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É lição sabida que o novo não se constrói só, nem 
surge por passe de mágica. O novo nasce do 
arcaico, mas não repete o arcaico. O novo cria 
outros paradigmas, mas preserva, do arcaico, 
valores e práticas indispensáveis à construção da 
ponte para o futuro. A transição do velho para o 
novo é um processo. 
Em uma determinada hora, os dois convivem lado a 
lado. Como numa corrida de bastão. Até que é 
chegado o momento em que o novo ganha 
velocidade e ocupa o palco da história e deste se 
retira o arcaico para desempenhar as funções de 
referência de arquivo, de memória, de cultura. Esta 
concepção do processo histórico é uma norma que é 
visível até mesmo nos tensos momentos de ruptura. 

(MOACYR DE GOÉS) 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico esse trabalho a todos que veem as pessoas 
com deficiência intelectual como sujeitos de 
possibilidades, capazes de se desenvolver e de 
progredir na aprendizagem, portanto, que buscam a 
efetivação de uma educação de qualidade social, 
capaz de envolvê-los efetivamente, no contexto 
escolar e social. 
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RESUMO 
 

 

Em meio às diversas transformações e aos avanços pelos quais a sociedade 
contemporânea vem passando, o direito à educação é um tema que não se esgota e 
se torna cada vez mais atual, diante da urgência da inclusão de alunos com 
deficiência no meio educativo. Diante dessa nova realidade, as escolas são 
desafiadas a recebê-los com qualidade, e implementar ações capazes de promover 
condições favoráveis ao seu desenvolvimento no cotidiano escolar. Nesse sentido, 
torna-se fundamental a reestruturação organizacional do ensino para atender às 
especificidades dos alunos. Assim, é imprescindível que as instituições educativas 
definam o tipo de sujeito que pretendem formar e a sociedade que propõem 
construir. Estes são aspectos que precedem toda e qualquer questão, uma vez que 
o conhecimento contemplado no currículo contribuirá diretamente com a constituição 
dos seres humanos que ali estão envolvidos. Com base nesse tema, este trabalho 
registra aspectos de uma pesquisa realizada em uma escola pública municipal, 
localizada em Natal/RN, o qual aborda a análise do currículo e sua 
operacionalização na prática pedagógica da sala de aula, diante da inclusão de 
alunos com deficiência intelectual. Assim, empreende-se um estudo de caso com 
cinco profissionais da escola, envolvendo análise documental do currículo e 
observação da prática pedagógica do professor em sala de aula, bem como a 
realização de uma entrevista com todos os segmentos envolvidos. Para tanto, os 
dados analisados evidenciam que, embora o direito dos cidadãos com deficiência 
seja garantido por lei constitucional, a escola, locus desse estudo, ainda não 
percebeu a dimensão dessa conquista. Não reconhece que o fato de estar na escola 
e aprender junto com os outros é um direito também das pessoas com deficiência. 
Sendo assim, embora o seu currículo se apresente numa visão progressista, tido 
como aberto, preocupado com a seleção e organização dos conteúdos, com a 
flexibilidade na definição dos objetivos, com a busca pela diversificação dos 
procedimentos adotados, bem como com o planejamento das atividades de ensino-
aprendizagem com base no nível de aprendizagem dos alunos, este não se efetiva 
na prática pedagógica, seja por desconhecimento das diretrizes definidas, seja por 
falta de conhecimento teórico acerca da proposta inclusiva e de um currículo capaz 
de oferecer respostas educativas a todos os alunos, inclusive aqueles que 
apresentam deficiência intelectual. 
 
 
Palavras-chave: Inclusão escolar. Direito à educação. Currículo escolar. Deficiência 
Intelectual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT  
 
 
Amid the many transformations and advances that the contemporary society is going 
through, the right to education is a topic that does not end and becomes increasingly 
present, given the urgency of including students with disabilities in education. Given 
this new reality, schools are challenged to receive them with quality, and implement 
actions that promote favorable conditions for their development at 
school. Accordingly, it is fundamental the organizational restructuring of education to 
meet the specific needs of students. Thus, it is imperative that educational institutions 
defining the type of person who intend to form and the society proposing to build. 
These are aspects that precede any question, since the knowledge covered in the 
curriculum will contribute directly to the creation of human beings are involved 
there. Based on this theme, this assignment reports aspects of a survey of a local 
public school, located in Natal/RN, which deals with the analysis of the curriculum 
and its implementation in teaching practice in the classroom, before the inclusion of 
students with disabilities intellectual. Thus, to undertake a study of case with five 
professionals at school, involving documentary analysis and observation of the 
curriculum of the pedagogical practice of teachers in the classroom, as well as 
conducting an interview with all stakeholders. To this end, the data analyzed shows 
that, although the right of citizens with disabilities is guaranteed by constitutional law, 
the school, locus of this study, have not realized the extent of conquest. Does not 
recognize the fact of being in school and learn together with others is also a right of 
persons with disabilities. Thus, while your resume is to present a progressive vision, 
believed to be open, concerned with the selection and organization of content, with 
flexibility in defining the goals, with the search for diversification of the procedures 
adopted, as well as the planning activities teaching and learning based on the level of 
student learning, this is not effective in teaching practice, either through ignorance of 
the guidelines defined either by lack of knowledge about the proposal and an 
inclusive curriculum can provide answers to all educational students, including those 
with intellectual disability. 
 
 
Keywords: School inclusion. Right to education. School curriculum. Intellectual 
disability.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

[...] nós somos o que fazemos de nós, mas começamos por ser 
o que fizeram de nós. Somos principalmente o que a educação 
faz de nós, para nós, com ou sem nós, ou apesar de nós, 
eventualmente contra nós. Cada ser humano é esculpido pela 
sua educação, pelos ventos e marés da sua vida, mas também 
pela sua acção, pela sua capacidade de revolta (MONTEIRO, 
2003, p. 765).   

 

 

Sabemos da necessidade e da urgência de enfrentarmos o desafio da 

inclusão educacional de pessoas com deficiência na escola, como também de 

implementar ações capazes de materializá-la no cotidiano escolar. Por isso, a 

importância de rever a estrutura organizacional e a prática pedagógica empreendida, 

com vistas a se preparar para atender às particularidades dos educandos. 

É chegada a hora de darmos um rumo para o tipo de educação que queremos 

construir, pois o direito que as pessoas com deficiência têm de aprenderem juntas 

umas com as outras é indiscutível e remete-nos à transformação de nossos 

sentimentos, crenças e atitudes diante do outro, diante de nós mesmos, 

reconhecendo, discutindo e valorizando as potencialidades de cada um. Trata-se, 

portanto,  

 

 

[...] de uma transformação ética, contínua e consciente, e se trata também 
de uma transformação concreta, já que ela tem de refletir em nossas 
atitudes, em nossas ações, em nossas falas, e, acima de tudo, em nós 
mesmos. A inclusão não é algo de que se fala, mas algo que se vive, 
intensa e conscientemente, contínua e tenazmente, concreta e francamente. 
A inclusão é a participação de todos pelo todo, com todos (LIMA, 2006, p. 
63). 

 

 

Como vimos, o processo inclusivo não está apenas no plano teórico, a 

transformação é necessária em função de que as nossas atitudes e ações já são 

reflexos das nossas crenças. É a partir dessa mudança interna que poderemos 

contribuir com a mudança do meio em que vivemos e atuamos, a fim de construir 

uma sociedade democrática e justa. 



Nessa perspectiva, no decorrer desse estudo, centramo-nos na análise do 

currículo de uma escola municipal do Natal/RN, bem como na sua 

operacionalização, na prática pedagógica da sala de aula, diante da inclusão de 

alunos com deficiência intelectual. Isso, por ser o currículo, um elemento 

direcionador da prática educativa, definindo o que ensinar, porque ensinar e como 

ensinar. Sendo assim, a discussão, o reconhecimento, como também a valorização 

das diferenças dos alunos dependerá dos princípios firmados e da sua 

implementação, de forma efetiva e comprometida com a sociedade. 

A delimitação voltada apenas para o atendimento inclusivo dos alunos com 

deficiência intelectual ocorreu em função de, historicamente, os que apresentam 

esse tipo de limitação serem considerados, muitas vezes, como doentes mentais e 

ocuparem, no imaginário das pessoas, o lugar de quem ‘não aprende’.  

Diante disso, consideramos relevante esclarecer as diferenças entre a 

deficiência mental e a doença mental, com vistas a combater a visão distorcida 

acerca desses temas. Assim, apresentamos o quadro a seguir, que sintetiza alguns 

aspectos relevantes sobre o tema. 

 

DEFICIÊNCIA MENTAL DOENÇA MENTAL 
Atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Desenvolvimento neuropsicomotor geralmente 

normal. 
No geral, não apresentam dificuldade no contato 
social. 

Relacionamento interpessoal com o mundo 
externo prejudicado. 

Ligações afetivas presentes, quando 
estimuladas. 

Ligação afetiva geralmente ausente. 

Surge do nascimento à meninice (até os 18 anos) Surge, geralmente, na adolescência ou vida 
adulta (menos frequente em criança). 

Atendimento em centros especializados 
(estimulação, educação, habilitação profissional). 

Tratamento psiquiátrico e de enfermagem (...). 

Raramente requer uso de medicação. Necessitam geralmente de esquema 
medicamentoso e psicoterapia, visando a 
reabilitação e volta à vida na comunidade, se 
possível. 

Importância da participação familiar. Importância da participação familiar. 
Quadro 1: Características relativas à deficiência mental e à doença mental 

Fonte: Síntese adaptada do texto de Shimono e Milhare (apud SAAD, 2003, p. 107) 
 

Com base nos dados apresentados, podemos observar diferenças 

significativas entre aqueles que apresentam deficiência mental e aqueles que 

apresentam doença mental. Na deficiência mental, o indivíduo tem um 

desenvolvimento neuropsicomotor comprometido, isto é, tem dificuldade em relação 

à mobilização dos saberes cognitivos na busca de resolução dos problemas, à 



percepção, à memória, à motricidade. Tem, porém, total possibilidade de se 

relacionar socialmente, estabelecer ligações afetivas, desde que sejam estimulados, 

requerem atendimento especializado a fim de subsidiar seu desenvolvimento de 

forma satisfatória; e, apenas em alguns casos, há necessidade de medicamentação.  

Na doença mental o desenvolvimento neuropsicomotor ocorre normalmente, 

porém há prejuízos no estabelecimento das relações sociais. Geralmente, as 

pessoas tidas como doentes mentais não estabelecem vínculos afetivos, precisam 

de tratamento médico, bem como de medicamentação. 

Historicamente, a pessoa com deficiência intelectual já foi chamada por 

diversos nomes, como: oligofrênica; cretina; tonta; imbecil; idiota; débil profunda; 

criança subnormal; criança mentalmente anormal; mongolóide; criança atrasada; 

eterna criança; criança excepcional; retardada mental em nível 

dependente/custodial, treinável/adestrável ou educável; deficiente mental em nível 

leve, moderado, severo ou profundo (nível definido pela OMS, em 1968); criança 

com déficit; entre outros (SASSAKI, 2005). 

Atualmente, há uma tendência mundial1, que tem repercussão em documentos 

publicados no Brasil, inclusive, que aponta para o uso do termo deficiência 

intelectual. Sassaki (2005, p. 9), destaca duas razões que favorecem essa mudança, 

das quais,  

 

 

[...] a primeira razão tem a ver com o fenômeno propriamente dito. Ou seja, 
é mais apropriado o termo intelectual por referir-se ao funcionamento do 
intelecto especificamente e não ao funcionamento da mente como um todo. 
A segunda razão consiste em podermos melhor distinguir entre deficiência 
mental e doença mental, dois termos que têm gerado confusão há vários 
séculos. 

 

 

Compreendemos que o próprio significado do termo deficiência intelectual se 

torna mais claro e menos susceptível de preconceitos, contribuindo com o 

rompimento de barreiras no que se refere ao olhar acerca dessas pessoas e das 

                                                 
1 “Hoje em dia cada vez mais se está substituindo o adjetivo mental por intelectual. A Organização 
Pan-Americana da Saúde e a Organização Mundial da Saúde realizaram um evento (no qual o Brasil 
participou) em Montreal, Canadá, em outubro de 2004, evento esse que aprovou o documento 
DECLARAÇÃO DE MONTREAL SOBRE DEFICIÊNCIA INTELECTUAL” (SASSAKI, 2005, p. 10).  

 



suas possibilidades de desenvolvimento, uma vez que se relaciona apenas ao 

funcionamento intelectual. 

Com vistas a subsidiar elementos capazes de propiciar uma maior 

compreensão do conceito de deficiência intelectual, situamos que, em 1992, a 

American Association of Mental Retardation - AAMR, pela primeira vez colocou em 

foco o problema das habilidades adaptativas das pessoas que apresentam 

deficiência intelectual, elegendo uma visão inovadora, em que o funcionamento 

intelectual e as necessidades destas pessoas deveriam ser contempladas em 

função da relação entre as suas necessidades e ambientes de vida (MANTOAN, 

2004).  

Nesse sentido, a AAMR substituiu a classificação das deficiências, 

anteriormente adotada, que envolvia as modalidades severa, moderada e leve, por 

uma nova, “[...] que contempla o aspecto interacional entre as pessoas e os tipos, as 

formas e a intensidade de apoio necessários para a melhoria da capacidade 

funcional dessas pessoas” (MEC,1995, p. 19). 

Seguindo essa orientação, para a realização do diagnóstico da deficiência 

intelectual é considerado o funcionamento intelectual significativamente abaixo da 

média, como QI entre 70 e 75 ou menos, associado ao comprometimento em, pelo 

menos, duas áreas situadas abaixo: 

- comunicação: capacidade do ser humano de expressar informações por meio de 

palavras, em diversas formas linguísticas, bem como para compreender as emoções 

e mensagens de outros indivíduos; 

- autocuidado: habilidades relacionadas à higiene pessoal, à alimentação e ao 

vestuário, entre outros; 

- vida familiar: diz respeito às habilidades para manter uma adequada funcionalidade 

do lar, como um bom relacionamento familiar, cuidados com os próprios pertences e 

os da família, participação em trabalhos domésticos, etc.; 

- vida social: refere-se às interações sociais, isto é, ao respeito, à cooperação, a 

capacidade de discernimento, ao controle dos impulsos, entre outros; 

- autonomia: capacidade do indivíduo de resolver seus problemas, ter iniciativa, 

cumprir um planejamento e buscar ajuda, quando necessário; 

- saúde e segurança: cuidado com a própria saúde e segurança, evitando a 

contaminação de doenças e os perigos da vida diária, capacidade de seguir leis que 

garantam o bem-estar das pessoas; 



- funcionalidade acadêmica: diz respeito à aprendizagem dos conteúdos escolares, 

isto é, à aquisição dos conhecimentos científicos e sociais; 

- lazer: capacidade do indivíduo de desenvolver atividades que proporcionam prazer, 

comportando-se de acordo com o meio cultural e comunitário, assim como 

contribuindo para a realização dessas atividades; 

- trabalho: capacidade de realização de uma atividade produtiva, em tempo parcial 

ou total, na idade adequada, realizando-a de forma independente ou coletiva, 

atendendo às demandas relativas a cada uma delas (BRASIL, 1997). 

Várias são as causas que acarretam a deficiência intelectual, entre as quais 

estão diversas síndromes (KRYNSKI, 1969). Considerando a deficiência intelectual 

como uma das características da pessoa com síndrome de Down, alguns autores, 

como Inhelder e Vigotski (apud SAAD, 2003), com base em pesquisas, situam que 

as crianças com esse tipo de limitação apresentam o mesmo desenvolvimento que 

as outras crianças, chamando atenção apenas para as alterações na organização da 

estrutura, no decorrer do desenvolvimento.  

Com isso, apontam que o desenvolvimento das crianças com síndrome de 

Down e das crianças normais ocorre de forma semelhante, distinguindo-se, apenas, 

em relação ao tempo que levará para alcançar as etapas neuro-psicomotoras, já que 

possui um ritmo de desenvolvimento mais lento, se comparado ao das outras 

crianças de sua faixa-etária. Conforme afirma Vigotski (apud SAAD, 2003, p. 69), 

 

 

[...] 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. 
 

 

A síndrome de Down é decorrente de uma alteração genética, isto é, existe 

um cromossomo a mais no par 21, caracterizando a Trissomia 21. Isso significa que, 

ao invés de 46 cromossomos, as pessoas com síndrome de Down apresentam 47 

(MARTINS, 2002). Existem três tipos de mecanismos falhos que acarretam essa 

alteração genética: Trissomia Simples, Translocação e Mosaicismo. 



Na Trissomia Simples, que ocorre na maioria dos casos da síndrome de 

Down (95% a 98%), há um cromossomo a mais no par 21. Na Translocação, o 

cromossomo 21 a mais está ligado a outro cromossomo (14, 21 ou 22), pelos 

braços, sendo responsável por cerca de 3 a 4% dos casos da síndrome. No 

Mosaicismo, há uma mescla de células trissômicas e normais nas pessoas com a 

síndrome. Sendo muito raro, ocorre em apenas 1% dos casos (MARTINS, 2008).   

As características físicas mais comuns da pessoa com síndrome de Down 

são: cabeça menor; rosto com um contorno achatado, decorrente dos ossos faciais 

pouco desenvolvidos e do nariz pequeno; olhos puxados, pregas epicânticas na 

parte interna dos olhos; orelhas pequenas; boca pequena; as mãos, muitas vezes, 

apresentam uma única prega palmar e nos pés, o dedo maior é um pouco afastado 

dos demais (PUESCHEL, 1993; SCHWARTZMAN, 1999).  

Os autores destacam, ainda, que as crianças apresentam uma hipotonia 

muscular (flacidez muscular) e, frequentemente, baixa estatura. Nessas pessoas, 

estão presentes diversas características físicas peculiares, que são próprias em 

cada indivíduo. 

Para tanto, é importante destacar que, apesar dessas crianças se parecerem 

entre si, em decorrência dos sinais comuns à síndrome de Down, todas elas 

apresentarão características próprias que as tornarão únicas e diferentes umas das 

outras, serão parecidas com seus familiares – por exemplo, em relação à cor dos 

olhos, ao cabelo, à estrutura corporal – e com as demais crianças (LIMA, 2001).  

Vale ressaltarmos, porém, que não se deve enfatizar tanto as características 

inerentes à síndrome de Down nessas pessoas, mas, sim, procurar percebê-las 

como seres humanos com um potencial, que pode ser desenvolvido, desde que 

sejam estimuladas. 

A alteração genética que dá origem à síndrome de Down acarreta um 

comprometimento no seu desempenho como um todo. Abordando o tema, Martins 

(2008, p. 51) aponta que 

 

 

O excesso de carga genética, resultante da existência de um terceiro 
cromossomo 21, traz como consequência um desequilíbrio profundo nas 
funções das células do corpo humano, que se faz presente durante toda a 
vida, embora de formas diversificadas. 

 



Porém, como já situamos, se a criança com esse tipo de alteração genética 

for devidamente estimulada, terá grandes possibilidades de superar os obstáculos e 

alcançar, dentro das suas condições e limites, um desenvolvimento satisfatório. 

Nesse sentido, nosso estudo tem como princípio norteador as possibilidades 

de desenvolvimento das pessoas com deficiência intelectual, sendo, portanto, 

determinante a influência qualitativa do ambiente social. Por isso, compreendemos 

que o currículo tem o poder de contribuir com o direcionamento de um trabalho 

pedagógico capaz de reconhecer e valorizar as suas diferenças, bem como 

estimular o seu progresso na aprendizagem. 

Centramo-nos, portanto, para a construção desse trabalho, na contribuição 

das discussões apontadas, entre outros autores, por Apple (2006), Silva (1996; 

1997; 2007), Moreira (2005; 2006), Goodson (1995), Alves (2006), Libâneo (2004), 

Sacristán (1998; 2000), Carvalho (2002; 2004), Fogli (2006), Martins (1999; 2008), 

Mantoan (2004; 2006; 2008), Padilha (2000), Oliveira (2004), Lima (2006), Yin 

(2006), Goldenberg (2003), Minayo (2007). 

Diante disso, com a finalidade de analisar o currículo de uma escola pública 

municipal e sua operacionalização na prática pedagógica da sala de aula frente à 

inclusão de alunos com deficiência intelectual, descrevemos, a seguir, a organização 

dos capítulos trabalhados. 

Neste capítulo introdutório tratamos de aspectos referentes à pessoa com 

deficiência intelectual, bem como situamos algumas particularidades da síndrome de 

Down, destacando a escolha por esse tipo de especificidade, além de explicitar a 

organização do referido trabalho.  

No segundo capítulo abordamos os motivos e questionamentos que 

impulsionaram os nossos estudos sobre a temática em pauta, a metodologia 

utilizada na pesquisa empreendida, de cunho qualitativo, evidenciando as 

especificidades do método de estudo de caso, em consonância com os objetivos 

pretendidos na investigação.   

Com vistas a explicitar aspectos qualitativos da organização curricular para o 

atendimento dos alunos com deficiência intelectual e sua implementação, situamos 

os procedimentos adotados para a construção dos dados e a técnica de análise 

utilizada. Visando uma maior aproximação com a escola campo de pesquisa, assim 

como com os sujeitos envolvidos, detalhamos algumas informações sobre ambos, 

para uma melhor compreensão do contexto estudado. 



No terceiro capítulo, iniciamos a discussão acerca da escolarização da 

pessoa com deficiência intelectual, abordando o direito à educação, na ótica da 

legislação vigente, as implicações da relação entre diferença e deficiência para o 

investimento no desenvolvimento global do indivíduo; a relação dicotômica entre o 

discurso inclusivo e a prática cotidiana nas escolas, como também as possibilidades 

de efetivação do acesso dessas pessoas à socialização e ao conhecimento.  

Partindo desse pressuposto, no quarto capítulo, centramo-nos no currículo 

enquanto elemento favorecedor da inclusão de alunos com deficiência intelectual. 

Com isso, destacamos a origem do termo currículo, resgatando o seu surgimento no 

contexto escolar, bem como as concepções que estão por trás das tomadas de 

decisões daqueles que determinam o percurso a ser seguido, além dos objetivos a 

serem alcançados e os princípios que pautam um currículo inclusivo.  

No quinto capítulo, analisamos o currículo sob a ótica da inclusão educacional 

de pessoas com deficiência intelectual. Com isso, buscamos expressar os 

procedimentos adotados pela escola pesquisada diante da matrícula de alunos com 

deficiência intelectual, assim como destacar os seguintes aspectos: a concepção de 

inclusão escolar sob o olhar das professoras, coordenadoras e gestora; a percepção 

das professoras, coordenadoras e gestora acerca do processo de inclusão 

desenvolvido na escola, bem como a compreensão dos sujeitos sobre a inserção 

dessa temática no projeto político-pedagógico - PPP; a concepção de currículo dos 

três segmentos participantes, envolvendo o conhecimento dos pesquisados, acerca 

das diretrizes curriculares expressas no PPP. 

No sexto capítulo, por sua vez, empreendemos uma análise da 

implementação do currículo na escola, sob o olhar de professoras, coordenadoras e 

da gestora, com vistas a verificar como vem se processando a inclusão dos alunos 

com deficiência intelectual, em classe regular.  

Nesse sentido, destacamos a análise no que se refere: à seleção e a 

organização dos conteúdos; à diversificação e flexibilização do currículo; às 

atividades de ensino-aprendizagem, com base no interesse e nível de aprendizagem 

dos alunos; ao planejamento da ação pedagógica, bem como à organização das 

aulas e atividades de ensino-aprendizagem. 

E, por fim, expressamos algumas considerações acerca do processo 

inclusivo, enfatizando as diretrizes curriculares delineadas e as especificidades da 



sua implementação, no cotidiano da escola campo de pesquisa, diante do desafio da 

inclusão de alunos com deficiência intelectual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 OS CAMINHOS DA PESQUISA 

 

 

Nenhuma pesquisa é totalmente controlável, com início, meio e 
fim previsíveis. A pesquisa é um processo em que é impossível 
prever todas as etapas. O pesquisador está sempre em estado 
de tensão porque sabe que seu conhecimento é parcial e 
limitado – o “possível” para ele (GOLDENBERG, 2003, p. 13). 

 

 

2.1 MOTIVAÇÕES E QUESTIONAMENTOS 

 

 

Um dos desafios da educação contemporânea é garantir a todas as pessoas, 

inclusive àquelas que apresentam algum tipo de deficiência, a permanência, com 

qualidade, na escola regular. Isso evidencia o reconhecimento de que não basta 

apenas matricular aqueles que a procuram, mas é preciso acomodá-los dentro de 

uma pedagogia centrada no aluno, que respeite o seu ritmo de aprendizagem e atue 

com o objetivo de proporcionar uma formação cidadã. 

A partir dessa concepção, destacamos os princípios defendidos por um 

sistema educacional que propõe, efetivamente, a inclusão escolar dos alunos, 

quando destaca que 

 

 

[...] devem reconhecer e responder às diversas dificuldades de seus 
alunos, acomodando os diferentes estilos e ritmos de aprendizagem e 
assegurando uma educação de qualidade para todos mediante currículos 
apropriados, modificações organizacionais, estratégias de ensino, recursos 
e parcerias com suas comunidades. A inclusão, na perspectiva de um 
ensino de qualidade para todos, exige da escola brasileira novos 
posicionamentos que implica num esforço de atualização e reestruturação 
das condições atuais, para que o ensino se modernize e para que os 
professores se aperfeiçoem, adequando as ações pedagógicas à 
diversidade dos aprendizes (SCHNEIDER, 2004, p. 1). 

 

 

Nessa perspectiva, a diferença é vista como algo inerente à condição humana 

e à relação entre todas as pessoas. Ao mesmo tempo em que há o reconhecimento 

de que existem características comuns a todos, também há o reconhecimento de 

que cada ser é único e apresenta necessidades de aprendizagem específicas. 



Os alunos têm diferentes estilos, ritmos, talentos e preferências de 

aprendizagem. A escola inclusiva surge, exatamente, para fazer esse 

reconhecimento, discutindo as diferenças, celebrando a diversidade, respondendo à 

heterogeneidade, valorizando as diferenças e elogiando a autonomia.  

Construir uma escola inclusiva, de qualidade social, que atenda aos 

interesses e às necessidades da comunidade escolar, requer diversas mudanças. A 

começar pela reflexão sobre o direito à educação e sobre a percepção existente em 

relação à inclusão escolar de pessoas que apresentam deficiências, tendo em vista 

contribuírem para a construção de elementos que favoreçam o trabalho pedagógico, 

que contemplem esse alunado. 

Incluir exige uma ação conjunta de todos os envolvidos no processo 

educacional, novos posicionamentos, reflexões sobre a prática educativa, a fim de 

promover a aprendizagem de todos os alunos. Trata-se de reconhecer que as 

dificuldades que os alunos apresentam não são apenas deles, visto que resultam, 

em grande parte, do modo como a educação é concebida e colocada em prática.  

A partir do momento em que a escola compreende e implementa, na 

construção do seu currículo, a importância do estabelecimento de princípios que 

subsidiem uma prática pedagógica favorecedora da aprendizagem de todos, 

buscará estratégias e alternativas capazes de tornar possível uma formação, de 

acordo com o ritmo de cada um.      

Nesse sentido, entendemos que o currículo construído e implementado com 

base nas diferenças apresentadas pelos alunos caracteriza-se como um elemento 

determinante no processo de ensino-aprendizagem, visto que prevê orientações 

capazes de favorecer a participação efetiva de todos. Isso porque o que os alunos 

com deficiência requerem “[...] não é algo radicalmente diferente de outras crianças, 

mas o que todas as crianças necessitam: “um melhor e mais vigoroso currículo, 

desenvolvido por intermédio de uma pedagogia mais variada e ilustrada” (HART 

apud TORRES GONZÀLEZ, 2002, p. 117). 

O interesse pelo aprofundamento no estudo do currículo, como elemento 

favorecedor do processo de ensino-aprendizagem dos alunos, inclusive daqueles 

que apresentam uma deficiência intelectual, emergiu da nossa vivência, enquanto 

irmã de uma adolescente com síndrome de Down, acompanhando diretamente o 

seu processo educativo.  



No decorrer de sua trajetória educacional, acompanhamos os entraves 

existentes na sua inclusão escolar, no que se refere: à escola percebê-la como 

pessoa, que, dentre tantas características que possui, uma é a síndrome de Down, 

para, então, visualizar possibilidades de desenvolvimento na sua aprendizagem. Em 

outro momento, defrontamo-nos com a rejeição da escola diante da matrícula, a 

reconsideração, a sua posterior integração, a expressão do desejo pelo aprender e a 

ausência de respostas educativas capazes de atender às suas necessidades.  

Em meio ao seu êxito, no aspecto da socialização, constatamos a dificuldade 

da escola em construir seu currículo, considerando, também, as limitações e 

potencialidades de uma aluna com síndrome de Down, com vistas a assegurar sua 

participação efetiva, de acordo com o seu nível de aprendizagem, de forma a 

promover avanços educativos. 

Desde o início da nossa trajetória, em busca da inclusão escolar de nossa 

irmã, essas dificuldades geraram inquietações, que, por sua vez, incitaram-nos a 

procurar por conhecimentos e aprofundamento na área. É a partir dessa busca que 

surge a oportunidade de participação em estudos na área da Educação Especial, no 

Núcleo Temático específico do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte - UFRN e, depois de algum tempo, de atuar, na qualidade de 

bolsista de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq), em pesquisas desenvolvidas pela 

Base de Estudos e Pesquisas sobre Educação de Pessoas com Necessidades 

Especiais, do Departamento de Educação da UFRN, bem como em ações de 

extensão universitária na área.  

Assim, no decorrer da nossa formação, no curso de Pedagogia, questionamo-

nos sobre a forma como vem se processando a educação de pessoas com 

deficiência na escola regular, pois, apesar dos avanços ocorridos nas últimas 

décadas, as dificuldades são imensas e perpassam pela falta de: 

- efetivação das políticas públicas, no sentido da sua concretização; 

- conhecimento da sociedade, no que se refere às possibilidades das pessoas 

que apresentam deficiência intelectual;  

- respeito ao outro, em relação ao direito à educação; 

- preparação dos professores, que, ainda hoje, não se sentem capazes de 

atuar numa perspectiva inclusiva, em decorrência das condições formativas 

oferecidas pelo sistema educacional.  



Nesse sentido, nem sequer é permitido aos professores perceberem 

vantagens na inclusão da forma como está posta, sem introduzir na escola – entre 

outros aspectos – discussões, mudanças de percepções e de forma de atuação, 

estímulo à reflexão pelos profissionais, no que diz respeito aos objetivos definidos no 

currículo, uma vez que perpassam pela concepção de homem e de sociedade do 

grupo envolvido e que, portanto, tem sua intencionalidade concretizada através 

deste currículo no cotidiano escolar.  

Em face disso, buscamos empreender, no trabalho final de conclusão do 

curso de Pedagogia, uma pesquisa sobre a visão dos professores acerca do 

currículo para atender aos alunos com síndrome de Down. A partir dos resultados 

obtidos, constatamos a visão restrita das professoras acerca dessa questão, pois 

limitaram o currículo a apenas um conjunto de disciplinas, de conteúdos. Isso, 

quando na verdade, o currículo é um instrumento que direciona toda e qualquer 

prática pedagógica na escola. 

No intuito de aprofundar as discussões acerca do currículo, com vistas à 

inclusão dos alunos com deficiência intelectual, levantamos algumas questões 

norteadoras da presente investigação, das quais destacamos: 

- como se apresenta o currículo diante da inclusão de alunos com deficiência 

intelectual? 

- como é operacionalizado, na prática pedagógica da sala de aula, o currículo, 

diante da inclusão de alunos com deficiência intelectual?  

Em função dessas questões, nossos objetivos, durante a realização do 

estudo, centraram-se em: 

- analisar o currículo de uma escola municipal do Natal/RN, com vistas ao 

atendimento educacional inclusivo de alunos com deficiência intelectual. 

- verificar como é operacionalizado o currículo, na prática pedagógica da sala 

de aula, diante da inclusão de alunos com deficiência intelectual.  

 

 

2.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Para realização deste trabalho utilizamos uma abordagem de cunho 

qualitativo, que, conforme explicita Goldenberg (2003, p. 14), caracteriza-se pelo fato 



do pesquisador estar centrado no “[...] aprofundamento da compreensão de um 

grupo social, de uma organização [...]”, possibilitando a investigação do aspecto 

estudado na sua complexidade, dentro de um contexto natural. Tal compreensão 

está condizente com a de Minayo (2007, p. 57), quando destaca que esse tipo de 

abordagem: 

 

 

[...] que tem fundamento teórico, além de permitir desvelar processos 
sociais ainda pouco conhecidos referentes a grupos particulares, propicia a 
construção de novas abordagens, revisão e criação de novos conceitos e 
categorias durante a investigação. Caracteriza-se pela empiria e pela 
sistematização progressiva de conhecimento até a compreensão da lógica 
interna do grupo ou do processo em estudo. 

 

 

Entendemos que a abordagem qualitativa se aplica a investigações de 

segmentos da escola e sua prática pedagógica como a que empreendemos, que se 

refere ao currículo, com vistas à educação inclusiva de pessoas com deficiência 

intelectual. Currículo e inclusão ainda são temas pouco estudados, de forma 

interligada, por isso, esse trabalho busca propiciar elementos capazes de instigar 

discussões na área, pautadas no currículo comum a todos, que discute, reconhece e 

valoriza as diferenças individuais dos alunos. Portanto, parte do princípio de que 

todos são capazes de aprender.    

Nessa perspectiva, utilizamos o método de Estudo de Caso, que pode ser 

caracterizado como “[...] um estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, 

de maneira a permitir conhecimento amplo e detalhado do mesmo” (GIL, 1999, p. 78). 

Assim, abrange uma temática atual, dentro de seu contexto real, principalmente 

quando não há clareza entre o tema a ser investigado e o contexto (YIN, 2001).  

Sob esse aspecto, Schramm (apud YIN, 2001) enfatiza que a principal 

tendência em todos os tipos de estudo de caso é que este tenta esclarecer uma 

decisão ou um conjunto de decisões. Além disso, vale ressaltar que os estudos de 

caso utilizam 

 

 

[...] estratégias de investigação qualitativa para mapear, descrever e 
analisar o contexto, as relações e as percepções a respeito da situação, 
fenômeno ou episódio em questão. E é útil para gerar conhecimento sobre 
características significativas de eventos vivenciados, tais como intervenções 



e processos de mudança. Assemelha-se à focalização sobre um 
experimento que se busca por meio de entrevistas, observações, uso de 
banco de dados e documentos (MINAYO, 2007, p. 164). 

 

 

Associando esses aspectos ao nosso estudo, buscamos empreender uma 

análise sobre o currículo manifesto numa escola pública, bem como a 

implementação desse currículo na prática pedagógica, frente aos educandos com 

deficiência intelectual.  

É importante destacarmos que algumas habilidades são necessárias ao 

pesquisador para o desenvolvimento de um estudo de caso: elaboração de boas 

perguntas e interpretação das respostas; saber ouvir e administrar suas próprias 

ideologias e preconceitos; ser flexível sem esquecer os propósitos da sua 

investigação; ter clareza quanto às questões estudadas, bem como ser imparcial em 

relação a noções preconcebidas (YIN, 2005). 

Trata-se, portanto, de um método abrangente, capaz de reunir o maior 

número de informações, através de diferentes técnicas de pesquisa, a fim de 

perceber a totalidade de uma ou de várias situações e descrevê-la(s) de forma 

crítica a sua complexidade (GOLDENBERG, 2003).  

 

 

2.2.1 Instrumentos utilizados 

 

 

Para desenvolver o estudo de caso, adotamos como procedimentos, com 

vistas a explicitar aspectos qualitativos da organização curricular para o atendimento 

dos alunos com deficiência intelectual e sua implementação, a análise documental e 

a observação da prática pedagógica do professor em sala de aula. Utilizamos, 

também, a entrevista, por considerarmos ser adequada para obtenção de 

informações relevantes à pesquisa. 

A pesquisa documental, segundo Gil (1999), é capaz de proporcionar ao 

pesquisador dados suficientemente significativos para o levantamento dos dados da 

pesquisa. Para Yin (2005), a importância de documentos para os estudos de caso 

está na confirmação e valorização das evidências advindas de outras fontes, por 

isso, enfatiza os pontos fortes desse tipo de procedimento, considerando ser: 



• Estável – pode ser revisada inúmeras vezes 
• Discreta – não foi criada como resultado do estudo de caso 
• Exata – contém nomes, referências e detalhes exatos de um evento 
• Ampla cobertura – longo espaço de tempo, muitos eventos e muitos 
ambientes distintos (p. 113). 

  

 

Nesse sentido, utilizamos como fonte o currículo situado no projeto político-

pedagógico da escola, a fim de conhecermos as diretrizes que orientam o 

desenvolvimento da ação pedagógica dos docentes diante da inclusão de alunos 

com deficiência intelectual. 

No intuito de verificar a implementação do currículo na ação pedagógica dos 

docentes frente à inclusão de alunos com deficiência intelectual, utilizamos a 

observação direta. Consideramos que esse tipo de observação está mais ao alcance 

do pesquisador, pois os fatos são observados pessoalmente, no local da 

investigação: a sala de aula.  

Visa, portanto, uma descrição detalhada dos componentes de uma situação, 

ou de um comportamento: as pessoas em seus aspectos individuais e particulares; o 

local, as circunstâncias, o tempo e suas variações, a sintonia de relações 

interpessoais e sociais, atitudes e comportamentos diante da realidade (CHIZZOTI, 

1995).  

Nas técnicas de observação é fundamental definir, claramente, o que se 

pretende observar, de forma objetiva, operacional, precisa (PIRES, 2007). Com isso, 

centramo-nos na observação da implementação do currículo em sala de aula, 

envolvendo, de forma específica: conteúdos trabalhados; metodologia adotada; 

atividades de ensino-aprendizagem. 

O registro ocorreu diretamente, dentro do contexto/ambiente em que os 

fenômenos incidiram e procuramos, posteriormente, verificar as relações com outros 

fatos, comportamentos e circunstâncias que influenciaram suas ocorrências. O 

instrumento de trabalho em que registramos as observações foi o diário de campo, 

onde os assuntos foram criteriosamente selecionados (PIRES, 2007). 

As observações foram realizadas entre os meses de março a junho de 2008, 

três vezes por semana, nos turnos matutino e vespertino. Observamos as atividades 

desenvolvidas pelas turmas de 4° e 2º ano, em horário escolar (7h 15m às 11h 30m 

e 13h 15 às 17h 30m).  



É importante ressaltar que, inicialmente, nosso propósito era centrar nossos 

estudos no currículo, na perspectiva do aluno com síndrome de Down, contudo o 

referido aluno apresentava pouca frequência, comprometendo, assim, nossa 

observação na referida sala de aula. Diante disso, optamos em ampliar a pesquisa, 

contemplando os alunos com deficiência intelectual, considerando que uma das 

características da síndrome de Down é a deficiência intelectual. 

Com isso, embora a observação na turma do 4º ano não tenha alcançado o 

mesmo tempo da turma do 2° ano, optamos por também considerar os dados já 

construídos na primeira, em função da riqueza das informações.  

Para obtenção de informações, inserimos na pesquisa os sujeitos (gestora, 

coordenadoras e professoras), que colocam o currículo em ação, como também 

definem elementos do currículo oculto. Estes são os que direcionam o fazer 

pedagógico e estabelecem as práticas de produção ou reprodução cultural no 

interior da escola. 

Nesse sentido, optamos pela entrevista semi-estruturada (ou semi-diretiva), 

que, enquanto técnica de construção de dados, é bastante adequada para a 

obtenção de informações acerca do que sabem, crêem, esperam e sentem os 

sujeitos em relação ao currículo frente ao aluno com deficiência intelectual, em 

classes regulares (SELLTIZ et al apud GIL, 1999). 

A entrevista semi-estruturada é um dos principais instrumentos da pesquisa 

de natureza qualitativa, sobretudo pelo fato de não haver uma imposição rígida de 

questões. Isto permite ao entrevistado discorrer sobre o tema proposto, salientando 

o que para ele for mais relevante, com as palavras e a ordem que mais lhe convier, 

possibilitando a captação imediata e corrente das informações desejadas (BOGDAN 

e BIKLEN et al apud AMADO, 2007).  

As questões derivam de um plano prévio, de um guia onde se define, se 

registra, numa ordem lógica para o entrevistador, o essencial do que se pretende 

obter, embora, na interação se venha a dar uma grande liberdade de resposta ao 

entrevistado (AMADO, 2007). Nesse sentido, o roteiro deve contemplar as seguintes 

condições:  

 

 

(a) cada questão que se levanta, faça parte do delineamento do objeto e 
que todas se encaminhem para lhe dar forma e conteúdo; (b) permita 
ampliar e aprofundar a comunicação e não cerceá-la; (c) contribua para 



emergir a visão, os juízos e as relevâncias a respeito dos fatos e das 
relações que compõem o objeto, do ponto de vista dos interlocutores 
(MINAYO, 2007, p. 189).   

 

 

Na elaboração do roteiro, cada questão deve contemplar o delineamento do 

objeto, de maneira que o conjunto de questões lhe dê forma e conteúdo, além de 

contribuir com os aspectos importantes previstos no projeto e com a visão dos 

informantes (MINAYO apud MINAYO, 2007, p. 191). Considerando tais aspectos, 

construímos os roteiros a partir de um estudo preliminar. Estes envolveram a análise 

documental (currículo), como também os registros feitos a partir da observação em 

sala de aula. 

Com isso, as entrevistas foram realizadas pessoalmente, no período de maio 

a junho de 2008. A aplicação ocorreu no ambiente da escola, de forma individual, 

com o uso de um gravador – exceto no caso da gestora, que não permitiu a 

gravação – tendo duração aproximada de quarenta minutos para cada profissional. 

