento deixou claro que, mesmo dentro da categoria da deficiência 

mental, uns são mais excluídos que outros – os que apresentam maior 

comprometimento – o que reforça a visão social da exclusão. 

Em outro depoimento, observamos que um equívoco ou mito em relação ao 

aluno com deficiência mental ainda se faz presente: 
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Até conhecer essa aluna, eu pensava que o aluno com deficiência 
mental era agressivo...agora, convivendo com ela, vejo que não é bem 
assim (Fábia). 

 

 

A fala da professora mostrou claramente que, tendo em vista as peculiaridades 

que envolvem a pessoa com deficiência mental, alguns mitos ainda persistem, 

revelando preconceitos ou rótulos já internalizados e reificados na sociedade, que 

apontam para o sentido da generalização. Evidenciou, ainda, dúvidas iniciais quanto às 

possibilidades de interação social dessas pessoas, utilizando, dessa forma, argumentos 

que fogem dos usualmente utilizados pela literatura especializada, inscrevendo seu 

depoimento sob a ótica do senso comum. 

Nesse sentido, corroboramos com Amaral (1994) quando afirma que alguns 

desses equívocos ou mitos acabam por se configurar numa generalização indevida e 

em barreiras atitudinais. Essas últimas originam-se do preconceito que, como a própria 

constituição da palavra indica, trata-se de um conceito que é formado a priori, anterior, 

portanto, à experiência com tais pessoas. 

A partir da convivência, no cotidiano escolar, aos poucos as barreiras vão sendo 

vencidas e uma nova visão instala-se  sobre o aluno com deficiência mental: 

 

 

Observando a partir de Laura, uma pessoa com limitações, mas com 
outras potencialidades, porque muito embora ela tenha limites na 
aprendizagem, principalmente na área de Ciências, que é um fator mais 
complicado, porque exige mais, ela tem uma percepção boa, ela 
compreende as coisas em parte, parcialmente. Precisa de um 
acompanhamento melhor, específico, para atender às suas 
necessidades especiais, o que falta aqui na escola, porque falta 
preparação. Mas eu acho que se tivesse alguém ou um grupo de 
professores treinados para esse caso, acho que o aprendizado seria 
bem melhor (Luiza). 

 

 

A convivência com essa aluna, portanto, parece estar contribuindo para que a 

diretora reveja seus conceitos em relação à deficiência mental, favorecendo uma 
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postura mais positiva no que diz respeito às suas possibilidades de desenvolvimento e 

de aprendizagem. Os aspectos clínico-patológicos, que envolvem o fenômeno da 

deficiência e que apareceram nos discursos dos sujeitos anteriormente pesquisados, 

não se fazem presentes na fala dessa profissional. Ela, agora, situa as práticas sociais 

desenvolvidas, em particular na escola, como favorecedoras do processo de 

aprendizagem do aluno com deficiência mental. No entanto, percebemos que  continua 

presente, no seu discurso, a visão das dificuldades de aprendizagem como algo 

centrado no aluno, atribuindo as possibilidades de aprendizagem escolar à preparação 

ou treinamento dos professores. 

A esse respeito  Torres González (2002) vai nos dizer que muitas das 

dificuldades apontadas pelos profissionais, diante do aluno com necessidades 

educacionais especiais, têm relação com a falta de conhecimento e de experiência no 

âmbito concreto do trabalho pedagógico com a diversidade humana. No entanto, esses 

aspectos não devem imobilizar a ação educativa, mas incentivar a reflexão sobre os 

problemas suscitados pela inclusão escolar de pessoas com déficits cognitivos, 

particularmente em níveis de ensino mais complexos. 

Já no depoimento de outra professora, ficou evidenciada uma perspectiva 

interacionista sobre o aluno com deficiência mental: 

 

 

Esse aluno tem a deficiência dele, mas dependendo do grau, do 
acompanhamento da família, ele tem condições de se desenvolver e, 
principalmente quando ele tem um horário e normas para cumprir, acho 
que é muito bom para ele, eu acho que ele é capaz de desenvolver. Eu 
achava que não havia isso de se desenvolver, mas devido às 
informações que venho tendo e convivendo com a aluna, eu vejo que a 
aproximação com outras pessoas é bom pra ela se desenvolver. A parte 
psicológica, todo sistema de vida dela, porque ela sozinha fica mais 
difícil se desenvolver, entendeu? (Cinthia) . 
 

 

Observamos que a professora, em seu depoimento, aponta para as 

possibilidades de desenvolvimento num sentido interacionista, ao reconhecer não só as 

questões relacionadas aos fatores biológicos que se evidenciam quando fala que “esse 

aluno tem a deficiência dele”, mas também aquelas que têm correlação com as 
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condições externas de sua vida, tais como cumprir horários, normas e com a salutar 

convivência com os outros. Dessa forma, colocou-se numa posição interacionista, 

pressupondo a relação do meio com o sujeito, como aspecto preponderante para o seu 

desenvolvimento. Tal compreensão encontra base nos postulados de Vygostky (1992) 

sobre o desenvolvimento humano, quando destaca que o ser humano constitui-se 

enquanto tal na sua relação com o ambiente social, de forma que o seu 

desenvolvimento intelectual é fundamentalmente influenciado pelos fatores sócio-

culturais. 

Assim, a compreensão da deficiência, antes centrada apenas no déficit 

intelectual, que foi observada nos depoimentos anteriores, desloca-se agora para um 

entendimento de que a pessoa com deficiência mental, como todo ser humano, é 

dotada de potencialidades, e que a ajuda do meio externo e a convivência com os 

outros (considerados normais) não só desfaz preconceitos, mas, também, favorece e 

potencializa o seu desenvolvimento. 

A partir dos depoimentos sobre o tópico em pauta, porém, observamos que a 

compreensão e as hipóteses teóricas dos educadores investigados sobre o aluno com 

deficiência mental, de forma quase unânime, recaem sobre as suas limitações 

cognitivas, tendo como base a concepção inatista-naturacionista da deficiência, a qual 

estabelece que, tanto o desenvolvimento psíquico humano, como o desenvolvimento da 

inteligência, marcados pelo comprometimento mental, são entendidos como algo 

estático e irreversível. Subjacente à compreensão conceitual que cada educador situou, 

ficou evidenciado que os sentidos explicitados nos seus depoimentos estavam inscritos 

dentro da mesma formação ideológica da exclusão, fato que, de certa forma, expõe o 

sentido que ainda hoje perpassa o imaginário social em relação à deficiência mental. 

Em oposição a essa visão, no âmbito de sua teoria, Vygotsky (1989, 1992, 

1998), enfatiza a necessidade de superar o entendimento de que o desenvolvimento 

dessas pessoas é totalmente determinado por causas orgânicas. Afirma que todo o 

curso de desenvolvimento cognitivo, seja da pessoa com deficiência mental ou não, é 

fundamentalmente influenciado pelo meio sociocultural no qual está inserido. Nesse 

sentido, refuta a idéia que defende condições cognitivo-intelectuais cristalizadas no 

indivíduo. Considera que o desenvolvimento marcado pela existência  de deficiências, 
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ou seja, da ordem do orgânico e causa dos distúrbios, não deixará de existir. Porém, 

argumenta, a partir de sua concepção do desenvolvimento humano como um processo 

histórico-cultural, que a mediação e as interações da criança são elementos decisivos 

para as possibilidades do seu crescimento intelectual e que, nesse processo, as 

características orgânicas sofrem transformações pela formação de novas funções, 

originadas pelo favorecimento de suas vivências sociais. 

Tais considerações servem como ponto de partida para compreendermos a ação 

educativa, assim como indicam as informações ou os conhecimentos que esses 

educadores possuem e o que seria necessário para embasar uma prática inclusiva, 

considerando ser a deficiência mental vista ainda como um dos grandes problemas 

relativos à inclusão de pessoas com deficiência nas escolas regulares. 

É importante registrar, também, que o conhecimento que os educadores 

apresentam sobre a deficiência mental evidencia a necessidade premente da formação 

continuada dos profissionais da educação. Esta se caracteriza por ser uma das 

estratégias que permite desalojar o estatuído, substituindo-o por novas teorias e novas 

práticas alicerçadas em outra leitura de mundo e, especialmente, na valorização da 

diversidade humana e na crença da infinita riqueza de nossas potencialidades 

(CARVALHO, 2004). 

 

 

5.3 SOBRE O ENSINAR E O APRENDER 

 

As ações ou estratégias para a promoção de práticas inclusivas nas escolas 

envolvem, fundamentalmente, o dia-a-dia da sala de aula. Nesse sentido, optamos por 

fazer considerações sobre a unidade ensino-aprendizagem dentro de uma perspectiva 

prática, por considerarmos que existe, nesse processo, uma relação de reciprocidade 

entre a atividade do professor (ensino) e a atividade dos alunos (aprendizagem). 

Seguindo o mesmo procedimento das sessões anteriores, fomos recortando, 

durante a análise, o discurso dos quatro professores e da aluna com deficiência mental. 

Inclui-la como sujeito participante da pesquisa teve como objetivo conhecer como vem 
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experienciando o cotidiano escolar, sua participação, seu nível de satisfação nas 

atividades escolares e suas condições de aprendizagem. 

Assim, para compreendermos a ação docente, consideramos também 

fundamental a observação da sala de aula, identificando os modelos ou enfoques que 

concebem o ensino e orientam suas práticas, os conteúdos que elegem para serem 

trabalhados, os recursos ou materiais didáticos que são utilizados, as experiências de 

aprendizagem, as relações interpessoais, a forma de participação nas aulas e, também, 

como os alunos são avaliados. 

 

5.3.1 A realidade da sala de aula 

  

A classe em que Laura estudava era composta por 35 alunos, com idade 

variando entre quinze e vinte anos. Na sala de aula, os professores tratavam-na de 

forma igual aos demais alunos. Durante as aulas observadas, ficava o tempo todo 

calada, não tomava iniciativa de fazer perguntas ou tirar dúvidas, respondia apenas 

àquilo que era solicitado pelos professores, o que nem sempre era relacionado ao 

conteúdo ministrado. Permanecia sempre à parte da dinâmica da turma e, algumas 

vezes, era alvo de brincadeiras de mau gosto do tipo: “professor, pergunte a Laura, que 

ela sabe”. Percebemos, nessa fala, uma certa “ironia”, pois se eles, os alunos ditos 

normais, não sabiam a resposta, certamente, na opinião deles, Laura também não 

saberia. 

Consideramos que as dificuldades de aprendizagem da pessoa com deficiência 

não devem ser percebidas tomando por base apenas as características próprias da 

deficiência, mas, também, relacionando-as a muitos outros fatores que interferem nesse 

processo, como acontece com qualquer aluno em situação de aprendizagem. De igual 

modo, por entendermos que a implementação de práticas educacionais inclusivas 

afasta-se significativamente das abordagens e práticas já conhecidas, dar a palavra ao 

professor foi para nós fundamental, visando conhecer as suas condições de trabalho, 

as suas atitudes e o seu fazer pedagógico diante do processo inclusivo em andamento. 

Num primeiro momento, um professor destacou que: 
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A escola não repassou aos professores nenhum tipo de informação 
sobre a aluna. Na verdade, essa preocupação parte dos professores, 
inclusive algumas informações deveriam ter sido passadas desde o 
início do ano, por exemplo, de onde ela veio, como foi o 
acompanhamento dela no Ensino Fundamental, qual foi a disciplina em 
que ela teve mais dificuldade, como foi o comportamento dela na outra 
escola, para a gente ter mais cuidado aqui. É como eu disse, no primeiro 
dia de aula, ela estava lá, foram as atitudes dela que revelaram que 
seria a aluna deficiente (Davi). 

 

 

A fala do professor deixou transparecer que o trabalho com o aluno com 

necessidades educacionais especiais não pode prescindir de um conhecimento prévio 

sobre o mesmo. Esperar que o professor identificasse, entre trinta e cinco alunos, qual 

deles teria deficiência mental foi uma atitude negligente por parte da escola, uma vez 

que a falta de informações levou o professor a identificar a aluna com deficiência mental 

através de suas atitudes “diferenciais”, deixando-o, por outro lado, inseguro sobre como 

se relacionar com a aluna e como atuar pedagogicamente com ela. 

Diante disso, precisamos refletir sobre a maneira como a inclusão está sendo 

implementada e sobre  como nos relacionamos com esses alunos. O desconhecimento, 

nesse caso, poderá impedir que vejamos essa aluna em sua singularidade e como 

alguém com possibilidades de aprender, reforçando as idéias negativas sobre as 

pessoas com deficiência, como bem relata o professor “foram as atitudes dela que 

revelaram que seria a aluna deficiente”. Assim, a partir da observação que aponta o 

desvio da norma esperada, a aluna passou a ser vista como a “deficiente”, 

configurando-se o estigma, por não corresponder às normas estabelecidas. O estigma, 

de acordo com Goffman (1975), apresenta uma conotação de depreciação moral do 

indivíduo, destruindo a possibilidade de atenção para atitudes positivas, gerando, 

portanto, baixas expectativas sobre o mesmo. 

Nesse sentido, é necessário que o professor tenha um conhecimento prévio 

sobre seus alunos – não só sobre aqueles com deficiência – para criar um ambiente de 

aprendizagem adequado para cada um, já que, quando o que é exigido em classe, em 

termos de aprendizagem, não considera suas condições individuais, a apatia, a 
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dispersão, a indisciplina ou a exclusão podem surgir como resultado do trabalho escolar 

empreendido. 

O depoimento da professora Luci, que se segue, deixa claro que, diante de uma 

situação antes nunca vivenciada, diferentes sentimentos e reações surgem, tais como o 

mal-estar, a angústia, frente ao desconhecido: 

 

 

Houve surpresa e angústia. Achei que não estava preparada para 
receber e, a princípio, pensei: que devo fazer? Como avaliar? Já que 
não tinha tido nenhuma informação ou treinamento, perguntei à 
supervisora como seria. Ela disse que seria normal, igual aos outros. 
Falei com dois professores da Secretaria de Educação sobre como lidar 
com essa situação, responderam que não tinha treinamento para essa 
situação e que, no caso de Laura, lesse a prova para ela, mas acho que 
isso não é tudo. Olha, essa é uma preocupação minha e de outros 
professores: como lidar com essa situação? (Luci). 

 

 

A experiência de trabalhar pela primeira vez com alunos que apresentam 

necessidades especiais educacionais gera na professora sentimento de impotência 

diante da necessidade de lidar com “o fazer diferente” na sala de aula. Em relação a 

esse aspecto, Mantoan (2001) situa que tem percebido nos sistemas de ensino uma 

espécie de tensão inicial entre os velhos costumes, as atitudes, as práticas escolares e 

as novidades introduzidas pela inclusão. Essa tensão é mais fortemente percebida 

quando as escolas se deparam com a impossibilidade de transferir para o ensino 

especial os seus problemas, tendo de enfrentá-los. Na sua opinião, para enfrentar os 

problemas ou dificuldades nesse novo fazer pedagógico, é necessário criar novas 

estruturas organizacionais, sem, no entanto, desconsiderar o trabalho já existente, 

comprometendo-o por inteiro, pois, apesar da crise, ele precisa continuar funcionando. 

Em outras palavras, o processo de incorporação do novo gera perturbações, 

principalmente por estarmos falando de inclusão incondicional. Contudo, para 

conseguirmos uma transformação real, é preciso derrubar as resistências que nos 

impedem de criar condições para a inclusão escolar, que são fruto do desconhecimento 

ainda existente.   
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A angústia, termo recorrente na fala dos professores, tem sido usada como 

forma de nomear os sentimentos suscitados no encontro com a diferença, assim como 

a sensação de se perceberem solitariamente como responsáveis pela inclusão dessa 

aluna, sem contar com o apoio da escola e do sistema escolar. 

Continuando em seu depoimento, a professora Luci deixou bem evidenciado o 

sentimento de “desamparo” que a dominou: 

 

 

No primeiro bimestre, foi a questão da intuição, mas é difícil, não tem 
como fazer um atendimento diferenciado, numa sala com trinta e cinco 
alunos, no Ensino Médio. Para direcionar uma atenção especial, deveria 
ser uma sala com menos alunos; como ficariam os outros alunos, se a 
minha atenção estivesse mais voltada para o aluno especial? (Luci). 

 

 

Confrontada com sua realidade, a professora mostra ser o processo inclusivo 

difícil de ser vivido. Aponta o grande número de alunos como obstáculo à sua atuação 

na sala de aula inclusiva. Salienta que atua com essa aluna fazendo uso apenas da 

intuição, portanto, desenvolvendo a prática pedagógica de forma não planejada e/ou 

orientada pela escola, sem oferecer um atendimento mais específico às suas 

necessidades, também em decorrência do quantitativo de alunos em classe. 

O fato dos professores fundamentarem as práticas e os argumentos pedagógicos 

no senso comum, é, de acordo com Mantoan (2001, p. 120), “[...] uma barreira que 

impede a explicitação dos problemas de aprendizagem”. Nesse sentido, tal prática 

poderá mudar a trajetória escolar de alguns alunos que “[...] muitas vezes são 

encaminhados indevidamente para as modalidades de ensino especial e outras opções 

segregativas de atendimento educacional”. 

Diante de um ensino comumente padronizado e considerando: as características 

próprias do alunado desse nível de ensino composto por adolescentes, mais o 

quantitativo de alunos da turma, realmente, esses são dados bastante significativos e 

podem, sem dúvida, dificultar o uso de estratégias organizativas e didáticas, para 

atender às diferenças individuais, em termos de interesses, ritmos de aprendizagem e 

necessidades educacionais especiais. Obviamente, diante da realidade das escolas, 
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esses dados não precisam ser vistos como elementos limitadores para matricular e 

receber alunos com deficiências, porém, a deliberação, num contexto democrático, 

deve pressupor a importância de não apenas inserir o aluno na sala de aula regular, 

mas viabilizar condições para tornar possível um ensino de qualidade, coerente com 

suas potencialidades. 

Nesse contexto, referindo-se ao manejo em salas de aula inclusivas, Froyen 

(apud IVERSON, 1999) aponta três categorias fundamentais no planejamento das 

estratégias de manejo de turma: adaptação didática, que corresponde ao manejo 

didático ou de conteúdo; facilitação da aceitação dos colegas, que se refere ao manejo 

do acordo ou do relacionamento; manejo da conduta ou do comportamento. Pelos 

depoimentos até agora analisados, podemos afirmar que tais estratégias não foram 

utilizadas pelos professores em sala de aula, pois – apesar da inquietação, da angústia 

que advém da presença da aluna em classe regular – não ocorreu qualquer movimento 

no intuito de buscar estratégias adequadas para favorecer a sua aprendizagem. 

Daí compreendemos que a inclusão escolar é uma tarefa complexa, ainda 

permeada de obstáculos, que requer trabalho coletivo, divisão de responsabilidades e 

exercício de ações cooperativas. No entanto, a ausência dessas ações, no cenário da 

escola campo de pesquisa, levou Laura a perceber-se, diante do processo educacional 

vivido, como alguém incapaz, conforme fica explicitado em seu depoimento: 

 

 

Não consigo aprender Química, Física e Matemática. A questão é que 
só sei somar, subtrair, dividir e multiplicar, eu não consigo resolver tudo 
misturado, letras com números, fica difícil, eu não entendo nada [...] O 
professor escreve no quadro, aí quando eu ainda não terminei, ele 
apaga pra escrever outras coisas, eu nunca termino. Eu já pedi para 
xerocar ou mandar por e-mail, mas ninguém faz [...] Eu também não 
consigo aprender as coisas difíceis, aí para eu não perder ponto, eu fico 
calada, só assistindo [...] Sexta-feira vai ter prova de Química, eu já fico 
pensando que não vou responder nada, mas, mesmo assim, eu faço. 
Acho que vou ser reprovada, já disse a minha mãe que estou pensando 
em não estudar mais na escola, aí eu vou fazer Inglês, para entender os 
filmes de Harry Potter. Eu já sei falar Inglês, eu assisto os filmes varias 
vezes em Inglês, então eu sei mais ou menos  (Laura). 
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Na sua fala, Laura identifica as matérias em que possui mais dificuldade, aponta 

também que tem conhecimento das quatro operações fundamentais da Matemática. 

Contudo, diante das exigências e da complexidade dos conteúdos relativos ao atual 

nível acadêmico, tal conhecimento parece ser insuficiente. Ela não aprendeu a “resolver 

tudo misturado, letras com números”, ou seja, a trabalhar com expressões que são 

muito usadas no Ensino Médio, nas equações, reações químicas, fórmulas, entre 

outras. 

A prática da inclusão, nessa realidade, exige uma efetiva revisão de conceitos. 

Então, em relação a alguns aspectos específicos vivenciados na sala de aula, o 

pensamento de Vygotsky, sobre a educação escolar, contribui de forma significativa, 

para uma nova compreensão da prática pedagógica.  

 

 

O processo de educação escolar é qualitativamente diferente do 
processo de educação em sentido amplo. Na escola, a criança está 
diante de uma tarefa particular: entender as bases dos estudos 
científicos, ou seja, um sistema de concepções científicas. Durante o 
processo de educação escolar, a criança parte de suas próprias 
generalizações e significados, na verdade, ela não sai de seus 
conceitos, mas sim entra num novo caminho acompanhada deles, entra 
no caminho da análise intelectual, da comparação, da unificação e do 
estabelecimento de relações lógicas. A criança raciocina seguindo as 
explicações recebidas, e então reproduz operações lógicas, novas para 
ela, de transição de uma generalização para outras generalizações 
(LURIA e LEONTIEV apud VYGOTSKY, 1998, p. 174). 

 

 

Tendo como base esse pensamento, observamos que a escola não se 

preocupou em conhecer os conceitos construídos por Laura ao longo de sua vida – os 

chamados conceitos espontâneos, construídos no contexto de seu ambiente social – 

assim como também não considerou as bases dos seus estudos científicos, embora ela 

apontasse o que já conhecia, mesmo considerando esses saberes insuficientes: “a 

questão é que só sei somar, diminuir, multiplicar e dividir”. Nesse sentido, torna-se difícil 

apropriar-se de novos conhecimentos, considerando-se que os conceitos já 

internalizados por Laura não serviram de base, ou seja, não foram estimulados para 

avançar em relação ao conhecimento acadêmico ora trabalhado em classe. 
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Nesse contexto, tendo como referência o conceito de zona de desenvolvimento 

proximal, Vygotsky (1998, p. 176) afirma que o 

 

 

[...] ensino representa, então, o meio através do qual o desenvolvimento 
avança; em outras palavras, os conteúdos socialmente elaborados do 
conhecimento humano e as estratégias cognitivas necessárias para sua 
internalização são evocados nos aprendizes segundo  seus “níveis reais 
de desenvolvimento”. 

 

 

Compreendemos que a inclusão do aluno com déficits cognitivos, principalmente 

em níveis de ensino mais elevados, constitui um desafio. Porém, negar a sua 

deficiência, as suas diferenças individuais e os seus conhecimentos prévios é algo tão 

ou mais perverso quanto a segregação desses alunos, que foi incentivada e vivenciada, 

até bem pouco tempo, de forma ampla pelos sistemas escolares. É como se fosse “um 

faz de conta”. Há o reconhecimento de que a pessoa com deficiência mental apresenta 

dificuldades para a vida acadêmica, apesar disso, a ação educativa é igual para todos. 