Assim, entrevistamos a gestora, duas coordenadoras (uma do turno matutino e a 

outra do vespertino) e duas professoras (4º e 2° ano). 

Os dados construídos através das entrevistas foram gravados e transcritos na 

íntegra e o trabalho analítico foi desenvolvido a partir desse material. Sempre que 

possível, realizamos as transcrições após a obtenção de cada entrevista, no intuito 

de rememorar os detalhes.  

 

 

2.2.2 Tipo de análise de dados 

 

 

Entendemos, com base em Bardin (apud MINAYO, 2007), que analisar 

qualitativamente os dados construídos em campo ou a partir de documentos perpassa 

pelo alcance de três objetivos: ultrapassar a incerteza, ou seja, dar respostas para 

perguntas, hipóteses e pressupostos; enriquecer a leitura, que leva o pesquisador a 

superar o olhar imediato e espontâneo, a fim de compreender os significados e as 

relações existentes; integrar a descoberta, que se refere ao desvelamento da lógica 

interna presente nas falas, comportamentos e relações. 



Com isso, analisar os dados construídos por meio do estudo de caso significa, 

dentre outros aspectos, organizar, examinar ou recombinar evidências, a partir das 

proposições iniciais do estudo, no intuito de atingir o fornecimento de respostas às 

questões propostas (YIN, 2001). 

Nesse sentido, desenvolvemos uma análise qualitativa, que se constitui na 

busca pela apreensão de significados na fala dos sujeitos investigados, relacionada 

ao contexto em que eles estão inseridos e baseada na concepção teórica do 

pesquisador, favorecendo um olhar pautado na qualidade (FERNANDES apud 

ALVES; SILVA, 1992). 

Assim, para retomar nossos pressupostos, orientamo-nos por três guias 

situados por Alves e Silva (1992, p. 65), que se referem às questões norteadoras da 

pesquisa, às concepções da abordagem teórica adotada, bem como à realidade 

estudada. De acordo com as autoras, o momento de sistematização é marcado por 

um movimento constante, que se orienta 

 

 

[...] das questões para a realidade, desta para a abordagem conceitual, da 
literatura para os dados, se repetindo e entrecruzando até que a análise 
atinja pontos de “desenho significativo de um quadro”, multifacetado sim, 
mas passível de visões compreensíveis. 
 

 

Diante desse momento, com base na proposta de análise qualitativa, 

seguimos alguns passos, que se evidenciam através:  

 

- da transcrição das falas, na íntegra; 

- da realização de leitura criteriosa, bem como supressão de trechos confusos ou 

repetitivos;  

- da apreensão dos significados presentes nas falas dos sujeitos, interligando com a 

literatura e com os dados observados em sala de aula;  

- da formação de dois grandes eixos, envolvendo o currículo e o processo de 

inclusão de alunos com deficiência intelectual, bem como a implementação 

curricular: uma análise da prática com vistas à inclusão de alunos com deficiência 

intelectual. Dentro desses eixos, desmembramos algumas categorias de análise 

(concepção de inclusão escolar; percepção acerca do processo de inclusão; 



inserção da temática inclusão no projeto político-pedagógico; concepção de 

currículo; seleção e organização dos conteúdos; diversificação e flexibilização do 

currículo; planejamento da ação pedagógica; organização das aulas e atividades de 

ensino-aprendizagem) que favoreceram o agrupamento das respostas dos sujeitos 

investigados. 

 

 

2.3 SELEÇÃO DA ESCOLA E DAS CLASSES 

 

 

Escolhemos trabalhar com uma escola pública por compreendermos que a 

pesquisa nela desenvolvida pode explicitar algumas das reais necessidades da 

educação oferecida a um segmento bastante significativo da população e contribuir 

com a reflexão acerca do trabalho pedagógico desenvolvido com alunos que 

apresentam deficiência intelectual.  

A escolha da escola campo de nossa investigação ocorreu de forma a 

atender aos seguintes critérios estabelecidos:  

- ser da rede pública da cidade do Natal/RN, pois acreditamos que, assim, 

haverá possibilidade de maior contribuição, a fim de instigar o processo reflexivo e 

de transformação na instituição escolar; 

- atender a alunos com deficiência intelectual, matriculados nas séries iniciais 

do Ensino Fundamental, uma vez que é nessa fase da escolarização que as 

dificuldades no processo de inclusão se acentuam, em virtude da maior exigência 

em aprender conceitos e efetuar generalizações.  

Após um longo período de busca, sem êxito, encontramos a escola, campo de 

pesquisa, que atendia a quatrocentos e dezoito alunos, sendo que, destes, seis 

apresentam algum tipo de deficiência, dentre as quais, três apresentavam 

deficiência intelectual (sendo um decorrente da síndrome de Down e os outros dois 

com outro tipo de situação, cuja etiologia, ainda não havia sido detalhada, mas que 

também acarreta a deficiência intelectual), um com deficiência auditiva, um com 

TDAH2 e um com transtorno da linguagem3. 

                                                 
2
 Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade. 



Assim, optamos em investigar apenas duas turmas, 4º e 2º ano, nas quais se 

apresentavam dois alunos com necessidades educacionais especiais, 

respectivamente, síndrome de Down e deficiência intelectual. 

 

 

2.3.1 Escola campo de pesquisa 

 

 

Com vistas a propiciar uma visão acerca do ambiente onde foi desenvolvida a 

investigação, explicitaremos alguns aspectos referentes ao histórico da instituição e 

ao ambiente físico e humano.   

Criada em 1989, a escola que foi campo da nossa pesquisa está situada na 

Zona Norte da cidade de Natal/RN. Recebe alunos oriundos do bairro em que está 

localizada e dos loteamentos que ficam situados nas adjacências. 

Segundo seu projeto político-pedagógico, a escola tem como objetivo criar 

condições favoráveis ao desenvolvimento global do aluno em seus aspectos físicos, 

sócioemocional e intelectual. Propõe-se a considerar as experiências do alunado, 

observando a realidade do mundo que o cerca, com vistas a torná-lo agente na 

construção do saber.   

Conforme explicitado no PPP, a escola dispõe-se a atuar numa perspectiva 

democrática, a fim de desenvolver uma prática educativa adequada às necessidades 

sociais, políticas, econômicas e culturais da sociedade. Busca atender aos 

interesses e motivações dos alunos, no intuito de garantir as aprendizagens 

essenciais para a formação de cidadãos autônomos, críticos e participativos, que 

sejam capazes de interagir com competência, dignidade e responsabilidade na 

sociedade em que estão inseridos. 

A proposta de ensino está pautada na concepção construtivista, propondo-se 

a adotar o trabalho com projetos associado à realidade dos alunos, bem como as 

orientações da legislação em vigor e dos parâmetros curriculares nacionais (PPP da 

escola, 2005). 

                                                                                                                                                         
3 Informação disponibilizada pela escola. Contudo, a atual Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva não reconhece o transtorno da fala no grupo das necessidades 
educacionais especiais.  



Quanto ao aspecto físico, a escola conta com um espaço amplo, arejado e 

organizado. É constituída por sete salas de aula, direção, secretaria, sala dos 

professores (que também funciona como sala de multimeios, biblioteca e arquivo), 

almoxarifado, cozinha, despensa, banheiros, quadra coberta e área livre. 

Em relação aos recursos humanos disponibilizados para os dois turnos, a 

equipe está constituída por: direção (com duas integrantes); equipe pedagógica 

(com duas coordenadoras pedagógicas); um inspetor escolar, catorze professores 

polivalentes, três professores de disciplinas específicas (sendo 01 de Ensino da 

Arte, 01 de Educação Física e 01 de Literatura) e 16 profissionais, distribuídos nas 

atividades da secretaria, digitação, portaria, vigilância, merenda e limpeza. 

A escola funciona nos turnos matutino e vespertino, recebendo crianças da 

Educação Infantil e do 2° ao 5º ano do Ensino Fundamental I. Atendeu, em 20084, a 

quatrocentos e dezoito alunos, sendo que, destes, seis apresentam algum tipo de 

deficiência, conforme situado no tópico anterior. 

A distribuição de alunos, por turmas, ocorre da seguinte forma: o 2º ano é 

composto por 25 alunos; o 3º ano por 32; os 4º e 5º ano por 35. No turno matutino, 

os alunos com necessidades educacionais especiais estão em duas turmas, sendo 

um do 1º ano e outro do 4º ano, de forma que esse último é composto por 33 alunos. 

No turno vespertino, encontram-se matriculados os demais alunos, sendo dois no 2º 

ano, um no 3º ano e um no 5° ano. 

 

 

2.3.2 Sujeitos da pesquisa 

 

 

Participaram da pesquisa sete sujeitos, sendo uma gestora, duas 

coordenadoras pedagógicas, duas professoras e dois alunos com deficiência 

intelectual, sendo um com síndrome de Down. 

A fim de facilitar a identificação dos participantes da pesquisa, atribuímos 

nomes fictícios, com vistas a resguardar suas identidades (conforme tabela a 

seguir): Gelsa, Suzana, Tércia, Valquíria e Deise. Os alunos com deficiência 

                                                 
4 Período em que desenvolvemos o Estudo de Caso na escola.  



intelectual, por sua vez, são denominados de Roberto (aquele que apresenta a 

síndrome de Down) e o outro aluno de Paulo.  

 

Equipe 
pedagógica 

Função Formação Atuação 
profissional 

  Graduação Pós-graduação Tempo/ 
atuação 

Gelsa Gestora Educação 
Artística 

Teologia 

Pedagogia 

Educação 

Psicopedagogia 

24 a 

Suzana Coordenadora Pedagogia Psicopedagogia 24 a 

Tércia Coordenadora Pedagogia Gestão 
Educacional 

25 a 

Deise Professora Magistério 
Pedagogia 

 28 a 

Valquíria Professora Teologia 

Pedagogia 

Educação de 
Jovens e 
Adultos 

6 a 

   TABELA 1: Caracterização da equipe pedagógica 
 

a) Gestora 

 

Tem uma formação bastante ampla, pois possui licenciatura em Educação 

Artística, com habilitação em Artes Plásticas, assim como bacharelado em Teologia 

e Licenciatura em Pedagogia, com habilitação em gestão escolar. Tem 

especialização em Educação e, no período da pesquisa, estava cursando 

especialização em Psicopedagogia.  

Atua na Educação desde 1984, sendo que, na escola campo da pesquisa, 

passou dois anos atuando como inspetora e, recentemente, foi eleita pela 

comunidade escolar para assumir a gestão.  

Relata que, durante sua formação/atuação, recebeu informações sobre as 

pessoas com necessidades educacionais especiais, uma vez que, tanto no curso de 

Pedagogia, como na especialização em Educação, foi disponibilizada uma disciplina 

sobre Educação Especial. Ressalta, ainda, que no curso de Psicopedagogia são 

bastante enfocados aspectos relativos a esse alunado e sua educação. 

 



b) Coordenadoras 

 

Susana tem licenciatura em Pedagogia e especialização em Psicopedagogia. 

Atua há 24 anos na educação e há 11 está trabalhando nessa escola. Enfatiza que 

somente teve informações sobre as pessoas com deficiência a partir de um curso 

oferecido pela Secretaria Municipal de Educação de Natal – SME para os 

coordenadores, que foi iniciado em 2007 e, até o período de nossa investigação 

(2008.1), ainda não havia sido concluído.  

Tércia tem licenciatura em Pedagogia e curso de especialização em Gestão 

Educacional. Atua na educação há 25 anos e, nessa escola, há 5 anos, como 

coordenadora pedagógica. Situa que não recebeu informações durante sua 

formação/atuação sobre pessoas com deficiência, de forma que revela:  

 

 

[...] iniciei um curso de inclusão pela Secretaria de Educação do Município o 
ano passado, só que, depois, eles mandaram um comunicado dizendo que 
a gente não podia se ausentar da escola por conta do planejamento, então, 
eu saí. Como era à tarde, eu não consegui [concluir] (Tércia).  
 

 

Sua fala evidencia a dificuldade dos professores que precisam trabalhar mais 

de um turno, em investir na sua qualificação, tendo em vista a exigência da 

Secretaria Municipal de Educação de que a participação deve ocorrer no turno 

contrário ao do trabalho. Demonstra ainda que os responsáveis pela gestão, no 

âmbito da SME, não percebem a importância de se realizar um investimento sério na 

capacitação do corpo docente e técnico, com vistas ao aprimoramento da ação 

educacional empreendida nas escolas frente às diferenças individuais dos alunos. 

 

c) Professoras 

 

A professora Deise fez o curso de Magistério. Posteriormente, cursou também 

Pedagogia, curso que foi oferecido a partir de um convênio entre o Estado e a 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. 



Falando sobre sua formação, situa “fiz Pedagogia com habilitação em 

Alfabetização. Primeiro, fiz a licenciatura curta e, depois, a plena”. Atua na educação 

há 28 anos, estando há 22 anos na escola, campo da investigação. 

Destaca que não recebeu informações sobre pessoas com deficiência durante 

sua formação/atuação. Relembra, apenas, que participou de um breve curso de 

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, oferecido pela Secretaria do Estado: 

 

 

Uma vez, na escola do Estado, foi uma pessoa que deu um curso de 
Linguagem de Sinais, foi um dia ou dois. Eu até que aprendi, mas, depois, a 
gente não coloca em prática. Pelo município nunca fui convocada pra curso 
nenhum, nada sobre necessidades especiais. Não se pode nem dizer que 
tem uma certa habilidade pra trabalhar com eles (Deise).  

 

 

A professora Valquíria, por sua vez, tem graduação em Teologia e Pedagogia, 

assim como especialização em Educação de Jovens e Adultos. No período da nossa 

pesquisa estava fazendo o Pró-letramento, com vistas a se preparar para os 

desafios da sala de aula. Atua na educação há seis anos, sendo seu primeiro ano 

nessa escola. 

Relata que, durante sua formação/atuação, recebeu poucas informações 

sobre pessoas com deficiência. Situa que na graduação  

 

 

[...] tinha um professor que declarava não acreditar na inclusão. Ele deu a 
disciplina, deixando bem claro que não acreditava que a inclusão acontecia 
na prática. Ela é mais no discurso. [...].  
Na prática a gente percebe que, tanto nos currículos das escolas, como no 
PPP, geralmente não consta nada. Pois, eu trabalho também em outra 
escola, até aqui, nem no papel, nas escolas, ela existe. A maioria ignora 
completamente, e você não vê uma linha a respeito das crianças com 
necessidades especiais, como se elas não existissem no contexto da escola 
(Valquíria). 

 

 

Isto evidencia que, na licenciatura, muitos professores formadores assumem 

o encargo de preparar futuros profissionais para atuar com as diferenças do 

alunado, em classe regular, por mera formalidade do curso, em decorrência da 

determinação do MEC, sem que – efetivamente – tenham conhecimento e vivência 

na área. Transmitem, como consequência, noções errôneas, baseadas em visões 



pré-estabelecidas, preconceituosas, sobre as pessoas com deficiência e sua 

educação, construindo e/ou reforçando barreiras em relação à educação numa 

perspectiva inclusiva. 

 

d) Alunos 

 

Inicialmente, situaremos alguns aspectos sobre Roberto, que tem 12 anos e 

que estava matriculado no 4º ano, no turno matutino. Está nessa escola desde 2005, 

quando foi matriculado no 1º ano. 

A partir das observações realizadas, percebemos que ainda não tinha 

domínio da leitura e da escrita e, geralmente, ficava na mesa da professora, 

realizando atividades diferenciadas e descontextualizadas, ou seja, que não tinham 

qualquer correlação com o conhecimento que estava sendo construído com os 

demais alunos. Em alguns momentos, mostrava-se inquieto e apresentava 

dificuldade em se expressar oralmente.  

Não apresentava bom relacionamento com os colegas e, quando estava junto 

do grupo, sentava-se sozinho, enquanto os demais se sentavam em duplas. No 

momento das brincadeiras, também não era solicitado a participar. Podemos 

associar a sua não inserção no grupo ao fato de responder às atitudes de rejeição 

dos colegas com agressividade (por exemplo, ele cuspia nos outros, jogava areia, 

puxava a roupa dos colegas), despertando nas crianças o receio de estar junto com 

ele, tanto no momento das atividades em classe, como das brincadeiras. As crianças 

agredidas dificilmente revidavam, pois eram incentivadas a não reagir, como nos diz 

a coordenadora:  

 

 

[...] eu conversei com os alunos que tentassem evitar, tentassem 
compreender, não incentivar [a agressividade]. Porque, mesmo que ele 
comece, se alguém for retribuir, aí que vai servir de estímulo pra ele. Pedi 
que não incentivasse, não retribuísse, se ele jogasse [areia], ninguém 
jogasse, porque aí é um estímulo, ele vai fazer mais ainda e, ultimamente, 
cessou (Suzana). 

 

 

Compreendemos o posicionamento da coordenadora em relação ao 

comportamento do referido aluno, como a dispensa de um tratamento especial para 



alguém que considera incapaz de entender o certo e o errado, bem como de se 

envolver nas regras do grupo. Sendo assim, os demais alunos têm que se submeter 

a condutas inadequadas porque a própria escola relaciona a falta de limites a uma 

consequência da síndrome de Down e, por isso, não intervém a fim de construir 

combinados para a boa convivência e formação para a vida.  

No tocante a essa vivência, Prioste et al (2006, p. 72) enfatiza que a 

intervenção do professor deve está voltada para o uso da responsabilidade com 

propriedade, cuidando para que todos cumpram os seus deveres, sem se sentir na 

obrigação de poupar o aluno com deficiência intelectual, em decorrência das suas 

limitações. Assim, reforça, destacando que  

 

 

[...] a tolerância excessiva faz com que muitos profissionais privem o aluno 
com deficiência mental das atividades que os demais executam, podendo 
levá-lo a se perceber como incapaz. [...] Observa-se que a maioria dos 
professores ao ter em sala de aula alunos com deficiência intelectual fica 
sem saber o que fazer e, de certa forma, passa a protegê-los, tratando-os 
como crianças, infantilizando-os ainda mais.  

 

 

Frente a esses aspectos, com destaque para a importância da parceria entre 

escola e família, bem como do posicionamento comprometido dos profissionais que 

nela atuam, ressaltamos que o adulto  

 

 

[...] é mediador das relações entre a criança e os diversos universos sociais 
nos quais ela interage, o que possibilita a criação de condições para que ela 
se constitua como indivíduo social, adotando condutas, valores, atitudes e 
hábitos de um grupo ou de uma cultura específica (EMMEL, 2002, p. 152). 

 

 

Trata-se, então, de perceber a pessoa, com possibilidades, e não apenas a 

deficiência, permitindo, assim, que possa crescer como pessoa e, também, 

intelectualmente. Isso o tornará um sujeito autônomo e participativo na sociedade.  

Com isso, para a construção de um ambiente inclusivo, apontamos a 

relevância da utilização dos próprios alunos, como fonte de inspiração e apoio. 

Entretanto, compete ao professor, aproveitar esses recursos presentes na própria 



sala de aula, compreendendo que os alunos podem contribuir com a aprendizagem 

dos pares, tendo em vista que se trata de um processo social (AINSCOW, 1997).  

Paulo, por sua vez, com 10 anos de idade, estava matriculado no 2° ano, no 

turno vespertino. A respeito do seu desempenho em sala de aula, embora não 

participe ativamente do processo de ensino-aprendizagem, de forma a apreender os 

conhecimentos trabalhados, observamos a expressão de satisfação por parte do 

grupo diante de sua presença na classe, pois não apresentava diferenças 

perceptíveis em relação aos colegas, que fizessem com que se destacasse dos 

demais. Tinha um comportamento de respeito às normas e regras estabelecidas na 

classe e na escola, sendo bem aceito pelos demais alunos. 

Observamos que, nos momentos de brincadeiras, solicitava a participação de 

colegas e era por eles solicitado a participar. A professora nos diz que: “ele se dá 

bem com todos os colegas. É muito cuidadoso com o material dele. Na hora da 

pintura deixa todo mundo usar, mas fica de olho, empresta e depois vai contar” 

(Deise).   

Com isso, há a expressão de um processo de socialização exitoso, além de 

demonstrar o compartilhamento de seus pertences de forma atenta com os colegas, 

o que é algo positivo, evidenciando amadurecimento social e colaboração com os 

pares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 EDUCAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: UMA QUESTÃO DE DIREITO 

           

 

[...] não é por falta de normas que não há o respeito aos 
direitos e garantias constitucionalmente reconhecidos. O que 
perturba é como fazer as normas funcionar. Ou seja, no caso, 
como tornar efetivo o direito à educação? Qual é a 
responsabilidade de cada um? [...] Quais são os instrumentos 
de exigibilidade? (KONZEN apud FERRARO, 2008, p. 7). 

 

 

Nos dias atuais, vem ocorrendo um crescente acesso das pessoas que 

apresentam deficiência à escola regular. O crescimento da procura pela 

escolarização dessas pessoas tem desafiado as escolas a reestruturarem seu 

ensino e efetivarem o direito dessas pessoas à educação.  

Nesse sentido, buscamos discutir a educação das pessoas com deficiência 

intelectual como uma questão de direito, pois, como afirma Bobbio (apud 

CARVALHO, 2003, p. 19), “[...] os direitos humanos são direitos históricos que 

emergem gradualmente das lutas que o homem trava por sua própria emancipação 

e das transformações das condições de vida que essas lutas produzem”.  

Em meio às transformações e aos avanços pelos quais a sociedade 

contemporânea vem passando, o direito à educação é um tema que não se esgota, 

e se torna cada vez mais atual diante da urgência de inclusão de alunos com 

deficiência, pois “[...] a educação escolar é uma dimensão fundante da cidadania, e 

tal princípio é indispensável para políticas que visam à participação de todos nos 

espaços sociais e políticos [...]” (CURY, 2002, p. 246).  

Assim, percebemos que a necessidade de discutir o direito à educação das 

pessoas com deficiência ocorre, uma vez que a 

 

 

[...] prática de declarar direitos significa, em primeiro lugar, que não é um 
fato óbvio para todos os homens que eles são portadores de direitos e, por 
outro lado, significa que não é um fato óbvio que tais direitos devam ser 
reconhecidos por todos. A declaração de direitos inscreve os direitos no 
social e no político, afirma sua origem social e política e se apresenta como 
objeto que pede o reconhecimento de todos, exigindo o consentimento 
social e político (CHAUÍ, 1989, p. 20). 

 



Com isso, reafirmar o direito surge da necessidade de seu reconhecimento. 

Nesse sentido, precisa ser garantido e, para isso, deve estar inscrito na legislação. 

Concebemos direitos humanos, no seu sentido mais amplo, na ótica daquilo que 

cada um, ao olhar para si, sente como sendo o direito do conjunto de todas as 

pessoas (LIMA, 2006).  

Entre eles, está o direito à educação, que se refere a proporcionar às pessoas 

o “[...] acesso à escola e à educação com qualidade, ter condições de igualdade na 

aprendizagem, ter respeitado seu tempo e modo de adquirir e manifestar 

conhecimento e ser reconhecido no seu conhecimento manifesto ou adquirido” 

(LIMA, 2006, p. 55). A partir disso, é fundamental delinear as formas de 

acompanhamento para assegurar a efetivação da legislação. 

São diversos os documentos internacionais que proferem o direito à 

educação. Mas, devemos considerar que essa discussão não se configurou com 

naturalidade, uma vez que vem se destacando a partir da década de 1950, como 

afirma Bobbio (apud CURY, 2002, p. 247):  

 

 

Não existe atualmente nenhuma carta de direitos que não reconheça o 
direito à instrução – crescente, de resto, de sociedade para sociedade – 
primeiro, elementar, depois secundária, e pouco a pouco, até mesmo, 
universitária. Não me consta que, nas mais conhecidas descrições do 
estado de natureza, esse direito fosse mencionado. A verdade é que esse 
direito não fora posto no estado de natureza porque não emergira na 
sociedade da época em que nasceram as doutrinas jusnaturalistas, quando 
as exigências fundamentais que partiam daquelas sociedades para 
chegarem aos poderosos da Terra eram principalmente exigências de 
liberdade em face das Igrejas e dos Estados, e não ainda de outros bens, 
como o da instrução, que somente uma sociedade mais evoluída econômica 
e socialmente poderia expressar. 

 

 

Assim, após um longo período de abandono e de direitos não reconhecidos, 

começa na sociedade uma discussão acerca dos direitos humanos e da 

escolarização daqueles que apresentam algum tipo de deficiência. Guimarães e 

Ferreira (2006, p. 84) afirmam que: 

 

 

[...] a luta pelo reconhecimento dos direitos dos cidadãos com deficiência, 
por exemplo, é longa e consta de várias intervenções e intercorrências. 
Essa questão foi tratada, durante muito tempo, como problema somente do 



indivíduo, e não como uma questão relevante e de responsabilidade da 
sociedade e de suas instituições. O que hoje encontramos é resultado de 
garra e persistência por parte das pessoas com deficiência, juntamente com 
seus familiares.  

 

 

A sociedade, as instituições, as políticas públicas não eram questionadas 

quanto ao reconhecimento do direito da pessoa com deficiência, uma vez que esse 

termo já remetia à “falta”, à “doença”. Desse modo, no modelo médico as 

implicações ocasionadas pela deficiência dizem respeito apenas ao sujeito, “[...] 

atribuindo-lhes problemas como sendo apenas individuais e de origem biológica” 

(PADILHA, 2001, p. 31). 

É nesse cenário que profissionais e familiares de pessoas com deficiência 

travam a luta em prol do reconhecimento e efetivação dos seus direitos humanos. 

Sabemos que, até hoje, ainda nos defrontamos com a presença do modelo médico 

na sociedade e na escola, responsabilizando o sujeito pelas suas dificuldades. 

Contudo, é cada vez mais intensa as discussões em torno das condições sociais em 

que esse está inserido.   

Assim, todas as pessoas devem ter reconhecido e garantido o direito de ter 

direitos, inclusive o direito à educação, independente das diferenças apresentadas. 

Portanto, é necessário respeitá-lo e efetivá-lo, visto que não basta apenas inserir 

esses alunos em classes regulares, como muitas vezes é feito, mas oferecer-lhes 

condições favoráveis para o desenvolvimento do processo de aprendizagem e 

socialização na escola.  

Conforme afirma Ferreira (1998, p. 7), sabemos que o 

 

 

[...] registro legal, por si, não assegura direitos, especialmente numa 
realidade em que a educação especial tem reduzida expressão política no 
contexto da educação geral, reproduzindo talvez a pequena importância que 
se concede às pessoas com necessidades especiais – ao menos aquelas 
denominadas deficientes – em nossas políticas sociais. Daí se entendem 
manifestações, comuns na área, de que postulam que a legislação 
fundamental já está dada e se trata de fazer cumpri-la.  

 

 

Diante desse contexto, abordamos: o direito à educação na ótica da 

legislação, as implicações da relação entre diferença e deficiência para o 

investimento no desenvolvimento global do indivíduo; a relação dicotômica entre o 



discurso inclusivo e a prática cotidiana, como também as possibilidades de 

efetivação do acesso ao conhecimento das pessoas com deficiência intelectual.  

 

 

3.1 LEGISLAÇÃO: RECONHECIMENTO DO DIREITO À EDUCAÇÃO 

 

 

Discutir o direito à educação das pessoas que apresentam deficiência nos faz 

percorrer aspectos históricos, destacando os principais marcos legais que postulam 

a defesa da escolarização desses indivíduos.  

Com a preocupação de garantir os direitos básicos da pessoa humana, em 

1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos expressou, no artigo 26º, que:  

 

 

1 - Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo 
menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será 
obrigatória. [...] (DECLARAÇÃO ..., 1948).  

 

 

Essa determinação nos remete ao fato de que toda pessoa, inclusive as 

pessoas com deficiência, têm direito de acesso ao ensino básico gratuito. Mas, 

conforme podemos constatar diante dos acontecimentos históricos, não houve o 

reconhecimento desses alunos, enquanto pessoas detentoras desse direito, não 

havendo, assim, ações capazes de garantir os princípios defendidos na referida 

declaração. 

Nesse sentido, embora o atendimento especializado das pessoas com 

deficiência tenha sido iniciado oficialmente, no Brasil, no ano de 1854, com a criação 

do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, no Rio de Janeiro, através do Decreto 

Imperial n. 1.428, a educação dessas pessoas só foi explicitamente assumida pelo 

governo federal, em nível nacional, com a criação das denominadas Campanhas, a 

partir do final de 1957 (MAZZOTA, 2003).  

Somente em 1960 foi instituída uma campanha, liderada pela Sociedade 

Pestalozzi do Brasil e pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, voltada 

para as pessoas com deficiência intelectual, denominada Campanha Nacional de 



Educação e Reabilitação de Deficientes Mentais - CADEME, através do Decreto n. 

48.961/60 (MAZZOTA, 2003).  

Em 1961, foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases n. 4.024, na qual 

constam dois artigos específicos acerca da Educação Especial: 

 

 

Art. 88º - A educação de excepcionais deve, no que for possível, enquadrar-
se no sistema geral de educação, a fim de integrá-los na comunidade. 
Art. 89º - Toda iniciativa privada considerada eficiente pelos conselhos 
estaduais de educação e relativa à educação de excepcionais, receberá 
bolsas de estudo, empréstimos e subvenções (LEI n. 4.024/61).  

 

 

Nesse sentido, a educação das pessoas com deficiência foi colocada na 

subjetividade, em função da expressão “no que for possível”, que, por sua vez, 

levanta a possibilidade de sua inserção ao sistema geral de educação depender 

tanto das condições apresentadas pelo indivíduo, como das condições 

disponibilizadas pela instituição educacional. Mazzota (2003, p. 68) vai mais além na 

sua análise, ressaltando que: 

 

 

[...] na expressão ‘sistema geral de educação’ pode-se interpretar o termo 
‘geral’ com um sentido genérico, isto é, envolvendo situações diversas em 
condições variáveis, ou, ainda, com um sentido universal referindo-se à 
totalidade das situações. Nesse entendimento estariam abrangidos pelo 
sistema geral de educação tanto os serviços educacionais comuns como os 
especiais. 

 

 

Com isso, faz uma interpretação que aponta para algo que, até hoje, 

buscamos para os alunos que apresentam deficiência, ou seja, a igualdade no 

oferecimento de condições favoráveis ao seu desenvolvimento, de maneira que sua 

educação “[...] integre o sistema de ensino fazendo parte dele, sem ser considerada 

como um subsistema à parte” (CARVALHO, 2002, p. 65). 

Contudo, ao mesmo tempo, o artigo 88° (LDB 4.024/61) oferecia abertura a 

práticas segregativas, uma vez que, quando não fosse possível a inclusão destes 

alunos no sistema geral, seu atendimento deveria se concretizar num subsistema à 

parte, de educação especial, sendo assim negada a oferta de serviços, de forma 

igualitária, para os alunos normais e os alunos que apresentavam deficiência. 



Constatamos, ainda, a partir do artigo 89º (LDB 4.024/61), a iniciativa do 

Estado em se isentar da responsabilidade no atendimento às pessoas com 

deficiência, passando esse papel para a iniciativa privada, quando se propõe a 

transferir recursos públicos para o sistema privado, desde que fosse considerado 

eficiente pelos Conselhos Estaduais de Educação.  

Propôs-se, então, a cooperar com as instituições que ministravam tal 

atendimento, através de bolsas de estudo, empréstimos e subvenções, sem 

evidenciar, no texto da lei, clareza quanto aos serviços a serem oferecidos. Mais 

uma vez, a lei apresentava aspectos subjetivos, dando margem a várias 

interpretações.   

Diante de tantas aberturas na legislação, questionamo-nos se realmente 

havia a intenção de incluir a todos que estavam à margem da escola e se, nesse 

todos, realmente estavam inseridas as pessoas com deficiência? Os fatos nos levam 

a inferir que, novamente, os direitos dessas pessoas são desrespeitados e, assim, 

permanecem excluídas do provimento de ações capazes de assegurar a sua 

escolarização.    

Dez anos após a primeira LDB, foi promulgada a Lei 5.692/71, em que consta 

apenas um artigo sobre a Educação Especial, no Capítulo I – Do Ensino de 1º e 2º 

graus: 

 

 

Art. 9º - 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 (LEI n. 
5.692/71). 

 

 

De acordo com Carvalho (2002), esse artigo foi alvo de diversas discussões, 

seja devido à omissão das pessoas que apresentam as condutas típicas das 

síndromes neurológicas psiquiátricas, seja pela inclusão dos cegos e dos surdos na 

categoria de deficiência física, contrariando classificações então utilizadas, que os 

situavam na categoria de deficiência sensorial. 

Verificamos, ainda, que há a inclusão daqueles que estão em distorção 

idade/série no grupo da Educação Especial. Essa confusão justifica a ação de 

algumas escolas em agrupar os alunos com deficiência e com dificuldades de 



aprendizagem numa mesma turma, ou seja, numa classe especial. Quanto a esse 

aspecto, em função desse tipo de recomendação: 

 

 

[...] há indevido encaminhamento para as classes especiais de alunos 
defasados na relação idade/série porque apresentam distúrbios de 
aprendizagem, sem serem necessariamente deficientes. Tais alunos, em 
geral, tornam-se repetentes crônicos, acabam por abandonar a escola, 
sendo que alguns retornam, tempos depois. Em ambas as situações já 
estão em atraso na idade regular de matrícula [...] (CARVALHO, 2002, p. 
67). 

 

 

Os indivíduos podem apresentar dificuldade na aprendizagem por diversos 

fatores e não somente em função da deficiência que apresentam. Contudo, 

enquadrar o educando que não aprende no grupo da Educação Especial pode se 

tornar mais cômodo, uma vez que logo se justifica a não aprendizagem e exime a 

escola da responsabilidade de buscar os porquês desse não aprender e de atuar, 

efetivamente, com vistas à superação das suas dificuldades. 

Outro aspecto polêmico do artigo, que versa sobre a Educação Especial, diz 

respeito à referência ao “tratamento especial”, em que foi necessário o 

pronunciamento do Conselho Federal de Educação (CEF/72), que, por sua vez, 

afirmou que o art. 9º da Lei 5.692/71 se referia à educação das pessoas com 

necessidades especiais como um aspecto do ensino regular, traduzindo um 

compromisso dos vários sistemas educacionais (CARVALHO, 2002).  

Com isso, o tratamento especial poderia ser feito no próprio espaço escolar 

regular ou em outro ambiente, a fim de contribuir com o processo de escolarização 

do aluno com deficiência na escola regular. Mas, apesar dos esclarecimentos do 

CEF, os professores remeteram o termo a uma pedagogia terapêutica (CARVALHO, 

2002).  

Em 1973, as campanhas educativas, em nível nacional, foram extintas, com a 

criação do Centro Nacional de Educação Especial - CENESP pelo Ministério da 

Educação (MEC), com a finalidade de “[...] promover, em todo o território nacional, a 

expansão e melhoria do atendimento aos excepcionais” (MAZZOTA, 2003, p. 55). O 

CENESP esteve à frente dessa tarefa até 1986, quando foi substituído pela 

Secretaria de Educação Especial - SESPE.  



Segundo o MEC (2007), nesse período não se concretizou uma política 

pública de acesso universal à educação, prevalecendo a concepção de “políticas 

especiais”, voltada à educação de alunos com deficiência. 

Em 1988, a Constituição Federal, considerada um avanço no sentido da 

conquista dos direitos sociais, dentre eles a educação, no Art. 205, estabelece que a 

educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser 

promovida com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho. Defende, ainda, no Art. 206, inciso III, que o ensino deve ser ministrado 

com base nos princípios da: 

 

 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 
arte e o saber; 
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 
instituições públicas e privadas de ensino; 
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; [...] 
VII - garantia de padrão de qualidade. [...] (CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 1988).  
 

 

Nesse sentido, a Carta Magna já prevê a inclusão educacional e social das 

pessoas com necessidades educacionais especiais, bem como a reestruturação das 

instituições escolares para oferecer condições favoráveis ao desenvolvimento do 

processo de ensino-aprendizagem. Porém, como destacamos inicialmente, a 

Constituição apenas prevê o direito à educação de todos, conforme destaca Ferreira 

e Guimarães (2003, p. 88), ao afirmar:  

 

 

É sabido que todos os elementos legais incluídos na Constituição não 
garantem, automaticamente, a consecução de ações efetivas; porém, 
seguramente, constituem-se em instrumentos importantes de luta para as 
pessoas com deficiência.     

 

   

O direito de todos à educação, embora se configure como política de Estado, 

a partir da Constituição Federal de 1988, não assegura, efetivamente, o acesso das 

pessoas com deficiência e outras necessidades especiais ao conhecimento. Ainda é 



muito presente, na realidade educacional, a mera inserção física desses educandos 

nas classes regulares, sem condições favoráveis ao desenvolvimento da sua 

aprendizagem. 

É evidente que a conquista desses direitos, apesar de suas limitações, se 

constitui numa vitória alcançada por meio de lutas e manifestações. Reconhecemos, 

portanto, que, se essas pessoas fossem consideradas realmente como cidadãs, não 

seriam necessárias cláusulas e artigos específicos, visto que o direito à educação já 

é um direito básico de todo e qualquer ser humano. Sendo consideradas seres 

humanos, naturalmente, seus direitos já seriam contemplados (GUIMARÃES E 

FERREIRA, 2006). 

A política educacional voltada para as pessoas com deficiência foi marcada 

pelo caráter assistencialista e terapêutico da educação especial até 1990, quando o 

MEC publicou, oficialmente, um documento proposto pelo Grupo de Trabalho de 

Coordenação da Educação Especial, do Departamento de Educação Supletiva e 

Especial – SENEB5, instituído pela portaria n. 06, de 22/02/90. A partir desse 

período, a educação especial passou a ser relacionada oficialmente, ao contexto da 

“educação para todos” e começou a ser entendida, mais especificamente, como 

“educação escolar” (OLIVEIRA, 2004). 

Isso decorreu do fato de que, no final da década de 1980, o modelo 

educacional de integração, pautado no enfoque terapêutico e no “diagnóstico clínico 

e psicopedagógico do aluno” (OLIVEIRA, 2004, p. 65) começou a ser questionado. 

Surge, então, um novo paradigma, o da inclusão, que propõe uma ampla abertura 

na escola para atender a todos os educandos em salas regulares, respeitando suas 

diferenças e atendendo às suas necessidades individuais.  

Conforme atesta Mantoan (2006, p. 40), o objetivo na inclusão escolar é 

 

 

[...] tornar reconhecida e valorizada a diversidade como condição humana 
favorecedora da aprendizagem. Nesse caso, as limitações dos sujeitos 
devem ser consideradas apenas como uma informação sobre eles que, 
assim, não pode ser desprezada na elaboração dos planejamentos de 
ensino. A ênfase deve recair sobre a identificação de suas possibilidades, 
culminando com a construção de alternativas para garantir condições 
favoráveis à sua autonomia escolar e social, enfim, para que se tornem 
cidadãos de iguais direitos. 
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Trata-se, então, de implementar o respeito às diferenças, às condições 

individuais dos educandos, com o propósito de construir na escola uma cultura de 

colaboração como base para solucionar problemas, que, por sua vez, instiga o 

desenvolvimento profissional dos educadores, de forma a atingir uma melhoria 

educacional. 

Para ratificar os princípios inclusivos, podemos situar alguns documentos 

internacionais e nacionais, elaborados a partir da década de 90, com o intuito de 

contribuir para a construção de sistemas educacionais que respondam às 

necessidades educacionais de todos os alunos. 

Em 1990 temos a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, elaborada 

na Conferência Mundial sobre Educação para Todos, que reuniu na cidade de 

Jomtien, Tailândia, aproximadamente 1500 participantes, de 155 países. Tanto a 

Declaração, como o Plano de Ação para Satisfazer às Necessidades Básicas de 

Aprendizagem6 (1990) são efeitos – entre outros aspectos – do processo de 

crescimento do analfabetismo no mundo.  

A Declaração Mundial sobre Educação para Todos expressa 10 objetivos em 

forma de artigos, dos quais destacamos, para fim desse trabalho:  

 

 

Art. 1º - satisfação das necessidades básicas de aprendizagem;  
Art. 2º - expansão do enfoque da educação para todos, indo além dos níveis 
atuais de recursos, das estruturas institucionais, dos currículos e dos 
sistemas convencionais; 
Art. 3º - universalização do acesso à educação e promoção da equidade;  
Art. 4º - concentração das atenções na aprendizagem;  
Art. 5º - ampliação dos meios e do raio de ação da educação básica 
calcando-os na diversidade, complexidade e no caráter mutável das 
necessidades básicas de aprendizagem de crianças, jovens e adultos;  
Art. 6º - oferecimento de um ambiente adequado à aprendizagem; 
Art. 8º - desenvolvimento de uma política contextualizada de apoio nos 
setores social, cultural e econômico (BRASIL, 1990, p. 2).  

 

 

O artigo 3º, que versa sobre a universalização do acesso à educação e a 

promoção da equidade, refere-se, de forma específica, às necessidades de 

aprendizagem das pessoas com deficiência, destacando que as 

 
                                                 
6
 O Plano de Ação para Satisfazer as Necessidades Básicas de Aprendizagem deriva da Declaração 

Mundial sobre Educação para Todos, adotada pela Conferência Mundial sobre Educação para Todos. 
 



[...] necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras de 
deficiências requerem atenção especial. É preciso tomar medidas que 
garantam a igualdade de acesso à educação aos portadores de todo e 
qualquer tipo de deficiência, como parte integrante do sistema educativo (p. 
3). 