Ao ignorar esse fato, a prática pedagógica não procurou adaptar o objeto de 

aprendizagem às características próprias da aluna, esperando, certamente, que ela 

correspondesse às expectativas daquele nível de ensino, adaptando-se ao mesmo11, 

como que por um “passe de mágica”. 

Assim, a passividade da escola frente a esse processo de inclusão remete-nos à 

questão: o que dificulta o aprender dessa aluna? A resposta a essa questão, 

certamente, leva-nos a refletir sobre vários aspectos que perpassam os processos de 

ensino-aprendizagem, destacando, entre eles, a percepção que os educadores têm 

sobre as possibilidades de aprendizagem do aluno com deficiência mental, quando 

dizem: 

 

 

                                                 
11 Essa forma de agir, reproduz o modelo educacional anterior, denominado de integração das 
pessoas com deficiência num sistema regular de ensino. Segundo esse modelo, é o aluno com 
deficiência que precisa se adaptar ao sistema de ensino (SASSAKI, 1997). 
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Não é um aluno normal, a aprendizagem é assim, muito lenta. Então, ela 
não acompanha igual aos outros os conceitos de Química, Física e 
Matemática, então é mais a socialização (Márcia). 
 
Como ser humano que pensa, ela tem condições de assimilar as coisas, 
mas, eu digo a você, o mínimo dos conteúdos trabalhados. Eu sou 
sincero a dizer, para mim, ela está aprendendo 10% ou 15%, enquanto 
os outros poderiam chegar até 80%, alguns até 90% e 100%. Eu 
acredito, se ela chegar a 20% do aprendizado em Química, é muito, e 
isso me preocupa muito (Davi). 
 
Devido às dificuldades e à falta de orientação, eu vejo mais a parte 
social, para mim é a parte social (Cinthia). 
 
É muito evidente que o que está sendo priorizado são as relações 
sociais, a integração com o grupo. Em relação à parte cognitiva, 
principalmente nas áreas em que ela tem mais dificuldade, a gente 
percebe que ela não consegue escrever aquilo que ela pensa, aquilo 
que ela sente de uma maneira bem clara, então a parte cognitiva 
realmente é a mais afetada (Luiza). 
 

 

A partir dos textos supracitados, podemos inferir que a lentidão na 

aprendizagem, percebida pelos educadores, e a baixa expectativa em relação à aluna 

com deficiência mental levou alguns professores a enfocar a socialização como 

elemento central de sua intervenção educativa. Assim, prevalece a idéia de que fatores 

intrínsecos à deficiência mental servem como argumento para não investir no 

desempenho acadêmico, haja vista a compreensão definidora da incapacidade do 

indivíduo, ante as exigências de ordem cognitiva, emocional e social no seu processo 

de desenvolvimento (CARVALHO, 2006). 

Tendo a socialização como aspecto predominante do processo inclusivo, é 

negligenciada a aprendizagem acadêmica, evidenciando uma visão de que o aluno com 

deficiência mental é incapaz de aprender os “conceitos” da escola, em razão de suas 

condições. A valorização do déficit intelectual, evidenciado na fala dos professores, traz 

em seu bojo baixas expectativas em relação às suas possibilidades de aprendizagem, 

dando uma falsa idéia de que havia sido priorizada a socialização, quando, na verdade, 

esse aspecto também foi negligenciado, conforme veremos no decorrer dos 

depoimentos. 
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5.3.2 O modelo metodológico de ensino 

 
Durante as atividades que tivemos oportunidade de observar em sala de aula, os 

professores adotaram, em suas práticas de ensino, o mesmo método centrado mais nos 

conteúdos disciplinares do que nas habilidades ou nos interesses dos alunos, com base 

no enfoque tradicional de ensino. As aulas eram conduzidas utilizando apenas a 

exposição verbal, ou seja, os professores ocupavam muito tempo da disciplina, ditando 

conceitos e incentivando os alunos a copiar conteúdos escritos no quadro. 

O conhecimento trabalhado nas aulas correspondia ao conteúdo programado 

para a série, ou seja, ficou evidente, através das observações, que a organização dos 

conteúdos tinha como base as disciplinas do currículo comum do Ensino Médio, os 

quais eram somente voltados para cumprir um programa. Em sua maioria, os conteúdos 

eram administrados de forma reducionista, sem incorporar, no decorrer das aulas, 

idéias ou atividades desafiadoras que despertassem o interesse dos alunos para a 

pesquisa ou investigação. Como recursos didáticos os docentes utilizaram apenas 

quadro, giz e folha mimeografada, sendo utilizados, quase que exclusivamente como 

forma de participação dos alunos, a leitura das questões escritas e as respostas de 

acordo com o livro didático. 

Por não ter sido constatado qualquer tipo de adaptação curricular e didática nas 

aulas observadas, perguntamos aos quatro professores participantes do estudo se 

receberam orientação ou apoio da escola para promover adaptações ou experiências 

inclusivas, considerando a presença dessa aluna com déficit cognitivo. Suas respostas 

evidenciam uma unanimidade sobre a não orientação/apoio: 

 

 

Não recebi da escola nenhum tipo de orientação, por isso não fiz 
nenhuma adaptação, continua tudo igual (Fábia). 
 
Nenhuma orientação, se existiu alguma orientação, foi para eles, mas 
para o professor diretamente, não; que eu tenha conhecimento, não 
(Cinthia). 
 
Nenhuma orientação pedagógica, apenas com um bom tempo, os 
professores na hora do intervalo foram discutindo entre si, de vez em 
quando a gente tocava no assunto para saber como proceder, mas uma 
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orientação mesmo não foi feita para a gente. A exceção é a orientadora 
educacional que sempre teve uma atenção especial, de querer que a 
gente tentasse ajudar, tratá-la de uma maneira diferente devido à 
deficiência dela. (Davi). 
 
Não recebi nenhuma orientação, perguntei à supervisora como seria o 
ensino e ela disse que seria normal, igual aos outros. No início, eu 
cheguei mais perto, li e discuti com ela um texto e ela se saiu melhor 
que muitos dos seus colegas, mas, depois, tratei igual aos outros; 
realmente estou ‘perdida’, não sei como fazer para ajudá-la (Luci). 

 

 

A negação presente nesses depoimentos, quanto ao apoio e/ou à orientação da 

escola para adequar o ensino às necessidades educacionais da aluna, acusa uma 

realidade posta no cotidiano escolar, sem que tenha havido ou sido privilegiada uma 

reflexão originada a partir da vivência no interior da sala de aula. A falta de reflexão, a 

partir da realidade vivida, levou os professores a atribuir maior relevância à orientação 

que vem do outro sobre como encaminhar o ensino numa perspectiva inclusiva. 

Entretanto, essa orientação nem sempre se mostrou adequada, como foi a orientação 

relativa a não ser necessária qualquer adaptação no ensino, mesmo quando essa dizia 

respeito a conteúdos complexos a serem ministrados para uma aluna com déficits 

cognitivos. A própria vivência inicial de um dos docentes pesquisados (Luci), ao se 

aproximar da aluna, ler e discutir com ela um texto, mostrou-se ser uma atividade 

produtiva, pois “ela se saiu melhor que muitos dos seus colegas”, porém, não foi 

compartilhada e/ou levada em consideração no cotidiano escolar. 

Sem dúvida, é importante destacar que, diante de uma experiência nova, é 

natural que os professores reivindiquem orientação e apoio da escola, ou seja, que haja 

um trabalho cooperativo, em equipe, que encaminhe de forma compartilhada a tomada 

de decisão sobre aspectos considerados relevantes, frente às dificuldades evidenciadas 

na prática. Para Mantoan (2001), as experiências concretas do cotidiano da sala de 

aula constituem a matéria-prima para a promoção de mudanças e experiências 

inclusivas. Desse modo, os problemas reais, ou seja, as situações do dia-a-dia que 

geram desequilíbrio no trabalho nas salas de aula, devem servir de base para a 

reflexão da prática pedagógica e para o desenvolvimento de projetos voltados para a 

formação docente. 
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Assim, diante da sensação de não saber como conduzir o ensino,  os docentes, 

mais uma vez, evidenciaram a carência de orientação, ressaltando a necessidade do 

planejamento escolar, de forma a contribuir para o avanço da aluna no aspecto 

acadêmico, mas – por si mesmos – não buscaram caminhos para desenvolver essa 

estratégia de ensino: 

 

 

A escola não nos orientou quanto a um planejamento de modo a atender 
às necessidades dessa aluna, então, o que está acontecendo é mais a 
parte social (Cinthia). 

 

 

A ação de planejar, por ser uma atividade que conduz à reflexão sobre a prática, 

serve como guia de orientação para as diretrizes e meios de realização do trabalho 

docente. Sendo assim, a ausência de planejamento, conforme consta no depoimento 

da professora, traz sérias conseqüências ao trabalho docente, especialmente em 

relação ao fazer em sala de aula, uma vez que, ao planejar o processo de ensino, o 

professor tem clareza de como conduzir a sua intervenção educativa, de modo a 

propiciar um ensino de qualidade para todos os educandos. 

Porém, no nosso entendimento, o planejamento é uma ferramenta de trabalho do 

professor, portanto, transferir essa responsabilidade para o outro, mesmo sendo um 

especialista existente na instituição escolar, retira de si a responsabilidade de conduzir 

bem o ensino, além de fragilizar a sua prática. O apoio é importante, o 

compartilhamento de dificuldades e soluções com outros docentes é algo essencial, 

porém, não substituem a tarefa do professor de refletir sobre sua ação e buscar 

caminhos eficazes para a aprendizagem. 

Outra dimensão metodológica igualmente importante, apontada pelos 

professores, diz respeito à escassez de recursos materiais: 

 

 

Os conceitos mais abstratos deveriam ser ensinados através de 
gravuras, imagens, slides. Porém, isso não vem sendo feito, não está 
havendo a utilização de recursos que facilitem essa compreensão, como 
também não está havendo adaptação didática, isso deveria ser feito, 
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inclusive para os alunos ditos normais, porque com o material que o 
aluno vê, facilita mais a compreensão, e para o aluno com deficiência 
mental, mais ainda, mas isso não vem sendo feito (Cinthia). 
 
A escola não está preparada, não existe material adaptado (Luci). 

 

 

Para essas professoras, a experiência de trabalhar com alunos com 

necessidades educacionais especiais coloca em pauta a metodologia até então 

utilizada. A esse respeito, Sacristán (1998) pontua que a homogeneização que a vida 

escolar e a rotina impõem nos hábitos profissionais dos professores é percebida através 

de uma metodologia com atividades pouco variadas nas aulas. Acrescenta que, nesse 

tipo de organização escolar, cada aula fica encerrada em si mesma, geralmente com 

um processo metodológico que consiste em todos realizarem uma mesma tarefa, de 

forma que só são toleráveis pequenos desvios dessa dinâmica uniforme. 

Assim, a pressão homogeneizadora leva, comumente, o professor a trabalhar 

com pouca tolerância à simultaneidade de atividades e de ritmos distintos de 

aprendizagem na sala. Para isso, diante da necessidade de atender a grupos 

heterogêneos, o professor é obrigado a mostrar competências metodológicas, quando, 

durante muito tempo, não foi estimulado a utilizar ou exigido dele o uso de metodologia 

com atividades variadas. Daí, a queixa da escassez de recursos materiais, quando, na 

verdade, a inclusão não requer um ensino específico para esta ou aquela deficiência 

e/ou dificuldade dos alunos. Se o ensino for de qualidade e se o professor considerar as 

possibilidades de desenvolvimento de cada um e as explorar, por meio de atividades 

abertas e variadas, os alunos aprendem até o limite a que conseguem chegar – e que 

não cabe a ninguém estabelecer previamente esse limite. No entanto, nas escolas 

regulares baseadas no enfoque tradicional de ensino, isso realmente é um desafio 

(MANTOAN, 2001). 

Fazendo um paralelo da sua situação atual com a situação vivenciada na escola 

anterior, a aluna afirma: 

 

 

Até a 8ª série, eu sabia aprender as coisas da escola, fazer contas, os 
planetas, agora eu acho que estou esquecendo tudo (Laura). 
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O sentimento de fracasso, de incapacidade para aprender o que a escola ensina, 

expresso no discurso de Laura, sugere o seguinte questionamento: em se tratando de 

alunos com déficits cognitivos no Ensino Médio, é possível, diante de uma escola que 

tradicionalmente desenvolveu suas práticas de maneira descontextualizada, 

compartimentalizada e baseada no acúmulo de informações, promover aprendizagem 

acadêmica para esse aluno? Ou, como questiona Beyer (2006), estar incluído é 

aprender como os demais alunos aprendem? Numa relação de pertencimento, em 

gênero e número, uma aluna surda ou com deficiência mental precisa abdicar de suas 

formas próprias de pensar o aprender? 

Podemos afirmar que a escola homogeneizadora, nos seus modos próprios de 

pensar e transmitir conhecimento, constitui uma preocupação para implementar e 

garantir uma educação de qualidade para todos no ensino regular. Logo, a 

desconsideração das diferenças entre os alunos, obrigando-os – por meio de um 

currículo inflexível ou hegemônico – a se comportarem e a aprenderem de acordo com 

a maioria, gera, naquele que se diferencia, a sensação de que antes “eu sabia aprender 

as coisas da escola” (Laura). 

Nesse contexto, o ensino pensado e ministrado, tendo como foco os conteúdos 

das disciplinas curriculares, concebendo os alunos como seres ideais que se adaptam a 

procedimentos didáticos universais, entra em desarmonia com o que preconiza a 

inclusão e ao o que hoje se conhece sobre as possibilidades de aprendizagem da 

pessoa com deficiência mental.  

A atualização das habilidades intelectuais alternativas dos alunos com deficiência 

mental, de acordo com Mantoan (2001, p. 150), “[...] decorre de uma prática de ensino 

que mobiliza o sujeito a pensar, a descobrir, a criar, para alcançar seus objetivos”. No 

entanto, ao desconsiderar as especificidades da deficiência mental, deixando à mercê 

da aluna mobilizar os seus recursos individuais, o modelo de ensino adotado não 

atendeu às necessidades educacionais da aluna, gerando no cotidiano da sala de aula 

inúmeras dificuldades de articulação entre o ensinar e o aprender. 



 121  

Assim, frente à exigência escolar de aprendizagem dos conteúdos disciplinares, 

que requer dos indivíduos esquemas desenvolvidos de recepção, Laura, por não 

apresentar tais esquemas, ficava, durante todas as atividades observadas, à parte do 

processo, o que explicita o sentimento de exclusão e a sensação de que não conseguia 

aprender o que a escola elegia como aprendizagem acadêmica.  

Em nossa opinião, a perspectiva de ensino, no enfoque tradicional que era 

adotado, não se adequa ou dificulta, sobremaneira, a prática educativa quando se trata 

da inclusão do aluno com deficiência, em especial o que apresenta deficiência mental. 

Decorre do fato de que, alicerçado numa perspectiva de homogeneização das 

possibilidades de aprendizagem, não é capaz de respeitar/atender às características 

individuais e, por não considerar os esquemas de compreensão do aluno para a 

aprendizagem de conteúdos disciplinares, torna-se desmotivador, além de não 

promover aprendizagem significativa ou relevante, particularmente para esse aluno. 

Nessa perspectiva, corroboramos com Sacristán (1998), quando afirma que o 

método não é apenas uma forma de ensinar, mas um modelo de comportamento físico, 

social, intelectual e moral para o aluno, uma forma de comunicação com a cultura. 

Assim, muitas das dificuldades da proposta da educação inclusiva relacionam-se a uma 

metodologia centrada no professor, com atividades pouco variadas nas aulas, que 

dificultam o trabalho com a diversidade de estilos de aprendizagem, condições e formas 

de aprender. 

 

5.3.3 A participação em sala de aula e na escola 

  

Outra dificuldade para trabalhar com aluno com deficiência mental na escola 

regular, nesse enfoque de ensino, diz respeito a sua participação no cotidiano escolar. 

Em relação a esse aspecto, a aluna diz: 

 

 

O que menos gosto de fazer, na escola, é ficar parada, muda, porque 
ninguém puxa conversa comigo, nem na sala de aula e nem no recreio. 
Só quando eu falto é que eles perguntam porque eu não fui, mas só 
perguntam isso. 
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Fica explícito, nas entrelinhas, que, na sua vivência cotidiana na instituição 

escolar, a aluna sentia-se paradoxalmente excluída. O sentimento de exclusão, de não 

fazer parte do grupo, evidenciado na fala de Laura, denuncia que a aceitação social da 

pessoa com deficiência na escola regular é algo ainda a ser conquistado. A ausência de 

um processo relacional de pessoa para pessoa, presente na fala da aluna – “o que 

menos gosto de fazer na escola é ficar parada, muda” (Laura) –, mostra o ambiente 

existente tanto em classe, como extra-classe, como indiferente, onde ficou evidente o 

mal-estar da aluna por nele estar inserida, sem que sentisse qualquer atitude de 

acolhimento da parte daqueles que constituem a escola, especialmente dos colegas. 

Isso se evidencia, principalmente, quando situa que nem em classe, nem na hora 

de recreio interagia com seus colegas. Nesse momento, enquanto os colegas se 

divertiam e conversavam, dirigia-se para a sala de informática ou de vídeo e, algumas 

vezes, ficava na sala dos professores. Essa atitude era tida por todos como normal, 

porque em nenhuma ocasião em que tivemos oportunidade de observar houve qualquer 

intervenção dos profissionais da escola para encorajá-la a interagir com os colegas, 

nesse momento de maior descontração e até mesmo em classe. 

Diante dessa realidade, concordamos com Glatt (1995), quando sublinha que, 

embora seja possível fazer cumprir uma lei, que obrigue as escolas a receberem alunos 

com deficiências acentuadas em suas salas de aula, o mesmo não é possível em se 

tratando da aceitação social, já que, por se tratar de um processo subjetivo e 

espontâneo, que envolve diretamente o relacionamento entre os seres humanos, não 

se pode fazer uma lei obrigando que as pessoas aceitem e sejam amigas dos colegas 

com deficiência. 

Nesse sentido, é imprescindível que, na escola que se diz inclusiva, os 

professores assumam seu papel como mediadores e facilitadores na promoção de 

amizades. No entanto, em seus depoimentos, os professores deixaram claro que:  

 

 

Não houve necessidade de promover esse tipo de trabalho, os colegas 
tiveram uma aceitação muito boa, na minha sala eu vejo que há uma 
boa aceitação, respeito, quando ela vai falar eles escutam com atenção, 
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mesmo sabendo da deficiência. Eu tenho feito muito trabalho com ela 
assim, dela apresentar, ela dar a opinião dela, o que é mais fácil, o 
entendimento dela é melhor do que escrever (Cinthia). 
 
Observo mais no trabalho em grupo, ela tem um comportamento bom 
em relação aos demais. Segue o padrão de comportamento das outras 
crianças, quando as outras crianças estão agitadas, ela fica também. 
Em trabalho em grupo, a princípio ela fica sozinha, demora a se 
socializar com outras crianças, ela não toma iniciativa de se integrar a 
nenhum grupo. Os outros é que convidam (Luci). 
 
Sim, inclusive chamando-a carinhosamente de Laurinha e dizendo pra 
turma, “olhe gente, agora Laurinha vai responder, vamos fazer silêncio, 
vocês gostam muito de conversar” e fui entrosando ela com a turma e 
mostrando pra turma também que ela é aluna, que está ali presente, 
colega deles, independente de qualquer coisa, ela é colega de sala de 
aula e ela merece todo respeito, inclusive como ser humano, como todos 
os outros colegas de sala de aula (Davi). 
 
Ela praticamente não freqüenta minha aula. Não fiz nenhum trabalho 
com a turma nesse sentido (Fábia). 

 

 

O ponto destacado, no recorte dessas falas, diz respeito à ausência de ações 

visando à participação da aluna nas atividades e a aceitação dos colegas. Percebemos, 

de forma clara, que para esses profissionais é como se a proximidade física, por si só, 

fosse suficiente para garantir a permanência da aluna com efetiva participação nas 

aulas e nas demais atividades escolares. Assim, o tratamento igual diante da 

desigualdade, ou seja, o não reconhecimento da diferença, da importância de conviver 

com a diversidade humana ali representada, levou os professores a não promoverem 

ações ou estratégias que facilitassem os relacionamentos no meio escolar ou o efetivo 

engajamento da aluna na turma. 

Daí compreendemos que, no trabalho em classe regular com vistas à inclusão, 

embora as amizades não possam ser forçadas ou artificialmente arranjadas, seu 

desenvolvimento pode ser encorajado, alimentado e facilitado no ambiente educacional. 

Partindo dessa premissa, devemos reconhecer que a realização do ensino inclusivo 

não transcorre espontânea ou prontamente. Ações simples, como a facilitação das 

interações sociais deveria merecer especial atenção, começando no início do ano 

letivo, envolvendo toda a turma em torno do objetivo de fazer com que todos – 
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independentemente de suas condições – sejam bem-vindos e que se conheçam 

mutuamente (STAINBACK; STAINBACK, 1999). 

Quanto à sua participação em sala de aula, a aluna assim definiu:  

 

 

Na sala de aula só participo quando o professor me faz alguma 
pergunta, mas os professores de Matemática, Química e Física não me 
perguntam nada. Eu fico o tempo toda calada, só assistindo (Laura). 

 

 

São perceptíveis a frustração e a insatisfação da aluna no contexto da sala de 

aula. Isso denota que inserir alunos com déficits cognitivos na sala de aula regular, 

demanda metodologias e procedimentos pedagógicos apropriados, cujo desafio é 

construir e pôr em prática uma pedagogia que consiga ser válida para todos os alunos, 

garantindo e valorizando a participação de cada um e que, ao mesmo tempo, incentive 

o crescimento acadêmico, respeitando o seu ritmo. 

Ao destacar que, durante as aulas, “eu fico o tempo todo calada, só assistindo”, a 

aluna mostrou que – na realidade – não houve preocupação por parte dos professores 

no sentido de incentivar a sua participação, que eles desconsideraram as suas 

necessidades educacionais, assim como não buscaram promover adaptações no que 

se refere ao manejo didático, visando à sua participação e aproveitamento acadêmico. 

A esse respeito, Vygostky (1998) situa que um aspecto fundamental do 

aprendizado é o fato de criar a zona de desenvolvimento proximal. Isso significa dizer 

que o aprendizado desperta vários processos internos de desenvolvimento, e que 

esses processos são capazes de operar apenas quando o indivíduo interage com 

pessoas em seu ambiente e quando em cooperação com seus companheiros. Desse 

modo, esses processos uma vez internalizados tornam-se parte das aquisições do 

desenvolvimento independente do indivíduo.  

Quanto às relações interpessoais, em sala de aula, observamos que os alunos, 

de forma geral, interagiam entre si, excluindo, porém, Laura da dinâmica da turma. 

Esta, por sua vez, passava o tempo todo calada, apenas respondendo algo quando era 
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solicitada pelo professor. Além disso, a partir da fala abaixo destacada, percebemos 

como sua contribuição era desconsiderada: 

 

 

Quando vou apresentar um trabalho, ninguém presta atenção no que eu 
digo, fica todo mundo conversando, parece até que sou um fantasma, 
ninguém me vê (Laura). 

 

 

Pelo recorte dessa fala, podemos apontar que parece haver um clima de 

absoluta despersonalização do sujeito. A experiência de estar junto, sem ser visto, 

revela um modo de se perceber no grupo, de enxergar a si mesma e ao outro nesse 

processo relacional, que desconsidera e desqualifica o “ser diferente”. 