 

 

Como podemos verificar, embora tenha enfatizado a aprendizagem dos 

alunos em outros momentos, ao se referir diretamente às pessoas com deficiência, a 

Declaração de Jomtien situa, apenas, a recomendação em relação ao acesso à 

educação, quando no processo que vimos percorrendo faz-se necessário sinalizar, 

também, de forma explícita, o propiciamento de condições favoráveis ao 

desenvolvimento da aprendizagem desses alunos. 

Isto para que a “atenção especial” não seja alvo de múltiplas leituras, das 

quais pode-se compreender o objetivo em questão como colocar “[...] 

desenfreadamente meninos e meninas na escola, repetindo a história da quantidade 

sem qualidade, da matrícula sem retenção, do ensino sem aprendizagem” 

(TORRES, 2001, p. 27). 

De fato, essa possibilidade apontada pela autora é evidenciada no quadro 

educativo dos últimos anos, de forma que os alunos são inseridos em muitas 

escolas, sem que disponham de um ambiente favorável ao seu desenvolvimento 

pleno, sem que consigam aprender sequer os conteúdos mínimos, sendo em muitos 

casos, vítimas da aprovação sem compromisso com o nível de aprendizagem. 

Enfim, sendo vítimas, de um sistema educativo que não se preocupa com as 

conseqüências dessa ação na formação do educando.   

Em 1994 foi elaborada a Declaração de Salamanca e Linha de Ação, 

documento resultante da Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais 

Especiais: acesso e qualidade, evento que congregou, na cidade de Salamanca, na 

Espanha, 88 governos e 25 organizações internacionais em assembléia. 

O direito à educação das crianças foi reafirmado, conforme já havia sido 

proclamado na Declaração dos Direitos Humanos, de 1948, e ratificado na 

Conferência Mundial sobre Educação para Todos, de 1990 (CARVALHO, 2002). 

Nesse sentido, a Conferência tem como princípio orientador que:  

 

 



[...] as escolas devem acolher todas as crianças, independentemente de 
suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, lingüísticas ou 
outras. Devem acolher crianças com deficiência e crianças bem dotadas; 
crianças que vivem nas ruas e que trabalham; crianças de populações 
distantes ou nômades; crianças de minorias lingüísticas étnicas ou culturais 
e crianças de outros grupos ou zonas desfavorecidos ou marginalizados. No 
contexto dessa Linha de Ação, a expressão “necessidades educativas 
especiais” refere-se a todas as crianças e jovens cujas necessidades 
decorrem de sua capacidade ou de suas dificuldades de aprendizagem. 
Muitas crianças experimentam dificuldades de aprendizagem e têm, 
portanto, necessidades educativas especiais em algum momento da sua 
escolarização (p. 17-18). 

 

 

A Declaração de Salamanca parte do princípio “[...] de que todas as 

diferenças humanas são normais”, isto é, que o normal é ser diferente. Como nos diz 

Pires (2006, p. 36), “a igualdade biológica não existe. Cada ser humano é um 

microcosmo com diferentes capacidades, cada um com seu código genético 

insubstituível que revela aptidões extremamente variadas”. Nascemos diferentes e, 

ao longo da vida, demonstramos que uns são mais fortes, outros mais fracos; uns 

apresentam sinais de genialidade, outros são mais lentos no raciocínio; uns são 

determinados, outros são mais apáticos (PIRES, 2006). 

Essa linha de pensamento acerca das diferenças, no primeiro momento, 

apresenta semelhanças com o discurso defendido pela burguesia no seu processo 

de ascensão, conforme destaca Saviani (apud BOTEGA, 20057), 

 

 

[...] em substituição à visão igualitária da “pedagogia da essência” a 
burguesia vai propor a “pedagogia da existência”, segundo o qual “os 
homens não são essencialmente iguais: os homens são essencialmente 
diferentes, e nós temos que respeitar a diferença dos homens (...), há 
aqueles que têm mais capacidade e aqueles que têm menos capacidade; 
há aqueles que aprendem mais devagar; há aqueles que se interessam por 
isso e os que se interessam por aquilo”. 

 

 

Devemos, contudo, na perspectiva inclusiva, ter o cuidado para, na busca do 

reconhecimento e respeito às diferenças, não cairmos no discurso do diferente, 

apresentado pela classe burguesa, que se pauta na “idéia do diferente com um fim 
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de justificar e legitimar as desigualdades, a dominação, a sujeição e os privilégios 

(BOTEGA, 20058). 

Conforme discutimos ao longo do trabalho, as diferenças individuais entre as 

pessoas existem, sempre existiram e existirão, mas é importante atentarmos que 

estas não justificam o não aprender do educando com deficiência intelectual. O que 

deve ser considerado, nesse processo, é a oferta de condições propícias ao 

desenvolvimento das suas possibilidades, respeitando seu ritmo próprio e suas 

necessidades específicas. 

Nesse sentido, Carvalho (2002, p. 57) reforça, ainda, que não se trata de  

 

 

[...] “usar” as diferenças individuais como “desculpa” da desatenção da 
escola para com os alunos com necessidades educativas especiais. Nem, 
por fatalismo, aceitar que a acentuada diferença de alguns justifica atribuir-
lhes a responsabilidade de seus insucessos e, com isso, deixar de oferecer-
lhes o atendimento educacional para suas necessidades.  

 

 

Diante das diferenças presentes no universo de cada sujeito, é relevante frisar 

que “[...] a aprendizagem deve ajustar-se às necessidades de cada criança, em vez 

de cada criança adaptar-se aos supostos princípios quanto ao ritmo e a natureza do 

processo educativo” (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994, p. 18).  

Trata-se, portanto, da defesa de uma pedagogia centrada nas necessidades 

dos alunos, de maneira que, para atender aos princípios defendidos, os governos e 

organizações passam a ser orientados pelo documento, pois é proposto  

 

 

• dar a mais alta prioridade política e orçamentária à melhoria de seus 
sistemas educativos, para que possam abranger todas as crianças, 
independentemente de suas diferenças; 

• criar mecanismos, descentralizados e participativos, de planejamento, 
supervisão e avaliação do ensino de crianças e adultos com 
necessidades educativas especiais (ibidem, p. 10). 
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Percebemos que, a partir da Declaração de Salamanca, os governos são 

orientados quanto à elaboração de políticas públicas, assim como no tocante ao 

investimento prioritário no aprimoramento dos sistemas educativos para receber 

todas as crianças, independente das suas diferenças. Complementa, ainda, com a 

definição de mecanismos capazes de planejar, supervisionar e avaliar o ensino 

destinado às crianças e adultos com necessidades educacionais especiais. 

Na prática, essas orientações não se concretizaram de forma efetiva. Na 

realidade brasileira contamos com políticas permeadas de lacunas, alguns 

investimentos, planejamento para o crescimento das matrículas e avaliações 

pautadas no mascaramento do cotidiano escolar.  

Quanto ao mecanismo de supervisão do ensino, entendemos que se faz 

necessária uma reflexão sobre a forma como as escolas vêm organizando o ensino, 

analisando se este realmente vem se destinando à formação de todos os alunos, 

inclusive daqueles com necessidades educacionais especiais.  

Sentimos falta, ainda, de uma referência clara à supervisão da aprendizagem, 

isto é, de mecanismos capazes de avaliar a permanência, com qualidade, do aluno 

na classe regular: os alunos com deficiência estão aprendendo?; se não estão 

aprendendo, quais os obstáculos que impedem ou limitam a participação efetiva? e 

como a escola pode intervir com vistas a construir condições favoráveis a superação 

dessas barreiras?  

Consideramos que a ausência de acompanhamento efetivo do processo de 

ensino e aprendizagem dá margem à falta de comprometimento dos sistemas 

educativos com a aprendizagem dos alunos e com investimento na oferta de uma 

educação de qualidade.     

Oito anos depois da promulgação da Constituição Federal de 1988, após 

calorosos debates no Congresso Nacional Brasileiro, foi sancionada pelo, então 

presidente Fernando Henrique Cardoso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDB 9.394.  

Nesta lei, a Educação Especial ganha um capítulo à parte, sem as 

determinações situadas nos demais textos, o que levanta questionamentos em 

relação ao fato de, até que ponto, a Educação Especial está subentendida nas 

demais determinações, pois, embora esteja presente o espírito da flexibilidade, não 

seria novidade o esquecimento dos alunos com necessidades especiais por parte 

daqueles que irão aplicar a lei (CARVALHO, 2002).  



Assim, a LDB evidencia muitos traços conservadores, a começar pelo 

entendimento do que seja a Educação Especial. Segundo consta no Capítulo V, Art. 

58, 

 

 

Entende-se por Educação Especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade 
de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de 
ensino, para educandos portadores de necessidades especiais. 

 

 

Dessa forma, a referida lei estabelece uma relação dicotômica entre a 

educação especial e o ensino regular, incitando um caminhar paralelo entre os seus 

discursos (OLIVEIRA, 2004). Além disso, faz uma ligação direta entre as pessoas 

com necessidades educacionais e a educação especial, como se todas as pessoas 

inseridas nesse grupo necessitassem desse tipo de educação (MAZZOTA, 2003). 

A Constituição Brasileira de 1988 estabelece que o atendimento educacional 

especializado e a educação especial devem ser oferecidos, preferencialmente, na 

rede regular de ensino e a LDB 9.394/96, adota a mesma orientação. Diante desse 

contexto, Minto (apud MANTOAN, 2006, p. 47) alerta que: “preferencialmente pode 

ser o termo-chave para o não-cumprimento do artigo, pois quem dá primazia a já 

tem arbitrada legalmente a porta de exceção”.  

Nesse sentido, a LDB 9.394/96, pautada num enfoque tradicional, aponta no 

Art. 59 que os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades 

especiais: 

 

 

I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 
específicos, para atender às suas necessidades;  

 

 

Consideramos relevante a lei se referir ao currículo, assim como a métodos, 

técnicas e recursos educativos, entretanto, na perspectiva inclusiva não 

concebemos a construção de um currículo específico para os alunos com 

necessidades educacionais especiais, mas um currículo pensado para todos os 

alunos, inclusive para atender às especificidades daqueles que apresentam algum 

tipo de limitação.  



Em 2001, o Conselho Nacional de Educação – CNE instituiu as Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, Resolução CNE/CEB nº 

2/2001, manifestando o compromisso do país com o desafio da construção coletiva 

de condições para atender à diversidade dos alunos. Nesse sentido, no artigo 2º 

determina que os sistemas de ensino devem:  

 

 

[...] matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizarem-se para o 
atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, 
assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade 
para todos (BRASIL, 2001, p. 1). 

 

 

As orientações do CNE são claras e objetivas, no que diz respeito ao fato dos 

sistemas terem por responsabilidade matricular todos os alunos. Cabe às escolas, 

por sua vez, reestruturarem-se para responder às necessidades educacionais 

especiais dos educandos, de maneira a assegurar condições favoráveis ao alcance 

dos objetivos educacionais propostos.  

Destaca, ainda, que as escolas regulares devem prever e prover, na 

organização de suas classes comuns: 

 

 

III – flexibilizações e adaptações curriculares que considerem o significado 
prático e instrumental dos conteúdos básicos, metodologias de ensino e 
recursos didáticos diferenciados e processos de avaliação adequados ao 
desenvolvimento dos alunos que apresentam necessidades educacionais 
especiais, em consonância com o projeto pedagógico da escola, respeitada 
a frequência obrigatória (BRASIL, 2001). 

 

 

Trata-se da garantia de que as escolas irão se organizar para responder às 

necessidades dos alunos, prevendo flexibilizações e adaptações do currículo, que 

podem envolver alguns ajustes ou, até mesmo, adaptações, tendo em vista a 

funcionalidade dos conteúdos. 

Em 2001, com a aprovação do Plano Nacional de Educação – PNE, há o 

reconhecimento das pessoas com necessidades educacionais especiais como 

cidadãos, bem como o direito de estarem integrados na sociedade. Ou seja, faz 

referência a duas questões: “o direito à educação, comum a todas as pessoas, e o 



direito de receber essa educação, sempre que possível, junto com as demais 

pessoas nas escolas “regulares”” (BRASIL, 2001, p. 84).  

Nesse sentido, defende a plena integração dessas pessoas, ressalvando os 

casos de excepcionalidade, em que há a necessidade de outras formas de 

atendimento. Além disso, destaca que a condição para assegurar o direito à 

educação às pessoas com necessidades educacionais especiais está numa política 

explícita e vigorosa de acesso à educação, de responsabilidade da União, dos 

Estados e Distrito Federal e dos Municípios (BRASIL, 2001).  

Com isso, o PNE (2001) propõe: adequação do espaço escolar; expansão 

das respostas educativas no âmbito da educação infantil; assegurar que as escolas 

incluam o atendimento às necessidades dos educandos no PPP, definindo os 

recursos disponíveis; formação, em serviço, dos profissionais em exercício; ênfase 

na participação da comunidade, como fator essencial na construção de uma escola 

inclusiva, aberta à diversidade dos alunos. 

A Proposta da Sociedade Brasileira, em relação ao Plano Nacional de 

Educação evidenciava maior preocupação no que se refere à educação especial, 

quando destacava que esta 

 

 

[...] sempre tratada como apêndice da educação regular, com caráter 
assistencialista, discriminatório e, portanto, excludente, continua com tal 
conotação na nova LDB. Não fica explícito se o Estado assumirá a 
Educação Especial em todos os níveis e modalidades de ensino ou se o 
Poder Público se responsabilizará apenas pela educação especial de 
crianças de 0 a 6 anos de idade. Com isso, além de ser mantido o viés 
assistencialista e induzir à iniciativa privada tal modalidade de ensino, 
constata-se que, a depender do Poder Público, não há políticas para 
mudanças significativas no atendimento às pessoas com necessidades 
educativas especiais, seja quanto ao acesso seja quanto à qualidade desse 
atendimento. Se, paralelamente ao avanço da concepção inclusiva de 
Educação Especial, não corresponderem ações concretas de 
financiamento, que garantam essa política, a segregação e a não integração 
do indivíduo com necessidades educativas especiais poderá ser reforçada 
(PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO..., 1997, p. 15). 

 

 

Percebemos que, desde 1997, a sociedade já verificava que somente o 

acesso à escola não era suficiente. Apontava para a necessidade de investimento 

na qualidade do atendimento às especificidades dos alunos. Para tanto, situa a 



urgência de prever e prover o financiamento de ações que concretizem uma política 

educacional inclusiva. Assim, destaca que a proposta deste plano: 

 

 

[...] não consiste apenas na permanência física dos portadores de 
necessidades educativas especiais junto aos demais alunos. Representa, 
sim, a ousadia de rever concepções e paradigmas, nos quais o importante é 
desenvolver o potencial dessas pessoas, respeitando suas diferenças e 
atendendo suas necessidades. Entender, portanto, a integração como 
direito de todos é um trabalho contínuo e constante, de reflexão e análise 
das ações deste Plano, a partir do qual a Educação Especial é concebida 
com os mesmos objetivos da educação geral e fica incluída em todos os 
níveis e modalidades de ensino da educação regular. Essa política inclusiva 
e integradora exige intensificação, quantitativa e qualitativa, na formação de 
recursos humanos e garantia de recursos financeiros e serviços públicos 
especializados para assegurar o desenvolvimento dos alunos (PLANO 
NACIONAL DE EDUCAÇÃO ..., 1997, p. 16). 

 

 

Embora apresente uma distorção em relação à terminologia, ao se referir à 

inclusão e à integração como termos de significados semelhantes, o PNE se 

aproxima dos princípios defendidos na Declaração de Salamanca ao propor a 

permanência física dos alunos, como também o repensar das concepções e a 

transformação da prática pedagógica, a fim de promover o estímulo das suas 

potencialidades.  

No dia 13 de dezembro de 2006, em reunião da Assembléia Geral para 

comemorar o Dia Internacional dos Direitos Humanos, a ONU adotou a Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, considerada um marco para os 

defensores da justiça e equidade sociais e para essa parcela da população. Embora, 

enquanto pessoas, já tenham os mesmos direitos inerentes a todos os seres 

humanos, na sociedade atual ainda se faz necessárias nuances específicas para 

reafirmar a garantia desses direitos (BRASIL, 2007). 

Nesse sentido, reconhece o direito das pessoas com deficiência à educação 

e, para concretizar esse direito, destaca que os Estados-Partes deverão assegurar 

um sistema educacional inclusivo, que atenda tais pessoas em todos os níveis de 

ensino, em ambientes que possibilitem o desenvolvimento acadêmico e social, de 

forma condizente com a meta da plena participação e inclusão. Para tanto, no artigo 

24, assegura que: 

 



a. As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional 
geral sob alegação de deficiência e que as crianças com deficiência não 
sejam excluídas do ensino primário gratuito e compulsório ou do ensino 
secundário, sob alegação de deficiência; 
b. As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino primário 
inclusivo, de qualidade e gratuito, e ao ensino secundário, em igualdade de 
condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem; 
c. Adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais sejam 
providenciadas; 
d. As pessoas com deficiência recebam o apoio necessário, no âmbito do 
sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação; 
e. Medidas de apoio individualizadas e efetivas sejam adotadas em 
ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, de 
acordo com a meta de inclusão plena. [...] (BRASIL, 2007, p. 28). 
 

 

Pautada na concepção de direitos humanos, a Política Nacional de Educação 

Especial na perspectiva da educação inclusiva teve seu documento elaborado pelo 

Grupo de Trabalho nomeado pela Portaria Ministerial nº 555, de 5 de junho de 2007, 

prorrogada pela Portaria nº 948, de 09 de outubro de 2007, no intuito de construir 

políticas públicas para a promoção de uma educação de qualidade para os alunos.   

Com isso, pretende propiciar aos alunos com necessidades educacionais 

especiais, dos quais especifica aqueles com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, o acesso, a participação e a 

aprendizagem no ambiente escolar regular.  

Ao situar o propiciamento da aprendizagem aos alunos com necessidades 

educacionais especiais, compreendemos tal documento como um avanço no que se 

refere à superação da visão de que a socialização para esses educandos já é 

suficiente, ou, até mesmo, que é mais importante do que a aprendizagem dos 

saberes historicamente acumulados pela humanidade. Aponta, assim, para a 

atenção que se faz necessária no tocante às suas especificidades no planejamento 

dos objetivos curriculares específicos, com vistas ao seu progresso educacional 

(MAGALHÃES, 2005). 

Na perspectiva inclusiva, acesso, socialização e aprendizagem devem 

caminhar juntos no processo de desenvolvimento dos alunos com necessidades 

educacionais especiais, uma vez que esse contexto  

 

 

[...] deve ter como base três elementos centrais: a) a presença, o que 
significa estar na escola, superando o isolamento do ambiente privado 
excludente e inserindo o aluno num espaço público de socialização e 



aprendizagem; b) a participação, que depende, no entanto, do oferecimento 
das condições necessárias para que o aluno realmente possa interagir e 
participar das atividades escolares; c) a construção de conhecimentos, 
função primordial da escola, sem a qual pouco adianta os outros dois itens 
anteriores. Em outras palavras, a inclusão escolar só acontece, de fato, se o 
aluno estiver inserido na escola, porém, participando, aprendendo e 
desenvolvendo-se com base na interação e nos conhecimentos ali 
construídos, o que vai muito além da concepção de inclusão que defende 
apenas as vantagens da socialização deste aluno no espaço escolar 
(AINSCOW e PLETSCH; PLETSCH e FONTES apud GLAT et al, 2009, p. 
4). 

 

 

Assim, a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação 

inclusiva visa orientar os sistemas de ensino a superar as práticas discriminatórias e 

a criar alternativas para responder às especificidades de todos os alunos, 

garantindo:  

 

 

- Transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a 
educação superior;  
- Atendimento educacional especializado;  
- Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino;  
- Formação de professores para o atendimento educacional especializado e 
demais profissionais da educação para a inclusão escolar;  
- Participação da família e da comunidade;  
- Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, 
nos transportes, na comunicação e informação;  
- Articulação intersetorial na implementação das políticas públicas (BRASIL, 
2007, p. 8).  

 

 

Dessa forma, essa política reafirma a compreensão da educação especial 

como uma modalidade de ensino, que perpassa todos os níveis de ensino, da 

educação infantil até o ensino superior, ofertando o atendimento educacional 

especializado, com profissionais qualificados para identificar e intervir 

pedagogicamente nas ações frente aos alunos, a fim de efetivar a sua inclusão 

escolar.  

Além disso, propõe o investimento: na formação dos demais profissionais da 

educação, com base no respeito e valorização das diferenças do alunado; a 

valorização da participação da família no processo de ensino-aprendizagem; a 

reestruturação da sociedade para prover a acessibilidade e o comprometimento dos 



diversos setores da sociedade civil na construção de políticas públicas que efetivem 

o direito à educação.  

Nesse sentido, o novo documento pauta-se na defesa da escolarização e 

expressa o objetivo de reforçar os direitos já garantidos, no Brasil, desde 1961, 

quando previa o atendimento das crianças com necessidades educacionais 

especiais na rede regular de ensino, embora não tenha sido assumido plenamente 

pela educação brasileira (FREITAS; ALMEIDA, 2008).  

 

 

3.2 DIREITO À EDUCAÇÃO: ENTRE O DISCURSO E A PRÁTICA 

 

 

A educação, como um direito universal, vem sendo propagada nos 

documentos orientadores desde 1948 e, até final de 1980, o objetivo da sociedade 

em torno da educação se voltava para a ampliação quantitativa da escolarização. 

Nas últimas décadas, a discussão se amplia e passa-se a questionar, também, a 

qualidade do ensino. 

Nessa perspectiva, visando estabelecer um padrão de qualidade que oriente 

o trabalho pedagógico pautado na inclusão escolar dos alunos que apresentam 

deficiência intelectual, adotamos o conceito de qualidade social, que implica em 

 

 

[...] providenciar educação escolar com padrões de excelência e adequação 
aos interesses da maioria da população. Tal objetivo exige um grande 
esforço da sociedade e de cada um para ser atingido, considerando as 
dificuldades impostas pela atual conjuntura. De acordo com essa 
perspectiva, são valores fundamentais: solidariedade, justiça, honestidade, 
autonomia, liberdade e cidadania. (...). A educação de qualidade social tem 
como conseqüência a inclusão social, por meio da qual todos os brasileiros 
se tornem aptos ao questionamento, à problematização, à tomada de 
decisões, buscando as ações coletivas possíveis e necessárias ao 
encaminhamento dos problemas de cada um e da comunidade onde vivem 
e trabalham. Incluir significa possibilitar o acesso e a permanência, com 
sucesso, nas escolas, significa gerir democraticamente a educação, 
incorporando a sociedade na definição das prioridades das políticas sociais, 
em especial, a de educação (PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO ..., 1997, 
p. 10). 

 

 



Trata-se de oferecer à população as oportunidades necessárias para que 

obtenham o acesso à escola e o desenvolvimento da aprendizagem com satisfação. 

Reconhece as barreiras existentes na conjuntura atual, por isso aponta para a 

importância da colaboração de toda a sociedade na construção de um trabalho que 

atenda aos interesses de todos e espera que avancem, o máximo possível, dentro 

das suas possibilidades.  

Nesse sentido, o “[...] ser humano é concebido como um ser ativo, crítico, 

construtor de sua própria cultura, da história e da sociedade em que vive” (p. 11). 

Assim, exige uma escola que se paute na formação de homem integral e que se 

constitua um espaço de discussão, tolerância e respeito às diferenças individuais 

dos sujeitos. 

Dentro dessa temática, destacamos que, em 1996, a Constituição Federal 

sofreu uma alteração. Porém, a qualidade a que faz referência não converge com os 

princípios da qualidade social, logo que almeja a organização da educação para 

alcançar um padrão mínimo de qualidade do ensino. Assim, foi dada nova redação 

ao §1º, do art. 211, conforme destaca 

 

 

§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, 
financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria 
educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir 
equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade 
do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios (EMENDA CONSTITUCIONAL, n. 14, 1996). 

 

 

A referência a um padrão mínimo de qualidade nos remete à falta de 

comprometimento com a construção de uma educação pública, que se propõe a 

investir em todas as possibilidades dos educandos para que avancem o máximo 

possível. Isto também dificulta um acompanhamento mais rigoroso da sociedade, 

visto que não existem critérios que estabeleçam o que vem a ser a qualidade 

mínima. 

A esse respeito, Oliveira e Araújo (2005, p. 17) ressaltam: 

 

 

[...] Afinal, como caracterizar um ensino com ou sem qualidade se não há 
parâmetros para o julgamento? No caso do acesso é mais simples, uma vez 



que a inexistência de vagas é facilmente constatada. Nesse caso, se os 
pais ou responsáveis acionarem a justiça, o direito será assegurado com rito 
sumário (OLIVEIRA, 1995, 1999). Todavia, esse procedimento é 
completamente inadequado para o caso de oferta de ensino sem qualidade. 
Poderia o ensino de má qualidade ou sem qualidade ser considerado oferta 
irregular? Em caso positivo, como caracterizar a precariedade do ensino 
ministrado? E ainda que fosse feito um esforço para caracterizar o ensino 
de má qualidade ou de nenhuma qualidade, a quem seria atribuída a 
responsabilidade? Às secretarias de educação? Ao ministro? Ao chefe do 
Executivo? Ao diretor do estabelecimento de ensino? Aos professores?  

 

 

Nesse sentido, repete-se mais um termo que possibilita múltiplas 

interpretações, assim como “no que for possível” (Lei 4.024/61), “preferencialmente” 

(Constituição Federal de 1988 e LDB 9.394/96) compromete a efetivação de ações 

favoráveis a um processo educacional verdadeiramente inclusivo.  

Como podemos observar, não se trata apenas da não incorporação dos 

princípios estabelecidos pela legislação, mas também do uso das “palavras” para 

fins subjetivos e da falta de intencionalidade em fazer valer um direito que é 

garantido a todo e qualquer cidadão, independente das suas diferenças.  

Embora tenhamos, na legislação brasileira, discursos condizentes com a 

prática inclusiva, ainda falta muita vontade política “[...] de virar a escola pelo 

avesso, e já faz tempo que estamos retendo essa possibilidade de revolucionar os 

nossos sistemas educacionais em favor de uma educação [...]” que seja realmente 

humana e democrática (MANTOAN, 2003, p. 56).  

Diante disso, questionamo-nos sobre: o porquê da prática não ser a 

concretização do discurso; sobre os entraves que impedem a transformação das 

escolas em ambientes inclusivos, abertos a todas as crianças, jovens e adultos que 

as procuram. 

Com isso, vale salientar que, mesmo o Brasil sendo signatário de documentos 

pautados na proposta inclusiva e tendo uma legislação defensora de princípios 

inclusivos, há diversas “brechas” que permitem várias interpretações por parte dos 

gestores dos sistemas de ensino sobre a proposta inclusiva. Nesse sentido, as 

ações assumidas pelos gestores, dependerão da política assumida frente à 

educação.  

Dessa forma, no âmbito das escolas, torna-se inviável a efetivação da 

proposta inclusiva a partir de iniciativas individuais, visto que depende de um esforço 

conjunto e envolve investimento na formação dos profissionais em exercício, na 



melhoria da remuneração, das condições de trabalho, na estruturação física e na 

disponibilização de recursos materiais, de acordo com as necessidades dos 

educandos. 

Sabemos, ainda, que associada a não priorização política da educação 

inclusiva existe a herança baseada numa visão determinante das pessoas com 

deficiência, que se pauta em atitudes decorrentes da ignorância, de preconceitos e 

tabus existentes em relação àqueles que não se adequam aos padrões de 

normalidade estabelecidos.  

Aspectos estes reforçados e propagados pelos ideais capitalistas, tendo em 

vista que as diferenças apresentadas pelas pessoas com necessidades 

educacionais especiais são interpretadas pela sociedade de consumo, como 

diferenças que “[...] atentam contra a capacidade de produção e de geração de 

renda e, nesse processo e dentro dessa lógica, a igualdade de valores e de direitos 

não é reafirmada” (PIRES, 2006, p. 33).  

Ressaltamos, ainda, a necessidade da sociedade desmistificar a idéia de que 

a pessoa com deficiência é deficiente, que é incapaz, pois, apesar das suas 

limitações, ela também tem suas capacidades e pode ser eficiente na realização de 

atividades, desde que seja estimulada a desenvolver suas potencialidades.  

A visão da deficiência, enquanto mais uma característica do sujeito, não 

significa a negação desta, mas o combate à percepção de que uma pessoa com 

deficiência é deficiente em sua totalidade. Não negamos que uma deficiência está 

fora dos padrões da normalidade vigentes, mas negamos a possibilidade de 

exclusão social e educacional dessas pessoas, com base nessa normalidade (LIMA, 

2006). 

De fato, como nos diz Pires (2006), a natureza cria os seres diferentes, é a 

sociedade que busca eliminar suas particularidades. Assim, todos nós nascemos 

diferentes, com habilidades distintas, podendo se destacar mais em algumas áreas e 

outras não. Na busca de reafirmar o direito das pessoas de serem diferentes, 

Pierucci (apud CANDAU, 2008, p. 46) questiona 

 

 

Somos todos iguais ou somos todos diferentes? Queremos ser iguais ou 
queremos ser diferentes? Houve um tempo que a resposta se abrigava 
segura de si no primeiro termo da disjuntiva. Já faz um quarto de século, 
porém, que a resposta se deslocou. A começar da segunda metade dos 
anos 70, passamos a nos ver envoltos numa atmosfera cultural e ideológica 



inteiramente nova, na qual parece generalizar-se, em ritmo acelerado e 
perturbador, a consciência de que nós, os 
humanos, somos diferentes de fato [...], mas somos também diferentes de 
direito. É o chamado “direito à diferença”, o direito à diferença cultural, o 
direito de ser, sendo diferente. The right to be different!, como se diz em 
inglês, o direito à diferença. Não queremos mais a igualdade, parece. Ou a 
queremos menos, motiva-nos muito mais, em nossa conduta, em nossas 
expectativas de futuro e projetos de vida compartilhada, o direito de sermos 
pessoal e coletivamente diferentes uns dos outros. 

 

 

Nesse sentido, conclamamos o direito à diferença dentro da igualdade de 

oportunidades, pois, trata-se de perceber, em meio às diferenças, o direito à 

igualdade de condições, bem como às diferenciações, com vistas a garantir o direito 

de participação.  

Nessa perspectiva, entendemos – como já explicitamos anteriormente – a 

educação como um direito universal e, que, como tal, não pode ser negada a 

ninguém. Referimo-nos à educação como um dos elementos primordiais do conjunto 

dos direitos humanos, ou seja, de “ter acesso a escola e a educação com qualidade 

social, ter condições de igualdade de aprendizagem, ter respeitado seu tempo e 

modo de adquirir e manifestar conhecimento e ser reconhecido no seu 

conhecimento manifesto ou adquirido” (LIMA, 2006, p. 55).  

Eis o grande desafio da escola: buscar sensibilizar a sociedade como um todo 

e, principalmente, a comunidade escolar, uma vez que é permeada de percepções 

constituídas historicamente acerca da deficiência e, na maioria das vezes, é 

reprodutora da homogeneização e dos interesses dominantes, imersos numa 

sociedade de iguais.  

Para tanto, a instituição escolar, promovendo a colaboração de todos os 

profissionais envolvidos, deverá atuar frente à construção de uma política 

educacional interna, que atenda às necessidades dos alunos, partindo do princípio 

do reconhecimento da possibilidade de todos em progredir. “Até aonde? O limite não 

está escrito” (SACRISTÁN, 2001, p. 64).  

Diante disso, não bastam leis baseadas em princípios inclusivos, mas uma 

mudança radical de atitudes, para a construção de uma escola que conceba a 

educação como um direito que não pode ser negado a ninguém, independente das 

diferenças apresentadas pelo indivíduo, pois, a “[...] diferença é um atributo da 

humanidade” (LIMA, 2006, p. 60).  



3.3 A EFETIVAÇÃO DO DIREITO À EDUCAÇÃO DE PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: CONSTRUINDO POSSIBILIDADES  

 

 

Diante do desafio atual, que consiste em assegurar o direito de acesso, 

permanência, com qualidade social, e aprendizagem de todos os alunos, inclusive 

daqueles que apresentam deficiência intelectual, faz-se necessário uma 

transformação da escola como um todo, como bem afirma Mantoan (2003, p. 8), 

quando expressa que: 

 

 

É a escola que tem de mudar, e não os alunos para terem direito a ela! O 
direito à educação é indisponível e, por ser um direito natural, não faço 
acordos quando me proponho a lutar por uma escola para todos, sem 
discriminações, sem ensino à parte para os mais e para os menos 
privilegiados. Meu objetivo é que as escolas sejam instituições abertas 
incondicionalmente a todos os alunos e, portanto, inclusivas. 

 

 

Trata-se, então, de propiciar a todos uma educação de qualidade social, que: 

ofereça um ensino de excelência, bem como igualdade de condições no acesso ao 

conhecimento; almeje que cada um alcance o máximo possível, no que se refere à 

aquisição do conhecimento, respeitando o seu ritmo e a sua forma de aprender, 

valorizando as suas potencialidades, a fim de formar sujeitos ativos e participativos 

na sociedade. A importância em contemplar esses aspectos, se destaca ao 

percebermos que 

 

 

Receber ou não educação é condição para a participação na sociedade 
desde o momento em que, para desempenhar o exercício de muitas 
atividades e postos de trabalho, se requer uma preparação prévia, assim 
como ferramentas e habilidades para adquirí-la (SACRISTÀN, 2001, p. 65).  

 

 

Nesse sentido, se almejamos a formação de sujeitos efetivamente ativos e 

com autonomia na sociedade, considerando suas possibilidades e respeitando suas 

limitações, faz-se necessário a garantia da qualidade social da educação, a fim de 

que as escolas ofereçam respostas educativas às necessidades dos alunos e 



contribuam com o seu desenvolvimento nos diversos aspectos (cognitivo, físico, 

social etc.). Conforme afirma Rays (2004, p. 94),  

 

 

O paradigma da qualidade da educação que deseja promover a pedagogia 
da inclusão não excludente e abolir a pedagogia da exclusão dos currículos 
escolares somente poderá ser materializado se pensado-executado em 
função do pleno desenvolvimento do ser humano e não em função das 
estruturas dominantes. A qualidade educacional somente terá resultados 
significativos se o seu processo de implementação for organizado política e 
pedagogicamente para enfrentar, satisfatoriamente, as necessidades 
emergentes da população, com vistas a uma cidadania efetiva. Uma 
educação de qualidade não se distancia, assim, da promoção da qualidade 
de vida da totalidade da população.  

 

 

Frente a esse novo caminhar, o processo educacional exige novos 

posicionamentos diante da construção dos projetos político-pedagógicos das 

escolas, com adoção de currículos e mudanças organizacionais, novas estratégias 

de ensino que contemplem o ritmo e a forma de aprender de cada aluno, bem como 

a participação conjunta da comunidade escolar (PIRES, 2006).  

Mudanças essas que assegurem uma aprendizagem significativa, que 

favoreçam a relação, a percepção e a interação do educando no e com o mundo. A 

inclusão tem que deixar de ser um lema, um fim em si mesma, para tornar-se uma 

atividade da sociedade como um todo, pois todos nós somos agentes de mudança e 

precisamos ser corajosos para dizer que esta sociedade, da qual fazemos parte, não 

nos serve mais. Ou seja, não corresponde à nossa compreensão de mundo e não 

contempla nosso entendimento de quem é pessoa humana (ALVES, 2006; LIMA, 

2006). 

Vale salientarmos que essas mudanças não têm necessariamente o sentido 

do inusitado, mas são, na maioria das vezes, a concretização do óbvio, do simples, 

do que está dentro das possibilidades de realizar. Basta crer nas potencialidades 

desses alunos, para desejar e construir alternativas capazes de envolvê-los no 

processo de ensino e aprendizagem (MANTOAN, 2003). 

 A base de tudo é partir do princípio de que a educação é um direito básico de 

todas as pessoas, independente de qualquer condição. Pautados nesse 

pressuposto, os profissionais podem discutir o tipo de educação que querem 

construir, o que devem ensinar, porque ensinar, como trabalhar esse conhecimento 



a fim de garantir o direito de acesso ao saber de todos os alunos, sem 

discriminações, sem rótulos e como avaliar. Afinal de contas: 

 

 

O homem não se faz homem naturalmente: ele não nasce sabendo ser 
homem, vale dizer, ele não nasce sabendo sentir, pensar, avaliar, agir. Para 
saber pensar e sentir; para saber querer, agir ou avaliar é preciso aprender, 
o que implica o trabalho educativo. Assim, o saber que diretamente 
interessa à educação é aquele que emerge como resultado do processo de 
aprendizagem, como resultado do trabalho educativo (SAVIANI apud 
PADILHA, 2004, p. 125)   

 

 

Pensando no poder de intervenção da escola na formação das crianças, 

jovens e adultos, perguntamo-nos: o que esta vem fazendo por esses sujeitos? 

Ressaltamos, ainda, que, para maioria deles, esse é o único espaço que dispõem 

para obter educação.  

Assim, vemos a importância do papel social da escola, do reconhecimento 

dos profissionais acerca da sua posição em meio a esse contexto. Nesse sentido, 

não podem ser apenas meros espectadores da situação, mas precisam agir, rápido 

e com comprometimento, na definição de suas ações para construir uma educação 

de qualidade social para a população.   

Trata-se de um posicionamento que exige rompimento com o modelo 

tradicional de conceber a educação, uma vez que a prática inclusiva visa o 

acompanhamento do crescimento global do aluno, observando suas especificidades, 

com vistas a satisfazer as necessidades básicas de cada um (PRIOSTE et al, 2006), 

como também leva-nos a realizar um percurso que privilegia a formação humana 

dos sujeitos.   

Apresentar uma deficiência intelectual significa que, em algumas áreas, o 

progresso será mais lento, ou seja, o comprometimento cognitivo afetará a 

capacidade de observar, analisar e lidar com conceitos abstratos, com autonomia. 

Diante disso, as habilidades exigidas para que o indivíduo visualize objetos ou 

eventos que ele jamais viu anteriormente podem ser difíceis, assim como pode 

apresentar dificuldades de concentração por períodos de tempo maior, além de 

motivação mais baixa do que as outras pessoas (STRAY GUNDERSEN, 2007, p. 

149).  



Na perspectiva da educação inclusiva, faz-se necessário que essas e outras 

particularidades dos educandos sejam trabalhadas em ambientes favoráveis ao seu 

desenvolvimento, uma vez que o progresso na aprendizagem ocorre a partir dos 

estímulos adequados. Assim, exatamente porque as pessoas com deficiência 

intelectual, 

 

 

[...] quando deixadas a si mesmas, nunca atingirão formas bem elaboradas 
de pensamento abstrato, é que a escola deveria fazer todo o esforço para 
empurrá-las nessa direção, para desenvolver nelas o que está 
intrinsecamente faltando no próprio desenvolvimento (VIGOTSKI, 2007, p. 
101).   

 

 

Dessa forma, quando a escola se estrutura com base nas possibilidades dos 

alunos, visualizando os progressos que são capazes de atingir, caminha em prol da 

formação plena dos sujeitos e do exercício da sua função social.   

Para tanto, a fim de que as ações educativas sejam efetivadas, no âmbito da 

inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais, e promovam o 

cumprimento dos direitos humanos, não bastam, apenas, leis, resoluções, uma vez 

que são meios importantes, mas que devem ser ratificados por “[...] uma tomada de 

posição mais grave. Mais consciente, mais competente, mais criativa, mais 

comprometida politicamente com a classe popular” (PADILHA, 2004, p. 127).  

Enfim, que as escolas se tornem, para todos os alunos, um espaço de  

 

 

[...] efetiva convivência e um ambiente onde eles aprendam os 
conhecimentos valorizados pela sociedade para as pessoas de sua faixa 
etária, onde avancem na aprendizagem, sendo ensinados de acordo com as 
suas condições específicas de aprendizagem e de desenvolvimento 
(MARTINS, 2008, p. 13). 

 

 

Em outras palavras, que efetivamente se constitua em um ambiente no qual 

as diferenças sejam apenas características dos sujeitos, sem que se transformem 

em barreiras para a sua participação plena, pois a escola deve ser um espaço 

propício para a discussão, respeito e valorização das diferenças individuais. 

 



4 CURRÍCULO: ELEMENTO FAVORECEDOR DA INCLUSÃO   

 

 

Eu posso não mudar a direção do vento, mas eu posso ajustar 
as minhas velas para sempre alcançar o meu destino. 

(JIMMY DEAN) 
 

 

Ao defendermos o direito à educação das pessoas com deficiência, entre elas 

as que apresentam deficiência intelectual, remetemo-nos ao seu acesso e a sua 

permanência na instituição escolar com qualidade social, participando ativamente da 

construção do conhecimento.  

Nessa perspectiva, torna-se fundamental a reestruturação organizacional do 

ensino para atender às especificidades de todos os alunos. No decorrer desse 

percurso é imprescindível a escola definir o tipo de sujeito que pretende formar e o 

tipo de sociedade que se propõe a construir. São aspectos que precedem toda e 

qualquer questão, uma vez que o conhecimento contemplado no currículo irá 

contribuir diretamente com a constituição dos seres humanos que ali estão 

envolvidos.  

Ao definir o tipo de sujeito que espera formar, a instituição educacional deve 

discutir os encaminhamentos sobre: os princípios e valores que devem pautar o 

fazer educativo; os conhecimentos que serão contemplados; por que, para que e 

como abordar os conteúdos de forma que, mesmo diante das suas especificidades, 

os alunos com deficiência intelectual possam participar efetivamente do processo de 

ensino-aprendizagem; como avaliar a aprendizagem, considerando os avanços 

alcançados e as dificuldades. 