Não participar de forma ativa ou – como bem situa a aluna – o fato de “ficar o 

tempo todo calada, assistindo”, de maneira passiva ou de se perceber como um 

“fantasma”, portanto, como alguém invisível, denuncia o tratamento desigual recebido 

dentro do grupo classe, atitude que traz à tona a discussão a respeito das diferenças, 

como também abre a reflexão sobre o problema da afetividade. Nos seus estudos, 

Vygotsky destaca a importância dessa dimensão, propondo uma abordagem 

unificadora entre as dimensões cognitiva e afetiva do funcionamento psicológico, dada 

a importância das conexões existentes entre estas (OLIVEIRA, 1992).  

Nesse contexto, o silêncio da escola sobre as dinâmicas das relações sociais no 

trato com a diversidade requer, no ambiente escolar, que seja desconstruída a visão 

social pautada na rejeição e no preconceito, percepção que não oportuniza a todos 

experiências inclusivas significativas. 

Para além dos conteúdos e recursos metodológicos, a inclusão de alunos com 

necessidades educacionais especiais na escola regular, portanto, abre espaço para 

outra dimensão nem sempre considerada, os relacionamentos que envolvem os alunos 

com deficiências e seus colegas sem deficiências, em ambientes compartilhados. 

Nessa perspectiva, acolher o aluno implica enxergar além da sua deficiência e além da 

proximidade física, de modo que: ao ser reconhecido na sua singularidade, possa 

sentir-se aceito; e que as desvantagens ou as peculiaridades próprias da deficiência 
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não se traduzam em baixa expectativa em relação ao seu processo educacional e 

social. 

Tais considerações reforçam a idéia de que os relacionamentos entre os alunos 

não podem prescindir da intervenção dos professores, particularmente nesse nível 

acadêmico, voltado para uma faixa etária que, em geral, compreende a adolescência. 

Diante disso, para evitar o isolamento,  os professores precisariam incluir nas diferentes 

situações oferecidas pela escola, assim como no manejo da classe, estratégias que 

promovessem um bom relacionamento entre os alunos, visando desenvolver em cada 

um o sentimento de perceber-se aceito e de fazer parte do grupo. 

 

5.3.4 O processo de avaliação 

 

O processo de ensino envolve ações extremamente complexas e dinâmicas, 

dentre as quais destacamos, com base no enfoque metodológico adotado pelos 

professores, o sistema de avaliação. 

Esse é, sem dúvida, um componente fundamental do processo de ensino-

aprendizagem, o qual serve para que os professores reflitam sobre a prática e sobre 

como os alunos respondem às demandas que lhes são feitas. 

Considerando que qualquer aluno – e não apenas aquele com deficiência 

identificada – poderá apresentar dificuldades para aprender devido às suas 

características pessoais, às metodologias de ensino e o nível de exigência do conteúdo 

curricular, entre outros aspectos, é importante na determinação das necessidades 

individuais que ocorra um entendimento inicial da equipe técnica pedagógica e dos 

docentes a respeito desse aluno, com base nas informações obtidas através da família 

e, também, a partir do contato freqüente com o próprio aluno. 

No caso especificado, de acordo com os depoimentos dos professores: 

 

 

Não houve, por parte da equipe técnica, informações adicionais a 
respeito dessa aluna, também não realizei avaliação inicial, até porque 
sinto dificuldades (Davi). 
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Se a escola realizou entrevista com a família dessa aluna ou uma 
avaliação inicial para conhecê-la melhor, não fui informada (Fábia). 
 
Não fiz avaliação inicial e não tenho conhecimento se o serviço de 
orientação educacional fez. Tudo está sendo igual aos anos anteriores 
(Cinthia). 
 
Acho que uma avaliação inicial para conhecer a aluna é interessante, 
mas não fiz, nem recebi orientação para fazer (Luci). 

 

 

Nos depoimentos dos professores ficou evidenciado, portanto, que não houve 

por parte desses, assim como pela equipe da escola, uma investigação ou avaliação 

inicial, como recomenda Falvey et al. (1999), para identificar os interesses do aluno, as 

suas potencialidades, necessidades acadêmicas, habilidades sociais e de 

comunicação, habilidades funcionais (da vida cotidiana), entre outros aspectos. Tal 

procedimento tem como finalidade conhecer as necessidades educacionais do aluno, 

seu grau de desenvolvimento atual e seu grau de participação nas várias atividades e 

ambientes e, a partir desse conhecimento, manter uma avaliação contínua sobre o “que 

ensinar”, “como ensinar” e “quando mudar o ensino”, em benefício dos alunos. 

Como ocorre, então, o processo de avaliação da escola e como a aluna com 

deficiência mental está sendo avaliada? Para os professores: 

 

 

A avaliação fica a critério de cada professor e a aluna com deficiência 
mental faz as mesmas atividades avaliativas que os demais colegas, a 
única diferença é que a letra é ampliada, devido à sua dificuldade visual, 
mas nem sempre isso é feito (Luci). 
 
Não existe diferença, a avaliação é a mesma para todos (Fábia). 
 
No caso dessa aluna, ela faz a mesma prova em sala de aula, mais os 
trabalhos em grupo. Como ela não consegue acompanhar e os próprios 
grupos acham que ela está ali só olhando, eu faço trabalho para ela 
fazer em casa. Trabalho de pesquisa com os mesmos conteúdos 
trabalhados em sala de aula, só que ela não tem dia para fazer e trazer 
e vem incompleto. Eu acho que ela não tem condições de fazer em sala 
de aula, acompanhando o mesmo raciocínio. Então, ela ficou em 
recuperação bimestral e vai fazer recuperação junto com os outros. Na 
hora que eu analisar a correção da recuperação e se ela não apresentar 
condições, vou chamá-la e ela vai fazer em forma de trabalho de 



 128  

pesquisa. Eu acho que não posso avaliar igual como avalio os outros, 
seria da minha parte um desistímulo (Davi). 
 
É mais no sentido oral, ela vai apresentar o que aprendeu, o que ela 
entendeu. Todas as avaliações dessa aluna eu fiz oralmente, também fiz 
a parte escrita, mas o que valeu foi a parte oral, porque ela tem mais 
facilidade de se expressar (Cinthia). 

 

 

Apesar do entendimento que têm sobre as dificuldades cognitivas do aluno com 

deficiência mental, ficou evidenciado, nesses depoimentos, que os professores 

submetem a aluna às mesmas atividades formais de avaliação,  priorizando o 

conhecimento acadêmico e desrespeitando as peculiaridades cognitivas do aluno com 

deficiência mental. 

Nessa perspectiva, os instrumentos de verificação do rendimento do aluno 

realizam-se por meio de atividades escritas – provas, testes, trabalhos – deixando de 

lado outros aspectos igualmente importantes, como a compreensão, criatividade, 

capacidade de resolver problemas, capacidade de estabelecer relações dos conteúdos 

acadêmicos com a vida lá fora, entre outros. Trata-se, na verdade, da avaliação do tipo 

formal, desenvolvida com procedimentos específicos de aplicação, cujos resultados são 

traduzidos em “notas”. 

É preciso reconhecer que, a depender dos objetivos a que está submetida, a 

avaliação poderá expressar informações empobrecidas sobre o rendimento escolar, 

referendado por uma nota classificatória, repercutindo negativamente na auto-estima do 

aluno, no seu ambiente escolar e familiar. Assim, questionada sobre as atividades 

avaliativas, a aluna reafirmou o direcionamento do sistema de avaliação utilizado pelos 

professores. 

 

 

As provas são iguais aos dos outros alunos, aí eu não consigo 
responder nada, principalmente de Matemática. Aí, se tiver negócio de 
marcar, eu respondo (Laura). 
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Como podemos verificar, na realidade, o sistema de avaliação do grupo-classe 

em que a aluna estava inserida não sofreu modificações, optando por enquadrar todos 

os alunos às normas já pré-estabelecidas, ou ao fazer “já conhecido” e cristalizado em 

suas práticas. Mais uma vez ficou evidenciada a pressão homogeneizadora imposta 

pela instituição escolar, o desconhecimento, a falta de orientação e a conseqüente 

resistência dos professores quanto às mudanças necessárias para atender ao processo 

educacional inclusivo. 

Dessa maneira, ficou evidente, para nós, que a escola pauta suas ações com 

base em parâmetros de normalidade, respaldada numa visão biológica do 

desenvolvimento, tendo como referência os estágios universais e homogêneos que 

todos os alunos, da mesma faixa de idade, deveriam alcançar. Considerando a visão 

biologizante no desenvolvimento da avaliação, particularmente para os alunos com 

déficit intelectual – cuja compreensão e desempenho acadêmico comumente são 

inferiores em relação aos colegas do grupo classe – esse critério de avaliação contribui, 

na verdade, para a sua exclusão de uma atividade que poderia ser fundamental para 

direcionar o seu processo educacional. 

Assim, para que esse processo se efetive, é necessário que a escola tenha como 

base o compromisso de conhecer cada um, colocando como centro de seus interesses 

suas capacidades e interesses individuais, de forma que a avaliação se torne um 

processo contínuo, para direcionar a aprendizagem e servir, também, de revisão 

contínua da prática pedagógica. 

Em síntese, a avaliação do desempenho escolar precisaria sofrer mudanças na 

medida em que, além de se adaptar aos alunos, se dispuser a, efetivamente, analisar 

as variáveis que dificultam a aprendizagem e a participação de todos. Para tanto, se faz 

necessário adequar as características do ensino às necessidades individuais, cujo fim 

deverá servir para encaminhar as mudanças no ensinar, no aprender e no avaliar. 

 

 

5.4 A ESPECIFICIDADE DO ENSINO MÉDIO 
 

O processo educacional, por sua própria natureza, funda-se numa multiplicidade 

de fatores, os quais, no discurso pedagógico do Ensino Médio, assume vários sentidos 
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e, ao mesmo tempo, indica a natureza do trabalho docente, particularmente, nesse 

estudo, com o aluno que apresenta deficiência mental. 

Tais sentidos encontram relação com as características mais gerais do Ensino 

Médio, considerando especialmente alguns aspectos: a estrutura organizativa desse 

nível de ensino em disciplinas ou matérias estanques; a lógica didática, segundo a 

perspectiva da homogeneização; a não flexibilização do currículo; a formação do 

professor do Ensino Médio, entre outros. 

 

5.4.1 A estrutura organizativa curricular 

 

Verificamos, inicialmente, que ao se reportarem sobre a experiência de inclusão 

escolar do aluno com déficit cognitivo no Ensino Médio, os professores consideraram 

que a estrutura organizativa curricular em matérias ou disciplinas estanques dificulta o 

trabalho pedagógico. 

 

 

A maior dificuldade que enfrento, e continua sendo minha angústia, é o 
não aprendizado dela na minha disciplina. Então, acho que tem que 
haver uma diferenciação, tem que haver um estudo sobre esses alunos 
na sala de aula, porque como preparar oito disciplinas para ensinar ao 
deficiente? O tempo é pouco, é tudo escasso. O Estado não dá uma 
estrutura para isso, então, como fazer? (Davi). 
 
Na minha disciplina continua tudo igual. Estou trabalhando funções do 2° 
grau, com certeza ela não vai conseguir fazer os cálculos, igual aos 
outros...Sinto dificuldades porque, como já falei, não recebi nenhuma 
orientação para desenvolver um trabalho diferenciado em sala de aula, 
então, continua tudo do mesmo jeito (Fábia). 
 

 

Nos trechos supracitados, ficou evidenciado que os professores se reportam à 

estrutura curricular e à complexidade dos conteúdos ensinados como fatores inibidores 

para criar oportunidades de aprendizagem igualitária na sala de aula. Tal entendimento 

tem como base a estrutura organizativa curricular das escolas de Ensino Médio, que, 

tradicionalmente, desenvolveram suas práticas de maneira descontextualizada e 

baseada no acúmulo de informações. 
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De fato, o contato direto com a realidade estudada e as observações que 

realizamos em sala de aula mostraram que a cultura curricular e o método de ensiná-la 

continua, apesar das orientações dos sistemas educativos, sob forma parcelada do 

currículo. Esse é classificado em disciplinas ou matérias, sem haver a integração entre 

eles, em termos do conteúdo. Essa forma de ensinar tem a ver com a formação dos 

professores, uma vez que esses foram formados num conceito de cultura especializada 

em conhecimentos estanques, formação que dificulta o ensino numa perspectiva de 

interação de conteúdos, principalmente no Ensino Médio. 

 

5.4.2 A lógica didática 

 

A especialização por disciplina ou o conhecimento parcelado do currículo traz, 

como maior desafio, romper a rigidez e a homogeneização do ensino: 

 

 

Se o Estado permite uma aluna desse tipo numa sala, onde apenas 1%, 
que é ela, corresponde a uma deficiência, fica difícil a gente trabalhar 
numa coisa totalmente homogênea, ou seja, o que eu quero dizer, 
homogênea de alunos normais, sem deficiência mental. No caso dela, 
eu considero 1% na sala de aula, então como fazer um tratamento 
homogêneo, digamos assim, com ela ali presente. Então a gente, nós 
não fomos preparados para trabalhar com essa aluna e eu vou ser 
sincero, particularmente eu estou muito preocupado com o futuro dela 
(Davi) 

 

 

Identificamos, nesse depoimento, a lógica didática da homogeneidade, segundo 

a qual, de acordo com Pérez Gómez (1998), o professor expõe os conteúdos do 

currículo acomodados ao suposto nível médio dos alunos de uma determinada idade, 

agrupados no curso acadêmico e, portanto, com nível relativamente similar. 

Nessa perspectiva, é evidente que a idéia equivocada de que os alunos 

aprendem melhor segundo agrupamentos homogêneos, parte do pressuposto de que, 

assim, o professor poderá adaptar com mais facilidade o seu ensino aos alunos. Sobre 

isso, o referido autor destaca que a fórmula de homogeneizar grupos inibe a reflexão 
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desse profissional sobre as causas das diferenças e empobrece o repertório de 

recursos pedagógicos dos professores para abordar a diversidade. 

No ensino, as práticas de homogeneização não puderam demonstram 

concretamente que produzem uma melhora no desempenho escolar. Essa constatação, 

segundo Sacristán (1998), foi retirada da investigação. Nesse sentido, pontua que, 

mesmo mudando-se sistematicamente os métodos de ensino, a organização escolar 

tem pouco impacto no rendimento dos alunos. Então, se é preciso mudar os métodos, 

esses devem ser pensados dentro de agrupamentos heterogêneos, que busquem a 

flexibilidade dos professores na prática pedagógica, a cooperação entre os iguais e a 

individualização dentro da diversidade. 

 

5.4.3 As adaptações curriculares 

 

Outro aspecto destacado na prática educacional inclusiva, nesse nível de ensino, 

diz respeito à flexibilidade curricular: 

 

 

Não existe adaptação de conteúdo, na realidade acho que a escola não 
está preparada (Luci). 
 
No que diz respeito às matérias como Química, Física e Matemática, 
matérias que exigem, além do raciocínio lógico, o raciocínio de cálculo, 
ela não consegue acompanhar nem o primeiro assunto, vamos dizer 
assim, então, como ela acompanharia uma coisa acumulativa? O 
tratamento dela teria que ser obrigatoriamente diferenciado, então é isso 
que me angustia, o Estado jogar um deficiente numa escola sem 
orientação, fica difícil. Inclusive, a própria mãe dela chegou a fazer 
comentários na sala dos professores, que ela estava pensando em 
desistir e não sabe nem porque estaria aqui, acompanhando o Segundo 
Grau nesse ritmo. O Primeiro Grau até que deu pra ela acompanhar, 
não sei como, até em escola particular ela estudou, mas no Segundo 
Grau muda tudo, já vai preparando para o vestibular, para o concurso, 
tudo vai ficando mais difícil (Davi). 

 

 

Para esses professores, uma das dificuldades para encaminhar o processo 

inclusivo parece residir no trabalho de adequação curricular para atender às 
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necessidades educacionais do aluno com deficiência mental, relacionando tais 

dificuldades às possibilidades de desenvolvimento e aprendizagem dessa aluna sob a 

perspectiva da limitação. Apontam, ainda, a falta de orientação aos professores, pelo 

órgão governamental responsável pelo Ensino Especial, e a ênfase dada à preparação 

para o vestibular, nesse nível de ensino, entre outros aspectos, a dificuldade em fazer 

as necessárias adequações curriculares. 

Não há dúvidas de que o acesso à escola extrapola o ato da matrícula e implica , 

entre vários aspectos, na apropriação do conhecimento acadêmico. Entretanto, a falta 

de adequação ou de adaptação do ensino para o aluno com deficiência mental, diante 

de um currículo seqüenciado e padronizado, freqüentemente transmitido com base no 

enfoque de ensino tradicional, dificulta ou não promove a apropriação do conhecimento 

acadêmico. Então, na maioria dos casos, se um aluno não consegue aprender o 

conteúdo através desse tipo de ensino, fica à parte do processo, porque ele – o aluno – 

falhou, eximindo a escola de qualquer responsabilidade. 

Tal visão de currículo, segundo Stainback e Stainback (1999), está sendo, entre 

os professores progressistas do ensino regular, cada vez mais rejeitada, uma vez que 

diante de uma sociedade complexa e dinâmica, que se modifica constantemente, não 

há mais como considerar um corpo único de informações, distante e estático, que vá 

resultar no sucesso dos alunos na sua vida adulta. Além disso, a falta de adaptação à 

diversidade, a ênfase no currículo pré-definido, a prática pedagógica mais voltada para 

o desenvolvimento do currículo proposto do que para o aluno, sem a devida 

participação e capacitação das pessoas diretamente envolvidas no processo de 

aprendizagem, são falhas que certamente precisam ser pensadas, numa perspectiva 

construída a partir do reconhecimento do aluno como o centro da aprendizagem. Tudo 

isto, levando em conta as necessidades individuais, para garantir um ensino de 

qualidade para cada um. 

Há de se considerar, no entanto, que a implementação de estratégias para 

promover as adaptações curriculares necessárias desenvolvem-se a partir de um plano 

de trabalho organizado, que possa implementar e individualizar o ensino, as quais no 

decorrer do processo ensino-aprendizagem serão redefinidas de acordo com os 

resultados obtidos. 
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Porém, na realidade estudada, praticamente não aconteceram as referidas 

adaptações curriculares e metodológicas, evidenciando, através das ações 

pedagógicas, uma prática de integração escolar. Nesse contexto, o processo de 

mudança, da pedagogia tradicional para uma pedagogia inclusiva, requer que a escola 

elabore seu projeto político-pedagógico, fazendo desse, efetivamente, um meio para 

mudar a prática e avançar na adoção de políticas e práticas inclusivas. 

Assim, de acordo com os depoimentos dos sujeitos, é possível sublinhar que a 

prática escolar e o currículo encontram-se, ainda, imutáveis, legitimando a ideologia 

dominante, não-flexível às adaptações necessárias para atender às peculiaridades e à 

diversidade existente no contexto escolar.  

 

5.4.4 Percepções sobre a formação de professores 
 

Ao relatarem sobre sua experiência no magistério, os professores reportam-se à 

formação inicial como insuficiente, principalmente no que concerne à educação 

inclusiva, e reivindicam formação continuada ou em serviço para o aperfeiçoamento 

profissional, objetivando prepará-los pedagogicamente para trabalhar a diversidade 

existente nas salas de aula de nossas escolas: 

 

 

Eu não tenho nenhuma formação nem recebi nenhum tipo de orientação 
em relação à prática inclusiva. Acho que existe uma lacuna na minha 
formação e é necessário um treinamento ou orientação para a gente 
trabalhar. Então, devido à falta de orientação, eu vejo mais a parte 
social, para mim é a parte social. Acho que, primeiramente, o 
atendimento aos professores, um treinamento ou orientação sobre a 
forma de como trabalhar com ela, com pessoas especializadas no caso. 
Professores que já vêm trabalhando com o aluno deficiente, seria muito 
importante, porque, como eu disse, como eu nunca tinha trabalhado, 
achava que não dava certo, só que agora eu vejo que esse aluno está 
na escola e o mais importante é a convivência com os outros, é saber 
que tem horários, tem que fazer trabalho (Cinthia). 
 
A primeira coisa é a formação do professor, a escola e a Secretaria 
precisam fornecer meios e capacitação profissional para trabalhar com a 
educação inclusiva (Luci). 
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Para essas professoras, a prática da inclusão perpassa pela sua formação, 

aspecto que vem sendo colocado várias vezes nesse estudo e que é repetidamente 

evidenciado nas pesquisas voltadas para a educação inclusiva (MARTINS, 2002; 

MELO, 2002; DANTAS, 2006). 

Verificamos, assim, que esse aspecto surge como fonte de frustração e 

insatisfação dos docentes, ao perceberem a necessidade de renovação pedagógica 

para atender a uma demanda que julgam não estar preparados e, por outro lado, 

sentem-se carentes de diretrizes pedagógicas e curriculares, colocando, numa possível 

formação, a solução para a melhoria ou o aperfeiçoamento de sua prática numa 

perspectiva inclusiva. 

Diante disso, é importante enfatizar que, de forma geral e nesse estudo em 

particular, a realidade imposta pelo novo tende a buscar, em experiências ou 

conhecimentos anteriores, respaldo para tentar entender ou justificar o encontro com a 

pedagogia inovadora. Entretanto, constatamos, na prática, que os discursos entoados 

em nome da inclusão escolar, no momento atual, não têm chegado ao interior das 

escolas de uma maneira ampla, resultando numa prática pedagógica que consiste em 

uma mera integração escolar na qual somente o aluno tem que se ajustar à escola. 

Observamos, ainda, que vem sendo delegado ao professor a tarefa de incluir aqueles 

alunos a quem era – até pouco tempo atrás – negado  um lugar na escola e, em 

especial, na classe regular. 

Nesse sentido, concordamos com Mantoan (2006) quando afirma que a condição 

primeira para que a inclusão deixe de ser uma ameaça ao que hoje a escola defende e 

adota como prática pedagógica, é abandonar tudo que a leva a tolerar as pessoas com 

deficiência na sala de aula regular, por meio de arranjos criados para manter as 

aparências de “bem intencionada”. Contudo, para reverter essa situação e avançar no 

desenvolvimento de uma pedagogia centrada no aluno com ou sem deficiência, se faz 

necessária a ampliação das oportunidades de formação dos profissionais da educação 

para a inclusão. 

Por outro lado, não podemos perder de vista que qualquer proposta que se 

apresente, tendo como modelo o “receituário” difundido nos cursos de formação, tende 

ao fracasso, uma vez que o docente é um profissional que planeja a sua prática, 
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segundo peculiaridades ou demandas particulares do seu grupo-classe. Logo, não 

interpretamos a queixa do professor como uma reação à metodologia inovadora ou 

receita para garantir-lhes a solução de todos os desafios que presumem encontrar nas 

salas de aula inclusivas. A idéia de que boa parte dos professores tem uma visão 

funcional do ensino e que tudo o que ameaça romper o esquema de trabalho prático já 

conhecido e adotam na sala é freqüentemente rejeitado (MANTOAN, 2001) é uma 

possibilidade de leitura, porém, referindo-se ao Ensino Médio, quando os professores 

foram formados num conceito de cultura especializada, há de se considerar que, do 

ponto de vista profissional, a educação inclusiva é um esquema ainda difícil de manejar 

em condições reais.  