Trata-se, portanto, de algumas angústias e de questões que permeiam o 

cotidiano escolar e, caso não sejam discutidas e encaminhadas, podem contribuir 

significativamente para o fracasso da aprendizagem dos alunos, uma vez que, se a 

escola não tiver objetivos claros, torna-se inviável o alcance dos fins a que se 

destina a educação, além de impossibilitar a expectativa de aprendizagem dos 

alunos, caso o ensino não seja rigorosamente planejado. 

Para fins desse trabalho, objetivamos focalizar o currículo enquanto elemento 

favorecedor da inclusão de alunos com deficiência intelectual. Com isso, 

consideramos relevante destacar a origem do termo currículo, resgatando o seu 



surgimento no contexto escolar, bem como as concepções que estão por trás das 

tomadas de decisões daqueles que determinam o percurso a ser seguido, além dos 

objetivos a serem alcançados e os níveis de currículo.  

Compreendemos que o conhecimento desses aspectos favorece a tomada de 

decisão, na perspectiva da educação inclusiva, de forma consciente e comprometida 

com o desenvolvimento dos alunos. Para tanto, destacamos também o currículo com 

base nos princípios inclusivos, os quais envolvem a participação coletiva e se 

pautam nas necessidades do alunado, considerando seus ritmos e formas de 

aprendizagem. 

 

 

4.1 ORIGEM DO TERMO CURRÍCULO 

 

 

No meio escolar, comumente está presente uma variedade de compreensões 

acerca do termo currículo, tais como: “[...] conjunto de disciplinas com seu rol de 

conteúdos específicos, que compõem um curso escolar” (OLIVEIRA, 2005, p. 103); 

“[...] conteúdos que devem ser trabalhados naquele determinado ano, com aquela 

determinada série” (OLIVEIRA, 2005, p. 114) ou toda e qualquer prática que permeia 

o fazer pedagógico.  

Frente à diversidade de significados que permeiam esse termo, 

compreendemos a necessidade de discutir sua origem, bem como suas concepções, 

no intuito de desvelar os determinantes que influenciam a construção e 

implementação do currículo na prática educativa. 

O termo currículo emergiu no dicionário inglês da Universidade de Oxford, em 

1633, sendo compreendido como um percurso a ser trilhado pelos estudantes 

(HAMILTON apud SANTOS, 2009). Contudo, vale ressaltar que a história do 

currículo está intimamente ligada à história da escola, uma vez que, mesmo não 

sendo denominado, é possível percebê-lo através da forma de organização do 

trabalho pedagógico nos diferentes contextos históricos (SAVIANI, 2009).    

Etimologicamente, vem da palavra latina “scurrere”, que significa ato de 

correr, percurso. Assim, o currículo é definido como um curso a ser seguido e, 

consequentemente, o poder de definição da realidade está centrado naqueles que 

esboçam e definem o curso (GOODSON, 2005). 



Nos Estados Unidos, o currículo surgiu com a função de controlar o 

comportamento e o pensamento dos alunos, a fim de que não se desviassem de 

metas e modelos pré-estabelecidos. Isso ocorria em decorrência da industrialização 

e da urbanização da sociedade, no início do século XIX, que trouxeram a presença 

de imigrantes nas grandes metrópoles, com seus diversos costumes e condutas, 

ameaçando a cultura e os valores da classe média americana.  

Esse contexto provocou a promoção de um projeto nacional comum, como 

também o resgate da homogeneidade e a disseminação das crenças e valores 

entendidos como adequados. Segundo Kaestle (apud APPLE, 2006, p. 106), a 

missão da escola era  

 

 

[...] inculcar atitudes cooperativas entre as crianças da cidade, sejam quais 
fossem as vicissitudes da vida urbana. “Aculturação” é assim um termo mais 
preciso para a intenção da escola [...]. As escolas refletiam a atitude do 
público em geral, que desejava americanizar os hábitos, mas não os status, 
do imigrante. 

 

 

Portanto, a forma encontrada para preservar a cultura do país, diante da 

diversificação da população, foi adotar a instituição escolar para disseminar uma 

ideologia conservadora em prol da economia e da eficiência, pois, segundo o povo 

americano “[...] “nós” devemos preservar “nossa” comunidade, ensinando aos 

imigrantes “nossos” valores e ajustando-os aos papéis econômicos existentes” 

(APPLE, 2006, p. 107). 

No Brasil, as discussões acerca das questões curriculares emergiram a partir 

dos anos 1920, com a influência dos pioneiros da Escola Nova. O Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP e o Programa de Assistência 

Brasileiro-Americana de Educação Elementar - PABAEE são considerados 

transmissores desse debate e encarregados pela formação dos primeiros 

especialistas em currículo (SAVIANI, 2009).  

Nesse período, o país também passou por tensões e conflitos ocasionados 

pela industrialização e urbanização, bem como pela chegada de imigrantes 

estrangeiros. O caráter elitista do sistema educacional passa a ser questionado, 

havendo a defesa da expansão do ensino e da alfabetização da classe trabalhadora. 

Atrelado a isso estavam os interesses da burguesia industrial, que percebeu na 



alfabetização das massas um meio de tirar o poder político das oligarquias rurais 

(MOREIRA, 2005).  

Como podemos perceber, não é possível pensar na falta de pretensão do 

currículo, pois 

 

 

[...] não é um elemento inocente e neutro de transmissão desinteressada do 
conhecimento social. [...] está implicado em relações de poder, [...] transmite 
visões sociais particulares e interessadas, [...] produz identidades 
individuais e sociais particulares. O currículo não é um elemento 
transcendental e atemporal – ele tem uma história, vinculada a formas 
específicas e contingentes de organização da sociedade e da educação 
(MOREIRA; SILVA, 2005, p. 8). 

 

 

O currículo escolar é algo bem mais amplo, que envolve uma construção 

cultural e organiza uma série de práticas educativas, de forma que, em todos os 

contextos, detém intenções e objetivos para alcançar os interesses do grupo que 

está em posição de vantagem na organização social. O currículo se configura como 

um elemento capaz de exercer um controle social e econômico, uma vez que 

representa  

 

 

[...] a expressão do equilíbrio de interesses e forças que gravitam sobre o 
sistema educativo num dado momento, enquanto que através deles se 
realizam os fins da educação no ensino escolarizado. Por isso, querer 
reduzir os problemas relevantes do ensino à problemática técnica de 
instrumentar o currículo supõe uma redução que desconsidera os conflitos 
de interesses que estão presentes no mesmo. O currículo em seu conteúdo 
e nas formas através das quais se nos apresenta e se apresenta aos 
professores e aos alunos, é uma opção historicamente configurada que se 
sedimentou dentro de uma determinada trama cultural, política, social e 
escolar; está carregado, portanto, de valores e pressupostos que é preciso 
decifrar [...] (SACRISTÁN, 2000, p. 17). 

 

 

Por trás dos princípios curriculares, dos conteúdos estabelecidos, dos valores, 

ou, até mesmo da falta de diretrizes, há uma intencionalidade, que busca legitimar 

os interesses de um grupo na sociedade. Trata-se de um elemento que irá definir as 

finalidades da educação, estabelecendo uma formação para atender às exigências 

da sociedade ou a preparação de sujeitos para intervir e transformá-la. Isso nos 

remete, então, para o que apresenta Silva (2007, p. 43), quando destaca que   



[...] ao enfatizar o verbo, deslocamos a ênfase da ‘pista de corrida’ para o 
ato de “percorrer a pista”. É como uma atividade que o currículo deve ser 
compreendido – uma atividade que não se limita à nossa vida escolar, 
educacional, mas à nossa vida inteira. 

 

 

Sendo o currículo algo bem mais abrangente, que supera o entorno escolar, 

chama-nos a atenção para o fato de que as definições determinadas para o percurso 

escolar irá influenciar na construção de toda uma trajetória humana, de uma história 

de submissão ou de intervenções, de possibilidades e transformações. Isto destaca, 

ainda, a responsabilidade daqueles que definem o currículo ou que, simplesmente, 

se omitem de tal tarefa, pois é no decorrer desse percurso que nos tornamos o que 

somos.  

Diante da influência do elemento curricular, na formação dos indivíduos, faz-

se necessário a compreensão das concepções que determinam o currículo, com 

vistas a possibilitar aos profissionais da educação a identificação da linha teórica 

norteadora dos encaminhamentos pedagógicos e suas implicações práticas. 

 

 

4.2 CONCEPÇÕES ACERCA DO CURRÍCULO 

 

 

Existem diferentes linhas teóricas que orientam o currículo, norteando a 

concepção de ensino e aprendizagem, bem como a seleção e a forma como os 

conteúdos são trabalhados em sala de aula. Trata-se de favorecer a compreensão 

acerca de como as diferentes teorias definem o currículo, em diferentes momentos 

históricos. 

A abertura educacional para as camadas populares, no século XIX, em 

decorrência da crescente industrialização, promoveu nos Estados Unidos um campo 

especializado de estudos na área do currículo. Esse período foi marcado pela busca 

de definir que tipo de educação oferecer à classe trabalhadora. 

Nesse contexto, de acordo com Silva (2007), Bobbitt propunha um modelo de 

educação tradicional voltado para a economia, com vistas a atender às exigências 

do mercado de trabalho, pautado, portanto, nos princípios empresariais da 



administração científica defendidos por Taylor. Dessa forma, o sistema educacional 

deveria ser capaz de: 

 

 

[...] especificar precisamente que resultados pretendia obter, que pudesse 
estabelecer métodos para obtê-los de forma precisa e formas de 
mensuração que permitissem saber com precisão se eles foram realmente 
alcançados. O sistema educacional deveria começar por estabelecer de 
forma precisa quais são seus objetivos. Esses objetivos, por sua vez, 
deveriam se basear num exame daquelas habilidades necessárias para 
exercer com eficiência as ocupações profissionais da vida adulta (SILVA, 
2007, p. 23). 

 

 

Nessa vertente, a escola deveria ser tão eficiente quanto qualquer outra 

empresa, pois seu objetivo consistia na preparação para o trabalho. Era a busca 

pela padronização dos resultados, desconsiderando totalmente as especificidades 

dos sujeitos, a heterogeneidade presente nas salas de aula, os diversos ritmos e 

formas de aprendizagem. 

Para isso, o currículo tradicional se constituía através da organização do 

conhecimento por disciplinas compartimentalizadas, caráter livresco e verbalista, 

ensino transmissivo, onde o professor e a matéria eram o centro no ensino e a 

escola, responsável pelo ajustamento social dos alunos. Ao aluno restava o papel de 

armazenador de conhecimentos e o professor era visto como detentor da autoridade 

intelectual e moral (LIBÂNEO, 2004). 

Enquanto Bobbitt defendia um currículo meramente técnico, pautado em o 

que ensinar, como ensinar e como avaliar, de forma precisa para atender às 

exigências profissionais da vida adulta. John Dewey se preocupava com a 

construção da democracia, defendendo um currículo baseado nos interesses e nas 

experiências das crianças e jovens. Por isso, acreditava que “[...] a educação não 

era tanto uma preparação para a vida ocupacional adulta, como um local de vivência 

e prática direta de princípios democráticos” (SILVA, 2007, p. 23). 

Trata-se de um currículo centrado no aluno e no investimento em 

experiências de aprendizagem capazes de relacionar a escola com a vida e 

favorecer a adaptação dos alunos à sociedade. Nesse modelo, a educação é 

percebida como um processo interno de desenvolvimento, de continua adequação 

ao meio. Os conteúdos são instrumentos para o desenvolvimento dos processos 



mentais e vêm das experiências dos alunos. Quanto ao professor, é entendido como 

facilitador do processo de aprendizagem (LIBÂNEO, 2004). 

Vale salientarmos, entretanto, que apesar de haver a defesa dos princípios 

democráticos, estes não se referem, efetivamente, à igualdade de oportunidade para 

todos, mas a possibilidade de todos disputarem as oportunidades. Assim, essa 

tendência não critica e não questiona os fundamentos da vida social, apenas, 

conserva o objetivo de adaptar o indivíduo à sociedade para não transformá-la 

(MEKSENAS, 2007). 

Embora Dewey tenha proposto um currículo que atendesse às necessidades 

dos alunos, suas idéias não exerceram influência determinante no campo dos 

estudos curriculares. Até a década de 1980 prevaleceu a visão de currículo apenas 

como uma questão técnica, centrado na idéia de organização e desenvolvimento 

(SILVA, 2007). 

Compreendemos que as propostas de Dewey não prosperaram, em função 

da sociedade, naquele período, estar passando por um processo de industrialização 

e urbanização, como situamos, e a classe média americana se sentia ameaçada 

com a presença dos imigrantes. Diante disso, atendia aos seus interesses o 

desenvolvimento de um currículo mecânico, que objetivava controlar a classe 

trabalhadora, disseminar suas idéias e ideais, com vistas à manutenção da sua 

cultura.   

Entre as décadas de 1970 e 1980, esse modelo tradicional, centrado na 

organização e elaboração do currículo, baseado em teorias de aceitação, ajuste e 

adaptação, começa a ser questionado pelas teorias críticas do currículo. Estas 

dizem respeito a teorias de desconfiança, questionamento e transformação. 

As teorias críticas questionam a organização educacional pautada na 

conservação da padronização cultural, que prevê um currículo preocupado em 

desenvolver técnicas de como fazer para atingir um produto pré-estabelecido.    

Nesse sentido, a crítica emerge, propondo o desenvolvimento de conceitos 

que nos levem à compreensão do que o currículo faz. Isto porque a questão não 

está no como fazer, mas no por que esse conhecimento e não outro. Ou seja, quais 

os interesses que orientam a escolha de determinado conhecimento, em detrimento 

de outros. 

Frente a esse contexto, Althusser compreende que a escola é um espaço de 

conservação e reprodução da ideologia dominante, através da aprendizagem de 



alguns saberes práticos. Com isso, os sujeitos têm acesso à escola para serem 

moldados de acordo com os interesses capitalistas, de maneira que o currículo é 

pensado para formar sujeitos submissos e conformados – alguns cursam o ensino 

básico, mas logo são inseridos no sistema produtivo, outros avançam no processo 

educativo, embora desistam no decorrer da trajetória e assumam postos médios –, 

bem como sujeitos preparados para assumir o controle dos altos postos na 

sociedade (SAVIANI, 2000).  

Conforme Silva (2007), Bourdieu e Passeron tecem uma análise diferenciada 

acerca do papel da escola, que não se detém ao trabalho de inculcação da cultura 

dominante frente aos sujeitos das classes dominadas, mas ao mecanismo da 

exclusão. Ou seja, a escola adota um currículo centrado na cultura dominante, que 

se expressa na linguagem dominante e é transmitido por meio do código dominante. 

Diante de uma cultura, de uma linguagem, de um código que não contempla a sua 

realidade, as suas vivências, interesses e necessidades, aos filhos dos 

trabalhadores resta apenas o fracasso escolar.   

Nos dias atuais percebemos que ainda está muito presente, na escola, a 

adoção do mecanismo da exclusão. Ao pensarmos no processo de inclusão, que 

cada vez mais vem sendo discutido no meio social e educacional, remetemo-nos, 

entre outros aspectos, à permanência, com qualidade, do aluno com deficiência no 

ambiente escolar.  

Nessa perspectiva, percebemos que, comumente, é trabalhado um conteúdo 

fora do seu contexto ou, até mesmo, das suas possibilidades9, não havendo 

participação efetiva do mesmo no processo educacional e existindo apenas uma 

atividade para ocupá-lo. Assim, suas necessidades são ignoradas e ele se torna, 

muitas vezes, uma “peça decorativa” na sala de aula.  

Os anos vão se passando e suas especificidades continuam sendo 

desconsideradas. A falta de progresso na aprendizagem parece não incomodar os 

profissionais envolvidos, e, assim, as dificuldades de aprendizagem se acentuam, 

tomando uma dimensão a que, apenas, resta o fracasso escolar. E, assim, perpetua-

                                                 
9 Quando nos referimos a “fora das suas possibilidades”, referimo-nos à falta de uma metodologia 
capaz de envolver a todos e ao planejamento de atividades capazes de atender às especificidades do 
aluno, bem como de propor desafios que promovam seu avanço no processo de aprendizagem.  
 



se a relação dicotômica dominante/dominados, alunos normais10/alunos com 

deficiência.    

Trata-se, portanto, de classificações que mantêm as práticas de exclusão na 

escola. Conforme atesta Mantoan (2006, p. 197), “[...] por detrás delas é que a 

escola se protege do aluno, em sua singularidade. Tais especificações reforçam a 

necessidade de criar modalidades de ensino, espaços e programas segregados, 

para que alguns alunos possam aprender”.  

Destacamos assim, que a discussão sobre a diversidade emerge 

simultaneamente à reestruturação do currículo, sendo incorporada entre a dimensão 

crítica e pós-crítica. Vale salientarmos que não foi a partir das teorizações acerca do 

currículo que a escola passou a conviver com as diferenças, pois elas sempre 

existiram, uma vez que a diferença é inerente à humanidade, por sermos sujeitos 

sociais, históricos, culturais e, portanto, diferentes. 

A dimensão pós-crítica incorpora a discussão acerca da diversidade, trazendo 

a perspectiva multiculturalista, do ponto de vista mais crítico, em que as diferenças 

são constantemente produzidas e reproduzidas através de relações de poder. 

Assim, as diferenças não devem ser simplesmente respeitadas ou toleradas, de 

maneira que, na medida em que ocorrem, deve-se focalizar as relações de poder 

que envolvem sua produção (SILVA, 2007).  

De acordo com Libâneo (2004), o multiculturalismo, no âmbito dos sistemas 

de ensino, contribui com políticas de integração das minorias ao processo de 

escolarização, bem como favorece, no âmbito da escola e do currículo, o 

acolhimento da diversidade, das diferenças, a diversificação da cultura escolar, um 

currículo multicultural.   

Nessa perspectiva, o currículo não se restringe a ensinar a tolerância e o 

respeito, propõe uma análise dos processos pelos quais as diferenças são 

produzidas através de relações de assimetria e desigualdade. Isto é, não se trata 

apenas de tolerar ou respeitar a diferença para uma convivência passiva, mas essa 

diferença deve ser colocada permanentemente em discussão (SILVA, 2007). 

Remete-nos, portanto, à questão das pessoas com deficiência no sentido de 

que, incluí-las no processo de construção do currículo também significa colocar em 

                                                 
10

 Ao nos referir a “alunos normais”, remetemo-nos àqueles que de fato alcançam êxito no ensino e 
atingem as expectativas previstas pela escola. Fazemos essa referência, em função do sistema 
educacional atual, não conseguir contemplar nem mesmo as necessidades dos alunos considerados 
normais, de uma forma geral. 



discussão suas especificidades e possibilidades em busca de crescimento em todos 

os aspectos, seja no âmbito pessoal, seja nos âmbitos educacional e social. Diante 

disso, na perspectiva da inclusão escolar, é primordial 

 

 

[...] entender que as diferenças estão sendo constantemente feitas e 
refeitas, pois elas vão diferindo infinitamente. As diferenças são produzidas 
e não podem ser naturalizadas, como pensamos habitualmente. Essa 
produção é sustentada por relações de poder e merece ser compreendida, 
questionada e não apenas respeitada e tolerada (MANTOAN, 2006, p. 192). 

 

 

Isso porque é através do posicionamento crítico e transformador dos 

profissionais envolvidos, que um ambiente aberto às diferenças será capaz de 

proporcionar um crescimento benéfico, não só para as pessoas com deficiência, 

mas para todas as demais com quem convive. Como diz Martins (2008, p. 35), essa 

convivência pode ser percebida  

 

 

[...] como uma via de mão dupla: as crianças consideradas normais, ao 
conviverem em condições de igualdade com aquelas que apresentam 
déficits em alguma área, também sofrem influências que lhes serão 
benéficas. Aprendem que o mundo não é um lugar uniforme, onde todos 
são iguais; que tais pessoas – mesmo sendo consideradas diferentes – 
merecem respeito, amizade, afeto e, o que é mais importante, que existem 
muitas formas simples e acessíveis de ajudá-las em suas necessidades 
educacionais especiais e na sua integração social. 

 

 

Aprendem que as diferenças são inerentes à humanidade e, portanto, têm a 

oportunidade de questioná-las, de discuti-las, de compreender a importância da 

colaboração, da ajuda ao outro, de contribuir com o desenvolvimento do outro e com 

seu próprio crescimento para a construção de um mundo verdadeiramente humano, 

que respeite as particularidades dos indivíduos.  

Trata-se, portanto, de uma busca que se contrapõe ao que, comumente, nos 

defrontamos nas situações educativas. Isto é, com a tentativa de normalização11, 

que reafirma a exclusão, em que fica evidenciado que a escola atende de forma 

padronizada aos indivíduos diferentes, não possibilitando o atendimento de suas 
                                                 
11 Utilizamos o termo normalização, na perspectiva de cura, em que a pessoa tem que se tornar 
normal a todo custo (MARTINS, 2008). 



necessidades específicas e vetando a sua participação na tomada de decisão sobre 

o que é relevante aprender ou ensinar.  

Isso nos remete a Santos (apud CANDAU, 2008, p. 48), quando afirma que 

“temos o direito a ser iguais, sempre que a diferença nos inferioriza; temos o direito 

de ser diferentes sempre que a igualdade nos descaracteriza”. Trata-se, portanto, de 

uma articulação entre igualdade e diferença, pois para afirmar a igualdade, não é 

preciso negar diferença, nem diferenciar ao ponto de excluir, mas, faz-se, 

necessário, que se trabalhe a igualdade na diferença, evitando, assim, a oferta de 

um tipo de formação para 

 

 

[...] suprir as demandas ditadas pelo mercado, demandas que são 
controladas pelas necessidades e pelos interesses do lucro. Por isso, a 
escola atua decisivamente para a reprodução técnica da força do trabalho, 
cumprindo a parte que lhe é atribuída quanto à formação de quadros que 
possam ocupar os lugares sociais definidos histórica e concretamente pela 
sociedade dentro da qual e para qual a escola existe (PIRES, 2006, p. 37).   

 

 

Frente a isso, observamos que a escola está inserida numa sociedade 

caracterizada pela luta de classes, contraditória e competitiva, que a torna um 

espaço de formação de mão-de-obra para atender às necessidades do mercado 

capitalista. No intuito de oferecer maiores subsídios para a compreensão desse 

processo, Aranha (1996, p. 31) lembra que  

 

 

[...] a organização da produção, em nossa sociedade capitalista, estabelece 
parâmetros que são utilizados na avaliação dos indivíduos, em função da 
necessidade que o sistema tem de se manter estável. O parâmetro básico é 
representado pela capacidade produtiva do sujeito. Ora, cabe ainda lembrar 
que no sistema capitalista as exigências estabelecidas para a produção são 
iguais para todos, como se todos fossem iguais e como se a contribuição de 
cada indivíduo para a sociedade pudesse ser avaliada exclusivamente pela 
sua participação no mercado de trabalho formal. Os que puderem 
corresponder a essa exigência de “existir para produzir”, entendendo-se a 
produção como a via de aumento do capital, adquirem valoração maior que 
os que não o puderem. Desta forma os “fracos”, os “incapazes”, os “lentos” 
passam a ser desvalorizados por representarem dentro dessa visão o 
“peso” extra a ser carregado pela sociedade. 

 

 



Nesse sentido, para responder aos princípios defendidos pelo sistema, a 

instituição escolar diferencia, hierarquiza, exclui, controla e disciplina, assim como, 

também, tem um papel seletivo, avaliador e marginalizador daqueles que não se 

encaixam na categoria de “aluno-padrão”. Só os “melhores” alcançam êxito e se 

formam para assumir postos de liderança. Essa é a ótica do mercado que dita 

 

 

[...] os objetivos e os procedimentos, os fins e os meios, impondo não 
apenas valores e normas, mas o próprio modo globalizante de pensar e 
agir, e, desta forma, passam sempre para o primeiro plano, no ensino, a 
competição, a busca da eficiência técnica e do aumento da produtividade e, 
nesta busca competitiva, desaparece completamente aquilo que vem sendo 
perseguido e chamado de igualdade de oportunidades (PIRES, 2006, p. 38). 

 

 

Os objetivos almejados para atender às exigências do mercado, retomam a 

teorização crítica, relacionando tanto os questionamentos de Althusser (apud 

SAVIANI, 2000), quanto os de Bourdieu e Passeron (apud SILVA, 2007), pois, essa 

dinâmica que envolve apenas os melhores, os mais capacitados, deixa à margem 

um contingente significativo de alunos que não dispõe de condições sociais que 

promovam o seu “direito” à participação efetiva no processo educativo, ou que 

apresentam algum tipo de limitação no aspecto cognitivo, físico ou sensorial. 

Portanto, historicamente, tais alunos não fazem parte dos padrões pré-estabelecidos 

para alcançar êxito educacional. 

Apesar das discussões apresentadas por Althusser, Bourdier e Passeron 

diante de um currículo pautado na desigualdade social, o multiculturalismo evidencia 

que a desigualdade que permeia a educação e o currículo, também é ocasionada 

por outras dinâmicas, como a de gênero, raça, etnia, sexualidade e acrescentamos a 

relativa à deficiência, que historicamente foi vista pela sociedade como sinônimo da 

incapacidade, portanto, desconsiderada no currículo geral. 

Na busca pela inserção das questões das pessoas com deficiência na 

educação e no currículo, concordamos com Silva (2007, p. 90) quando afirma que: 

 

 

[...] a igualdade não pode ser obtida simplesmente através da igualdade de 
acesso ao currículo hegemônico existente, como nas reivindicações 
educacionais progressistas anteriores. A obtenção da igualdade depende de 
uma modificação substancial do currículo existente. 



Assim, cabe à comunidade escolar se posicionar, enquanto instituição 

formadora, com vistas a: definir qual seu ideal de homem e sociedade; que 

conhecimentos o indivíduo precisa ter para se constituir numa perspectiva humana; 

“[...] romper com essa visão organizacional rígida e burocrática, e assumir uma 

postura flexível e dinâmica, que leve em conta a diversidade dos sujeitos e, acima 

de tudo, as pessoas como valor” (PIRES, 2006, p. 85). Tudo isso, a fim de que, 

independentemente da diferença que os sujeitos apresentem, possam se tornar 

sujeitos críticos e transformadores da realidade. 

   Para tanto, torna-se necessário repensar o currículo existente, focando as 

relações de poder que impulsionam a produção e reprodução das diferenças. Ou 

seja, investir no currículo, numa perspectiva inclusiva, que seja “[...] comum a todos 

os alunos que garanta um ensino com níveis diversificados e dê aos alunos de todos 

os níveis oportunidade de se envolverem de forma positiva nas atividades da classe” 

(PORTER, 1997, p. 44).     

 

 

4.3 NÍVEIS DE CURRÍCULO 

 

 

O currículo, por representar o cotidiano da escola, está em constante 

movimento. Por isso, para entender algumas contradições existentes na prática 

educativa, faz-se necessário distinguir os níveis de currículo na escola, os quais se 

constituem em: formal, real e oculto.  

Além disso, vale ressaltar que a diferenciação entre cada um dos níveis de 

currículo, evidencia que a aprendizagem dos alunos depende de um conjunto de 

fatores e não somente das disciplinas previstas (LIBÂNEO, 2004).  

O currículo formal diz respeito às diretrizes prescritas, formalmente, pelos 

sistemas de ensino. Na nossa realidade, podemos exemplificar com os PCN, que 

são divulgados pelo Ministério da Educação - MEC, bem como as propostas 

curriculares estaduais e municipais.  

O currículo real é aquele que ocorre na realidade da sala de aula, decorrente 

de um projeto político-pedagógico, assim como dos planos de ensino. Ou seja, é a 

realização do que foi planejado, mesmo que entre o planejar e o executar existam 

mudanças ocasionadas pela dinâmica educacional.  



Quando o currículo em ação não corresponde ao currículo oficial ou real, 

concretizando os objetivos pretendidos, remete-nos ao currículo oculto (PACHECO, 

2005). Este diz respeito àqueles aspectos da experiência educacional que são, 

implícita e efetivamente, transmitidos pelas escolas e que não são explicitados nos 

planejamentos elaborados pelos professores ou nas propostas curriculares oficiais 

(SILVA, 1996).  

Nesse sentido, a escola, pensando num modelo de cidadão, incute de forma 

consciente ou inconsciente, entre outros, aspectos como “[...] hábitos de ordem, 

pontualidade, correção, respeito, competição-colaboração, docilidade e 

conformidade” (APPLE et al apud SACRISTÀN, 1998, p. 132). 

Como diz Sacristán (1998, p. 133), “[...] certos casos de abandono escolar, 

parte do fracasso escolar, são manifestações de resistência passiva e ativa à 

normativa do currículo oculto [...]”. No contexto de inclusão dos alunos com 

deficiência intelectual, as obrigações impostas pelo currículo oculto são ainda mais 

perversas, uma vez que são colocados em situações de ensino em que não têm 

possibilidade de participar, em função da intervenção de profissionais que não 

acreditam nas suas potencialidades.  

Além disso, não são previstos, no currículo real, objetivos coerentes com as 

especificidades desse alunado, impondo-lhes situações de ensino que não condizem 

com o seu desenvolvimento. Se o aluno com deficiência intelectual ainda não 

consegue ler, não há porque propor uma atividade, solicitando sua interpretação por 

escrito.  Isso vem nos mostrar que  

 

 

A diferenciação entre o explícito ou oficial e o oculto do currículo real serve 
para entender muitas incongruências nas práticas escolares. Não é 
infrequente nos depararmos com declarações de objetivos explícitos, que 
dizem pretender algo dos alunos/as, que depois se mostram contraditórios 
com o que realmente se faz para consegui-los. O currículo explícito diz 
buscar a aprendizagem da escrita e o gosto por se expressar, ou o prazer 
da ciência, por exemplo, e depois vemos os alunos/as ocupados em 
exercícios tediosos de repetição que geram atitudes negativas e contrárias 
aos objetivos declarados (SACRISTÀN, 1998, p. 133).   

 

 

De fato, essa contradição entre o que é manifesto pelo currículo e o que é 

desenvolvido na prática cotidiana ainda é muito presente no contexto da educação 

inclusiva, tendo em vista que muitas escolas que se dizem inclusivas, têm princípios 



inclusivos no seu projeto político-pedagógico, mas na prática excluem os alunos com 

deficiência das atividades educativas e nada é feito para envolvê-los e assegurar o 

seu direito à educação. 

Sem dúvida, a dimensão oculta desse tipo de prática trará implicações 

práticas à formação dos alunos com deficiência e, consequentemente, à sua 

participação ativa na sociedade, bem como à formação dos demais alunos inseridos 

no contexto educativo, uma vez que a inclusão escolar propõe benefícios a todos 

que participam desse processo.   

 

 

4.4 O CURRÍCULO NA PERSPECTIVA INCLUSIVA 

 

 

O processo de inclusão exige a quebra da valorização da cultura hegemônica, 

construída ao longo da história, no meio escolar, que, por sua vez, foi consolidada 

pelo currículo oficialmente delineado e que forma os sujeitos para atenderem aos 

interesses do mercado. Busca, portanto, investir numa formação humana, que sirva 

à população, que respeite as singularidades do sujeito, que os forme na sua 

totalidade.  

Para tanto, torna-se necessário que a comunidade escolar tenha clareza 

quanto aos princípios que norteiam o currículo, bem como a respeito da orientação 

sobre a organização curricular e a metodologia capazes de envolver a todos os 

alunos, independente das suas diferenças.  

 

 

4.4.1 Princípios curriculares na perspectiva inclusiva 

 

 

A inclusão parte do pressuposto de que a educação é um dos direitos 

humanos básicos, bem como o fundamento para a construção de uma sociedade 

verdadeiramente democrática. Portanto, a escola que se pretende inclusiva, pauta-

se em crenças, valores e princípios democráticos. Frente a isso, destacamos que: 

 

 



Todas as crianças conseguem aprender; todas as crianças freqüentam 
classes regulares adequadas à sua idade em suas escolas locais, [...] 
recebem programas educativos adequados, [...] recebem um currículo 
relevante às suas necessidades, [...] participam de atividades co-
curriculares e extra-curriculares, [e] beneficiam-se da cooperação e da 
colaboração entre seus pares, sua escola e sua comunidade (BRUNSWICK 
apud PACHECO, 2007, p. 14).    

 

 

Nesse sentido, compreendemos que todos os sujeitos são capazes de: 

aprender; frequentar uma escola regular, uma classe com outras pessoas, que 

apresentam interesses semelhantes; ser ajudados e colaborar com o crescimento 

pessoal e intelectual dos seus pares; ser construtores do currículo, uma vez que 

suas especificidades devem ser contempladas, bem como devem participar de 

atividades extras e complementares, com o fim de propiciar o seu avanço 

progressivo.  

A educação, na perspectiva inclusiva, requer princípios que visem a seleção e 

organização de conteúdos pautados nos interesses do grupo, assim como o 

desenvolvimento de procedimentos estratégicos e a utilização de recursos que 

favoreçam a compreensão e a participação dos alunos.  

Para tanto, trata-se de princípios voltados para a discussão, respeito e 

valorização das diferenças individuais, portanto, para a compreensão de que todas 

as pessoas são capazes de aprender, dentro das suas possibilidades. Por isso, se 

requer um currículo aberto, preocupado com a seleção e organização dos conteúdos 

pautados nas necessidades dos alunos, flexível na definição dos objetivos, com a 

diversificação dos procedimentos adotados, bem como com o planejamento das 

atividades de ensino-aprendizagem com base no nível de aprendizagem dos alunos.  

Assim, um currículo pautado nesses princípios, significa “[...] um currículo 

comum a todos os alunos que garanta um ensino com níveis diversificados e dê aos 

alunos de todos os níveis oportunidade de se envolverem de forma positiva nas 

actividades da classe” (PORTER, 1997, p. 44).  

Diante desse contexto, no decorrer desse trabalho, não nos referimos ao 

termo adaptação, uma vez que este, normalmente, passa a idéia de “remendo”, 

ajuste e, consequentemente, à concepção tradicional de currículo. Discutimos a 

questão, pensando no planejamento coerente com as características e 

necessidades específicas dos alunos, no âmbito dos objetivos, conteúdos, 



procedimentos, recursos pedagógicos, da avaliação, bem como da preparação das 

atividades de ensino-aprendizagem.   

 

 

4.4.2 Organização curricular 

 

 

Diante do contexto atual da educação e da emergência de inclusão dos 

alunos com deficiência intelectual, fazemos referência a uma fábula12, em função de 

abordar e promover a reflexão de questões reais e complexas acerca de situações 

educacionais, de maneira simples: 

 

 

Certa vez os animais resolveram preparar seus filhos para enfrentar as 
dificuldades do mundo atual e, por isso, organizaram uma escola. Adotaram 
um currículo prático que constava de corrida, escalada, natação e vôo. Para 
facilitar o ensino, todos os alunos deveriam aprender todas as matérias. 
O pato, exímio em natação (melhor mesmo que o professor) conseguiu 
notas regulares em vôo, mas era aluno fraco em corridas e escalada. Para 
compensar esta fraqueza, ficava retido na escola todo dia, fazendo 
exercícios extras. De tanto treinar corrida ficou com os pés terrivelmente 
esfolados e, por isso, não conseguia mais nadar como antes. Entretanto, 
com o sistema de média aritmética das notas nos vários cursos, ele 
conseguiu ser um aluno sofrível, e ninguém se preocupou com o caso do 
pobre pato. 
O coelho era o melhor aluno do curso de corrida, mas sofreu 
tremendamente e acabou com um esgotamento nervoso, de tanto tentar 
natação. 
O esquilo subia tremendamente, conseguindo belas notas no curso de 
escalada, mas ficou frustrado no vôo, pois o professor o obrigava a voar de 
baixo para cima e ele insistia em usar os seus métodos, isto é, em subir nas 
árvores e voar de lá para o chão. Ele teve que se esforçar tanto em natação 
que acabou por passar com nota mínima em escalada, saindo-se 
mediocramente em corrida. 
A águia foi uma criança problema, severamente castigada desde o princípio 
do curso, porque usava métodos exclusivos dela, fosse para atravessar o 
rio ou subir nas árvores. No fim do ano, uma águia anormal, que tinha 
nadadeiras, conseguiu a melhor média em todos os cursos e foi a oradora 
da turma. 
Os ratos e os cães de caça não entraram na escola porque a administração 
se recusou a incluir duas matérias que eles julgavam importantes, como 
escavar tocas e escolher esconderijos. Acabaram por abrir uma escola 
particular junto com as marmotas e, desde o princípio, conseguiram grande 
sucesso.    

 

 
                                                 
12 Fábula retirada do artigo de Fogli et al (2006, p. 110), de autoria desconhecida.  
 



Essa fábula evidencia aspectos concretos da organização curricular presentes 

nas escolas atuais e nos instiga a refletir se esse tipo de educação atende ao tipo de 

sociedade e de homem que queremos formar, se os interesses do mercado devem 

se sobrepor aos interesses e necessidades do alunado.  

Retrata, ainda, que as propostas curriculares das escolas se detêm na 

centralização dos saberes tradicionais, em detrimento dos saberes significativos 

para o aluno, pautadas na influência determinante de culturas hegemônicas, que 

limita as possibilidades de singularidade pessoal, encaminhando aqueles que não 

atingem os resultados esperados ao fracasso escolar.  

Confirma a afirmação de Santos e Paulino (2006, p. 13), quando ressaltam 

que “[...] a estória que a escola conta muitas vezes não corresponde à história 

pessoal de sua comunidade, mostrando que alunos, e até professores, são privados 

de participar mais ativamente no processo de ensino-aprendizagem”. Essa 

necessidade de participação ativa e efetiva da comunidade escolar na tomada de 

decisões vem instigando questionamentos acerca do papel da escola, como por 

exemplo, as:  

 

 

[...] acusações às instituições escolares de que distribuem saberes pouco 
relacionados com as preocupações e necessidades dos alunos não apenas 
partem de uma imagem de escola obsoleta centrada em saberes 
tradicionais, em torno dos quais estabeleceram uma série de usos e ritos 
que tendem a justificá-la por si mesma, mas também expressam a 
aspiração manifesta a um currículo diferente que se ocupe de outros 
saberes e de outras aptidões. [...] Uma educação básica e preparatória 
para compreender o mundo no qual temos que viver exige um currículo 
mais complexo do que o tradicional, desenvolvido com outras metodologias 
(SACRISTÀN, 2000, p. 56). 

 

 

Trabalhar saberes necessários à formação humana é uma temática que vem 

sendo cada vez mais intensificada diante das vivências escolares e constantes 

questionamentos. Conforme expõe a fábula citada por Fogli et al (2006), no contexto 

real, diversos alunos com deficiência estão vivenciando a situação do coelho, de 

maneira que apresentam potencialidades, mas estas não são consideradas, em 

detrimento de outras exigências para contemplar a necessidade do sistema 

econômico. Com isso, são fadados ao fracasso e à exclusão escolar e, 

consequentemente, social. 



Assim, inúmeras crianças, jovens e adultos com deficiência ficam à margem 

da escola regular, pelo fato de as famílias acreditarem que esta não atende às suas 

necessidades ou que não tem condições favoráveis ao seu acolhimento, sem 

preconceitos, promovendo uma participação ativa no processo de ensino-

aprendizagem.  

Contraria, portanto, a lei que garante a matrícula dos alunos, como a Lei 

Federal n. 7.853 (24/10/89), regulamentada pelo Decreto n. 3.298 (20/12/99), que 

originou a Política Nacional de Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, a 

qual prevê:  

 

 

Art. 8º - Constitui crime punível com reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e 
multa:  
I - recusar, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar, sem justa 
causa, a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer 
curso ou grau, público ou privado, por motivos derivados da deficiência que 
porta (BRASIL, 1989).  

 

 

As leis são efetivamente muito importantes, mas não bastam para promover a 

inclusão, de fato e de direito. Como tem ocorrido na prática escolar, as instituições 

recebem os alunos por uma obrigação legal e não favorecem uma participação 

efetiva, tendo em vista que isso requer uma modificação da estrutura organizacional 

existente.    

Frente a esse contexto, considerando a responsabilidade de todos os 

envolvidos no processo educativo, cabe-nos o ato de denunciar, de forma a não 

compactuar com o mascaramento da realidade e com as medidas paliativas do 

governo, que apenas tendem a perpetuar as dificuldades daqueles que apresentam, 

dentre tantas características, uma deficiência. E, muito mais que denunciar, 

precisamos nos organizar na busca da ruptura desse modelo educacional, que 

forma as pessoas para servir e não para intervir. 

Vale ressaltar que a tomada de decisão por uma educação, na perspectiva 

inclusiva, requer da escola a busca da sensibilização da sociedade como um todo e, 

principalmente, da comunidade escolar, uma vez que esta é permeada de 

percepções constituídas historicamente acerca da deficiência e, na maioria das 

vezes, reprodutora da homogeneização e dos interesses dominantes. 



Com isso, mesmo diante das contradições sociais e tentativas de 

homogeneização, por parte do sistema neoliberal, existe a possibilidade de 

mudança, através da construção do projeto político-pedagógico, do currículo 

baseado nas particularidades e anseios da comunidade, com vistas a formar 

cidadãos capazes de intervir e transformar a sociedade.  

Para tanto, acreditamos na possibilidade de veiculação de outras tendências 

contrárias à ideologia dominante, visto que a escola também pode ser espaço de 

produção de cultura. Como ressalta Freire (apud LOPES, 2004), ao exercitar a 

produção de novos conhecimentos, com base nos conteúdos impostos pelos 

currículos escolares, os professores e alunos estarão consolidando o seu poder de 

contribuir com a transformação do meio social. 

Nessa perspectiva, ao mesmo tempo “[...] são concebidas e experenciadas 

práticas que, em oposição às concepções neoliberais, podem produzir e fazer 

circular significados que superem a barbárie reforçada pela globalização [...]” 

(MAGALHÃES, 2007, p. 229).  

O contexto educativo pode exigir uma discussão aprofundada acerca das 

pessoas com deficiência, no que diz respeito: ao favorecimento de um ambiente 

inclusivo; ao envolvimento dos alunos no processo de ensino-aprendizagem, de 

forma efetiva; às formas de contribuir para a interação com os pares e com o 

conhecimento.  

Nessa perspectiva, visando favorecer a compreensão sobre o currículo, sua 

elaboração e implementação, com vistas a reorganizar o ensino, Sacristán (1998, p. 

124) aponta questões para reflexão, como: 

 

 

• Que objetivos, no nível de que se trate, o ensino deve perseguir? 
• O que ensinar, ou que valores, atitudes e conhecimentos estão implicados 
nos objetivos? 
• Quem está autorizado a participar das decisões do conteúdo da 
escolaridade? 
• Por que ensinar o que se ensina, deixando de lado muitas outras coisas? 
Trata-se da justificativa do conteúdo. 
• Todos esses objetivos devem ser para todos os alunos/as ou somente 
para alguns deles? 
• Quem tem melhor acesso às formas legítimas de conhecimento? 
• Esses conhecimentos servem a quais interesses? 
• Que processos incidem e transformam as decisões tomadas até que se 
tornem prática real? 
• Como se transmite a cultura escolar nas aulas e como deveria se fazer? 
[Já que a forma de ensinar não é neutra quanto ao conteúdo do ensino]. 



• Como inter-relacionar os conteúdos selecionados oferecendo um conjunto 
coerente para os alunos/as? 
• Com que recursos metodológicos, ou com que materiais ensinar? 
• Que organização de grupos, professores/as, tempo e espaço convém 
adotar? 
• Quem deve definir e controlar o que é êxito e o que é fracasso no ensino? 
• Como saber se houve êxito ou não no ensino e quais conseqüências têm 
sobre o mesmo as formas de avaliação dominantes? 
• Como podem se mudar as práticas escolares relacionadas com esses 
temas? 

 

 

Essas questões permeiam as discussões que orientam o currículo e 

encaminham as possibilidades para sua implementação, prevendo os objetivos do 

ensino, seleção e organização de conteúdos, justificativa da escolha destes 

conteúdos, necessidades específicas dos alunos, clareza quantos aos interesses 

contemplados, formas de trabalhar os conteúdos, interdisciplinaridade, os recursos a 

serem adotados, a avaliação da aprendizagem dos alunos, como aprimorar a prática 

pedagógica. Enfim, diz respeito à ordenação do trabalho educativo, com princípios e 

objetivos claros e coerentes com as especificidades do alunado e com o papel da 

escola. 

Como vemos, trata-se, portanto, de aspectos inerentes à organização do 

trabalho educativo, que por sua vez está contemplada nas orientações da Lei de 

Diretrizes e Bases - LDB 9.394/96, no art. 13, ao realçar, como competências dos 

docentes: 

 

 

I – participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino; 
II – elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica 
do estabelecimento de ensino.  

 

 

A legislação é enfática quanto à participação efetiva dos docentes na 

elaboração e implementação da proposta pedagógica da escola, o que permite a 

definição das intenções da comunidade escolar para o tipo de cidadão que pretende 

formar. Por isso, é relevante a escola promover uma reflexão crítica acerca dos 

dispositivos normativos.  

No contexto brasileiro, temos como documento oficial os Parâmetros 

Curriculares Nacionais - PCN, que embasam a construção curricular. Mas, é 



importante ficar claro que a existência de um documento nacional, não significa dizer 

que deve ser seguido na íntegra, mas que deve ser considerado, ou não, nas 

discussões, de forma crítica e construtiva, a partir da realidade escolar.  

Os PCN orientam o atendimento das novas relações entre conhecimento e 

trabalho, o que caracteriza a escola enquanto espaço de preparação para o mundo 

do trabalho. Conforme afirma Oliveira (2006, p. 27), “[...] a escola é apresentada, 

também, como exigência das novas relações entre conhecimento e trabalho, 

proveniente do processo de globalização no campo econômico”.   

Padilha (2004), por sua vez, aponta, que não nos damos conta do 

envolvimento no lema “aprender a aprender”, defendido como princípio da educação 

pelos PCN. Caracteriza-o como um discurso educacional oficial forte e coerente com 

os ideais capitalistas. Nesse sentido, traz Newton Duarte, situando que 

 

 

[...] a adoção do construtivismo como referência teórica dos PCN tem a 
aparência de uma educação crítica, mas que trata-se nitidamente de uma 
tentativa de centrar o ensino na criança, no aluno, no pólo da 
aprendizagem, distanciando nossas práticas educativas do ensino 
propriamente dito. Estaríamos, sem nos darmos conta, concebendo o papel 
da escola como preparadora das pessoas para o trabalho? Para o 
mercado?  
[...] Estaríamos achando que na escola os alunos devem se adaptar ao 
mercado de trabalho? Dessa forma, estaríamos deixando de considerar a 
diversidade e buscando a homogeneidade, que para o neoliberalismo é 
sinônimo de sucesso para alguns e fracasso para outros? Estaríamos 
acreditando que nem todos têm a capacidade de se adaptar às complexas 
condições de alternativas de trabalho? (PADILHA, 2004, p. 124). 

 

 

De fato, a dinâmica capitalista nos envolve de tal maneira que compromete a 

distinção sobre o que está a serviço do capital e o que está a serviço dos interesses 

da população, sendo necessário um olhar crítico acerca dos documentos propostos, 

a fim de não perpetuar situações perversas de exclusão no âmbito educacional e 

social.  

Temos, também, a orientação legal da LDB 9.394/96, a fim de impulsionar a 

construção coletiva do currículo, considerando a diversidade de cada região, de 

cada escola, ao situar: 

 

 



Art. 12: Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e 
as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: 
I – elaborar e executar sua proposta pedagógica. 

 

  

Diante dessas exigências, os profissionais envolvidos na ação educativa, têm 

possibilidades concretas de construir e implementar um currículo que contemple as 

especificidades reais do alunado, atendendo aos interesses da comunidade escolar, 

evidenciando seus princípios, crenças e valores.  

Essa busca pela construção coletiva do currículo dá-se em função da 

necessidade da escola direcionar o fazer educativo, pois, como situa Grundy (apud 

SACRISTÁN, 2000, p. 14),  

 

 

[...] o currículo não é um conceito, mas uma construção cultural. Isto é, não 
se trata de um conceito abstrato, que tenha algum tipo de existência fora e 
previamente à humana. É, antes, um modo de organizar uma série de 
práticas educativas. 

 

 

Ao definir o currículo, a comunidade escolar estará descrevendo a 

concretização das funções da própria escola e a forma singular de enfocá-las, num 

momento histórico e social determinado (SACRISTÀN, 2000). Isso porque é a 

prática que consolida os objetivos constituídos e, portanto, precisa estar coerente 

com a realidade e com as necessidades dos alunos, apresentando, assim, um 

compromisso em promover a participação efetiva de cada um no processo de 

ensino-aprendizagem. 

Para tanto, concordamos com Fogli et al (2006) quando situam que, na ótica 

da diversidade, o currículo não necessita de adaptações, uma vez que será pensado 

de acordo com o modo de aprender dos alunos, prevendo as suas necessidades. 

Dessa forma, os sujeitos são vistos como construtores do currículo, e não como 

objetos do mesmo. Os alunos que apresentam uma deficiência são percebidos como 

sujeitos do currículo, assim como também são entendidos no sentido abrangente de 

tudo o que acontece na escola e que afeta, direta e indiretamente, o processo de 

ensino-aprendizagem. 

Concordando com a autora, entendemos que tanto a proposta pedagógico-

curricular, quanto o plano de ensino e o planejamento das atividades de ensino-



aprendizagem, partem do currículo comum a todos os alunos e as intervenções 

educativas centram-se nas potencialidades dos mesmos, a fim de instigar a 

aquisição do conhecimento a partir da discussão, respeito e valorização às suas 

diferenças.  

Isso significa que os alunos que apresentam deficiência intelectual poderão 

participar de todas as atividades propostas, desde que os professores percebam as 

suas singularidades, as suas potencialidades e disponham de apoio suficiente para 

propiciar condições alternativas para o seu envolvimento. Conforme explicita 

Carvalho (2008, p. 109), para alguns alunos haverá  

 

 

[...] necessidade de reexaminar os conteúdos adiando alguns e eliminando-
se outros, se considerados dispensáveis no cotidiano de alguns aprendizes 
em situação de deficiência. A apresentação de algarismos romanos, por 
exemplo, poderá ser adiada em relação à época prevista para seu ensino, e 
o cálculo da raiz quadrada ou de equações poderá ser suprimido do projeto 
curricular de alunos com deficiência intelectual, pois tal conhecimento não 
se constitui em imperiosa necessidade para sua vida cidadã (nem para 
muitos de nós ...). 

  

 

É importante, portanto, que os professores analisem criticamente o currículo 

escolar, com o propósito de identificar os conteúdos essenciais à formação dos 

alunos, bem como aqueles que podem ser considerados secundários à referida fase 

de aprendizagem, com vistas a garantir a permanência e a progressão dos alunos 

com deficiência intelectual no sistema de ensino, com qualidade social (LOPES, 

2004). Conforme ressalta Rodrigues (2009, p. 305) 

 

 

O sentido de um currículo comum é o de constituir-se como fio condutor das 
dinâmicas de sala de aula, organizadas em torno de objectivos claros, de 
conteúdos essenciais e de actividades ricas, significativas e flexíveis. Só no 
âmbito de um currículo comum pode o professor desenvolver um amplo 
leque de actividades cooperativas, as quais constituem para muitos alunos 
formas de acesso quase exclusivas a conteúdos essenciais do currículo. 

 

 

Isso é válido em função do currículo inclusivo basear-se “[...] num processo e 

em conteúdos que irão facilitar a colaboração entre os alunos e os professores, de 



forma a conseguir uma aprendizagem significativa para cada aluno (PORTER, 1997, 

p. 44).  

Com vistas a assegurar a participação ativa dos alunos no processo escolar, 

ressaltamos a flexibilidade dos objetivos propostos a partir dos conteúdos, como 

pressuposto “[...] para apoiar o desenvolvimento de opções de aprendizagem 

alternativas e permitir diferentes tempos de aprendizagem para os estudantes [...]” 

(WANG apud TORRES GONZÀLEZ, 2002, p. 135). 

Além disso, outro aspecto a ser considerado diz respeito à diversificação 

curricular, que consiste no desenvolvimento de práticas diferenciadas, sistemáticas e 

integradoras realizadas em sala de aula, com o objetivo de constituir múltiplas 

possibilidades de apreensão dos conhecimentos escolares (COELHO, 2009).  

Pensando na superação da fase de concepção do currículo pautado em 

princípios inclusivos, voltamo-nos para a sua implementação no que se refere ao 

processo de planejamento do desenvolvimento das ações pedagógicas, em sala de 

aula. Sobre esse aspecto, Torres González (2002) aponta algumas fases 

consideradas relevantes.  

A primeira consiste em realizar o diagnóstico da situação dos alunos que 

apresentam deficiência, onde será feita uma avaliação inicial, com base no histórico 

escolar, nos relatórios de orientação, nas informações da família, nas avaliações das 

equipes multiprofissionais, entre outras. 

A segunda fase diz respeito à observação e à avaliação, por parte do 

professor, dos fatores que dificultam e favorecem o seu processo de aprendizagem. 

Essa avaliação deve promover a realização de um planejamento que reflita acerca 

da relevância de alguns conteúdos, da diversificação de materiais e estruturação de 

atividades alternativas. Trata-se de ações que devem ser efetivadas com a utilização 

de recursos habituais aplicados pelos professores e que podem envolver não 

apenas aquele aluno com deficiência intelectual, mas a turma toda. 

A terceira fase refere-se à possibilidade das medidas adotadas não serem 

suficientes para promover o envolvimento dos alunos com deficiência no processo 

de ensino-aprendizagem. Diante disso, é importante recorrer à colaboração de toda 

a equipe pedagógica da escola, bem como da família, no intuito de buscar, 

conjuntamente, outras alternativas que viabilizem o processo educativo.  



Referente a esse contexto, Evans (apud TORRES GONZÁLEZ, 2002, p. 170) 

situa alguns questionamentos importantes, a fim de contribuir com a efetivação do 

processo de inclusão: 

 

 

• o que o  aluno não sabe fazer e o que esperamos que seja capaz de 
fazer? 

• quais aspectos de seu desenvolvimento biológico, intelectual, motor, 
afetivo, de relacionamento e de comunicação podem influir sobre o 
processo de aprendizagem? 

• qual é o ponto de partida? O que é que o aluno sabe? Implica determinar 
o nível de competência curricular do aluno nas áreas em que apresenta 
maiores dificuldades. 

• qual é o seu estilo de aprendizagem e a sua motivação para aprender? 
• quais as estratégias de ensino mais adequadas às características do 

aluno? 
• análise do contexto socioeducativo e familiar. 
• sessões de reflexão e questionamentos dos dados fornecidos.       

 

 

A partir dos dados obtidos é possível aos profissionais de ensino perceber as 

especificidades apresentadas pelo aluno, tendo, porém, o cuidado de não 

estabelecer limites pré-determinados sobre as suas capacidades, sobre o que é 

capaz de realizar, que, muitas vezes, reduz o investimento pedagógico sobre ele. 

Isso irá contribuir para o melhor direcionamento do trabalho pedagógico, 

favorecendo um planejamento que promova a participação efetiva do educando no 

processo de escolarização. 

Quanto à quarta fase, relaciona-se ao processo de planejamento, que, por 

sua vez, deve ser contemplado no projeto político-pedagógico. Dessa forma, o 

trabalho a ser desenvolvido fará parte de uma proposta interdisciplinar sobre: 

 

 

• a formulação dos objetivos de área; 
• a seqüência e priorização de conteúdos; 
• a graduação e tipos de atividade; 
• metodologia a empregar; 
• horários e distribuição de tempos; 
• critérios de avaliação e promoção (TORRES GONZÁLEZ, 2002, p. 171). 

 

 



A quinta fase faz referência ao desenvolvimento curricular, em que se destaca 

a responsabilidade de cada membro no decorrer do trabalho educativo. Assim, são 

estabelecidos os aspectos relacionados ao processo de intervenção como 

modalidade de apoio, tanto na aula, como fora dela, em que se refletirá sobre: 

 

 

• quais aspectos o aluno trabalhará na orientação?; 
• como vinculamos o seu trabalho a aula de apoio?; 
• mecanismos de relação; 
• modificações na programação da aula para ajustar a intervenção; 
• confecção de materiais curriculares adequados; 
• assessoramento externo sistemático (TORRES GONZÁLEZ, 2002, p. 

171). 
 

 

A última fase envolve a avaliação do planejamento, em que se busca 

constatar avanços alcançados, bem como os aspectos a serem aperfeiçoados para 

a promoção de um ambiente efetivamente inclusivo. 

O currículo, numa perspectiva inclusiva, baseia-se na emancipação do 

indivíduo, mas “[...] como a libertação não é um ato arbitrário, requer um lento 

preparo, uma superação gradual das contradições e dicotomias, uma educação de 

classe contrária à burguesa, manipuladora e alienadora” (GADOTTI, 1999, p. 126). 

Esta educação prioriza a cooperação, a colaboração, a solidariedade entre os 

educandos, o respeito às diferenças e não o mero desejo de competir e superar o 

outro. 

Esse tipo de educação nos remete à importância do meio cultural e das 

relações entre os sujeitos para o estímulo do desenvolvimento da pessoa humana, 

conforme defende Vigotski, a partir da zona de desenvolvimento proximal, a qual 

define como: 

 

 

[...] 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 (VIGOTSKI apud OLIVEIRA, 1993, p. 60).   

 

 



No processo de inclusão, essa relação de colaboração é fundamental para o 

desenvolvimento da pessoa com deficiência. Trata-se de ajudar o outro a realizar 

algo que, posteriormente, com base no estímulo aos processos em desenvolvimento 

e que se consolidarão, poderá realizar sozinho. Além disso, nessa perspectiva, a 

aprendizagem cooperativa 

 

 

[...] emerge em detrimento a competição porque se privilegia o espaço 
coletivo da aprendizagem. Ela respeita os diferentes estilos de aprender e a 
singularidade dos aprendizes porque reconhece que a homogeneidade não 
existe em lugar nenhum (...) e não se tem como garantir que a 
aprendizagem será tão mais eficaz quanto menos diferenciados forem os 
sujeitos envolvidos no processo, porque os sujeitos têm ritmos, interesses, 
desejos e concepções de mundo e formas de aprender também 
diferenciadas. (...) (BONETI, 199813) 

 

 

Em meio à busca pela concretização desse processo, a concepção de 

educação e a forma como a escola se organiza para atender à diversidade é 

refletida nos avanços alcançados pelos educandos. Nesse sentido, concordamos 

com Wang (apud TORRES GONZÁLEZ, 2002, p. 131), quando salienta que 

 

 

[...] vê-se o êxito como uma consequência da resposta ao ambiente de 
aprendizagem mais do que como resultado das diferenças nas 
características e capacidades básicas do aluno que aprende. Mais ainda, a 
tarefa da escola é proporcionar um ambiente de aprendizagem que 
capacite ‘todos’ os alunos para ter êxito, apesar de suas diferenças iniciais. 

 

 

Assim, quando a escola compreende e define, na construção do seu currículo, 

princípios que subsidiem uma prática pedagógica favorecedora à aprendizagem de 

todos, redunda, em seu fazer cotidiano, na busca de estratégias e alternativas 

capazes de tornar possível uma formação de acordo com o ritmo de cada um. Isto 

porque todos têm direito ao acesso e à permanência, na instituição escolar, com 

igualdade de oportunidades educacionais.  

Nesse sentido, compreendemos que as boas práticas pedagógicas são 

apropriadas a todos os alunos, tendo em vista que  

                                                 
13 Citação retirada do texto de Boneti (1998), sem numeração de página. 



[...] todos os alunos têm aspectos fortes e estilos de aprendizagem 
individuais. Isto aplica-se a alunos com necessidades educativas especiais 
e aos outros. Cada vez há uma maior evidência de que não necessitam de 
um número significativo de estratégias pedagógicas distintas. Podem 
precisar de mais tempo, de mais prática ou de uma abordagem com 
variações individualizadas, mas não de uma estratégia explicitamente 
diferente da que é utilizada com os outros alunos [...] (PORTER, 1997, p. 
45). 

 

 

Para tanto, serão os princípios definidos no currículo que irão orientar toda e 

qualquer prática pedagógica, oferecendo subsídios aos profissionais no 

desenvolvimento das ações pedagógicas frente aos alunos com deficiência 

intelectual e suas especificidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. O CURRÍCULO E O PROCESSO DE INCLUSÃO DE ALUNOS COM 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

 

 

[...] quanto aos deficientes mentais? Quem são eles?  
Quem determina que alguém é mais eficiente ou mais 
deficiente que os outros? 
A lei diz que todos têm direito à educação e ao acesso aos 
bens culturais (diz mesmo?). 
Há uma legislação para a educação dos deficientes,  
cujo nome é Educação Especial. 
Mas, o que ela tem de especial? Especial por quê? Em quê? 
Ensina menos? Ensina mais devagar?  
Mas o que é ensinar mais depressa?  
O que é aprender mais depressa ou mais devagar? [...] Quem 
determina a finalidade do que se ensina? 
Quem determina o que é importante saber?  
Quem deve saber mais? Ou: quem deve saber apenas um 
pouquinho [...]?                                                                                                             
As questões continuam as mesmas: quem deve saber? O quê? 
Por quê? Para quê? 

(PADILHA, 2004, p. 126) 
 

  

Os princípios inclusivos vêm sendo disseminados, de maneira mais intensa, 

desde meados da década de 1990. Na prática, porém, ainda prevalecem, em grande 

parte das escolas, ações coerentes com o modelo da integração escolar, ou seja, 

medidas paliativas de inserção, que promovem apenas o acesso do aluno à escola 

sem que haja uma efetiva preocupação com a sua permanência e participação ativa 

no processo de aprendizagem. 

O modelo integracionista, inclusive, é questionado pela proposta de inclusão 

escolar, uma vez que nele a participação do aluno no ambiente regular de ensino é 

condicionada ao tipo de limitação que apresenta, de forma que se afasta da escola 

quem menos se ajusta às normas disciplinares ou de organização administrativa e 

pedagógica (PRIETO, 2006).  

Diante disso, mesmo com o apoio legal e com as novas diretrizes emanadas 

dos órgãos governamentais, numa perspectiva inclusiva, na contemporaneidade 

prevalece, no meio educacional, uma intensa dificuldade em torno da 

implementação de um currículo que atenda a todos os alunos, entre os quais, 

aqueles que apresentam deficiência intelectual.  



Frente a esse contexto, no cotidiano escolar, os profissionais da educação 

ainda se defrontam com a dúvida sobre a possibilidade do currículo atender, 

também, aos educandos com deficiência intelectual.  

Por isso, ainda predomina a dúvida a respeito da construção de um currículo 

especial, centrado nas habilidades básicas de autonomia pessoal e social, onde não 

há qualquer referência ao currículo regular (ou seja, às aprendizagens acadêmicas), 

onde há preocupação em desenvolver as habilidades minímas para viver e trabalhar 

em ambientes protegidos: autonomia, socialização e comunicação oral ou de um 

currículo comum, pensado para todos os alunos, de modo a considerar os saberes 

necessários a uma formação cidadã, bem como os limites e potencialidades dos 

alunos.  

Sabemos que na perspectiva inclusiva os alunos com deficiência intelectual 

estão inseridos numa classe regular, junto com os alunos considerados normais. Eis, 

então, o desafio: construir e implementar um currículo que atenda às necessidades 

dos alunos em geral, inclusive daqueles que apresentam deficiência intelectual, uma 

vez que escola é, além de espaço de socialização entre os pares, local de aprender.  

Nesse sentido, visando superar o modelo tradicional, a escola inclusiva 

propõe: 

 

 

[...] oferecer condições para que todos possam aprender, é aquela que 
busca construir no coletivo uma pedagogia que atenda todos os alunos e 
que compreenda a diversidade humana como um fator impulsionador de 
novas formas de organizar o ensino e compreender como se constróem as 
aprendizagens (SARTORETTO, 2008, p. 78)  

 

 

Assim, o currículo deve ser pensado considerando as peculiaridades dos 

alunos, visto que, na ótica da diversidade, estes são percebidos como sujeitos ativos 

nessa construção e não como meros objetos. Com isso, não existe um tipo de 

currículo para cada grupo, mas um currículo pautado nos contextos nos quais se 

configura. 

Para tanto, nesse capítulo, buscamos analisar o currículo sob a ótica da 

inclusão educacional de pessoas com deficiência intelectual. Frente a isso, 

pensamos ser apropriado compreender os procedimentos adotados pela escola 

pesquisada diante da matrícula de alunos com deficiência intelectual, com vistas a 



preparação da comunidade escolar para recebê-los e investir na sua formação, com 

qualidade social.  

Em seguida, analisamos os seguintes aspectos: a concepção de inclusão 

escolar sob o olhar das professoras, coordenadoras e gestora; a percepção das 

professoras, coordenadoras e gestora acerca do processo de inclusão desenvolvido 

na escola, bem como a compreensão dos sujeitos sobre a inserção dessa temática 

no projeto político-pedagógico; a concepção de currículo dos três segmentos 

participantes, envolvendo o conhecimento dos pesquisados, acerca das diretrizes 

curriculares expressas no PPP, bem como a visão da gestora e de uma 

coordenadora sobre a diretriz curricular que se refere ao currículo estar em 

consonância com os PCN.  

Por fim, concebendo o currículo como orientador de toda e qualquer prática 

pedagógica, analisamos o entendimento das coordenadoras e de uma professora 

sobre a relação existente entre currículo e inclusão.  

 

 

5.1 INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: E AGORA? 

 

 

De acordo com os dados do Censo Escolar, houve uma evolução nas 

matrículas de alunos com necessidades educacionais especiais em escolas 

regulares, que passou de 43.923, em 1998, para 325.316, em 200614, 

correspondendo a um crescimento de 640%.  

 
Gráfico 01: Evolução nas matrículas de alunos com necessidades educacionais especiais 
Fonte: Inclusão. R. Educ. Esp., Brasília. v. 4, n. 1, p. 7-17, jan./jun. 2008.   

                                                 
14 Última estatística educacional disponível, na área. 



Em 2008, por sua vez, o Censo Escolar da Educação Básica apontou um 

avanço significativo nas matrículas de alunos com necessidades educacionais 

especiais nas classes comuns do ensino regular, passando de 43.923 em 1998, 

para 325.316 em 2006, correspondendo um crescimento de 640% (MEC, 2009).  

Diante dessa crescente inserção dos alunos que apresentam necessidades 

educacionais especiais nas escolas regulares, há a urgência na reestruturação do 

ensino, a fim de acolher – com qualidade social – tal alunado. Conforme destaca 

Mantoan (2008, p. 26), 

 

 

[...] Embora esteja crescendo o número de matrículas desses alunos nas 
escolas comuns, estas precisam se moblizar mais no sentido de 
compatibilizar suas intenções inclusivas com suas propostas de trabalho 
pedagógico e com o aprimoramento do processo educativo de todos os 
alunos. [...] 

 

 

Essa reestruturação envolve reflexão, discussão e implementação de ações 

no âmbito da escola, no que diz respeito à acessibilidade, à organização escolar, 

bem como ao currículo. Ao receber um aluno com necessidades especiais e, de 

forma específica, aquele que apresenta deficiência intelectual, torna-se 

imprescíndivel a mobilização da escola com vistas à sua reorganização, no intuito de 

proporcionar aos alunos, em geral, o envolvimento efetivo no processo de ensino-

aprendizagem.   

A partir do momento em que a escola tem conhecimento a respeito da 

matrícula do aluno com deficiência intelectual, deve-se dar início à caminhada em 

busca de informações e aprofundamento acerca das suas especificidades. É 

fundamental para a escola, como um todo, construir o conhecimento acerca do 

tema, envolvendo conceito, características e possibilidades, uma vez que, para 

investir no seu processo de ensino-aprendizagem, faz-se necessário quebrar a 

imagem negativa historicamente construída em torno da pessoa com deficiência.  

O termo deficiência, comumente, é associado à falta, à incapacidade, a vários 

tipos de lesões, de impedimentos, que, muitas vezes levam à visão da inadaptação 

do indivíduo à escola e à sociedade, de forma a reforçar as situações de segregação 

e exclusão a que estão susceptíveis.  



Isto ocorre, também, em função de estarmos inseridos numa sociedade 

competitiva, em que os estímulos são voltados para os “melhores”, os “mais 

capazes” e, consequentemente, para aqueles que são preparados para ocupar os 

altos postos de trabalhos. Torna-se difícil, portanto, o trabalho da escola, com vistas 

a acolher os alunos que apresentam uma deficiência intelectual e que, 

consequentemente, não têm potencialidades reconhecidas pela sociedade. 

É importante olhar para aqueles que apresentam algum tipo de deficiência 

como pessoas de possibilidades, capazes de superar determinadas limitações em 

alguns níveis, pois, antes de tudo, são pessoas que, dentre tantas características 

que apresentam, uma é a deficiência intelectual. Como afirma Padilha (2001, p. 2), 

 

 

[...] apesar do que faz ou do que deixa de fazer e, porque faz e deixa de 
fazer, é sujeito – nem sempre normal, nem sempre doente; nem sempre 
com limitações, mas com limitações. É sujeito e não doença. É sujeito e 
não “normal”. É sujeito e não “patologia”. [...]. 

 

 

Assim, é relevante destacar a visão de Canguilhem (apud PADILHA, 2001, p. 

3), quando situa que os “[...] fenômenos patológicos revelam uma estrutura individual 

modificada”, levando-se em conta o meio que é próprio da pessoa. Seria, então, 

importante que os profissionais de educação não restringissem a pessoa humana a 

essa relação normal/patológico, uma vez que se torna fundamental olhar para o 

outro, além do corpo, da diferença, ou seja, para além da deficiência.  

Com isso, vale ressaltar que, embora possam ser demonstrados em apenas, 

alguns níveis, em função do tempo também delimitado, certos aspectos do 

desenvolvimento, do ponto de vista neurológico anunciam deficiência intelectual e 

limitações, que podem ser superados (PADILHA, 2001). 

Nessa perspectiva, questionamos aos sujeitos investigados, na escola campo 

de pesquisa, quanto às ações implementadas frente à matrícula dos alunos com 

deficiência intelectual, a fim de garantir a sua inclusão no ensino regular, de maneira 

que a professora Deise situa  

 

 

Sobre isso eu não sei informar, só me deparei com ele na sala, ninguém me 
falou nada. Eu acho que, quando coloca um aluno assim, tem que dizer: seu 



aluno é assim .... mas, ninguém comentou nada, só disseram que ele tinha 
deficiência (Deise). 

 

 

Nesse sentido, observamos um descaso frente à inserção desse aluno no 

ambiente regular de ensino, pois se evidencia, no depoimento, o fato de que os 

professores não recebem orientações prévias acerca dos educandos que estarão 

sob sua responsabilidade. Isto explicita, ainda, a falta de preparação para a oferta de 

serviços educacionais, com qualidade, e a importância da busca de estratégias de 

sensibilização da turma para o seu acolhimento.  

É justificável, portanto, a importância dos pressupostos inclusivos apontarem 

para a necessidade de se investir no envolvimento de toda comunidade escolar, na 

busca de aprofundamento a respeito das especificidades apresentadas, bem como 

no que diz respeito às possibilidades de desenvolvimento do trabalho pedagógico, 

com vistas ao avanço no processo de ensino-aprendizagem. Para atingir esse fim, 

“toda a comunidade escolar e os pais devem participar das discussões e assumirem 

responsabilidades compatíveis com os papéis que desempenham” (CARVALHO, 

2008, p. 100).  

A ausência de discussões, destacada pela professora, acerca das 

especifidades desse alunado, não condiz com a possibilidade de parceria com os 

profissionais responsáveis da Secretaria Municipal de Educação, expressa pela 

gestora, quando situa que, ao receber um aluno com deficiência,  

 

 

[...] a escola utiliza-se do apoio da Secretaria [Municipal de Educação], que 
solicita a lista dos alunos com deficiência, enviam um profissional à escola, 
que dá algumas orientações ao professor [...] (Gelsa). 

 

 

Essa afirmativa se mostra contraditória, uma vez que, se a escola reconhece 

a sua necessidade de orientação e busca ajuda externa, está procurando se 

preparar para atender a todos que nela ingressam. Contudo, a materialização dessa 

orientação não se configurou e a escola permaneceu dispondo apenas de um 

diagnóstico emitido por uma instituição especializada, onde o aluno dispunha de 

atendimento. Esse documento, porém, não suscitou um estímulo na equipe escolar, 



que fosse capaz de levá-la a procurar um maior conhecimento a respeito das 

necessidades educacionais dos educandos sob sua responsabilidade. 

Percebemos que o olhar para esse aluno se restringiu ao diagnóstico, 

quando, na realidade, por trás de uma deficiência existe um sujeito, que, embora 

apresente limites, tem também possibilidades de avançar na aprendizagem. 

Verificamos, ainda, a força que o diagnóstico exerce sobre a mente das pessoas, 

principalmente nos casos de deficiência intelectual. Entretanto, é preciso ter uma 

crença relativa nos diagnósticos e compreender melhor as possibilidades do sujeito 

(PADILHA, 2001).  

Conforme destaca Prieto (2006, p. 40),  

 

 

[...] as limitações do sujeito devem ser consideradas apenas como uma 
informação sobre eles que, assim, não pode ser desprezada na elaboração 
dos planejamentos de ensino. A ênfase deve recair sobre a identificação de 
suas possibilidades, culminando com a construção de alternativas para 
garantir condições favoráveis à sua autonomia escolar e social, enfim, para 
que se tornem cidadãos de iguais direitos.    

 

 

Além disso, constatamos a falta de mobilização na escola, com vistas ao 

atendimento do aluno no Serviço de Apoio Pedagógico Especializado - SAPEs15, 

bem como o não cumprimento da determinação legal acerca do número de alunos 

por sala, em casos de matrícula de alunos com deficiência, conforme atesta a 

professora Valquíria 

 

 

Na verdade, eu tenho sentido uma omissão muito grande. Eu tenho 
questionado, eu já pedi todo tipo de ajuda, já pedi pra tentar conseguir uma 
vaga pra ele na SAPEs. Em outra escola, aqui na mesma localidade, existe 
essa Sala de Apoio. Já pedi, conversei com a mãe, orientei pra que pedisse, 
também. Então, nada foi feito. A sala dele, a direção reconhece que deveria 
ter apenas 25 alunos e eu estou com 33. Eu sei que, a essa altura, não dá 
pra diminuir esse número de alunos, então, pedi uma auxiliar pra sala, mas, 

                                                 
15 Segundo os Referenciais Curriculares do Município de Natal para a Educação Infantil e o Ensino 
Fundamental, as SAPEs são espaços inseridos nas escolas, previstos nas determinações das 
Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica/2003, no intuito de viabilizar 
intervenções pedagógicas especializadas. Os serviços nelas desenvolvidos são diversificados e se 
caracterizam como complementares e suplementares aos conteúdos curriculares, utilizando 
procedimentos, equipamentos e materiais específicos junto ao aluno com necessidades especiais 
(SOUZA; MORAES, 2008).  



assim, até aqui as reivindicações que a gente faz não estão sendo ouvidas 
(Valquíria). 

 

 

Para que o aluno com uma deficiência seja estimulado, no intuito de avançar 

de forma efetiva na sua aprendizagem em classe regular, é necessário que haja um 

trabalho articulado entre os diversos segmentos da escola. Não se trata de casos 

isolados, nem desse aluno ser responsabilidade apenas da professora Valquíria ou 

da professora Deise. Diz respeito a um aluno da escola e, quando nos referimos à 

escola, envolvemos todos aqueles que a constituem.  

Nesse sentido, é importante refletir acerca do que a escola vem fazendo para 

que essa aprendizagem aconteça. Paralelo à reestrutura organizacional, uma das 

alternativas oferecidas pelo MEC é o Atendimento Educacional Especializado - AEE, 

ofertado nas Salas de Recursos Multifuncionais (antiga SAPEs), no contraturno. 

Esse atendimento pode ser disponibilizado na escola regular ou em instituições 

especializadas, com vistas a favorecer a aprendizagem dos alunos. Conforme 

destaca Baptista (2008, p. 29), esse serviço, 

 

 

[...] quando em sintonia com o projeto político-pedagógico da escola, 
quando articulado às demais práticas docentes, quando não restrito à 
dimensão clínica do atendimento, quando não entendido apenas como um 
espaço físico diferenciado, poderá contribuir para que o aluno continue na 
escola e avance no seu aprendizado. [...] 

      

 

Observamos que se faz urgente a reorganização educacional, que perpassa 

por todos os setores da escola. É fato que o aluno que apresenta uma deficiência 

intelectual tem um comprometimento cognitivo e, nesse contexto, a professora se 

depara com barreiras para promover a relação entre o sujeito e o conhecimento.  

A escola, por sua vez, está ciente da existência de um serviço de apoio 

especializado, proposto pelo MEC e disponibilizado em algumas escolas, para 

superar os obstáculos a participação efetiva, sendo fundamental que se efetive os 

procedimentos necessários para a sua inserção no referido serviço, de forma 

compatível com suas especificidades.  

O artigo 154 da Lei Orgânica do município de Natal, de 1990, já prevê, em 

caráter de obrigatoriedade, através do sistema de ensino do município, a oferta de  



III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência 
física, mental ou sensorial, através da rede regular de ensino municipal (LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE NATAL, 1990, p. 34). 

 

 

Contudo, no município de Natal existiam, em 2008, apenas sete escolas-pólo, 

oferecendo AEE. Assim, os alunos que não tivessem, em sua escola de origem, o 

referido atendimento, segundo orientação da equipe de Educação Especial da 

Secretaria Municipal de Educação, deveriam ser encaminhados a uma das escolas-

pólo mais próxima.  

Como podemos constatar, a partir do depoimento da professora Valquíria, 

esse encaminhamento não ocorreu, ficando o aluno sem dispor de um serviço que 

lhe é garantido por direito, em diversos documentos orientadores.  

Assim, questionamo-nos quanto à falta de iniciativa da escola, refletindo se 

decorre da: dificuldade de vagas; acomodação dos profissionais; descrença acerca 

da importância desse atendimento; falta de conhecimento da proposta desse 

trabalho. Pensamos, também, se isso é resultante da imagem arraigada que a 

sociedade tem acerca das pessoas com deficiência, de que são ineficientes, tanto 

que o sistema neoliberal prevê que, se não são eficientes, são improdutivos para o 

meio. Consequentemente, as pessoas são condicionadas a não investir nessa 

parcela da população.  

No que diz respeito ao número de alunos por sala, vemos que a professora 

Valquíria tem razão em suas reivindicações, pois a Resolução no 001/96, do 

Conselho Municipal de Educação - CME/SME, estabelece, no parágrafo 1o, que: “A 

sala de aula, na qual é matriculado o portador de deficiência, não deve ultrapassar o 

número máximo de 20 alunos” (p. 8).  

A este respeito, porém, conforme as Diretrizes Específicas para Organização 

e Funcionamento das Unidades de Ensino da Rede Municipal (SME, 2009): 

 

 

a quantidade de vinte educandos por sala em qualquer ano ou nível de 
aprendizagem foi alterada por acordo verbal entre a equipe da Secretaria de 
Educação Especial e o Setor de Normas e Organização Escolar para 25 
(vinte e cinco) educandos. A Resolução supracitada encontra-se em fase de 
revisão. 

 

 



A situação vivenciada pela professora Valquíria, na escola em apreço, 

portanto, é irregular pelo fato do quantitativo de alunos matriculados na sua classe 

extrapolar, não só o que está previsto na Resolução do CME/SME, como também o 

que foi estabelecido através do acordo verbal16, realizado entre as equipes da 

Secretaria Municipal de Educação de Natal, encarregadas de coordenar o trabalho 

voltado para os educandos com deficiência e de acompanhar a execução das 

normas estabelecidas.  

Assim, ao mesmo tempo em que, na gestão atual, há o descumprimento da 

orientação legal, a coordenadora destaca, frente à matrícula do aluno com síndrome 

de Down, que isto nem sempre ocorreu:   

 

 

Quando ele foi matriculado, inicialmente, ele ficou com uma determinada 
professora. Era a diretora anterior. Ela percebeu que não estava atendendo 
às expectativas. Mudou de turma e, inclusive, limitou a quantidade de 
alunos da outra turma, que na turma que ele foi matriculado originalmente 
não estava respeitando a quantidade. Como, na época, a procura por 
matrículas foi pouca, havia professor e a turma não estava formada, então 
ela teve essa conscientização de, já que tinha Roberto nessa turma, essa 
turma estava superlotada. Só perguntou à professora se ela aceitava e 
formou uma turminha com vinte alunos e foi orientado que seria no máximo 
vinte e cinco alunos, para incluir, né? Que essa turma ficaria com Roberto, 
então retirou Roberto da outra turma e colocou nesta (Suzana).  

 

 

Ainda sobre esse aspecto, justifica a superlotação na turma de 4º ano, em 

que o aluno com síndrome de Down está inserido, ao afirmar que: 

 

 

[...] havia três [turmas de] 3º ano na escola, já eram alunos da escola e nós 
não podíamos negar matrículas e não têm vagas nas outras escolas [...] 
[para receber] os outros alunos. 
Nós tínhamos três 3º ano pra colocar em dois 4° ano. As turminhas de 
1°ano já são bem mais reduzidas, são com 25 alunos. Então, quando eles 
são aprovados para o 2° ano, as turmas de 2º ano já são 32, certo? E há 
muita evasão com as duas turminhas de primeiro ano. Então, foi uma 
procura que ocorreu em menor quantidade e, graças a Deus, ficou sendo 
respeitado, até mesmo porque já tinha alunos no 2º ano e já vinha, no ano 
anterior, que era do 1º ano, já vinha esse controle, a turma já era reduzida. 
Mas, no caso dos 4º ano, nós tínhamos três 4º ano no ano passado, 
tivemos que abrir três 5° ano esse ano, tínhamos três 3º ano, não teve 
condição de abrir três 4º ano, acabou ficando só dois 4° ano. Por isso 

                                                 
16 O qual passou a vigorar sem apoio legal e que, na nossa concepção, sem uma justificativa 
plausível para a alteração do quantitativo de alunos por classe. 



superlotou e os últimos que chegaram para renovar não teve mais como, 
mas ainda acabou ficando a de Roberto com 33 [alunos] (Suzana).  
 

 

O fato de existirem turmas numerosas é algo comum, conforme situa 

Carvalho (2008, p. 53), “a maioria dos nossos professores, em especial da rede 

governamental de ensino, queixa-se (...) do tamanho das turmas, consideradas 

muito numerosas, dificultando-lhes “atender” às diferenças individuais de seus 

alunos”.  

Como vemos, trata-se de uma prática constante a escola se respaldar em um 

discurso com base quantitativa, de que existe demanda e, por isso, tem que receber 

um maior número de alunos, dificultando, assim, a atuação docente e a qualidade 

dos serviços oferecidos.  

A existência de três turmas de 3º ano, sendo uma delas composta, também, 

por um aluno com deficiência, já nos faz inferir a impossibilidade de redução do 

número de turmas no ano seguinte, além de expressar a importância da escola ter 

orientações claras e respeitá-las na prática. Segundo afirma a coordenadora, a 

distribuição dos alunos por sala acontece da seguinte forma: 

 

 

A determinação é que respeite-se a faixa etária. Ele deve está incluído 
numa turma que esteja de acordo com a faixa etária dele. Então, ele vai ser 
promovido de acordo com a faixa etária, como foi o caso de R quando ele 
iniciou aqui. Até ele não acompanhou a turma, ele ficou e depois até com as 
orientações da secretaria, foi essa de que ele acompanhasse a faixa etária, 
aí esse ano ele está no 4° ano. E a distribuição é assim, a gente tenta 
matricular e o ideal é que se fique no máximo dois alunos por turma. Nós só 
temos, na sala de R um, na de Glória17 dois e na de Dulce dois, que é o 
máximo que eles orientam por turma (Suzana).  