Assim sendo, entendemos que trazer a discussão sobre a educação inclusiva 

para a escola, sob os moldes da formação continuada ou em exercício,  é uma 

necessidade dos educadores e independe dos anos de experiência no magistério que 

apresentam, conforme ficou explícito nos depoimentos dos docentes: 

 

 

Eu tenho 21 no magistério e nunca trabalhei com pessoas com 
deficiência. O Estado não adianta dizer, porque só quem está em sala 
de aula é quem sabe, mas o Estado joga para cá e acha que todos os 
professores estão preparados, mas não estão, inclusive mesmo a 
questão psicológica tem que estar preparada (Davi). 
 
Eu tenho dois anos de sala de aula e realmente não sei como fazer, 
para essa aluna aprender os conteúdos da minha disciplina. Falta 
orientação da escola, cursos para os professores, além do mais, a 
formação inicial deixa muito a desejar em relação à educação inclusiva 
(Fábia). 

 

 

Esses depoimentos nos remetem à organização curricular dos cursos de 

graduação das universidades, nas quais, de acordo com pesquisa realizada, no RN, por 

Martins (2006), as grades curriculares dos cursos de licenciatura, tanto da UFRN, como 

em outras instituições de ensino superior, em sua maioria, ainda não incluíram 

disciplinas que versam sobre a atenção à diversidade humana, e, em especial, que 

abordem a educação das pessoas com deficiência. 
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Neste sentido, corroboramos com a visão de Sacristán (1998) quando diz que a 

formação do professor não pode ser entendida como mera aquisição de conhecimento 

teórico, supostamente útil à prática, mas como preparação de um profissional capaz de 

intervir na arte da prática. Além disso, quando a prática, por força do tempo, torna-se 

repetitiva e rotineira e o conhecimento, na ação, faz-se cada vez mais tácito, 

inconsciente e mecânico, o profissional corre o risco de reproduzir automaticamente sua 

prática, empobrecendo seu pensamento e tornando rígida sua intervenção. Assim, a 

formação continuada abre espaços para o professor se colocar no lugar de aprendiz, ao 

refletir sua prática, alimentando sua atividade intelectual. 

Nesse contexto, é importante que se atente para a formação continuada do 

professor como pré-requisito básico para desenvolver uma prática em que, à primeira 

vista, é difícil precisar como intervir e no que se deve consistir uma educação dirigida a 

alunos muito diferentes. Assim, considerando as competências e o conhecimento 

necessário para desenvolver uma prática renovada, torna-se fundamental o apoio ao 

trabalho dos docentes que já têm conhecimentos e “bagagem” adquiridos ao longo da 

prática, mas que precisam de aprimoramento e atualização, ao entrar em contato com 

outro tipo de prática educacional. Isto contribui para evitar que, fundamentados em 

práticas e argumentos pedagógicos do senso comum, a ação empreendida repercuta 

negativamente sobre os resultados esperados e na resolução dos problemas impostos 

pelo cotidiano escolar. 

As respostas às entrevistas dos sujeitos colaboradores da pesquisa e os dados 

extraídos das observações do contato direto da realidade estudada levou-nos, em 

função do que foi analisado neste capitulo, a compreender que as mudanças 

conceituais e a maneira de como conduzir a intervenção educativa com pessoas com 

deficiência mental são fundamentais para se promover a inclusão. Precisamos, no 

entanto, buscar novos caminhos que valorizem e respeitem o “ser diferente”, mas que 

também reconheçam nesse “ser diferente” um sujeito que, na sua singularidade, é 

capaz de aprender.
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6 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O ENCONTRO DO QUE É PRÓPRIO AO 

CONTEXTO, BUSCANDO O DIVERSO COM VISTAS À INCLUSÃO 

 

 

A alegria não chega apenas no encontro do achado mas faz parte do 
processo de busca (PAULO FREIRE). 

 

 

Tendo chegado o momento de trazer para a reflexão as considerações 

suscitadas pelo processo de inclusão investigado, temos clareza que estas não 

constituem os únicos disparadores de mudanças, motivo pelo qual não temos a 

pretensão de propor um ponto final. Na verdade, desejamos que o presente estudo, 

assim como outros citados pela literatura sobre o tema, sirvam como fonte de reflexão, 

no sentido de contribuir para transformar as ações educativas atuais, numa perspectiva 

de responder à diversidade do alunado. 

A experiência de incluir uma aluna com deficiência mental numa classe regular 

do Ensino Médio representou a tentativa de inclui-la num nível de ensino, cuja prática 

vem sendo tradicionalmente desenvolvida sob a forma de currículo parcelado – em 

matérias ou disciplinas estanques – compartimentalizado, baseado no acúmulo de 

informações. Tal prática de ensino, apesar das novas propostas de reforma curricular 

contidas nos textos oficiais, continua alicerçada sobre a idéia de indivíduo racional, 

condicionada pelo ideal de classe homogênea, ou seja, numa perspectiva de 

homogeneização das possibilidades de aprendizagem. 

O Ensino Médio também é caracterizado por compor o seu quadro docente com 

professores especialistas nas diferentes áreas de conhecimento, cuja organização do 

trabalho docente – como sabemos – se dá, na prática, de forma independente, 

considerando a compartimentalização do conhecimento pautado no nível de exigência 

acadêmica desse grau de ensino. 

Nessa perspectiva de ensino, a função da escola e da prática docente é, 

meramente, a de transmitir às novas gerações os corpos de conhecimento disciplinar 

que constituem a nossa cultura. Esse modelo de ensino, portanto, requer dos indivíduos 

esquemas desenvolvidos de recepção e, assim, aquele aluno que não possui tais 
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esquemas, dificilmente irá relacionar significativamente o novo conhecimento com seus 

incipientes esquemas de compreensão. 

Nesse contexto, o primeiro ponto de reflexão proposto, no processo de inclusão 

investigado, diz respeito à especificidade do Ensino Médio e à perspectiva de ensino no 

enfoque tradicional, por essas dificultarem ou não promoverem – particularmente, 

quando se trata da inclusão de alunos com déficits cognitivos, em níveis de ensino mais 

elevados – trocas intelectuais, sociais, afetivas e culturais, essenciais para ativar e 

transformar o funcionamento cognitivo deficitário. 

Diante da realidade investigada, identificamos que muitas das dificuldades 

relacionadas à inclusão, nesse nível de ensino, dizem respeito a uma metodologia 

centrada no professor, com atividades pouco variadas nas aulas, exigindo um tipo de 

comportamento adaptativo que se torna difícil de ser desenvolvido por alunos que 

apresentam necessidades educacionais especiais e, até mesmo, para os alunos em 

geral. 

Diante disso, pontuamos que, para a escola se adaptar às novas exigências 

pedagógicas, buscando entender as características e necessidades individuais dos 

alunos, faz-se necessário estruturar o seu projeto político-pedagógico. A elaboração 

desse projeto, para a escola em questão, torna-se urgente, especialmente por este vir 

se constituindo como um meio para nortear a ação educativa e avançar na adaptação 

de práticas inclusivas. Dessa forma, fazendo uso da autonomia garantida pelo texto do 

projeto político-pedagógico, é que a escola poderá apostar na qualidade de ensino para 

todos, baseada numa estrutura organizativa e funcional coerente com as práticas 

heterogêneas. 

No âmbito da atenção à diversidade, a escola investigada entende que ainda há 

muito que fazer, considerando, principalmente, o atual modelo de Ensino Médio. No 

entanto, reconhece que a inclusão de alunos com deficiências, no ensino regular, é 

necessária, apontando como maior ganho nesse processo apenas a socialização dos 

mesmos – o que, no entanto, não se evidencia, na prática, em relação à aluna com 

deficiência mental cuja participação na escola é analisada. 

Empreende, de forma veemente, criticas às medidas do governo, no que se 

refere à inclusão de alunos com deficiência na escola regular, por esse não dar o apoio 
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que julgam necessário à escola, submetendo-a a leis que preconizam a inclusão, 

quando, no cotidiano da escola, a realidade se mostra diferente, principalmente quando 

não foi oferecida aos professores formação para tal fim. 

Os educadores participantes do estudo concebem a inclusão como uma 

realidade difícil de ser ministrada, com vários obstáculos na estrutura organizacional da 

escola e na prática pedagógica, destacando em vários momentos que não se sentiam 

preparados para fomentar a superação dos mesmos. 

A partir disso, percebemos que a baixa expectativa dos educadores em relação à 

escolarização da aluna com deficiência mental tem profunda relação com a dualidade 

educação especial e educação regular, ainda existente no contexto educacional, 

estando também relacionada com as concepções e hipóteses teóricas evidenciadas 

sobre a deficiência, cuja compreensão, de forma geral, recai sobre as limitações 

cognitivas, que são entendidas como algo estático e irreversível. A compreensão da 

deficiência, centrada apenas no déficit cognitivo, ocasionou a predominância de 

interações excludentes, bem como levou os professores a não investirem na sua 

aprendizagem acadêmica, priorizando, na intervenção educativa, a socialização, 

quando essa também foi negligenciada. 

Em relação a esse último aspecto supracitado, os resultados mostraram que não 

aconteceram, na sala de aula e fora dela, interações significativas entre Laura e seus 

colegas, sendo esta deixada sempre à parte do processo de escolarização. No 

processo de interação social, constatamos que os professores da classe de que Laura 

fazia parte não promoveram mediações pedagógicas adequadas que favorecessem as 

interações em classe, dificultando a construção de amizades e os relacionamentos nas 

situações de atividades cooperativas. Dessa forma, o contexto escolar, assim como o 

ambiente mais restrito da sala de aula, não foram favoráveis para a inclusão da aluna, 

situando a ação educativa empreendida, mais sob a perspectiva da exclusão do que do 

acolhimento efetivo. 

A experiência – de fazer parte, quanto está à parte do grupo – mostrou que uma 

condição fundamental para a promoção de experiências inclusivas na escola regular 

relaciona-se ao respeito às diferenças entre as pessoas, e que a inclusão escolar e a 

aceitação social do aluno com deficiência não podem prescindir da intervenção dos 
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educadores, visto que o clima socioafetivo, mantido nas salas de aula, serve de base 

para que os alunos se sintam seguros e possam compartilhar das experiências de 

aprendizagem, progredindo na construção do conhecimento acadêmico. 

Nessas condições, outro fator constituiu um espaço comum na análise dos 

resultados, trata-se da ausência de adequações curriculares. No tocante a esse tópico, 

verificamos que vários aspectos dificultaram esse processo: o modelo tradicional de 

ensino, pensado e ministrado tendo como centro da ação educativa os conteúdos das 

disciplinas curriculares; a didática baseada na lógica da homogeneidade, concebendo 

os alunos como seres ideais que se adaptam passivamente aos procedimentos 

didáticos universais; a estrutura organizativa curricular em matérias estanques e a 

complexidade dos conteúdos ministrados nesse grau de ensino; a falta de diretrizes 

curriculares e metodológicas voltadas para atender à diversidade no contexto da escola 

inclusiva. 

Considerando as especificidades do Ensino Médio e os aspectos supracitados, 

somados à ênfase dada a um currículo pré-definido, em que a prática pedagógica está 

mais voltada para o currículo proposto do que para a aprendizagem do aluno, as 

adaptações curriculares, sem dúvida, tornaram-se difíceis de serem desencadeadas – 

embora não sejam impossíveis de serem realizadas. 

Acreditamos, no entanto, que as possibilidades de desenvolvimento do processo 

inclusivo estudado estiveram fortemente relacionadas às adaptações curriculares, 

concebidas como estratégias de adequação curricular do currículo comum a todos e de 

atuação docente, para acomodar o ensino às necessidades educacionais dos alunos. 