 

 

É importante salientarmos que manter turmas compostas por um número 

mais reduzido, para que seja possível propiciar um atendimento de qualidade para 

os alunos, diante da matrícula de pessoas com deficiência, não depende da 

consciência dos gestores, nem da sua boa vontade, ou, até mesmo, da aceitação do 

professor. Trata-se de uma orientação legal, com vistas ao atendimento educacional 

a pessoas de direito.   

                                                 
17 Glória é um nome fictício e faz parte do corpo docente da escola. 



Lembramos, ainda, que para oferecer atendimento de qualidade não é preciso 

ter um aluno com deficiência matriculado para reduzir o número, atualmente 

estabelecido, na turma. Na perspectiva da qualidade social do ensino, 

compreendemos que a prioridade é o desenvolvimento satisfatório dos educandos, 

portanto, faz parte das condições propiciadas em um ambiente favorável, um 

número de alunos condizente com as possibilidades concretas de atendimento 

adequado, por parte da escola e dos profissionais. 

Com isso, vale registrarmos que a orientação relativa ao quantitativo por ano 

de escolaridade parte da Secretaria de Educação Municipal, através das Diretrizes 

Específicas para Organização e Funcionamento das Unidades de Ensino da Rede 

Municipal (SME, 2009, p. 12), quando situa que a organização das turmas do Ensino 

Fundamental deve obedecer o seguinte critério:  

 

 

Ano de escolaridade Nº de alunos  
por turma 

Idade 

1º ano 25 06 anos 
2º e 3º anos 32 07 e 08 anos 
4º e 5º anos 35 09 e 10 anos 

 
Anos finais: do 6º ao 9º ano - educandos de 11 a 14 anos de idade 

Ano de escolaridade Nº de alunos  
por turma 

Idade 

6º, 7º, 8º e 9º anos 40 Idade 
compreendida 
entre 11 e 14 
anos 

Tabela 2: Anos iniciais: do 1º ao 5º ano – educandos de 06 a 10 anos de 
idade. 
Fonte: SME (2009, p. 12). 

 

 

Conforme podemos observar, o próprio sistema de educação condiciona a 

escola a desacreditar nas possibilidades de desenvolvimento e aprendizagem dos 

alunos, uma vez que esta é obrigada a matricular um número x de alunos, mesmo 

sabendo da inviabilização da oferta de um atendimento educativo com qualidade 

social.  

É necessário que se trabalhe pautado na realidade e na garantia da qualidade 

da oferta dos serviços. A escola, juntamente com a Secretaria Municipal de 

Educação, precisa buscar alternativas capazes de atender a todos que a procuram, 



de acordo com suas necessidades, uma vez que, de acordo com Gentili (2002, p. 

176), 

 

 

[...] em uma sociedade plenamente democrática, não pode existir 
contradição entre o acesso à escola e o tipo de serviço por ela 
proporcionado. Assim como não há democratização sem igualdade no 
acesso, tampouco haverá sem igualdade na qualidade recebida por todos 
os cidadãos [...]. 

 

 

É preciso despertar a compreensão na sociedade como um todo, que 

estamos falando de pessoas, que, portanto, têm direitos sociais e esses direitos 

precisam ser respeitados e concretizados na prática. Entendemos que o sistema de 

educação, da forma como impõe suas orientações, não vem atendendo aos 

interesses da população, pois não conduz a uma efetiva educação de qualidade 

social.  

A busca pela educação de qualidade faz parte da luta atual, pois até a década 

de 1980, “[...] a demanda pela ampliação de vagas era muito mais forte do que a 

reflexão sobre a forma que deveria assumir o processo educativo e as condições 

necessárias para a oferta de um ensino de qualidade” (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2005, 

p. 7). 

Assim, com o crescente acesso dos alunos ao ensino básico, surgiu o 

problema da qualidade em uma configuração inteiramente nova. Trata-se da 

geração de discussões acerca da qualidade como um direito daqueles que já estão 

na escola (BEISIEGEL apud OLIVEIRA; ARAÚJO, 2005). 

A escola, em meio a esse jogo de interesses, precisa discutir e definir qual o 

seu papel na formação dos sujeitos, bem como reconhecer que a diferença é natural 

do ser humano. Assim, independente de apresentar deficiência, os alunos que 

compõem as turmas apresentarão diferenças e, também, mais ou menos interesse 

em determinadas áreas. Diante desse contexto, os profissionais têm o compromisso 

de estar preparados para atuar frente a esses desafios.  

Analisando a história da educação, percebemos que, durante muito tempo, 

familiares e profissionais lutaram para garantir o acesso das pessoas com 

deficiência à escola regular. Atualmente, observamos que esse objetivo foi 

alcançado por muitos – embora não numa proporção desejável.  



Diante disso, precisamos assegurar a qualidade do serviço educacional que 

lhes é oferecido, promovendo a participação ativa e interação desses educandos 

com o conhecimento e com o meio. Enquanto a escola não entender que só a 

matrícula é insuficiente para atuar na perspectiva inclusiva, estará negando aos 

mesmos a igualdade de oportunidades.  

Acerca do número de alunos por sala, a gestora situa, ainda, que a escola 

cumpre  

 

 

[...] a orientação prevista na legislação, que diz que para cada dois alunos 
com deficiência deve ter na turma apenas 25 alunos. Sendo apenas um, o 
número de alunos é normal (35). No caso de Roberto, é que a síndrome de 
Down, segundo encontro oferecido pela Secretaria do Município, não é 
considerada deficiência. Mesmo assim, tomamos a decisão de deixar a 
turma com 33 alunos (Gelsa). 

 

 

Essa afirmação não condiz com as orientações da Política Nacional de 

Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, documento elaborado 

pelo Grupo de Trabalho nomeado pela Portaria Ministerial nº 555, de 5 de junho de 

2007, prorrogada pela Portaria n. 948, de 09 de outubro de 2007, em que 

  

 

considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de 
longo prazo, de natureza física, mental ou sensorial que, em interação com 
diversas barreiras, podem ter restringida sua participação plena e efetiva na 
escola e na sociedade (2007, p. 9). 

 

 

Nessa perspectiva, o aluno com síndrome de Down apresenta uma situação 

caracterizada por uma “[...] condição decorrente de alteração no cromossomo 

autossômico de número 21 [...]” (MARTINS, 2008, p. 43), que traz como 

consequência características físicas marcantes e implicações, tanto para o 

desenvolvimento fisiológico, quanto para a aprendizagem (MEC, 2009). Apresenta, 

portanto, comprometimento intelectual, coadunando-se com a definição de 

deficiência apresentada pela Política Nacional de Educação Especial do MEC.  

Nesse sentido, observamos uma compreensão errônea acerca da síndrome 

de Down. De uma maneira geral, os educadores expressam falta de clareza nos 



depoimentos sobre os tipos de deficiência existentes, em especial, em relação aos 

educandos que apresentam deficiência intelectual. Isto bem evidencia – entre outros 

aspectos – a necessidade de um maior investimento, tanto inicial, como contínuo, na 

formação dos profissionais de educação.  

 

 

5.2 CONCEPÇÃO DE INCLUSÃO ESCOLAR: A ÓTICA DA GESTORA, DAS 

COORDENADORAS E PROFESSORAS 

 

 

Inúmeros são os desafios à inclusão escolar de pessoas com deficiência 

intelectual. É importante destacarmos que entendemos inclusão como acesso e 

permanência efetiva desses alunos em escolas regulares, como sujeitos 

aprendentes e não como meros representantes quantitativos de matrícula, ou como 

mais um aluno inserido na sala de aula. Ao nos referirmos à inclusão, remetemo-nos 

à sua interação com os pares, participando ativamente e vivenciando situações de 

aprendizagens (CARVALHO, 2000).  

Por acreditarmos que o conhecimento acerca do que se propõe a inclusão 

favorece o fazer educativo, com compromisso e segurança, indagamos aos 

pesquisados sobre a concepção que têm dessa proposta. Segundo relato da 

coordenadora, 

 

 

É quando a gente inclui aquelas pessoas que estão fora do contexto 
escolar, mesmo que não sejam portador de necessidade especial. Mas é 
uma inclusão, não deixa de ser uma inclusão, ele tá fora da escola, então, a 
gente ... (Tércia) 

 

 

Conforme situa a entrevistada, a inclusão se refere ao acolhimento de todas 

as crianças, jovens e adultos que estão à margem da escola e da sociedade, 

independente das condições apresentadas. Tal afirmação está coerente com o 

princípio fundamental da Declaração de Salamanca, a qual preconiza que as 

escolas devem 

 



[...] acolher todas as crianças, independentente de suas condições físicas, 
intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Devem acolher 
crianças com deficiência e crianças bem dotadas; crianças que vivem nas 
ruas e que trabalham; crianças de populações distantes ou nômades; 
crianças de minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de outros 
grupos ou zonas desfavorecidos ou marginalizados (1994, p. 17).  

 

 

É importante os profissionais perceberem que existem os alunos que podem 

requerer uma atenção mais direcionada, em função de uma deficiência, e alguns 

alunos, que, em algum momento da sua vida escolar, podem apresentar uma 

necessidade específica que pode ser decorrente de vários fatores, como destaca 

Mantoan (2003, p. 27), ao afirmar que 

 

 

são marginalizados pelo insucesso, por privações constantes e pela baixa 
auto-estima resultante da exclusão escolar e da social – alunos que são 
vítimas de seus pais, de seus professores e, sobretudo, das condições de 
pobreza em que vivem, em todos os seus sentidos. 

 

 

Diante de todos os entraves que marcam a educação brasileira, ressaltamos 

a urgência da escola oferecer um atendimento adequado a esses alunos, 

independente das suas especificidades, com vistas a promover condições para um 

desenvolvimento satisfatório, considerando suas limitações e possibilidades. A 

respeito dessa questão, a professora Valquíria situou que inclusão escolar é: 

 

  

[...] você, realmente, dar todas as condições, não só de acesso, que hoje 
esse acesso já existe, mas seria dar condições de existir o acesso e a 
permanência dessa criança na escola. O acesso já existe, mas a criança 
entra, mas não tem aquela assistência que ela, realmente, precisa. Então, 
inclusão seria isso, é ter toda a condição de dar o acesso à criança e, 
também, a permanência dela. Ter condições de fornecer tudo aquilo que ela 
precisa para ter um desenvolvimento, pra ser trabalhada a potencialidade 
dela. 

 

 

De fato, o acesso vem gradativamente crescendo, mas, embora cada vez 

mais os alunos com deficiência cheguem à escola, ainda não observamos nela um 

comprometimento efetivo com a reestruturação do ensino, no sentido de oferecer 



condições favoráveis à aquisição do saber por parte desses educandos e de todos 

os que nela são inseridos.  

Embora os princípios inclusivos venham sendo discutidos intensamente, 

desde meados da década de 1990, ainda há – reforçamos mais uma vez – na 

prática, o predomínio do paradigma da integração, em que se transfere para os 

alunos a responsabilidade de adaptação à escola e ao seu modelo de ensino.  

Frente a esse modelo, alguns alunos “[...] rejeitam propostas 

descontextualizadas de trabalho escolar, sem sentido e atrativos intelectuais: eles 

protestam, a seu modo, contra um ensino que não os desafia e não atende às suas 

motivações e aos seus interesses pessoais” (MANTOAN, 2003, p. 75), gerando 

indisciplina, desinteresse e dificuldades de aprendizagem acentuadas. Assim, a 

escola culpabiliza o aluno pela falta de interesse em aprender e se insenta da 

responsabilidade social. 

Segundo Oliveira (2004, p. 66), “a estrutura desse processo de integração é 

denominado de ‘sistema de cascata’, significando que todos seguem o mesmo fluxo 

das águas”, e, por sua vez “[...] deve favorecer o ‘ambiente o menos restritivo 

possível’, oferecendo ao aluno, em todas as etapas de integração, a possibilidade de 

transitar no sistema, de classe regular ao ensino especial” (MANTOAN apud 

OLIVEIRA, 2004, p. 66), o que em geral não acontece.  

Dessa forma, os alunos com deficiência são inseridos na escola, mas esta 

não implementa ações capazes de promover a sua participação efetiva. Na 

realidade, são oferecidas a eles as mesmas oportunidades de acesso, de maneira 

que os alunos é quem devem se ajustar ao modelo de ensino.  

Caso não se adequem, é comum que cheguem ao fracasso escolar, nela 

permanecendo sem evolução no processo de aprendizagem, num eterno “faz-de-

conta” ou desistindo de permanecer na escola, sendo encaminhados a instituições 

especializadas. Seguindo esse parâmetro educacional, a gestora situa que inclusão 

é  

 

 

[...] o acolhimento na escola regular de alunos portadores de necessidades 
especiais, sendo recebidos iguais aos ditos normais, sem discriminação, 
dando as mesmas oportunidades. É válida, mas é preciso mais apoio dos 
especialistas. Era para a escola ter vínculos com instituições que dessem 
apoio. Alguns profissionais se sentem inseguros, pois tem momentos que a 
gente não sabe como fazer (Gelsa).  



Nessa mesma perspectiva, a coordenadora destaca que inclusão educacional 

se trata da  

 

 

[...] oportunidade de direitos iguais para todos, que eles tenham o acesso à 
escola e que se tente, pelo menos, dar uma igualdade de trabalho. Que 
realmente, ao nível do que está ocorrendo não acontece, não é a realidade 
(Suzana).  

 

 

Ao se remeter à inclusão, as referidas profissionais afirmam, respectivamente, 

a necessidade de apoio à implementação do processo inclusivo, bem como a não 

concretização deste, no contexto escolar, em discussão. 

Chama a nossa atenção, também, a referência à igualdade. Isso porque esse 

termo deve ser pensado, no que diz respeito à igualdade de oportunidades de 

acesso ao conhecimento e de permanência, com qualidade, na escola, sendo 

necessário assegurar todas as formas para um envolvimento efetivo desses alunos 

no processo de ensino-aprendizagem. 

A referência à “igualdade de oportunidades” pelas duas profissionais pode 

soar como oferecer um ensino igual para todos, envolvendo a mesma metodologia, 

assim como atividades e avaliações padronizadas, num mesmo nível, quando, na 

realidade, as pessoas aprendem de formas e em ritmos diferentes. Considerando 

essas formas e ritmos diferenciados de aprender, qualquer aluno, independente de 

apresentar uma necessidade específica, precisa de uma metodologia diversificada 

que valorize as suas potencialidades e torne o aprender um momento prazeroso. 

Nessa perspectiva, em relação à discriminação, a Convenção da Guatemala 

(1999) defende o princípio da não discriminação, pautado em “tratar igualmente os 

iguais e desigualmente os desiguais”, de maneira que as diferenciações, com base 

na deficiência, apenas são admitidas “com o propósito de se permitir o acesso ao 

direito, e não para negar o exercício dele” (CONVENÇÃO DA GUATEMALA18, 

1999).    

                                                 
18 Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 
Pessoas Portadoras de Deficiência, realizada em 28 de maio de 1999, na Guatemala. No Brasil, seu 
texto, foi aprovado pelo Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo n. 198, de 13 de junho 
de 200l, entrando em vigor, em 14 de setembro de 2001, nos termos do parágrafo 3, de seu artigo 
VIII. 



Nesse sentido, a diferenciação é válida, desde que seja com o intuito de 

assegurar a participação efetiva dos alunos no processo educativo, visando fazê-los 

avançar na construção do conhecimento, em seu ritmo próprio. Em outras palavras, 

importa que os seus direitos sejam compreendidos e respeitados, sendo, portanto, 

buscadas alternativas para que avancem no seu processo de aprendizagem, o 

máximo possível, considerando suas condições e potencialidades. 

Atuar nessa perspectiva exige dos profissionais envolvidos no processo o 

aperfeiçoamento das suas práticas, como salienta a professora Deise, ao situar sua 

concepção acerca da inclusão:  

 

 

É ficar [os alunos com deficiência] incluídos no meio dos normais. Eu acho 
que pra se incluir a gente precisa mais de uma preparação, porque quando 
a gente tá bem preparado sabe como trabalhar melhor (Deise). 

 

 

Contudo, vale salientarmos que, diante do cenário educacional atual, a 

preparação dos profissionais é necessária, não só para promover respostas 

educativas aos alunos com deficiência, mas para atender aos alunos de uma forma 

geral. Como aborda Mantoan (2003, p. 46), a inclusão provoca mudanças, mas logo 

distorcemos o sentido destas “[...] reduzindo-a a um grupo de alunos (no caso as 

pessoas com deficiência), e continuamos a excluir tantos outros alunos [...]”.   

Esse contexto vem sendo agravado com a superlotação das turmas, o 

trabalho solitário do professor e, consequentemente, a insegurança e desmotivação. 

Com a ausência de um planejamento pensado a partir das necessidades dos alunos, 

a indisciplina se acentua e aumenta a resistência de mudanças no fazer pedagógico, 

mesmo que existam possibilidades de êxito, redução ou até mesmo superação das 

dificuldades. Os profissionais são condicionados ao pessimismo e ao comodismo, 

esquecendo do seu papel social na formação dos indivíduos (CARVALHO, 2008).  

 

 

 

 

 



5.3 PERCEPÇÃO ACERCA DO PROCESSO DE INCLUSÃO DESENVOLVIDO NA 

ESCOLA 

 

 

Compreender o sentido da inclusão é importante para podermos avaliar se 

esta vem ocorrendo na prática. O conhecimento da proposta de inclusão, atrelada à 

compreensão do direito das pessoas com deficiência à educação, favorece a busca 

e a implementação de ações educacionais capazes de promover o acesso, a 

permanência e a participação do educando no processo de ensino-aprendizagem. 

Corroborando com a concepção de inclusão expressa, a gestora percebe, no 

processo de inclusão ora desenvolvido, 

 

 

[...] uma progressão. Existem alguns problemas, pois alguns pais não dão 
um certo acompanhamento. Por ex: tem um aluno com deficiência mental 
que, às vezes, não toma o remédio e acaba desestruturando a rotina diária 
da escola, então, temos que chamar os pais e orientá-los (Gelsa).  

  

 

A partir dessa ótica, embora a profissional situe a ocorrência de um avanço no 

processo inclusivo, identificamos no seu depoimento uma visão individualista, que 

centra os problemas existentes nas condições pessoais do aluno e na ação familiar, 

evidenciando, ainda, algumas características do modelo integracionista.  

É importante conhecer e considerar as especificidades do alunado, assim 

como empreender um acompanhamento adequado, a fim de atender às suas 

necessidades. Porém, não podemos centrar a justificativa da falta de êxito escolar 

nas características específicas apresentadas pelos educandos e esquecer a 

reestruturação necessária, que compete à escola, para propiciar a esses alunos um 

ambiente favorável à sua aprendizagem. 

Vale a pena chamar atenção, ainda, para a importância da parceria entre a 

Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde, no intuito de firmar um compromisso 

com o investimento em centros de atendimento especializado, tendo em vista que a 

disponibilidade atual não comporta a demanda. Sabemos que questões específicas 

que interferem no processo de aprendizagem de algumas crianças não dependem 



exclusivamente da intervenção dos professores, mas da ação conjunta de diversos 

profissionais para a realização de um encaminhamento adequado e efetivo.    

Diante desse contexto, é importante salientarmos que nem todo indivíduo com 

deficiência intelectual está fadado a ingerir medicamentos para se manter saudável 

e sociável. O uso de medicamentos é necessário caso apresente algum problema de 

saúde, que requeira um controle mais contínuo.  

Além disso, cabe-nos ressaltar a relação que pode ou não existir entre 

“deficiência” e “doença”. O fato de uma pessoa apresentar uma deficiência não 

significa que seja uma pessoa doente, salvo algumas exceções. Existem 

deficiências que são originadas a partir de uma doença (ex. meningite). Ao passar a 

fase da doença o indivíduo pode adquirir uma deficiência, mas, mesmo assim, pode 

gozar (ou não) de boa saúde (RIBAS, 2003).    

A coordenadora Suzana, porém, vai mais além, situando que as dificuldades 

perpassam por diversos setores, envolvendo: a falta de efetivação das políticas 

públicas de inclusão, pois são defendidas na legislação e não são cumpridas na 

prática escolar; investimento insatisfatório na formação inicial e continuada dos 

professores; falta de apoio ao professor que recebe alunos com deficiência, entre 

outros aspectos. Percebe, pois, o processo de inclusão, na escola, como:   

 

 

Muito precário, porque falta o apoio, falta o respeito às leis, né? Porque as 
salas, por exemplo, deveriam conter 25 alunos, nós não temos, tentamos, 
mas devido à necessidade, [...] e à pressão, acaba sempre ultrapassando. 
Se bem que o caso mais grave é a sala onde Roberto está, que deveria 
estar com 25 e está com 33. Mas as outras salas estão até equiparadas, 
passam uns dois ou três alunos. Mas, é sempre assim, com dificuldades, 
pra gente garantir isso aí, que é o mínimo que poderia ser oferecido ao 
professor. A questão do apoio, ainda falta, que o curso, por exemplo, não foi 
direcionado para os professores, que são os principais envolvidos, mas foi 
direcionado para coordenadores para que eles repassem. Mas, na prática, 
isso, no âmbito da escola, dentro dos planejamentos, por mais que a gente 
faça, deixa muito a desejar (Suzana). 

 

 

Embora as discussões acerca da proposta inclusiva venham se 

intensificando, nos últimos anos, e algumas escolas venham caminhando em busca 

da sua concretização, em outras realidades ainda se trata de uma utopia, porque 

nem mesmo o direito à educação de todos é algo reconhecido. Citamos o direito, 



devido ao fato desse, por si só, já assegurar a participação dos alunos, 

independente das suas condições, no processo de ensino-aprendizagem. 

Por isso, concordamos com Mantoan (2003), quando destaca que os 

caminhos propostos pelas políticas de educação insistem em “apagar incêndios”, 

uma vez que não questionam a produção da diferença nas escolas e mantém um 

distanciamento do que realmente promove a exclusão escolar.   

Podemos perceber, mais uma vez, que há uma barreira imensa entre o que 

está escrito e o que é praticado no cotidiano escolar. Quando a coordenadora 

Suzana faz referência ao curso de aperfeiçoamento, se remete ao Programa 

Educação Inclusiva: direito à diversidade, que vem sendo desenvolvido pelo MEC 

desde 2003, com o objetivo de promover  

 

 

[...] a formação continuada de gestores e educadores das redes estaduais e 
municipais de ensino para que sejam capazes de oferecer educação 
especial na perspectiva da educação inclusiva. O objetivo é que as redes 
atendam com qualidade e incluam nas classes comuns do ensino regular os 
alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação (BRASIL, 2009). 

 

 

O curso de formação, com duração de 40 horas, é oferecido somente aos 

gestores e coordenadores pedagógicos, os quais são chamados de multiplicadores, 

uma vez que, ao serem formados, têm a missão de formar outros educadores, 

propagando esse conhecimento nas escolas onde atuam.  

Contudo, conforme podemos constatar, essa proposta multiplicadora nem 

sempre é efetivada de maneira adequada pelos profissionais que dela participam. 

Isto incita, mais uma vez, a solidão do fazer pedagógico, pois, diante da falta de 

orientação e de apoio, o professor se encontra sozinho com a responsabilidade de 

enfrentar e solucionar as dificuldades frente ao processo de ensino e aprendizagem 

dos alunos.  

Na sua fala, por sua vez, a coordenadora Tércia também se remete à 

formação do profissional de educação, em serviço, bem como ao papel do 

coordenador pedagógico frente a essa formação, colocando, ainda, a sua percepção 

diante do processo inclusivo, que vem ocorrendo na escola: 

 



Não só na escola, mas de uma maneira geral, na rede municipal, acho que 
na estadual, também. Até a gente, enquanto coordenador pedagógico, a 
gente pouco tem conhecimento. Então, a gente trabalha pela experiência; 
pela vivência, é que a gente vai conseguindo contornar a situação. [...]. 
E aí, a gente que trabalha dois expedientes, não tem [oportunidade de 
formação], que eles querem no contraturno, e aí no contraturno quando eles 
oferecem [cursos], querem sempre assim, que a gente vá no contraturno. 
Como? Eu não tenho outro contraturno, só se for de madrugada.  
O problema maior é esse, então, a gente tenta, a gente consegue fazer o 
trabalho da gente, mas pela vivência, pela experiência que a gente tem. E 
quando é um aluno que recebe um acompanhamento fora, facilita mais pra 
gente. Quando eles não recebem, aí dificulta mais. Porque a gente fica, às 
vezes, sem nenhuma alternativa pra direcionar (Tércia). 

 

 

O depoimento da coordenadora evidencia a real situação da escola frente às 

atuais exigências e limitações impostas pelo sistema educacional. Necessita-se de 

formação para receber os alunos com responsabilidade e espera-se que o 

profissional de educação disponha de tempo, em outro turno, para ser destinado ao 

seu aprimoramento profissional. Entretanto, esse tempo se torna um entrave, visto 

que não se trabalha em regime de dedicação exclusiva e, comumente, para 

sobreviver, o profissional precisa atuar no(s) outro(s) turno(s). 

Isso aponta para a urgência na busca de alternativas de formação continuada, 

compatíveis com a realidade escolar. Atuar na perspectiva inclusiva exige – entre 

outros aspectos – investimento na formação, mas é preciso criar condições reais 

para sua efetivação. Caso contrário permanecerá o discurso da falta de preparação 

dos profissionais em serviço, devido à incompatibilidade existente entre a oferta de 

cursos e a sua participação nos mesmos. 

Remetemo-nos, ainda, a um repensar da vivência profissional do coordenador 

pedagógico, em função de fazer parte das suas ações o investimento na formação, 

em serviço, dos professores, considerando que a escola é o espaço para 

problematizar seu cotidiano, interrogá-lo e transformá-lo, modificando a própria 

escola e a si próprio.  

Essa ação promove o exercício constante e sistemático de compartilhamento 

entre professores e coordenadores das suas idéias, sentimentos e práticas, 

constituindo-se em um dos pontos-chave do aprimoramento em serviço, visto que se 

trata de um trabalho realizado com base nas experiências concretas, nos problemas 

reais, nas situações cotidianas, que desequilibram o fazer pedagógico nas salas de 

aula (MANTOAN, 2003).  



Dessa forma, o coordenador pedagógico é capaz de contribuir com as 

mudanças na escola e direcionar o trabalho pedagógico, com segurança e 

comprometimento, frente às especificidades dos alunos. Em face disso, vale 

lembrarmos que o atendimento especializado, quando adequadamente ofertado, é 

importante, pois propicia elementos para que o indivíduo tenha um melhor 

desenvolvimento, porém, ele não substitui o trabalho pedagógico da escola. 

A falta de um trabalho articulado constitui-se num fator determinante para o 

desencadeamento das questões abordadas na fala da professora Valquíria, quando 

destaca que 

 

 

A inclusão aqui na escola não existe, porque a tarefa é dada ao professor 
que está na sala, como se só aquele professor tivesse a obrigação de olhar 
pra essa criança.  
Até na questão do menino sair para tomar água, eu não consegui ninguém 
que dissesse: não se preocupe, quando ele sair eu vou ficar de longe 
olhando. Então, comecei a agir de uma forma que eu não concordo, mas eu 
não vi outra alternativa, senão estar sempre mandando um aluno ir com ele. 
Então, nem a autonomia dele a gente consegue trabalhar, enquanto a 
escola não perceber que esse aluno é da escola, que todos têm obrigação 
com ele, de ajudar a ele a estar aqui, a se sentir parte da escola, a inclusão 
não existe.  
Eu acho que é até por isso que essas crianças, normalmente, se apegam 
muito ao professor da sala, porque realmente elas percebem que o único 
responsável por ela, a única pessoa que dá atenção a ela é o professor da 
sala. O restante, ninguém quer nem se envolver, porque acha que a 
obrigação é só do professor (Valquíria). 

 

 

É expressa, portanto, a necessidade de articulação entre as diversas áreas e 

entre os diversos profissionais atuantes na comunidade escolar, de forma a serem 

capazes de delinear o trabalho pedagógico de maneira colaborativa e eficaz.  

Corrobora, portanto, com a idéia de que, quando não há o envolvimento da 

escola no processo inclusivo, os profissionais atuam de forma isolada. Por exemplo, 

não se voltam para refletir sobre a possibilidade de que o aluno “X”, hoje na sua 

classe, pode ser, no ano seguinte, aluno da professora Rosa19 e, dessa forma, não é 

concebível que a professora Rosa se mantenha à margem das especificidades 

apresentadas pelo referido aluno, atualmente.  

Nesse sentido, também nos referimos aos demais profissionais que, de 

alguma forma ou em algum momento da sua vida escolar, irão interagir com esse 
                                                 
19

 Nome fictício atribuído a um sujeito fictício, a fim de melhor exemplificar a situação educativa.  



aluno. É importante, pois, que compartilhem dos mesmos princípios orientadores do 

trabalho pedagógico.  

A legislação está posta, sendo necessário o seu cumprimento. Nesta 

perspectiva, cada profissional é responsável direto pela sua concretização e pelo 

acompanhamento das orientações educacionais. Como situa Martins (2008, p. 13), 

construir escolas inclusivas demanda  

 

 

trabalhar com toda a comunidade, do porteiro ao diretor, envolvendo 
também neste contexto os pais e os colegas, mas centrando-se – de forma 
especial – no professor, figura imprescindível na condução deste processo, 
que, portanto, precisa ser cada vez mais valorizada, preparada e apoiada.  

 

 

A escola, por sua vez, precisa assegurar um planejamento capaz de propiciar 

a discussão e aprofundamento acerca das especificidades e necessidades dos 

alunos em geral e, neste contexto, estão inseridos os que apresentam deficiência, a 

fim de compartilhar estratégias e alternativas educativas capazes de favorecer o seu 

desenvolvimento, com qualidade, no processo de ensino-aprendizagem.  

Quanto ao processo de inclusão dos alunos com deficiência, que foram alvo 

de nossa pesquisa, podemos verificar, segundo a coordenadora, que o 

 

 

[...] o processo de Roberto continua do mesmo jeito, não teve evolução, é 
aquela coisa dele está ali presente, mas o atendimento mesmo, em nível de 
aprendizagem, de socialização, ele oscila muito [...]. 
Tem época, até mesmo, a questão só de hábitos, têm períodos que ele está 
participando, interagindo, tudo sob controle. Tem época que foge totalmente 
ao controle e ele está faltando demais.  
Sempre a gente busca um contato através da irmã. Aí vem, a justificativa é 
essa, alega que é o atendimento, mas ela não tá me trazendo nada para 
comprovar que, realmente, ele está tendo esse atendimento (Suzana). 
 

 

Esse caso que é apontado pela entrevistada evidencia, praticamente, a mera 

inserção física do aluno, de maneira que nem aspectos voltados para a sua 

socialização são contemplados. No cotidiano escolar o aluno permanece dentro de 

um quadro oscilante de comportamento, sem conseguir avançar nos âmbitos 



educativo e social. E permanece na classe regular, portanto, apenas em decorrência 

de uma exigência legal, que obriga a escola a matriculá-lo e a mantê-lo como aluno.  

Assim, frequenta a escola, mesmo sem esta implementar alternativas 

capazes de estimular a sua participação efetiva, no processo de ensino e 

aprendizagem. Diante disso, a professora Valquíria considera   

 

 
[...] que ele [o processo de inclusão] tem que avançar muito ainda. Eu 
percebo até que, quando a gente tá conversando, que muita gente até 
ignora o que acontece, [ou seja] a presença dele aqui na escola. Sabe que 
ele existe, mas, geralmente, só quem já foi professora dele é que sabe dizer 
alguma coisa.  Normalmente, só comentam a parte negativa, alguma coisa 
que ele fez, [que] tirou a roupa, mas, não vejo ninguém comentar os 
avanços dele. Só quem acompanha mais de perto diz alguma coisa, mas a 
maioria, não comenta nada do processo dele de socialização (Valquíria).    
 

 

O processo de inclusão, portanto, precisa avançar no sentido real da 

proposta. É imprescindível que esta seja discutida e implementada, de fato. Para 

isso, novamente nos detemos num fator tido como determinante, relativo ao 

envolvimento dos profissionais atuantes na instituição escolar. É fundamental a 

sintonia do coletivo escolar, tendo em vista ser a inclusão uma proposta da escola, 

enquanto instituição formadora de cidadãos capazes de intervir e de transformar o 

meio em que vivem.  

Esse processo, referente aos alunos com deficiência intelectual, é visto pela 

coordenadora como algo positivo, ao afirmar:   

 

 

Eu acredito que é benéfico. É ruim quando eles ficam com história de 
apelido, quando ficam ali em cima soltando piadinhas e, apesar da turma 
ser meio irrequieta, ele [Paulo] não é rejeitado, ele é bem aceito (Tércia). 
 

 

De fato, quando o contexto não favorece o processo de inclusão surgem 

rótulos e atitudes preconceituosas, que comprometem a aprendizagem e a 

socialização do educando. Contudo, entendemos que as crianças, por si só, não 

rejeitam outra criança por apresentar uma deficiência. Isso ocorre, geralmente, 

quando há a intervenção do adulto, que, por sua vez, com suas crenças e opiniões 

formadas, interfere no processo de interação entre os pares. 



A professora Dulce ressalta particularidades do processo de inclusão do aluno 

Paulo, considerando:  

 

 
Eu acho válido para Paulo, porque ele, no meio dos outros, ele não tá 
sabendo ler, mas é sabido, responde às atividades dele, olhando pela do 
colega e dá tudo certo. Ele identifica as palavras, não sabe ler, mas sabe 
identificar as palavras. Ele sabe completar as coisas só em olhar.  
Eu passo atividade que dê pra ele tirar a palavra e ele consegue. Tem a 
letra linda, desenha, está conhecendo todas as letras. 
Ontem, eu chamei ele pra ler, ele já sabe formar famílias. Ontem, eu 
trabalhei a letra ‘s’, aí ele soube dizer o que é ‘sa’, ‘se’, ‘si’, ‘so’, ‘su’. Sabe 
identificar bem direitinho. Eu pedi pra ele identificar a família do ‘n’: ‘na’, ‘ne’, 
‘ni’, ‘no’, ‘nu’ nas palavras e ele soube circular tudinho, soube identificar. 
Ele é bem integrado e ainda acompanha o outro [Gabriel20], diz que vai 
pastorar o outro pra ninguém mexer com ele. 

 

 

Seu depoimento evidenciou aspectos significativos para compreendermos a 

real situação de Paulo. Na aprendizagem, remete-se à importância da mediação do 

outro no processo de aprendizagem. É possível verificar, ainda, que é perceptível 

para a professora que o aluno responde olhando pelo caderno do colega. Então, nos 

questionamos: até que ponto essa ‘colaboração’ é saudável ou se falta a intervenção 

de um adulto para orientar essas crianças quanto à maneira de melhor ajudar o 

outro, nessa relação com o conhecimento. 

Dessa forma, compreendemos que a professora verifica a cópia das 

atividades feita pelo aluno, como uma forma de participação legítima, de maneira 

que entende, no que diz respeito à aprendizagem, que essa vem ocorrendo 

satisfatoriamente. Contudo, consideramos que se trata de uma situação de faz-de-

conta que a criança aprende e nos questionamos quanto a real concepção de 

aprendizagem. Segundo Oliveira (1993, p. 57), aprendizado ou aprendizagem é  

 

  

[...] o processo pelo qual o indivíduo adquire informações, habilidades, 
atitudes, valores, etc. a partir de seu contato com a realidade, o meio 
ambiente, as outras pessoas. [...] Em Vygotsky, justamente por sua ênfase 
nos processos sócio-históricos, a idéia de aprendizado inclui a 
interdependência dos indivíduos envolvidos no processo. 

 

 

                                                 
20 Nome fictício atribuído ao aluno do 2° ano do Ensino Fundamental, que apresenta transtorno da 
fala. 



Como podemos constatar, aprendizagem significa adquirir informações, 

habilidades, entre outros aspectos, a partir da interação social. Isso quer dizer que o 

sujeito, na escola, deverá dispor de um ambiente propício para sistematizar o 

conhecimento, de forma que esse processo pode ocorrer sob a orientação de um 

adulto ou em colaboração com os pares mais experientes. 

Com isso, mesmo considerando que a deficiência apresentada por Paulo traz 

como consequência um comprometimento no aspecto cognitivo, podemos situar que 

isto não determina que seu intelecto é estável. Seu desenvolvimento será afetado 

caso não haja situações favoráveis à sua aprendizagem, conforme reflete Oliveira, 

quando nos fala acerca de um indivíduo que  

 

 

[...] vive num grupo cultural isolado que não dispõe de um sistema de 
escrita. Se continuar isolado nesse meio cultural que desconhece a escrita, 
esse indivíduo jamais será alfabetizado. Isto é, só o processo de 
aprendizado da leitura e da escrita (desencadeado num determinado 
ambiente sócio-cultural onde isso seja possível) é que poderia despertar os 
processos de desenvolvimento internos do indivíduo que permitiam a 
aquisição da leitura e da escrita. [...] podemos supor que se esse indivíduo, 
por alguma razão, deixasse seu grupo de origem e passasse a viver num 
ambiente letrado, poderia ser submetido a um processo de alfabetização e 
seu desenvolvimento seria alterado (1993, p. 56).  

 

 

Isso evidencia que mesmo as pessoas consideradas normais precisam de 

estímulos para se desenvolver. Quantos às pessoas com deficiência intelectual, é 

importante frisarmos que, apesar das limitações, têm condições de se desenvolver e 

aprender. Portanto, é preciso investir através de estímulos adequados e respeitar 

seu ritmo próprio. Em outras palavras, elas aprendem, embora tenham uma maneira 

própria de construir o conhecimento, uma maneira mais lenta, e, nesse processo, o 

outro mais experiente é capaz de contribuir no momento de troca e auxiliá-las em 

atividades. Atividades essas que, amanhã, terá possibilidades de realizar sozinho.  

Para tanto, é importante que o profissional de ensino conheça as possíveis 

dificuldades, ocasionadas pela deficiência intelectual, a fim de buscar formas 

adequadas de intervenção. Lembrando sempre que esses aspectos não se 

apresentam de maneira padronizada, tendo em vista que as dificuldades variam de 

pessoa para pessoa e dependem muito das condições favoráveis (ou não) que lhes 

são oferecidas pelo meio.  



Trata-se, então, de um trabalho coletivo, em que os profissionais atuantes da 

escola sejam capazes de reconhecer as dificuldades, discutir formas de superação e 

caminhar em busca da transformação do modelo excludente de ensino atual, pois 

“não há inclusão se não houver transformação e não há inclusão plena se a 

transformação não for contínua, consciente e concreta” (LIMA, 2006, p. 65).   

 

 

5.3.1 A referência à inclusão escolar no projeto político-pedagógico 

 

 

Construir um trabalho educativo, a fim de que as necessidades dos alunos, 

sem distinção, sejam satisfeitas, requer uma mobilização da comunidade escolar, 

com vistas a pensar, discutir, definir e implementar ações que favoreçam a uma 

aprendizagem com qualidade social.  

Diante da urgência desse movimento de reestruturação escolar, destacamos 

o projeto político-pedagógico21 como elemento que “[...] define a identidade da 

escola e suas características específicas, o PPP é um texto com contexto e história, 

e não uma mera declaração de princípios genéricos estanques nunca revisados” 

(DE ROSSI, 2000, p. 12 ).    

Sendo um elemento articulador entre os fins e os meios, uma vez que ordena, 

realimenta e modifica todas as atividades no âmbito educacional, considerando os 

objetivos vigentes (DE ROSSI, 2000), questionamos aos investigados quanto à 

inserção da temática inclusão no projeto político-pedagógico da escola onde 

atuavam e como essa questão é abordada. Quanto a esse aspecto, a gestora 

destaca que o projeto político-pedagógico é 

 

 

[...] antigo e, no 2º semestre, vamos nos reunir para reformular. Inclusive 
nós temos alguns documentos sobre inclusão fornecidos pela Secretaria, 
que estão guardados pra gente pesquisar e acrescentar (Gelsa). 

                                                 
21 Atualmente, vem sendo denominado apenas de Projeto Pedagógico. No decorrer do trabalho, 
permanecemos utilizando PPP, devido concordarmos com Gonçalves; Abdulmassih (2001, p. 2), ao 
situar que esse tipo de documento as dimensões política e pedagógica: “[...] política porque traduz 
pensamento e ação: exprime uma visão de mundo, de sociedade, de educação, de profissional e de 
aluno que se deseja. Tomar decisões, fazer escolhas e executar ações são todos atos políticos. 
Pedagógica porque nela está a possibilidade de tornar real a intenção da escola, subsidiando e 
orientando a ação educativa no cumprimento de seus propósitos que, sem dúvida, passam 
primeiramente pela formação do ser humano: participativo, compromissado, crítico e criativo”. 



É importante registrar que faz parte das atribuições do gestor, acompanhar, 

avaliar e controlar a execução do PPP. Isso significa conhecimento aprofundado 

acerca das intenções e expectativas da escola frente à educação dos alunos, bem 

como direcionamento para alcançar os objetivos a que se propõe (LIBÂNEO, 2004). 

Assim, podemos perceber o pouco conhecimento da gestora sobre os 

princípios apontados no PPP, bem como das suas características, por considerá-lo 

antigo, quando, na realidade, um projeto de qualidade é “[...] construído 

continuamente, pois, como produto, é também processo, incorporando ambos numa 

interação possível” (VEIGA, 2003, p. 11). 

No período da pesquisa, a gestora estava no seu primeiro ano à frente da 

escola, contudo, já ocupara anteriormente a função de inspetora na própria 

instituição, portanto, deveria ter conhecimento da proposta pedagógica definida no 

PPP.  

Diante das informações que oferece sobre sua formação, podemos constatar 

que dispõe de qualificação para assumir a gestão da escola, haja vista que, além do 

curso de Pedagogia com habilitação em gestão escolar, teve acesso a outros 

cursos, que só vêm complementar e pautar suas ações educativas. 

Contudo, podemos inferir que, para assumir as funções de gestor com 

competência, não basta apenas formação inicial e continuada que contemplem a 

área, mas outras habilidades, conforme expressa Araújo (2008, p. 94), 

 

 

[...] é necessário que o gestor conheça profundamente o documento que 
orienta as ações no interior da escola, que seja um articulador político entre 
os diversos segmentos da comunidade escolar, que busque coordenar a 
escola de forma geral e conheça a política educacional nacional e local. 
Que disponha de conhecimento das diversas concepções de gestão, de 
espírito de liderança e capacidade de mobilizar a comunidade escolar com 
vistas à participação ativa e efetiva, além de conhecimento teórico e prático 
sobre gestão escolar.  

  

 

Trata-se de competências essenciais aos profissionais, que unem 

conhecimento, prática e habilidades que contribuem com a realização de uma 

gestão verdadeiramente democrática, bem como o estímulo a implementação do 

PPP, considerando o contexto da comunidade escolar.  



No processo de reconstrução do PPP, em destaque, faz-se necessário 

priorizar a discussão acerca das dificuldades presentes no fazer pedagógico, bem 

como visualizar soluções para o seu enfretamento. Quanto à literatura e aos 

documentos que abordam a temática da inclusão, ao invés de guardadas em 

armários e/ou gavetas, devem estar disponíveis para a reflexão prévia, a fim de 

subsidiar o direcionamento do trabalho pedagógico, de acordo com as necessidades 

do alunado. 

Nessa perspectiva, a coordenadora Tércia situa que o PPP não contempla as 

necessidades dos alunos com deficiência:  

 

 

[...] a gente está refazendo o PDE22 e uma das metas da gente é atualizar 
ele (PPP), porque ele está “caduco”. Ele ainda está nos ciclos, nos seriados 
e a gente vai sentar e é uma das metas da gente sentar, agora, pra 
contemplar a questão da inclusão, contemplar os anos, que agora é anos, 
uma série de ajustes que está precisando, de estatuto, de regimento ... 
Tudo isso está precisando ser atualizado. E eu não considero nem ele como 
um projeto político-pedagógico. É uma coisa que foi montada às pressas, 
pela necessidade, e acabou a gente, depois, não pegando pra atualizar.  
Então, uma das coisas que a gente vai fazer, agora, quando voltar no 
segundo semestre, são reuniões com cada segmento, pra gente atualizar o 
projeto político-pedagógico. 
Na época, a Secretaria de Educação também não nos deu orientação em 
relação a currículo. Ele nem está bem encaixado, essa questão do currículo, 
porque foi bem na época, em seguida, que a Secretaria começa a articular 
nos grupos, pra ver se montava, se determinava, né? A questão pra poder 
mandar para as escolas, então, ele não está contemplando isso aí, essa 
parte, por isso que eu digo não considero mais nem projeto o que tem aí. 
Está até como se fosse um plano de ação, alguma coisa assim, porque 
projeto mesmo, ele está muito a desejar (Tércia).  

 

 

Diante disso, podemos perceber que o PPP da escola é considerado antigo, 

tendo sido construído de maneira aligeirada, para atender às exigências da 

Secretaria Municipal de Educação, que, por sua vez, na visão da profissional, não 

ofereceu as orientações necessárias para que essa organização se processasse de 

forma coerente, tanto com a prática educacional vigente, como diante das 

necessidades da escola, em processo.   

Entendemos que os professores atuantes na escola têm capacidade e 

autonomia para construir a sua própria proposta pedagógica, não sendo necessário, 

portanto, a intervenção dos profissionais da educação vinculados à Secretaria 

                                                 
22

 Plano de Desenvolvimento da Escola 



Municipal de Educação, uma vez que esses têm, muitas vezes, a mesma formação 

dos que constituem a equipe escolar. Observamos, assim, que falta iniciativa por 

parte dos gestores em mobilizar a comunidade escolar na busca da participação 

ativa e efetiva na construção e reconstrução do PPP.  

A referida coordenadora destaca as lacunas presentes no PPP, que ela nem 

ao menos considera como proposta, e, talvez por isso, não busque implementá-lo. 

Mas vale lembrar que ela fez parte dessa construção e, enquanto co-participante do 

processo, tem poder e dever de contribuir com uma proposta que atenda aos 

anseios da comunidade escolar. 

Nesse sentido, é importante que todas as propostas delineadas no PPP 

sejam discutidas com a participação dos professores e dos demais segmentos da 

escola, a fim de que possam buscar estratégias e encaminhar as ações 

educacionais a partir de uma decisão coletiva, pois   

 

 

[...] é com a participação dos sujeitos envolvidos no processo democrático 
que pode ser possível um atendimento educacional qualificado para todos. 
Ou ainda, uma formação mais humana para permitir que as pessoas 
possam participar da vida social com mais criticidade e efetividade 
(ARAÚJO, 2008, p. 83). 

 

 

Os aspectos apontados vêm reforçar, ainda mais, que o PPP é um elemento 

dinâmico, que reflete as necessidades da escola em qualquer tempo. Não existe, 

portanto, projeto antigo ou atual, o que existe é um projeto em construção a partir da 

interação com o contexto. 

Assim, Veiga (2003, p. 11) enfatiza que o PPP da escola “[...] não visa 

simplesmente um rearranjo formal da escola, mas a uma qualidade em todo o 

processo vivido”. Trata-se de orientar o trabalho educativo, com vistas a satisfazer 

às necessidades dos alunos, considerando suas especificidades e promovendo 

avanços na aprendizagem. 

Frente à dinâmica escolar, o PPP deverá ser discutido e reformulado, 

permanentemente, considerando a demanda vigente. Assim, a fala da coordenadora 

destaca que  

 

 



[A partir da] leitura do PPP, identificou-se que não há nada que referenda a 
questão da presença desses alunos com necessidades especiais. Nosso 
PPP não cita, em nenhum momento, alunos com necessidades especiais 
(Suzana). 

 

 

Conforme situa, o PPP não se refere, de forma específica, aos alunos com 

deficiência. Entretanto, compreendemos que ele contempla as especificidades de 

todos os alunos, inclusive daqueles que apresentam formas e ritmos diferentes de 

aprender, visto que se propõe a: 

 

 

[...] trabalhar numa linha democrática tendo em vista atender uma prática 
educativa adequada às necessidades sociais, políticas, econômicas e 
culturais da realidade brasileira, que atenda também os interesses e as 
motivações dos alunos garantindo as aprendizagens essenciais para 
formação de cidadãos autônomos, críticos e participativos, capazes de 
interagir com competência, dignidade e responsabilidade na sociedade em 
que vivem (PPP, 2005, p. 7). 

 

 

Não há, portanto, uma interpretação dos princípios apontados no PPP, uma 

vez que, se a escola se pauta numa linha democrática, já procura assegurar o 

acesso ao conhecimento por parte de todos os alunos, inclusive daqueles que 

apresentam deficiência.  

Constatamos que os princípios estabelecidos no PPP estão em consonância 

com os princípios democráticos, tendo em vista se propor a: atender às 

necessidades dos alunos, aos seus interesses e motivações; garantir as 

aprendizagens essenciais para formar cidadãos autônomos, críticos e participativos, 

que sejam capazes de cooperar efetivamente na vida social.  

Para tanto, a fala da coordenadora nos remete a sua participação efetiva na 

construção do PPP, pois considerando que já está na escola há 11 anos, deveria ter 

um conhecimento pleno acerca do que se propõe a referida proposta pedagógica.  

Em função da sua vivência na escola, compreendemos, através de sua fala, a 

ausência de um conhecimento aprofundado do real significado desses princípios, 

além de sinalizar a não materialização do PPP. Pudemos constatar isso, a partir da 

análise do documento, que foi construído em 2005 e que, nesse período, o aluno 

com síndrome de Down já estava matriculado na escola, que até o período da nossa 

investigação não houve uma mobilização entre os profissionais, a fim de 



desenvolver um trabalho educativo que atendesse às suas necessidades, uma vez 

que faltou implementar o que está prescrito no PPP, mesmo com as suas limitações. 

No que diz respeito à professora Valquíria, esta situa que, ao procurar o PPP, 

foi informada que este 

 

 

[...] estava precisando ser reformulado, faz tempo que ninguém atualizava 
as informações. Mas, pelo que me falaram, com certeza não [contempla a 
inclusão de alunos com deficiência intelectual]. Eu não fico admirada, 
porque na maioria das escolas, se você analisar, não se encontra uma linha 
sequer que fale sobre essas crianças. 

 

 

Isso nos chama a atenção para o fato de que mesmo o profissional recém-

chegado à escola necessita estar a par do projeto, a fim de desenvolver um trabalho 

condizente com os seus pressupostos norteadores. Isso vale, também, para o 

projeto que está em reformulação, pois mesmo estando em processo de 

reconstrução, se constitui naquilo que a escola tem de concreto, no tocante à 

proposta pedagógica.  

Sob esse aspecto, a professora Deise expressa um distanciamento das 

propostas do PPP, como se fosse algo imposto, definido por outros e como se, no 

decorrer da prática pedagógica, não fosse possível ter conhecimento sobre o seu 

teor, tendo em vista a intensidade do trabalho docente, ao afirmar que:  

 

  

Esses projetos, agora, tudo assim, tudo vem pra contemplar. Pelo menos, 
na escola, tem aquele menino da manhã, tem esse, parece que tem até um 
que é surdo. Cada professor defende [que tem que ser inclusivo], mas, no 
dia-a-dia, a gente nem tem tempo de ver esses documentos. 

 

 

Como destaca a professora Deise, realmente, a proposta atual de educação 

está pautada em princípios inclusivos, com vistas a contemplar a aprendizagem de 

todos que buscam a escola, o que requer coerência na construção e implementação 

do PPP, na escola, para direcionar a prática educativa. A intervenção da referida 

professora, porém, evidencia o desconhecimento do PPP e a não participação no 

seu processo de construção. Isso também não se justifica diante do tempo em que 

atua na escola, ou seja, 22 anos.  



Consideramos que, se essa profissional não participou da construção do 

referido projeto, não teve oportunidade de discutir, sugerir, questionar aspectos 

relevantes e, de fato, se torna improvável que possa, na prática, implementá-lo.  Por 

isso, Veiga e Fonseca (2006, p. 57) ressaltam que  

 

 

Pensar o projeto político-pedagógico de uma escola é pensar a escola no 
conjunto e a sua função social. Se essa reflexão a respeito da escola for 
realizada, de forma participativa, por todas as pessoas nela envolvidas, 
certamente possibilitará a construção de um projeto de escola consistente e 
possível. 

 

 

Nessa perspectiva, a escola que parte da concepção de que a educação é um 

direito de todos que a procuram, independente das suas diferenças, dos ritmos e 

formas de aprendizagem, busca alternativas de delineamento da ação pedagógica, 

com vistas ao crescimento do educando, dentro das suas possibilidades. Um fator 

de suma importância nesse processo é o currículo, sobre o qual procuraremos 

discutir, na perspectiva da inclusão escolar.  

 

 

5.4 O CURRÍCULO: UMA ANÁLISE DAS CONCEPÇÕES 

 

 

O currículo é um caminho, não é um lugar. É construído no caminho, com 

base numa história que precisa ser contada. Assim, toda proposta contém uma 

aposta, evidenciando as crenças que a escola tem nas possibilidades dos alunos, 

apostando nas suas potencialidades e em seu avanço educacional. Toda proposta é 

situada, reflete o lugar de onde fala e os valores que a constituem, bem como as 

dificuldades que enfrenta, os problemas que precisam de ser superados e a direção 

que a orienta. Essa visão é a expressão de um desejo que aponta um caminho a 

construir (KRAMER, 2006).  

A partir da análise do PPP da escola, campo de pesquisa, podemos constatar 

a existência de diretrizes curriculares, definindo o currículo como elemento que 

engloba todas as atividades propostas pela escola. Nesse sentido, propõe a 



diversificação e flexibilidade, no intuito de motivar o aluno e atender ao seu nível de 

aprendizagem.  

Nesse contexto, expressa cuidado ao selecionar os conteúdos programáticos, 

numa sequência lógica e com significância, no intuito de permitir a formação de 

cidadãos conscientes, críticos e capazes de contribuir com a transformação da 

sociedade. Ressalta, ainda, que essa formação deve estar em consonância com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO, 2005).   

Para compreendermos a linha teórica que envolve o currículo vigente e 

orienta a prática pedagógica da escola, abordamos a concepção dos vários 

profissionais pesquisados que representam alguns segmentos (gestora, 

coordenadoras e professoras), acerca do currículo.  

Pudemos verificar, através das falas dos sujeitos, a polissemia do termo 

currículo, sendo evidenciado várias compreensões, bem como a influência de várias 

linhas teóricas. Portanto, percebem o currículo como:  

 

 

Toda a proposta que a gente pode ter em relação aos conteúdos, 
disciplinas, à necessidade do aluno e que deve estar de acordo com a 
realidade da clientela (Gelsa). 
 
[...] são as diretrizes do processo de ensino-aprendizagem da escola, as 
especificações concernentes a cada etapa de aprendizagem [...] (Suzana). 
 
Currículo, pra mim, nunca ficou muito claro, assim, mas, pelo menos quando 
a gente fez o da outra escola, a gente pensou em elaborar, em montar a 
questão dos conteúdos programáticos de uma série, de uma disciplina pra 
outra, e as ações, as atividades, a metodologia, tudo entra (Tércia). 
 
O currículo deve contemplar o que a escola entende, não só a questão dos 
conteúdos, mas as habilidades. Tudo o que a escola entende que é 
importante pra aquele aluno ser trabalhado, deve estar contemplado no 
currículo (Valquíria). 
 

 

As referências feitas pelos sujeitos pesquisados ao termo currículo refletem a 

complexidade dos significados que lhes são atribuídos. Com isso constatamos, tanto 

na fala da gestora, como das coordenadoras e da professora Valquíria, uma 

compreensão ampla do que propõe o currículo, constituindo-se como orientador da 

prática educativa, inclusive pelo delineamento das ações para atender às 

necessidades dos alunos. 



De fato, o currículo deve incorporar a realidade cultural de seus agentes e 

nortear o trabalho docente, a fim de atender às especificidades do alunado, tendo 

em vista que se “[...] é algo que se constrói, seus conteúdos e suas formas últimas 

não podem ser indiferentes aos contextos nos quais se configura” (SACRISTÀN, 

2000, p. 21). 

Destoando dos depoimentos dos outros segmentos e da outra professora, a 

professora Deise, ao situar: “são as disciplinas trabalhadas”, por sua vez, expressa 

uma visão de currículo tradicional, reduzindo-o a “um conjunto de disciplinas e de 

conteúdos a serem ‘passados’ aos alunos, ‘organizados numa grade curricular’” 

(LIBÂNEO, 2004, p. 174).  

Entretanto, o currículo supera os conteúdos escolares previstos nas 

disciplinas, uma vez que compreende: 

 

 

[...] o conjunto dos vários tipos de aprendizagens, aquelas exigidas pelo 
processo de escolarização, mas também aqueles valores, comportamentos, 
atitudes que se adquirem nas vivências cotidianas na comunidade, na 
interação entre professores, alunos, funcionários, nos jogos e no recreio e 
outras atividades concretas que acontecem na escola que denominamos 
ora currículo real ora currículo oculto (LIBÂNEO, 2004, p. 174).   

 

 

Constatamos, através das diretrizes curriculares, que o currículo deve estar 

em consonância com os PCN. Diante disso, indagamos a gestora e a uma 

coordenadora, quanto a sua percepção a respeito dessa orientação. A primeira 

expressou que, 

 

 

Com certeza o currículo deve estar em consonância com os PCN, nós 
temos os PCN na escola e nós vamos estabelecer critérios e metas para 
trabalhar em cima dos documentos (Gelsa). 
 

 

Essa fala nos preocupa, tendo em vista que esses documentos oficiais 

pautaram as diretrizes curriculares da escola, sem uma discussão crítica e 

consciente, com o fim de uma construção própria. Como o nome mesmo sugere, 

trata-se de parâmetros que se configuram em aspectos pedagógicos e curriculares 



gerais, com vistas a subsidiar a reflexão, discussão e tomada de decisões dos 

professores no interior das escolas. 

Percebemos que, embora os PCN tenham sido apresentados desde 1995, 

ainda há pouco conhecimento dos profissionais acerca da sua proposta, dificultando 

o desenvolvimento de uma análise crítica dos seus pressupostos com os 

professores em exercício na escola. Ao invés dos gestores e coordenadores serem 

estimulados a construir uma proposta com base na realidade da comunidade 

escolar, o que vemos é a motivação, por parte do sistema de ensino, para legitimar 

as ações dos PCN, conforme relata a coordenadora,  

 

 

Isso aí a gente colocou, só citou, se você prestou bem atenção direitinho, a 
gente só citou, porque era uma das coisas que eles apontavam muito que a 
gente colocasse. Porque muito ali também eram orientações que a gente 
pegava, em reuniões que tinha, a gente saía anotando, entendeu? Como 
montar o PPP, que no início era aquela ... né? Aí, a gente pegava, anotava 
e aí a gente foi encaixando alguma daquelas pontuações que eles davam 
de orientação pra gente e a gente encaixou, mas você vê que foi só uma ... 
não tem nada que dê embasamento pra gente ir mais adiante, você vê que 
com relação a currículo é uma coisa meio solta, não sei se você percebeu, é 
como se fosse ... né? É por isso que eu disse: ali, a gente não considera 
mais nem projeto político-pedagógico, entendeu? (Tércia). 

 

 

Dessa forma, tece considerações sobre o PPP e o currículo com informações 

evasivas, demonstrando claramente que não houve na escola, discussões coletivas 

sobre as diretrizes curriculares que propunham implementar, menos ainda sobre as 

implicações práticas dessas decisões na formação dos sujeitos. 

Para fins de orientação do trabalho pedagógico, diante da inclusão de alunos 

com deficiência, investigamos o conhecimento dos pesquisados, acerca das 

diretrizes curriculares expressas no PPP. Dessa maneira, a gestora explicita que: 

 

 

O PPP não direciona nada ainda de inclusão, embora a gente tenha todo o 
material que a gente vai estudar para introduzir. [O PPP] é tão antigo, que 
naquele tempo, eu acho, nem se falava ainda de inclusão. Nós estamos, 
aqui, não tem nem seis meses, e no início são muitas mudanças, estamos 
ainda naquela fase de arrumar a casa. A partir do próximo ano é que nós 
vamos começar, mesmo, a executar as nossas ações (Gelsa). 
 

 



Dessa maneira, a gestora torna a destacar que o PPP não contempla a 

inclusão de alunos com deficiência e como o currículo faz parte do projeto, 

naturalmente, também acredita que as diretrizes não orientam o trabalho educativo 

nessa perspectiva. 

Relaciona o período de construção do PPP (2005) com a falta de 

conhecimento acerca da inclusão, como forma de justificar a ausência de 

orientações pedagógicas capazes de promover a realização de uma prática 

consciente e comprometida com o desenvolvimento intelectual e social dos alunos. 

É importante destacarmos, porém, que a discussão sobre a inclusão escolar no Rio 

Grande do Norte começou a ser intensificada a partir do final da década de 1980, 

não justificando, portanto, que, até o presente momento, a escola tenha se mantido 

inerte às necessidades específicas dos alunos. 

O currículo é determinado pelo contexto e, pelo que podemos observar, é 

urgente a necessidade de discussão sobre as diretrizes curriculares definidas no 

PPP, bem como o encaminhamento de orientações mais claras e implementação de 

ações efetivas que contemplem os alunos com deficiência intelectual.  

Além disso, não há porque esperar um ano para concretizar direcionamentos, 

que foram definidos há três anos atrás. Sabemos que a construção curricular 

decorre de um processo, mas devemos considerar que, nesse contexto, já existem 

diretrizes capazes de orientar o trabalho pedagógico. É importante o 

compartilhamento dessas orientações com toda a equipe da escola, assim como o 

aprofundamento, com vistas a garantir uma intervenção consciente e comprometida 

com a formação dos alunos. 

A respeito do currículo, a coordenadora Tércia complementa, comentando as 

diretrizes curriculares, existentes no PPP:  

 

 

[...] não tem as orientações, não. Foi só ..., por isso que a gente vai sentar e 
direcionar. A gente não montou, até porque na Secretaria de Educação, na 
época, elas estavam sentando, direcionando os estudos com a gente pra 
montar, pra direcionar, pra dá uma, uma ... sabe? Não é uma coisa muito 
fácil não, é meio complexo, pois alguns autores dizem uma coisa, outros 
dizem outra. Mas, eu vejo por aí, até porque quando a gente sentou lá na 
outra escola pra fazer, a gente fechou assim, a gente deu uma lida em 
alguns artigos, alguns textos [sobre currículo]. Aí a gente direcionou assim, 
pegou os professores por disciplinas e saiu distribuindo aí. Apesar que aqui 
a gente não fez nada disso, não, que são as habilidades ... (Tércia). 

 



Compreendemos que houve, na realidade, a apresentação de um documento 

organizado para cumprir uma exigência formal da SME. Assim, não ocorreu a 

participação dos profissionais em exercício, mesmo a LDB 9.394/96 orientando que 

é competência dos docentes participar da construção do projeto pedagógico da 

escola. Faz-nos inferir, ainda, que aqueles profissionais que participaram – e 

permanecem atuando na referida escola – não tinham conhecimento real sobre as 

diretrizes que estavam delineando e qual a sua finalidade. 

Dessa forma, percebemos a expressão das dificuldades que permeiam o 

trabalho pedagógico e que acabam barrando as possibilidades de construção da sua 

identidade, por parte da comunidade escolar. Frente ao contexto, identificamos que 

essas dificuldades decorrem das lacunas deixadas na formação inicial e que, por 

ora, não são solucionadas na formação em serviço. Santos (2006, p. 161) confirma 

nossa inferência ao apresentar que as pesquisas, na área do currículo, têm 

mostrado que 

 

 

[...] os professores encontram grandes dificuldades em assumir as novas 
propostas curriculares postas pelo chamado Movimento de Renovação 
Pedagógica e também pelos documentos emanados do MEC, em virtude de 
sua trajetória escolar, de sua formação profissional e também de suas 
representações e concepções acerca da escola e do currículo.  

 

 

Com isso, vem sendo aceita a idéia de que o currículo de formação docente 

deve ser orientado por algumas categorias como cultura, conhecimento, poder, 

ideologia, linguagem, história, discriminação, entre outras. A organização do 

currículo em torno dessas categorias possibilita aos docentes a compreensão sobre 

como grupos e indivíduos são oprimidos por questões ligadas às diferenças, bem 

como favorece a intervenção, como educador, no momento de elaboração do 

currículo (ARMALINE e FARBER et al apud MOREIRA, 2006).   

A necessidade de retomar as discussões acerca do currículo é apresentada 

pela coordenadora, ao expressar a consciência de que 

 

 

[...] há a necessidade da escola rever esse currículo, esse projeto pra fazer 
essa questão, realmente, dessa inclusão. Está sendo todo o processo 
iniciado agora, [pois] mesmo com a presença de Roberto a gente ainda não 



fez essas devidas adaptações. Esse processo está começando a ser 
implementado (Suzana).  
 

 

Isto é, na sua percepção, as diretrizes curriculares não orientam o trabalho 

pedagógico frente aos alunos com deficiência. Situa, ainda, as ações que deverão 

ser implementadas, quando salienta que  

 

 

No plano de trabalho eu estabeleci ações pra rever o projeto, inclusive é 
uma das ações do PDE. Rever o PPP é uma das ações do PDE, como está 
havendo essa necessidade nós vamos centralizar estudos sobre isso. No 
plano de trabalho colocamos estudos com a comunidade escolar, como um 
todo, porque ele vai conviver com todos os seguimentos da escola, então, 
todo mundo tem que participar desse trabalho.  
Projetei, também, levantamento de dados para o mês de fevereiro. Os 
alunos que forem matriculados, vamos identificar essa clientela e também 
vamos promover reuniões com os pais, tanto para entrevistas (foi uma coisa 
que não foi realizada, mesmo com Roberto, pedi a mãe só um diagnóstico, 
mas não fiz, houve essa falha), [para conhecer] o estado dessa família, 
como se dá a realidade dele na família. Houve esse descuido, então, tudo 
isso está sendo implementado no projeto, inclusive, eu coloquei o plano pra 
2007 e 2008, pra corrigir essas falhas e ver o que que a gente pode ir 
melhorando (Suzana). 

 

 

Como podemos perceber, houve a priorização do PDE23 em detrimento do 

PPP, quando a coordenadora ressalta que faz parte das ações do PDE rever o PPP. 

O PDE está associado à lógica gerencial, a qual negligencia a ação pedagógica da 

escola e constitui a sua autonomia com uma participação restrita. Assim, se 

compreendemos que a função da educação básica é socializar os conhecimentos 

construídos coletivamente ao longo das relações sociais, torna-se fundamental que 

o processo de planejamento seja participativo, no intuito de favorecer a finalidade da 

educação como direito social, bem como a igualdade e a construção de uma 

sociedade verdadeiramente inclusiva e equitativa (ARAÚJO, 2008).  

Diante disso, continua abordando o tema, reconhecendo a fragilidade da 

situação educacional do aluno, tendo em vista que 
                                                 
23 O PDE é um Plano Estratégico de Gestão concebido no âmbito do FUNDESCOLA – Fundo de 
Fortalecimento da Escola - que “enfatiza a “gestão democrática” centrada numa concepção 
gerencialista e eficientista, como instrumento legal para organização do trabalho escolar. A autonomia 
escolar é garantida por um fundo repassado à escola, com vistas a estimular o quadro administrativo 
a tomar decisões que afetem materialmente a escola e a responsabilizar-se pelos resultados de suas 
decisões” (FONSECA, 2004, p. 29). 
 



Ele do jeito que está ... essa questão de conteúdo, grade curricular, ele está 
prejudicado, pouco tem sido feito. Até aqui o que foi feito foi só a questão da 
sensibilização e do envolvimento social dele, mas a questão da evolução 
cognitiva, sobre esses outros aspectos ... [quase nada foi feito] (Suzana). 

 

 

Percebemos, através do depoimento da coordenadora, a consciência da 

necessidade da escola, como um todo, mobilizar-se, reconhecendo a presença 

desses alunos, que têm o direito de estar incluídos efetivamente no processo de 

ensino e aprendizagem. Contudo, é incoerente, na sua fala, afirmar que “esse 

processo está começando a ser implementado”, considerando que as crianças com 

deficiência já estão matriculadas na escola há alguns anos e somente agora alguns 

profissionais começam a atentar para a necessidade da sua participação efetiva no 

contexto educativo, como é o caso da referida coordenadora, ao destacar: 

 

 

No projeto político-pedagógico não direciona nada para os alunos com 
necessidades especiais, se você der uma olhada nele direito, você vê que 
não contempla em nada (Tércia). 

 

 

Frente os depoimentos, podemos constatar uma discrepância entre o discurso 

e a prática, considerando que as diretrizes curriculares presentes no PPP da referida 

escola não são seguidas, minimamente, pelos profissionais envolvidos no processo 

educativo, ocasionando o comprometimento na formação global dos alunos. 

Com isso, torna-se evidente a falta de clareza quanto à dimensão das 

diretrizes delineadas, assim como a possibilidade da não participação no processo 

de construção do currículo ou, até mesmo, a falta de comprometimento dos 

profissionais que nela trabalham. Isso porque o desenvolvimento curricular “[...] é 

uma prática dinâmica e complexa que se fundamenta, planeia, realiza e avalia em 

momentos diferentes, mas relacionados entre si, que expressam uma mesma 

realidade” (PACHECO, 2005, p. 47). 

De igual modo, a professora Valquíria expressa desconhecimento das 

diretrizes curriculares, de maneira que reforça a inexistência das orientações acerca 

da inclusão de alunos com deficiência na escola, situando que  

 

 



Na verdade, aqui na escola, esse ano tudo é novo, a direção é nova e eu 
também sou nova aqui nessa escola. Eu procurei saber e a resposta que 
encontrei, em relação a todos os documentos da escola, currículo, PPP, 
PDE, o que me disseram é que tá tudo precisando ser atualizado. A direção 
atual falou que, normalmente, era feito tudo nos bastidores, sem a 
participação de professor, de coordenador, a gente não sabe nem ao certo 
quem fazia essa documentação. A direção atual está com muita dificuldade 
porque já procurou conversar com o coordenador e ninguém tem noção de 
nada, porque nada era feito com a participação deles. Uma coisa que até 
elas estavam dizendo é que, agora, no segundo semestre, a gente vai ter 
que sentar e ver essas questões, porque no PDE, PPP existem ações pra 
serem executadas.  
Então, é interessante que essas ações sejam discutidas e sugeridas pelo 
grupo de professores, já que somos nós que temos que colocá-las em 
prática. Então, a gente, realmente, está vendo que a gente vai ter que ter 
vários momentos e vai ser muito oportuno pra gente estar colocando essas 
questões de pensar também num currículo, num PPP, tudo contemplando 
as crianças com necessidades especiais, já que [antes] não se tinha esse 
cuidado, pelo que a gente sabe (Valquíria). 

 

 

De fato, essa fala evidencia a falta de conhecimento e/ou clareza acerca das 

diretrizes curriculares defendidas. E mais, demonstra uma realidade escolar 

desarticulada pedagogicamente, pois não existem orientações gerais, mas trabalhos 

individuais, em que cada profissional atua a partir da sua consciência, do que 

concebe como adequado. Esse tipo de intervenção é confirmado pela professora, ao 

falar sobre as diretrizes curriculares:     

 

 

Pra dizer se é pra fazer isso ou aquilo, não. Quando a gente se reúne pra 
planejar, é que a coordenadora diz: vamos fazer isso, assim, que é melhor 
desenvolver a aula dessa maneira. Não de um modo especial pra aquele 
[aluno], mas para todos (Deise). 

 

 

Isto evidencia que as especificidades dos alunos com deficiência intelectual 

são ignoradas pelos profissionais, ao proporem situações de ensino sem discutir 

possibilidades que sejam capazes de envolvê-los efetivamente, garantindo a sua 

participação e o seu progresso na aprendizagem.  

Demonstram, assim, não perceberem que, definindo o currículo, a escola 

descreve suas intenções, sua função, bem como a forma de enfocá-la, a partir do 

contexto real, visto que é a prática que concretiza os objetivos propostos, que, por 

ora, devem atender às necessidades dos alunos, no intuito de assegurar o 

progresso na sua aprendizagem. 



Para tanto, concebendo o currículo como elemento favorecedor do processo 

inclusivo, por delinear toda e qualquer prática pedagógica no interior da escola, bem 

como enquanto elemento influenciador de toda a trajetória de vida educacional dos 

educandos, questionamos o entendimento das duas coordenadoras e de uma 

professora sobre a relação entre currículo e inclusão. Assim, a coordenadora 

destaca que ocorre: 

  

 

[...] dentro das próprias metodologias, de como a gente vai trabalhar. Aí a 
gente direciona as atividades, pensando não só nos [alunos] ditos normais, 
mas nos que estão sendo incluídos, nos que estão ..., pelo menos dentro da 
..., não é nem  voltado só ..., direcionado só pra aqueles que a gente tem 
hoje, mas de uma maneira geral (Tércia). 
 

 

Tendo por base a perspectiva inclusiva, consequentemente, o currículo 

também se pauta numa metodologia capaz de envolver todos os alunos, inclusive 

aqueles com deficiência, bem como orienta a discussão e elaboração de atividades 

que considerem o seu desenvolvimento intelectual. Nesse sentido, a professora 

Valquíria aprofunda ainda mais a discussão, destacando que o  

 

 

[...] currículo deve ser pensado para atender às necessidades da escola. 
Então, no currículo deve estar contemplado o que se considera que é 
importante ser trabalhado pra que a criança aprenda. Não adianta a gente 
dizer que vai ensinar da mesma forma, porque, em alguns casos, existe 
realmente a limitação e a gente precisa entender (Valquíria). 
 

 

O currículo, portanto, concretiza os objetivos da escola, orientando quanto 

aos conteúdos contemplados, a metodologia adotada e o tipo de avaliação do 

processo de aprendizagem dos alunos, devendo ser coerente com a realidade dos 

sujeitos, com vistas a ofertar um atendimento adequado às suas necessidades. 

Dessa forma  

 

 

Todas as finalidades que se atribuem e são destinadas implícita ou 
explicitamente à instituição escolar, de socialização, de formação, de 
segregação ou de integração social, etc., acabam necessariamente tendo 
um reflexo nos objetivos que orientam todo o currículo, na seleção de 



componentes do mesmo, desembocam numa divisão especialmente 
ponderada entre diferentes parcelas curriculares e nas próprias atividades 
metodológicas às quais dá lugar (SACRISTÀN, 2000, p. 17).  

 

 

É através do currículo que a função social da escola pode ser efetivada. Se a 

escola se pauta nos pressupostos inclusivos, propõe objetivos capazes de acolher a 

diversidade do alunado, bem como define conteúdos, metodologia e avaliação, 

considerando as diversas possibilidades de aprendizagem, com o propósito de 

formar cidadãos críticos e ativos na construção de uma sociedade democrática e 

justa.  

Por outro lado, a coordenadora não consegue perceber a relação existente 

entre currículo e inclusão, em decorrência do processo inclusivo ainda não ter se 

efetivado na realidade escolar, enquanto instituição pública, pois situa que é 

 

 

[...] difícil, já que essa inclusão, realmente, não está ainda bem trabalhada 
na realidade da escola pública, fica difícil de fazer essa relação (Suzana). 

 

 

Nesse sentido, corroboramos mais uma vez com a posição de Sacristán, 

anteriormente referenciada, uma vez que, embora os profissionais pesquisados 

apresentem uma retórica coerente com o processo inclusivo, percebemos os 

pressupostos integracionistas implícitos no fazer pedagógico. Além disso, não há (e 

não houve, no momento de definição) o sentido de inclusão dos alunos com 

deficiência nas diretrizes curriculares e, ainda menos, no PPP. Dessa maneira, são 

os objetivos estruturados com base no modelo de integração, já superado, que vêm 

orientando a prática cotidiana dessa escola. 

 

 

 

 

 

 

 



6 A IMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR: UMA ANÁLISE DA PRÁTICA COM 

VISTAS À INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL  

 

 

[...] Se a vida política e cultural se manifesta em nós, a cada 
dia, a cada momento e em cada um de nossos atos, que 
tornam concreta uma proposta pedagógica, a implementação 
precisa ser concebida garantindo a dimensão de humanidade 
que nos constitui. Humanidade que não podemos nos arriscar 
a perder; humanidade que precisamos ser capazes de 
assegurar no trabalho de administração, supervisão, 
acompanhamento de uma proposta. [...]. (KRAMER, 2006, p. 
182). 

 

 

Atuar na perspectiva inclusiva exige crença nas possibilidades do sujeito, 

definição dos princípios orientadores, planejamento da ação pedagógica e reflexão 

sobre a prática. Vale situarmos, que não existe uma receita pronta e acabada de 

como proceder diante da diversidade do alunado, é preciso romper barreiras e 

ousar, buscando implementar estratégias capazes de prover a participação efetiva 

dos educandos em geral no processo de ensino-aprendizagem.   

Essa tomada de decisão centrada no aluno requer a quebra do modelo que 

está arraigado na história da escola, que se trata do   

 

 

[...] modelo cartesiano/positivista, que exerce forte influência nas práticas 
escolares, privilegiando, entre outros aspectos, uma única forma de 
conhecimento – o conhecimento científico. Com base nesse modelo, a 
escola classifica os alunos de acordo com níveis de desenvolvimento, e o 
que está em jogo é sempre, e principalmente, quanto esses alunos 
assimilaram dos conteúdos acadêmicos (MACHADO, 2008, p. 69).   

 

 

Frente à diversidade de formas e ritmos de aprendizagem apresentada pelos 

alunos, de uma maneira geral, sejam aqueles que se enquadram nos padrões pré-

estabelecidos, sejam os que têm uma deficiência ou dificuldade de aprendizagem, 

torna-se impossível priorizar apenas o conhecimento científico, desvinculado da 

realidade em que estão inseridos. Torna-se improvável, principalmente, que todos 

alcancem o mesmo nível de conhecimento. Isto decorre do fato de que são pessoas 

naturalmente diferentes, com interesses, condições e possibilidades diversas.  



Para contribuir com esse quadro excludente da escola, situamos, ainda, a 

falta de definição acerca do seu verdadeiro papel na sociedade, bem como de 

compreensão sobre o direito que todos têm, sem distinção, a uma educação de 

qualidade social. Nesse contexto, é preciso clareza em relação ao que se propõe a 

escola, a que tipo de homem e de sociedade pretende formar, pautando-se no aluno 

real.  

Para atingir a reestruturação escolar, com vistas a lidar com as diferenças, 

Osório (2008, p. 25) ressalta que a escola deve primeiramente, 

 

 

[...] encarar suas dinâmicas de punição e seleção, de forma transparente, 
sem corporativismos. Entender, que a escola é indiscutivelmente uma 
instituição social, e como tal deve satisfação de suas práticas pedagógicas 
à comunidade escolar. Segundo, o aluno deve ser visto como um ser que 
aprende. Portanto é necessário repensar a uniformidade de conteúdos, 
atividades e avaliação. [...]     

 

 

Vale ressaltar que virar a escola pelo avesso para atender à demanda de 

pessoas que a buscam não significa favor, nem boa vontade, uma vez que está 

previsto na Constituição de 1988 o direito de todos à educação. Independentemente 

das características apresentadas pelo sujeito, os profissionais devem buscar 

ultrapassar as barreiras “[...] para que a educação inclusiva seja, de fato e de direito, 

uma conquista da educação brasileira” (MANTOAN, 2008, p. 26) e promova, 

efetivamente, o acesso deste ao saber. 

Diante disso, no decorrer desse capítulo, analisamos a implementação do 

currículo na escola pesquisada, sob o olhar de professoras, das coordenadoras e da 

gestora, com vistas a verificar como vem se processando a inclusão dos alunos com 

deficiência intelectual, em classe regular.  

Nesse sentido, para compreender como são concretizadas, na prática 

cotidiana, as diretrizes curriculares propostas, destacamos a análise no que se 

refere: à seleção e à organização dos conteúdos; à diversificação e flexibilização do 

currículo; às atividades de ensino-aprendizagem, com base no interesse e nível de 

aprendizagem dos alunos; ao planejamento da ação pedagógica, bem como à 

organização das aulas e atividades de ensino-aprendizagem. 

 



6.1 SELEÇÃO DOS CONTEÚDOS: O SIGNIFICADO DOS CONTEÚDOS PARA OS 

ALUNOS 

 

 

Um dos desafios lançados à escola frente à urgência de reestruturação do 

ensino, com vistas a atender à diversidade do alunado, diz respeito à necessidade 

de articular os conteúdos escolares com a realidade e os interesses dos alunos, 

pensando, assim, na formação de sujeitos críticos, criativos e ativos no meio social. 

Dentro desse contexto, destacamos a aprendizagem significativa24 que se 

constitui “à medida que o novo conteúdo é incorporado às estruturas de 

conhecimento de um aluno e adquire significado para ele a partir da relação com seu 

conhecimento prévio” (SANTOS, 2008, p. 53). 

Isto é, trata-se da relação entre os conhecimentos científicos e os 

conhecimentos prévios do aluno. Caso não ocorra, a aprendizagem acontece de 

forma mecânica e repetitiva, sem atribuição de significado pelo aluno e 

descontextualizada. Assim, Santos (2008, p. 73) expõe ações capazes de promover 

aprendizagens significativas, que se constituem em: 

 

 

1. Dar sentido ao conteúdo: toda aprendizagem parte de um significado 
contextual e emocional. 

2. Especificar: após contextualizar o educando precisa ser levado a 
perceber as características especificas do que está sendo estudado. 

3. Compreender: é quando se dá a construção do conceito, que garante a 
possibilidade de utilização do conhecimento em diversos contextos. 

4. Definir: significa esclarecer um conceito. O aluno deve definir com suas 
palavras, de forma que o conceito lhe seja claro. 

5. Argumentar: após definir, o aluno precisa relacionar logicamente vários 
conceitos e isso ocorre por meio do texto falado, escrito, verbal e não 
verbal. 

6. Discutir: nesse passo, o aluno deve formular uma cadeia de raciocínio 
pela argumentação. 

7. Levar para a vida: o sétimo e último passo da (re) construção do 
conhecimento é a transformação. O fim último da aprendizagem 
significativa é a intervenção na realidade. Sem esse propósito, 
qualquer aprendizagem é inócua. 

  

 

                                                 
24 A aprendizagem significativa pode apresentar diversas definições, dependendo da teoria a que for 
associada. A definição que apresentamos está baseada na teoria de David Ausubel, autor de uma 
das primeiras teorias da aprendizagem, a qual busca explicar a aprendizagem e o ensino pautado no 
aluno como referencial (SANTOS, 2008). 