As adaptações de acesso ao currículo, que dizem respeito às modificações ou 

disponibilização de recursos especiais, materiais ou de comunicação, assim como a 

eliminação de barreiras arquitetônicas, a nosso ver, são mais fáceis de serem 

administradas, porém as adaptações curriculares ou pedagógicas propriamente ditas, 

que se referem às modificações que são realizadas a partir da flexibilização dos 

objetivos, do planejamento, do conteúdo, da metodologia, dos critérios e procedimentos 

de avaliação, certamente demandam um trabalho mais minucioso e reflexivo para 

atender às diferenças entre os alunos e  suas necessidades educacionais especiais. 



 142  

Nesse sentido, a falta das requeridas adaptações fragilizou a ação docente 

nesse processo de inclusão, uma vez que ministrar aulas sobre um mesmo conteúdo 

curricular a alunos que apresentam níveis diferentes de compreensão e desempenho 

acadêmico, não é tarefa fácil. Isso ocorre, principalmente, porque foge do já 

estabelecido, impondo uma realidade que, por não fazer parte da experiência do 

professor, pode gerar resistência à prática da educação inclusiva. 

Precisamos considerar, contudo, que a inclusão escolar requer trabalho coletivo, 

responsabilidades compartilhadas, envolvendo equipe técnica e professores, e também 

exercício de ações cooperativas. A ausência dessas ações na escola campo da 

pesquisa, porém, culminou na falta de diretrizes curriculares e pedagógicas adaptadas, 

levando os professores a continuar conduzindo sua prática a partir de um currículo não-

flexivel, pautando suas ações com base em parâmetros de normalidade, ou seja, a 

partir de critérios universais de desenvolvimento psicológico baseado em etapas. 

De acordo com essa prática e respaldados na idéia de déficit intelectual como 

uma condição organicamente definida e limitadora, os professores não se preocuparam 

em conhecer os conceitos já construídos por Laura no contexto de seu ambiente social, 

bem como não consideraram as bases dos seus estudos acadêmicos anteriormente 

desenvolvidos como ponto de partida para avançar na construção de novos 

conhecimentos. Sendo assim, a falta de informações sobre a aluna e as baixas 

expectativas sobre as suas possibilidades de aprendizagem levaram os docentes a não 

adaptar, na prática pedagógica, o objeto de aprendizagem às características próprias 

da aluna, prevalecendo a idéia de que o funcionamento cognitivo marcado pela 

deficiência servia como argumento para não investir na sua aprendizagem acadêmica.  

Assim, diante das suas expectativas de aprendizagem naquele nível de ensino, 

restou a Laura o sentimento de fracasso, que se evidencia no seu depoimento: “até a 8ª 

série eu sabia aprender as coisas da escola”. Nesse contexto, a ambigüidade presente 

no processo de inclusão é perceptível, pois, ao mesmo tempo em que a escola 

formalmente inclui a aluna no seu quadro discente, a exclui, na prática, pela ineficácia 

de seu desempenho acadêmico. Sendo assim, o processo de inclusão estudado 

circunscreveu-se sob a ideologia escolar dominante, não-flexivel às adaptações, 
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resultando numa prática pedagógica de integração escolar, tão criticada por aqueles 

que “levantam a bandeira” da inclusão. 

O encontro com a diferença, ou seja, a experiência de trabalhar com Laura no 

contexto da sala de aula regular no Ensino Médio, suscitou, nos professores, 

sentimentos de impotência diante da necessidade de desenvolver uma nova prática. A 

angústia , termo recorrente nos depoimentos para nomear os sentimentos diante do 

novo, foi percebida como um grito de ajuda para desenvolver o processo inclusivo 

empreendido, uma vez que foi delegada somente aos professores a responsabilidade 

pela inclusão da aluna com deficiência mental. 

Dessa forma, confrontados com sua realidade, os professores consideram ser o 

processo inclusivo complexo, difícil de ser conduzido, o que surge como fonte de 

insatisfação à prática até então desenvolvida. Reportam-se à formação inicial, 

reconhecendo-a como insuficiente, especialmente no que concerne à educação 

inclusiva, reivindicando formação continuada (ou em exercício) para o seu 

aprimoramento profissional. 

Nessa perspectiva, a requerida formação constitui, a nosso ver, um ganho que, 

no decorrer do processo, vai desmitificar a idéia de que, para ensinar alunos com 

necessidades educacionais especiais, é preciso formação especial. Além disso, ao 

reconhecerem que precisam de atualização, os professores deixam transparecer que a 

abordagem de ensino e a prática exercida em sala de aula não respondem às 

mudanças requeridas à inclusão, e que forçar estratégias de ensino diferenciadas, 

numa estrutura tradicional, não possibilita mudanças significativas. 

O argumento do despreparo dos professores, no entanto, não deve servir como 

obstáculo para dificultar o processo de inclusão escolar. Não podemos esperar que 

todos os profissionais da educação estejam preparados, porque aí estaríamos 

retomando o caráter da especialização em educação especial. 

Para avançar nos processos de inclusão escolar, precisamos, efetivamente, 

trazer para o interior da escola a discussão dos princípios que norteiam a educação 

inclusiva e, a partir daí, singularizar os casos de alunos com deficiência que chegam à 

escola regular, através de diretrizes curriculares e pedagógicas adequadas para 

responder às suas necessidades educacionais individuais. 
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Nesse processo de escolarização, a responsabilidade é de todos – alunos, pais, 

professores, funcionários, equipe técnica – e não somente do professor da sala de aula, 

como foi identificado nesse estudo. A inclusão de alunos com deficiência nas escolas 

regulares é uma realidade, que impõe a nós, educadores comprometidos em respeitar a 

dignidade do aluno e promover sua aprendizagem, a necessidade de refletir sobre as 

condições relativas à qualidade de sua permanência na escola.  

Sendo assim, no contexto da escola inclusiva, o respeito à diferença deve ser 

especialmente considerado e valorizado, pois é no reconhecimento da singularidade de 

cada um, que se torna possível estabelecer as adequações da intervenção educativa, 

bem como identificar – no meio de tantas contradições – aspectos singularizados que 

sirvam de base para fomentar as relações interpessoais, que, nesse estudo, foram 

percebidas como fundamentais para que todos realmente sejam bem-vindos à 

instituição escolar, em todos os níveis. 

Enfim, permeando todas as questões anteriores, a inclusão de alunos com 

deficiência mental no Ensino Médio deve centrar-se numa ação educativa que defenda 

e adote uma prática pedagógica que rejeite a idéia de enquadrar todos os alunos a 

procedimentos didáticos universais, cristalizados pelas práticas impostas pela pressão 

homogeneizadora. 

Para isto, respaldados na idéia de que o desenvolvimento cognitivo é 

fundamentalmente influenciado pelo meio sociocultural e pelo aprendizado escolar 

(VYGOTSKY, 1998), o aluno com deficiência mental – por estar regido pelas mesmas 

leis que regem o desenvolvimento das pessoas consideradas normais – deverá 

encontrar, na escola, condições favoráveis ao seu desenvolvimento, mediante os 

processos de aprendizagem, constituídos nas formas de mediação e interação social. 

Cabe registrarmos, ainda, que discutir a educação da pessoa com deficiência 

mental no Ensino Médio, dentro do principio fundamental de educação para todos, nos 

deu a real dimensão da complexidade desse processo de inclusão, deixando, 

certamente, algumas lacunas a serem abordadas. No entanto, exigiu de nós uma 

reflexão critica sobre a nossa prática como educadora, sobre como a inclusão escolar 

vem sendo implementada e como nos relacionamos com os alunos com deficiência, no 

contexto da escola que se diz inclusiva. Nesse processo de inclusão, o contato direto 
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com o cotidiano escolar e com Laura nos fez perceber, através de suas ações e 

depoimentos, a dualidade existente no sentimento de pertencer a um grupo, sem que 

jamais tenha efetivamente pertencido ao mesmo. 

No final do ano letivo, como era de se esperar diante da realidade vivida, Laura 

foi ‘reprovada’, transferindo-se para outra escola, no ano de 2006, também da rede 

estadual, voltada para o Ensino do Magistério das séries iniciais. 

Podemos afirmar que o processo de inclusão investigado nos colocou diante de 

um autêntico caso de fracasso escolar. Porém, para não concluir e continuar 

perguntando, só nos resta interrogar, em relação a esse caso de inclusão: quem, de 

fato, fracassou? A aluna ou a escola?
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APÊNDICE A – ROTEIRO BÁSICO PARA ENTREVISTA COM A MÃE DA ALUNA 
COM DEFICIÊNCIA MENTAL, SUJEITO DA PESQUISA 
 

 

1- IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES FAMILIARES 

Nome 

Idade 

Escolaridade 

Profissão 

Composição da família 

Trabalho 

 

2- INFORMAÇÕES SOBRE O SUJEITO DA PESQUISA 

Etiologia da deficiência 

História clínica – tipos de atendimentos prestados 

A partir de que idade começou esse(s) atendimento(s) 

Histórico sobre o desenvolvimento da filha com deficiência mental 

História escolar 

Atividades que realiza atualmente 

Atividades que despertam interesse 

Opinião sobre o processo de inclusão escolar e social 

Informações adicionais espontâneas
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APÊNDICE B – ROTEIRO BÁSICO PARA ENTREVISTA COM A ALUNA COM 
DEFICIÊNCIA MENTAL, SUJEITO DA PESQUISA 
 

 

1- IDENTIFICAÇÃO 

Nome 

Idade 

Data do Nascimento 

Filiação 

Escolaridade 

 

2- INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Escolas onde estudou 

Ciência do seu déficit cognitivo 

Percepção de algum tipo de preconceito 

Interações com os colegas 

Opinião sobre o ensino e a aprendizagem na escola 

Atividades de maior interesse e vida social 

Informações adicionais espontâneas
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APÊNDICE C – ROTEIRO BÁSICO DE ENTREVISTA COM PROFISSIONAIS DA 
EQUIPE TÉCNICA DA ESCOLA, SUJEITOS DA PESQUISA 
 

 

1- IDENTIFICAÇÃO 

Nome 

Idade 

Sexo 

Formação Acadêmica 

Pós-Graduação 

Profissão/Função 

Tempo de exercício da profissão/função 

 

2- INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO PROCESSO DE INCLUSÃO ESCOLAR 

INVESTIGADO 

Experiência com a educação inclusiva e, em particular, com a inclusão de aluno com 

deficiência mental no Ensino Médio 

Percepção sobre o aluno com deficiência mental 

Trabalho desenvolvido para facilitar o processo de inclusão empreendido 

Dificuldades encontradas no decorrer do processo de inclusão 

Opinião sobre a inclusão escolar 

Informações adicionais espontâneas
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APÊNDICE D – ROTEIRO BÁSICO DE ENTREVISTA COM OS PROFESSORES, 
SUJEITOS DA PESQUISA 
 

 

1- IDENTIFICAÇÃO  

Nome 

Idade 

Sexo 

Formação Acadêmica 

Pós-Graduação 

Disciplina(s) que leciona 

Série(s) que leciona 

Tempo de exercício na profissão 

 

2- INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO PROCESSO DE INCLUSÃO ESCOLAR 

INVESTIGADO 

Experiência com a educação inclusiva e, em particular, com alunos com deficiência 

mental no Ensino Médio 

Percepção do aluno com deficiência mental 

Informações a respeito da aluna 

Orientações curriculares e pedagógicas visando às adaptações do ensino-

aprendizagem 

Apoio da escola quanto às mudanças no ambiente escolar e em sala de aula favoráveis 

à inclusão da aluna 

Trabalho desenvolvido para facilitar a aceitação da aluna e a construção de amizades 

Trabalho desenvolvido em sala de aula para promover aprendizagem acadêmica e/ou 

experiências significativas para aluna com deficiência mental 

Dificuldades encontradas no decorrer do processo de inclusão 

Opinião sobre a educação inclusiva e sobre o processo de inclusão empreendido 

Informações adicionais espontâneas 

  