Diz respeito, portanto, a ações que irão favorecer a construção de um sentido 

real e concreto em relação ao conteúdo, dentro do seu contexto, e, em seguida, 

possibilitar condições para perceber características do objeto, para ser estimulado, 

então, a formar o conceito sobre o que está sendo estudado. A partir disso, o aluno 

irá definir o objeto com base na sua compreensão, relacionar os diversos conceitos 

(adquiridos e já existentes), sendo desafiado a construir um raciocínio 

argumentativo. De posse de subsídios para argumentar, o aluno tem condições de 

discutir, com propriedade, sobre aspectos do objeto e desenvolver iniciativas de 

intervenção a realidade.    

Com isso, para dar sentido ao processo de ensino-aprendizagem, é 

fundamental articular uma prática significativa, com base em conteúdos 

selecionados de acordo com a realidade dos alunos. Por isso, concordamos com a 

afirmação de Turra apud (MARTINS, 2008, p. 76), quando defende que 

 

 

O professor é quem seleciona, organiza e apresenta o conteúdo ao aluno, 
de acordo com um plano que atenda aos interesses e às necessidades de 
sua classe (...). O tratamento do conteúdo, no planejamento de ensino, 
exige, cada vez mais, originalidade, criatividade e imaginação por parte do 
professor.  

 

 

Nesse sentido, ninguém melhor do que os professores para, na organização 

do plano de ensino, selecionar os conteúdos a serem trabalhados, no decorrer do 

curso escolar. Assim, por este se constituir num momento decisivo na construção 

curricular, indagamos como ocorre esse processo, considerando que as diretrizes 

curriculares orientam que estes devem ter uma relevada significância para os 

alunos.  

Entendemos que a seleção e organização dos conteúdos, diz respeito a um 

momento em que é fundamental a participação de toda a equipe pedagógica. A 

gestora, por sua vez, ao ser questionada sobre esse processo, afirmou: 

 

 

Participamos, no momento inicial da Semana Pedagógica e na hora das 
questões pedagógicas, precisamos sair para resolver questões 
burocráticas e administrativas relativas ao Caixa Escolar. Nós apoiamos a 
coordenação pedagógica, mas, para se dedicar, é difícil (Gelsa).  

 



Percebemos, pois, que a participação efetiva de todos os professores nas 

discussões e na tomada de decisões não aconteceu na escola em questão, uma vez 

que a gestora, que lá atua desde 2008, evidenciou não ter conhecimento da forma 

pela qual os conteúdos foram selecionados, visto que precisou se ausentar para 

resolver questões burocráticas. 

Sabemos que a função do gestor é, prioritariamente, de cunho administrativo, 

contudo, consideramos que também tem conotação pedagógica, pelo fato de estar 

numa instituição educacional. Em decorrência disso, é importante responder, 

conhecer e se articular, também, de forma efetiva com o setor pedagógico, por mais 

difícil que isso processe diante das suas inúmeras atribuições administrativas 

(LIBÂNEO, 2004). 

Além de organizar e coordenar, junto com o coordenador pedagógico, a 

construção das diretrizes situadas no currículo, também é papel do gestor participar 

da seleção dos conteúdos a serem trabalhados, uma vez que será, então, definido o 

que ensinar, porque ensinar, para que ensinar, como ensinar e como avaliar, além 

da didática a ser adotada.  

A coordenadora expressa, com mais propriedade, como ocorre o processo de 

seleção e organização dos conteúdos na escola: 

 

 

Os conteúdos são selecionados de acordo com a grade curricular pra cada 
nível de ciclo. Existe toda uma determinação do que o aluno tem que estar 
apto dentro de cada série, cada ano de escolaridade, né? (Suzana). 

 

 

Essa fala expressa um processo de seleção e organização dos conteúdos, 

centrado apenas nas determinações da SME, além de caracterizar um currículo 

fechado, o qual se constitui por disciplinas isoladas, inscrito numa grade curricular. 

Nesse sentido, comumente, “os objetivos e conteúdos são prescritos, as escolas e 

os professores limitam-se a segui-los, sem autonomia para tomar decisões, ou seja, 

não se consideram os saberes e competências profissionais dos professores” 

(LIBÂNEO, 2004, p. 184).  

Teoricamente, o professor é visto como o profissional que detém o controle 

sobre o processo e o produto do seu trabalho, contudo, como podemos constatar, na 

prática, não participa da seleção e organização dos conteúdos que serão abordados 



com seus alunos. Na realidade, estes são previamente definidos, por especialistas e 

repassados ao professor como forma de tarefa a ser cumprida (MARTINS, 2008). 

Isso caracteriza, portanto, a visão tecnicista, não permitindo a escola discutir o que 

ensinar, mas apenas a cuidar do como ensinar. 

Compreendemos que a seleção e organização dos conteúdos, diz respeito a 

um momento que é parte integrante da construção curricular, constituindo-se na 

elaboração de “[...] objetivos e competências gerais por séries, consideradas as 

várias áreas e/ou disciplinas, contemplando as dimensões dos conteúdos: 

conhecimentos/conceitos, habilidades/procedimentos e atitudes/valores” (LIBÂNEO, 

2004, p. 194), em consonância com o contexto em que os alunos estão inseridos.  

Além disso, os conteúdos compreendem todas as aprendizagens que os 

alunos devem alcançar para progredir nas direções traçadas nos objetivos 

almejados em cada etapa da escolarização e, portanto, faz-se necessário o estímulo 

a comportamentos, aquisição de valores, atitudes e habilidades de pensamento, 

além de conhecimentos (SACRISTÁN, 2000). 

Enquanto isso, a coordenadora Tércia, explicita, com detalhes, as dificuldades 

que permeiam o cotidiano escolar, diante da seleção e organização dos conteúdos:   

 

 

Isso aí ... eu fiz o seguinte com conteúdos e habilidades. A Secretaria de 
Educação vinha prometendo mandar essas competências, que elas 
chamam de competências e habilidades, pra gente e não mandava. Então, 
eu trabalho em outra escola, em que tem uma menina que trabalha em São 
José de Mipibú25, entendeu? Pra você vê como são as coisas ... Então, eu 
levei pra Secretaria de Educação em uma das reuniões da gente ... Então, 
ela me deu a proposta de lá, aí eu trouxe pra cá, xeroquei. Agora, a gente 
vai se basear por aqui, porque a gente não tinha um direcionamento. Aí, em 
uma das reuniões, ela falando, eu disse: olhe, eu estou trabalhando com os 
meus professores com uma proposta que eu tenho de São José de Mipibú. 
Aí, de repente, uma disse: mas foi a gente que orientou o pessoal de São 
José. Sim, orientaram o pessoal de São José de Mipibú, eles fizeram antes 
de vocês. Hoje, agora, há uns quinze dias atrás, foi que chegou isso aí, um 
direcionamento pra gente. Aí até, eu já vinha trabalhando, desde o ano 
passado, com o de São José de Mipibú e pronto. Isso aqui agora a gente 
suspende e vamos trabalhar com as habilidades dela, que direcionam os 
nossos conteúdos (Tércia).  

 

 

Como vimos, a construção do currículo pelos integrantes da escola, 

comumente, ocorre apenas na literatura e nos documentos orientadores, pois, na 

                                                 
25 São José de Mipibú – município situado nas proximidades da capital do Rio Grande do Norte. 



prática, é o sistema de educação que define os conteúdos a serem trabalhados. A 

partir do reconhecimento da diversidade do alunado, a discussão acerca do 

atendimento das suas especificidades vem se intensificando, mas os profissionais 

ainda não têm autonomia para construir a proposta pedagógico-curricular, a partir do 

seu real contexto.    

Na maioria das vezes, a tomada de decisão sobre o que, como, para que e 

para quem fazer, se restringe a um pequeno grupo dentro da organização 

hierárquica, que se estabelece nesse modelo de sociedade. Os profissionais em 

exercício, na escola, geralmente não participam do momento de concepção do 

processo de ensino – no que se refere à definição dos objetivos, seleção e 

organização dos conteúdos que irão trabalhar com seus alunos, bem como o tipo de 

avaliação dos resultados alcançados – apenas executam o que os outros pensaram 

(MARTINS, 2008). 

A coordenadora esclarece, ainda, a respeito das habilidades determinadas 

pela SME para que sejam contempladas no currículo:  

 

 

Essas habilidades é como se fossem antigamente um objetivo, eles 
chamam de habilidades e competências, e, em cima daquilo, ali a gente 
lista os nossos conteúdos, entendeu? Porque aí a gente vê, a gente pega 
um livro de primeira série, de segunda, a gente lista de acordo com aquelas 
habilidades (Tércia). 

 

 

Ao definir os objetivos, o sistema de ensino também determina os conteúdos 

e a finalidade da educação. Dessa forma, converge com o modelo centralizado de 

organização do currículo, o qual propõe o planejamento, a administração e o 

controle do currículo pelos órgãos superiores do sistema educacional. Assim, os 

interesses mais amplos da política se sobrepõem às necessidades regionais e locais 

(LIBÂNEO, 2004). 

Remete-nos, portanto, à concepção de currículo tecnicista, o qual tem sido 

denominado, atualmente, de currículo por competências, que se caracteriza por uma 

organização resultante de “[...] objetivos assentados em habilidades e destrezas a 

serem dominadas pelos alunos no percurso de formação” (LIBÂNEO, 2004, p. 175). 

Nesse sentido, a prática evidenciada pela coordenadora contradiz o que 

Libâneo (2004) considera ser o modelo adotado pelo Brasil, através dos PCN. Ou 



seja, o modelo de organização curricular misto, que valoriza ao mesmo tempo as 

decisões dos órgãos do sistema educacional, no intuito de garantir uma mínima 

unidade do sistema escolar, bem como a flexibilidade, incentivando as necessidades 

locais, a participação dos professores, visando a melhor qualidade na oferta dos 

serviços.     

Retomando, ainda, às diretrizes curriculares, as quais orientam que os 

conteúdos devem ter relevância para os alunos, afirma: 

 

 

Porque isso aí, hoje, a gente direciona muito bem para os projetos que a 
gente trabalha, porque a gente trabalha com projeto, entendeu? Aí, dentro 
do projeto, a gente vê que conteúdo a gente pode contemplar ali [...]. 
Pronto, [em relação ao projeto] “Natal: cidade em que vivemos”, é bem 
abrangente e dá pra você trabalhar, né? Aí começaram a trabalhar com 
águas potiguares, de uma maneira geral todo mundo gostou de trabalhar o 
conteúdo água. Aí eles estão mais direcionados, hoje, dentro dos projetos, 
só que a gente seleciona todos e trabalha dentro do projeto aqueles 
[conteúdos possíveis] e os que não dão pra serem contemplados dentro do 
projeto a gente trabalha por fora (Tércia). 

 

 

Dessa forma, esclarece que a proposta de seleção dos conteúdos, com base 

na significância para os alunos vem sendo efetivada, na prática pedagógica, através 

do trabalho com projetos, envolvendo temáticas relacionadas ao contexto vivenciado 

pelos alunos. 

Quanto à professora Valquíria, explicita não ter experenciado esse momento, 

com os demais profissionais na escola, de forma que percebe o processo de 

alfabetização não atrelado à sistematização de conteúdos. Assim, ressalta  

 

 

Na verdade, nem teve ainda esse momento, a gente como já trabalha há 
algum tempo tem uma noção e, no caso, a gente nem tá pensando tanto na 
sistematização dos conteúdos, é importante, mas aqui estamos vendo mais 
a questão da alfabetização porque a maioria, diria que 80%, têm dificuldade 
ainda na aquisição da leitura e da escrita.  
Então, o que a gente vê, não adianta tá se preocupando com conteúdos, se 
eles não tão conseguindo acompanhar. Então, a gente tem trabalhado com 
projetos. Estamos trabalhando o projeto “A cidade do Natal”, já tentando 
focar dentro do contexto em que eles vivem. Teve aula passeio, essa turma 
não foi contemplada, mas teve turma que foi e conheceu o rio Potengi; foi a 
aula-passeio que é no barco. Então, a gente tá trabalhando tudo 
relacionado à cidade do Natal. Aí a gente começou a trabalhar as águas 
potiguares e, no meio, entrou a dengue, que é uma coisa que está afetando 
bastante a população. Então, assim, a gente tem procurado trabalhar a 



realidade deles, então, dentro desse tema que a gente escolheu, estamos 
trabalhando tanto história, geografia, ciência, tudo mais voltado pra esse 
projeto maior, selecionando os textos, tudo em relação a isso.  
Já falamos um pouco sobre o bairro deles, a gente fala sobre Natal, mas, 
sempre trazendo também pra questão do bairro onde elas moram. [...] 
(Valquíria). 

 

 

Frente a esses aspectos, ressaltamos que, embora os alunos dessa turma, na 

sua maioria, apresentem níveis diversificados de leitura e escrita, por vezes, 

incompatíveis com o nível de conhecimento esperado para o 4º ano, isso não 

significa que o trabalho pedagógico ocorra sem a seleção dos conteúdos.  

Entendemos que, apesar de não ser uma escolha discutida e sistematizada 

coletivamente, bem como coerente com os princípios defendidos pela escola, a 

professora seleciona os conteúdos a serem trabalhados, a partir das suas 

concepções. 

De certo, foram diversos fatores que influenciaram no decorrer do trabalho 

pedagógico, nos anos anteriores, para que esses alunos não tivessem adquirido o 

domínio da leitura e da escrita e, ainda assim, tenham avançado de ano. Podemos 

atribuir isso a fatores como a falta de sistematização curricular, de atendimento às 

necessidades específicas, de avaliação do real desempenho dos alunos, bem como 

à organização do ensino fundamental imposta pela SME que, através do sistema de 

ciclos26 de aprendizagem, determina aprovação automática até o 3° ano. 

As consequências da ausência desses aspectos entram em contradição com 

os dados observados pelo IDEB27, nos anos de 2005 e 2007, na referida escola, os 

                                                 
26A proposta da organização em ciclos decorre da tentativa em reduzir os índices de repetência e 
evasão no ensino fundamental que, por sua vez, são altíssimos. Dessa forma, a redução destes 
índices implica em ser a moeda de troca básica nas negociações com os organismos internacionais 
que financiam projetos educativos oficiais.  
Contudo, os argumentos apresentados pelos PCN são estritamente pedagógicos, pautando-se num 
acompanhamento mais individualizado do processo de ensino-aprendizagem, bem como adaptando-
o ao ritmo da classe como um todo e de cada aluno, de forma individual. Assim, o não aprendizado 
de determinado conteúdo ou habilidade na primeira série de um ciclo pode acontecer na próxima, 
sem que isso implique na não promoção do aluno à série seguinte. Entretanto, sabemos que essa 
prática demanda uma postura docente que nem sempre é possível, dada a quantidade de alunos 
determinada por sala de aula, comprometendo esse acompanhamento mais individualizado e o 
desenvolvimento de diferentes ritmos de ensino-aprendizagem ao mesmo tempo. 
Além disso, requer também um trabalho integrado, que consiste no comprometimento da equipe 
pedagógica com os objetivos estabelecidos em cada ciclo, progressivamente, bem como com a 
relação entre estes, no intuito de assegurar a continuidade do processo de aprendizagem dos alunos 
(GALLO, 2007). 
 
27 “O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado em 2007 para medir a 
qualidade de cada escola e de cada rede de ensino. O indicador é calculado com base no 



quais destacam a escola como obtendo o segundo lugar. Considerando, portanto, o 

índice obtido como sendo alto em relação à média das escolas da rede municipal de 

Natal/RN, segundo quadro abaixo:  

 

Ensino Fundamental 
IDEB Observado Metas Projetadas 

2005 2007 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Anos Iniciais 4,3 4,6 4,3 4,7 5,1 5,3 5,6 5,9 6,1 6,4 

Anos Finais - - - - - - - - - - 

Quadro 2: IDEBs observados em 2005, 2007 e Metas para Escola - PESQUISADA  
Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar. 
 
 

Ensino Fundamental 
IDEB Observado Metas Projetadas 

2005 2007 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Anos Iniciais 3,3 3,7 3,3 3,7 4,1 4,4 4,7 4,9 5,2 5,5 

Anos Finais - - - - - - - - - - 

Quadro 3: IDEBs observados em 2005, 2007 e Metas para rede Municipal - NATAL  
Fonte: Prova Brasil e Censo Escolar   

 

Esses dados constituem elementos contraditórios, pois um dos motivos que 

leva ao seu crescimento refere-se à aprendizagem do aluno. Constatamos, porém, 

uma realidade em que os alunos avançaram, sem atingir os objetivos necessários à 

sua aprendizagem.      

Para tanto, diante da situação de aprendizagem dos alunos, incluindo aquele 

que apresenta a síndrome de Down, é importante definir os objetivos pretendidos, 

bem como selecionar e organizar os conteúdos, a metodologia e a forma de avaliar, 

com vistas a beneficiar o progresso na aprendizagem de todos. Sabemos que, em 

função das diferenças individuais e culturais, todos os alunos não atingirão um 

mesmo nível de conhecimento, mas todos têm capacidade de crescer 

intelectualmente, desde que lhes sejam oferecidas as condições necessárias.    

É importante frisar, ainda, que mesmo o aluno estando em processo de 

aquisição da leitura e da escrita, tem condições de compreender os conteúdos. Esse 

                                                                                                                                                         

desempenho do estudante em avaliações do Inep e em taxas de aprovação. Assim, para que o Ideb 
de uma escola ou rede cresça é preciso que o aluno aprenda, não repita o ano e frequente a sala de 
aula”. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=180&Itemid=336>. 



envolvimento é capaz de ser empreendido, desde que haja um planejamento com 

base na realidade da turma, no intuito de prever as suas especificidades e os 

desafios para o seu progresso no conhecimento. 

Esse olhar para as necessidades e interesses dos alunos, chama a nossa 

atenção para o trabalho com projetos, a fim de evitar o equívoco de que essa 

proposta não exige seleção e organização dos conteúdos, conforme sinalizou a 

professora Valquíria. Isso porque a função dos projetos de trabalho se constitui em 

 

 

[...] favorecer a criação de estratégias de organização dos conhecimentos 
escolares em relação a: 1) o tratamento da informação, e 2) a relação entre 
os diferentes conteúdos em torno de problemas ou hipóteses que facilitem 
aos alunos a construção de seus conhecimentos, a transformação da 
informação procedente dos diferentes saberes disciplinares em 
conhecimento próprio (HERNÁNDEZ, 1998, p. 61).   

 

 

Nesse sentido, embora a referida professora compreenda que não faz a 

seleção de conteúdos, porém utiliza projetos de trabalho para relacionar o 

conhecimento científico à vivência dos alunos, mais adiante aponta as disciplinas 

trabalhadas, refletindo a articulação das áreas do conhecimento em torno de uma 

mesma temática. 

 A professora Deise também expressa que não houve a discussão coletiva 

sobre a seleção e organização dos conteúdos, de forma que situa  

 

 

Esse ano, a gente tá trabalhando por bimestre, em cada bimestre a gente 
elabora os conteúdos. Se der tempo aplicar todos, bem, se vê que não 
acompanhou bem, a gente vai identificando (Deise). 
 

 

Assim, não é construído um plano anual, mas planos bimestrais, com a 

participação dos professores do referido nível, conforme afirma a professora Deise, 

no tocante à participação na escolha dos conteúdos: “Quem é do 2º ano, o projeto é 

o mesmo e cada professor vai adequando a sua turma”. Reforça, ainda, acerca do 

trabalho com projetos: 

 

 



Esse ano o projeto é “Natal, a cidade em que vivemos”. Aí, tudo o que a 
gente fala tem que botar a cidade. Trabalhamos o bairro, visitamos o bairro, 
mostramos as fotos da cidade, prevemos uma viagem de campo, mas nem 
deu certo. Então, tem uma lista de conteúdos e dali a cada bimestre vamos 
fazendo a seleção, de acordo com o tema que vai ser trabalhado (Deise). 

 

 

O trabalho com projetos permite a organização dos conteúdos com base num 

problema concreto, existente na realidade dos alunos. Possibilita, ainda, a relação 

entre conhecimentos de diversas áreas, a aprendizagem significativa, desperta o 

interesse, o trabalho cooperativo, a autonomia dos alunos, bem como os coloca no 

lugar de sujeitos ativos e co-responsáveis pelo processo de aprendizagem, 

independente das suas condições.   

 

 

6.2 DIVERSIFICAÇÃO E FLEXIBILIDADE CURRICULAR: A CONCRETIZAÇÃO NA 

PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

 

A educação na e para a diversidade é possível, mediante um ensino que 

utilize estratégias distintas para oferecer serviços coordenados. Assim, é 

imprescindível um sistema educacional diversificado e flexível para apoiar o 

desenvolvimento de opções de aprendizagem alternativas e permitir diferentes 

tempos de aprendizagem para os alunos (WANG apud TORRES GONZÁLEZ, 

2002). Em face disso, é importante enfatizar que 

 

 

Tal diversidade não deve ser entendida no sentido de que cada aluno 
poderia aprender coisas diferentes, mas sim de diferentes maneiras [...]. O 
estabelecimento de um currículo comum tem de ser entendido a partir de 
uma concepção de currículo que seja resultado da reflexão sobre os 
interesses aos quais serve (GARCIA PASTOR apud TORRES GONZÁLEZ, 
2002, p. 151). 

 

 

Enquanto cidadãos, os alunos que apresentam a deficiência intelectual, 

também têm o direito de dispor de uma estrutura organizada para oferecer respostas 

às suas necessidades educacionais especiais, visto que a participação ativa ou a 

exclusão do processo educacional é “[...] condição para a participação na sociedade 



desde o momento em que, para desempenhar o exercício de muitas atividades e 

postos de trabalho, se requer uma preparação prévia, assim como ferramentas e 

habilidades para adquiri-la” (SACRISTÁN, 2001, p. 65).  

Refletir acerca das diferenças, a partir do currículo, que define os objetivos 

que a escola pretende atingir com todos os seus alunos significa promover a 

participação, entre outros aspectos, dos alunos com deficiência intelectual, sem 

negar ou ignorar as suas diferenças.  

Nesse sentido, esses educandos devem ser percebidos como pessoas 

humanas, que, como todas as outras, têm características diversas e que, uma delas 

é a deficiência intelectual (LIMA, 2006). Embora apresentem uma deficiência, têm 

grandes chances de avançar no processo de aprendizagem.  

No entanto, para que isto ocorra é preciso uma intervenção comprometida de 

toda a escola, envolvendo profissionais capacitados, receptivos para atuar com as 

diferenças em sala de aula, dispostos a atuar de maneira compatível com o ritmo de 

aprendizagem de todos os seus alunos. Enfim, profissionais que compreendam a 

educação como um direito universal e que, portanto, deve ser garantida e 

materializada na prática.  

Isso significa oportunizar aos educandos uma participação efetiva no 

processo de ensino-aprendizagem, reconhecendo que, mesmo diante das suas 

dificuldades, têm a capacidade de aprender e o direito de ter suas necessidades 

contempladas na construção do currículo, a fim de garantir a busca e a 

concretização de alternativas para promover o seu acesso ao conhecimento. 

Frente a essas necessidades constatamos, nas diretrizes curriculares da 

escola, campo de pesquisa, orientação para um currículo que contemple à 

diversificação e flexibilidade de conteúdos. Diante disso, questionamos aos sujeitos 

pesquisados sobre quais as orientações ministradas pela escola para que esses 

aspectos sejam concretizados na prática da sala de aula.  

A coordenadora destaca que estes aspectos são trabalhados através do 

desenvolvimento de: 

 

 

[...] projetos, quando vai surgindo, a gente vai ter que estar sempre 
trabalhando de acordo com ... [...] por exemplo, a Secretaria Municipal de 
Educação todo o ano, quando inicia o ano, estabelece um tema. É o tema 
para ser desenvolvido pela escola, a escola toma aquilo ali como base e vai 
adaptando. Então, nesses projetos a gente vai estar sempre abrindo espaço 



pra essa flexibilidade. Como esse ano ocorreu o surto de dengue, houve a 
parceria, o posto de saúde nos buscou para fechar uma parceria, fazer uma 
caminhada. Então, nós suspendemos o que estava sendo trabalhado e 
fomos direcionar para esse sentido [...] (Suzana).  
 

 

Como situa, o trabalho com projetos abre possibilidade para a flexibilização 

dos conteúdos, bem como a diversificação curricular, isto é, no trabalho com uma 

variedade de formas, através das quais os professores podem favorecer a interação 

dos alunos que apresentam deficiência intelectual com o conhecimento.  

A coordenadora Tércia, por sua vez, expressa que, no tocante a diversificar o 

currículo, não lembra do que se trata, mas a respeito da flexibilidade curricular, 

afirma: 

 

 

Isso aí a gente vê, dentro dos planejamentos da gente, essa questão de 
flexibilidade, porque esse ano, pronto, eu tô com um terceiro ano, que tá a 
nível de praticamente um primeiro ou, no máximo, segundo ano. Aí, é claro, 
que a gente vai ter que flexibilizar. [...] Vai trabalhar a questão de alfabetizar 
mesmo aquele aluno, pra ele poder atingir [a aquisição da leitura e da 
escrita]. Porque, na hora que ele começar a ler e a escrever é que a gente 
passa a dar o conteúdo mesmo, [que é] programado pra série. Então, é aí 
que entra a flexibilidade que a gente fala no PPP, é isso aí de flexibilizar de 
acordo com o nível da turma (Tércia). 

 

 

Nesse sentido, coloca a flexibilidade como estratégia para acolher os diversos 

níveis de aprendizagem presentes numa sala de aula. Isso nos preocupa, no sentido 

de ter se tornado comum, nas escolas, a dificuldade de aquisição da leitura e da 

escrita, entre os alunos com deficiência intelectual e também entre alunos 

considerados normais.  

Diante do contexto, a flexibilidade dos conteúdos é atrelada à redução dos 

conhecimentos necessários à formação, em detrimento dos conteúdos mínimos – 

aprendizagem da leitura e da escrita. Somente após a aquisição dessas habilidades 

serão trabalhados os saberes escolares.   

Com isso, é importante ressaltar que o processo de flexibilização não pode 

ser compreendido como uma mera modificação ou acréscimo de atividades 

complementares na estrutura curricular. Ele exige que as mudanças na estrutura do 



currículo e na prática pedagógica estejam em consonância com os princípios e com 

as diretrizes do projeto político-pedagógico (CABRAL NETO, 2004). 

Na situação educacional atual, os alunos de uma forma geral requerem um 

olhar direcionado as suas especificidades na fase de aquisição da escrita, sendo 

importante destacarmos em relação ao aluno com deficiência intelectual a 

necessidade de mais tempo e dinâmicas de sistematização do conhecimento, pois 

se trata de um processo lento. Além da flexibilização de conteúdo, é possível que a 

inclusão educacional desses alunos possa requerer – em alguns casos – a 

eliminação de alguns objetivos e exigir mais tempo, não só para fazer a atividade, 

mas também para alcançar a aprendizagem. 

Esses aspectos definidos nas diretrizes curriculares são apontados pela 

professora Valquíria, de maneira que ressalta: 

 

 

Na verdade, em relação daqui da escola eu não sei dizer nada, porque eu 
não vi, mas eu sei que existe uma preocupação em, realmente, pensar 
[sobre o currículo]. Porque, antes, o que se chamava de currículo era uma 
grade, onde vinha lá os conteúdos que se tinha que trabalhar. Agora, com 
os PCN existe essa liberdade, flexibilidade em termos de adaptar à 
realidade da escola. Então, é sentar, olhar esse currículo, vê se realmente o 
que está posto lá é uma coisa que a gente considera relevante pra realidade 
dos alunos ou se vai ter que fazer adaptações, né? [...] 
Diversificado porque, realmente, a gente deve pensar, perceber, olhar em 
volta e vê que todo mundo é diferente. Então, a gente tem que pensar em 
formas diferentes de conduzir o processo de aprendizagem dos alunos, 
respeitando as limitações, o ritmo de aprendizagem. [...] (Valquíria).  

 

 

Podemos perceber a referência à orientação de flexibilização defendida nos 

PCN, como se esses documentos tivessem a intenção de atender à realidade da 

escola. Entretanto, embora se apresentem como uma proposta aberta e flexível, a 

ser concretizada a partir das decisões regionais e locais, e insistam em não 

configurar, num modelo curricular “homogêneo e impositivo, que se sobreporia à 

competência político-executiva dos Estados e Municípios, à diversidade sociocultural 

das diferentes regiões do País ou à autonomia de professores e equipes 

pedagógicas” (BRASIL, 1997, p. 13), é importante analisá-lo criticamente, tendo em 

vista que  

 

 



[...] o que se percebe é uma ênfase significativa no princípio de igualdade, 
traduzido na preocupação com uma proposta curricular de caráter universal 
para o ensino de conteúdos comuns a todos, ainda que no interior de 
instituições diferenciadas (BONAMINO; MARTÍNEZ, 2002, p. 381). 

 

 

Nesse sentido, é imprescindível que os PCN sejam analisados e discutidos 

criticamente pelos profissionais, a fim de evitar posições errôneas, capazes de trazer 

implicações práticas para a formação dos alunos de uma forma geral. 

Em alguns casos, é preciso pensar e planejar, de forma mais cuidadosa, o 

conteúdo a ser abordado, de forma que o professor precisa refletir com 

antecedência sobre o tema da aula e as possíveis flexibilizações para permitir que 

todos os alunos se envolvam no processo de ensino e aprendam.  

A professora Valquíria também destaca a importância de considerar as 

diversas formas e ritmos de aprendizagens, sendo favorável as diversas alternativas 

de trabalhar o conhecimento em sala de aula. Nessa perspectiva, Porter e Richler 

(apud PRIOSTE et al, 2006, p. 54), aponta a diversificação como um dos desafios 

atuais do professor: 

 

 

[...] é importante que o professor defina um tema para todos os alunos, 
considerando os estilos de aprendizagem de cada um, ao elaborar a aula. 
Buscam-se, assim, atingir os diversos níveis de compreensão presentes na 
classe. Por exemplo, o professor pode selecionar o conceito de meio 
ambiente como temática da aula, variando os procedimentos, usando leitura 
de textos, observação de diversos ambientes em torno da escola, produção 
de cartazes, apresentação de vídeos, entre outros.  

 

 

Dessa forma, há o planejamento de condições favoráveis à aprendizagem do 

aluno com deficiência intelectual, tendo em vista que poderá participar do contexto 

educativo, de acordo com as suas possibilidades, e ser desafiado a progredir no 

conhecimento.  

No que diz respeito à professora Deise, esta relata a concretização da 

flexibilização, partindo de uma compreensão distinta: 

 

 

É que, às vezes, a gente elabora uma aula, quando chega tem poucos 
alunos, aí eu não aplico aquilo. Assim, é flexível, vai fazendo de acordo com 
a necessidade daquele dia. Às vezes, eu quero trabalhar com o livro, aí tem 



poucos alunos, aí eu não vou trabalhar, porque depois tem uns bem 
adiantados e outros, eles não sabem ler, aí tem que tá ajudando (Deise). 

 

 

Entendemos que as demandas apontadas pela professora não se constituem 

na necessidade de flexibilizar o conteúdo para garantir a aprendizagem dos alunos 

ou do aluno com deficiência intelectual, especificamente. O que ocorre, nessa 

situação, é uma mudança no plano de aula, a fim de favorecer a participação da 

maioria na concretização das atividades planejadas.  

Além disso, no aspecto da diversificação dos conteúdos, observamos – a 

partir da análise do nosso Diário de campo – que isso não se efetiva no cotidiano da 

sala de aula, tendo em vista a ocasião em que foi trabalhado o conteúdo sobre 

dezenas, na disciplina de matemática: 

 

 

A professora informa aos alunos que irão trabalhar matemática e questiona 
quem lembra quanto é uma dezena. Escreve no quadro: 1 dezena = ____. 
Os alunos dão diversas respostas: 4, 3, ... 
A turma não dispõe de concentração no que a professora diz. Alguns 
correm, outros conversam, fazem outra atividade. Apenas dois alunos 
conseguem responder corretamente os questionamentos que a professora 
levanta: 1 dezena = ___; ½ dezena = ___; 2 dezenas = ___; 3 dezenas = 
___. 
Em seguida, copia no quadro a atividade para que os alunos calculem 
mentalmente: 
a) 3+2+1=                          d) 10-5= 
b) 20+10+5=                      e) 8-4= 
c) 5+1+2=                          f) 5-2= 
Pede que complete:  
a) 1 dezena ________ 
b) meia dezena ________ 
c) 1 dezena e meia ________ 
d) 2 dezenas ________ 
e) 3 dezenas e meia ________ 
Desenhe uma dezena de bola: 
A professora atende individualmente alguns alunos e Paulo leva a atividade 
em branco. Ela, então pergunta quanto é 1 dezena e ele responde que é 30. 
Em seguida: 
Profa: quanto é 1 dezena? 
Paulo: ... 
Profa: 1 dezena é 10, repita 
Paulo: ... 
Profa: e 2 dezenas, é quanto? 
Paulo: (não responde correto) 
Profa: quanto é 2 dezenas? 
Obs: os alunos que estão em volta respondem. 
A professora continua perguntando: 1 dezena?; 2 dezenas?; ½ dezena?; 3 
dezenas? 4 dezenas?. Os alunos foram respondendo, ela pedindo para 
repetir ou pedindo para Paulo usar os dedos como auxílio para 
compreender que 1 dezena=10.  



No item seguinte pedia para escrever os números no quadro valor de lugar: 
31 
50 
25 
  8 
Nessa atividade, Paulo foi responder no quadro, preencheu corretamente 
até chegar ao número 25, pois colocou o número 8 na casa das dezenas e 
a professora logo disse: errou! (DIÁRIO DE CAMPO DA PESQUISADORA, 
2008). 

 

 

Como podemos constatar, o conteúdo não foi abordado de maneira a 

contemplar formas diversas de promover a compreensão de todos os alunos. Além 

da prática tradicional, a crítica ao erro, consiste em uma avaliação negativa que se 

distancia dos pressupostos inclusivos. 

Nesse sentido, as dezenas foram trabalhadas de uma forma mecânica e 

memorística, quando existem recursos pedagógicos, como, por exemplo, o material 

dourado, capaz de favorecer as relações numéricas abstratas, através da imagem 

concreta, proporcionando, assim, a construção do conhecimento de forma ativa e 

participativa. Ou mesmo, o uso de materiais simples, do cotidiano (sementes, palitos, 

tampas de garrafas etc) que poderiam ser usados para concretizar o conteúdo 

ministrado, de uma forma mais dinâmica e atrativa para todos os alunos. Isso na 

perspectiva de trabalhar o concreto “como um ponto de apoio necessário e inevitável 

para o desenvolvimento do pensamento abstrato _ como um meio, e não como um 

fim em si mesmo” (VIGOTSKI, 2007, p. 102). 

À medida em que discutimos, planejamos e implementamos estratégias 

diversificadas de trabalhar o conhecimento, de forma a alcançar os alunos com 

deficiência intelectual, certamente também estaremos beneficiando a todos os 

outros alunos, garantindo-lhes o acesso ao saber, com qualidade social. Isso é mais 

uma vez evidenciado, através da forma trabalhada com esse conteúdo, pois apenas 

dois alunos, num contexto de 25, foram capazes de perceber a lógica que vinha 

sendo apresentada pela professora. 

Essa falta de envolvimento do grupo, na metodologia adotada, além de 

expressar que o conhecimento abordado não está sendo significativo para os 

alunos, também mostra, como consequência, a dispersão destes, que buscam 

outras atividades para realizar.  

Com isso, o não acesso à aprendizagem do aluno com deficiência intelectual 

é evidenciado na atividade da qual participou no quadro, tendo em vista que a 

D      U 
 



respondeu da forma que ‘aprendeu’, de forma mecanicista. Isto denuncia que a 

aprendizagem não aconteceu e que ainda assim a professora não abriu espaço para 

discussão e análise da resposta dada por ele. Dentro desse contexto, Yañez (1999, 

p. 8) diz-nos que, comumente, nos planejamentos curriculares, 

 

 

[...] as atividades ficam fragmentadas. O professor se ocupa do intelectual, 
fica amarrado à aprendizagem memorística de acúmulo de dados. Desde 
essa posição imperativa, desconhece a subjetividade da criança que fica 
alienada ao saber do outro e anulada no seu potencial criativo.  

 

 

Isto é, a autora nos alerta para a utilização de atividades diversificadas, 

envolvendo jogos, representações teatrais, fantoches, histórias dramatizadas, entre 

outras. Enfim, há uma multiplicidade de recursos possíveis de serem trabalhados 

pelo professor, em classe, para solicitar a participação dos alunos em geral, 

inclusive dos que apresentam deficiência intelectual.  

Os procedimentos para concretizar os objetivos de ensino e os conteúdos a 

serem trabalhados deverão ser definidos para atender os diferentes níveis e ritmos 

de aprendizagem presentes em sala de aula, assim como a natureza da matéria de 

ensino. Nesse momento, compete ao professor, articular uma metodologia de ensino 

que se constitua de diversas atividades, assim como de recursos capazes de 

estimular as potencialidades e respeitar as características específicas dos alunos. 

 

 

6.3 ATIVIDADES DE ENSINO-APRENDIZAGEM: ATENDIMENTO AOS 

INTERESSES E NÍVEIS DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS 

 

 

As diretrizes curriculares também orientam que as atividades propostas 

devem interessar ao aluno e atender ao seu nível de aprendizagem. Diante disso, 

questionamos como esses aspectos são trabalhados na prática pedagógica, na 

escola, campo de pesquisa, de maneira que a coordenadora situou: 

 

 



As atividades foram orientadas para que fossem adaptadas, por exemplo, 
se tá trabalhando um texto, então, tem que ser adaptado ao nível dele. 
Agora, de que forma? Ele não evoluiu, essa adaptação é difícil de fazer. Ele 
participava, mas, no ano passado, quem estava com ele era o professor 
Leonardo e, realmente, eu reconheço, a minha atuação, enquanto 
coordenadora pedagógica, para ajudá-lo, ficou também muito a desejar. O 
que a gente consegue fazer é que ele conviva socialmente e dentro dos 
limites, até com dificuldade, porque, às vezes, ele vai para um banheiro, 
entra numa sala, mexe na bolsa de todo mundo. Tem que tá se 
questionando, procurar saber o porquê do comportamento dele, vê se 
mudou alguma coisa na rotina da família para que ele esteja mudando seu 
comportamento também dentro da escola e daí a ocorrer todo esse contato 
(Suzana). 
 

 

De acordo com o relato acima, a orientação consistia na adaptação28 da 

atividade geral, ao nível de aprendizagem do aluno com deficiência intelectual. 

Entretanto, não demonstra clareza quanto a essa adaptação, uma vez que relaciona 

esse olhar diferenciado à evolução do aluno na aprendizagem, destacando ainda os 

aspectos atitudinais e comportamentais e não de conhecimento, mantendo a visão 

da não aprendizagem por parte do aluno com síndrome de Down. Com isso, é 

importante destacarmos que, se o referido aluno ainda não conseguiu avanços no 

processo educativo, é em função da ausência de um trabalho planejado e articulado, 

com objetivos claros.  

Mesmo diante de suas limitações, uma intervenção adequada e 

comprometida é capaz de favorecer o envolvimento dos educando no contexto 

educativo. Como a aprendizagem depende de diversos fatores, o aluno pode não 

atingir determinados objetivos, dentro das suas capacidades, mas é importante 

lembrar que algum objetivo ele vai alcançar, se dispor, na escola, de um trabalho 

adequado às suas necessidades.  

Frente o questionamento em destaque, a coordenadora Tércia ressalta:  

 

 

[...] Nós tínhamos aqui um projeto que era implantado ali na sala de vídeo, 
que era justamente pra atender a essa questão desses alunos. A orientação 
que a gente dava e que se implantou foi esse projeto, que é ler para 
aprender a ler. [...] eles vinham e os professores, um dia na semana, 
[durante] 2h. o professor ficava tentando trabalhar com esses alunos que 

                                                 
28

 Na literatura da área, o termo adaptação curricular – o qual nesse estudo entendemos por 
planejamento pautado nas características e necessidades específicas dos alunos – refere-se a 
estratégias na organização curricular para promover a participação efetiva dos alunos no contexto de 
ensino-aprendizagem. 



estavam em defasagem, na questão da leitura e da escrita. Então, a gente 
orientava isso aí.  
Só que, esse ano, a Secretaria de Educação fez uma modificação, alteração 
na grade curricular, na distribuição de carga horária e aumentou umas aulas 
para o professor que ministrava esse projeto, entendeu? Aí esse projeto tá 
fora, apesar que a gente tá reivindicando, tentando junto ao PDE trazer, 
para reimplantar de novo, entendeu? Porque eu acho que isso aí contribuiu 
muito, até, pra gente ter ficado em segundo lugar no IDEB, que nós ficamos, 
porque a gente dava uma acelerada boa lá e a professora aqui também 
conseguia com os alunos, porque aí eram atividades preparadas, 
direcionada pra aquele nível de aluno que estava ali na sala. [...] (Tércia). 

 

 

Isso nos mostra que, na percepção da coordenadora, preparar atividades que 

despertem o interesse dos alunos, bem como que atenda ao seu nível de 

aprendizagem não tem um caráter de orientação geral, ou seja, não é algo para ser 

concretizado no cotidiano escolar, mas apenas em momentos pontuais. Nesses 

momentos é possível direcionar atividades específicas, com vistas ao 

aprimoramento de habilidades e/ou à superação de dificuldades. 

Nesse contexto, a professora Valquíria destaca aspectos relevantes para 

nossa reflexão, quando situa 

 

 

A gente tenta diversificar em tudo, os textos, os tipos de atividades. 
Normalmente, não é possível trabalhar com apenas um tipo de atividade, 
porque são vários níveis dentro duma mesma sala e essa aqui é um caso 
bem peculiar dessa realidade, porque tenho crianças que não estão 
alfabetizadas, tem aqueles que já lêem silabando e tem aquelas que lêem 
com fluência.  
Então, a gente tenta, se esforça pra atender a essas necessidades. Aí bota 
uma atividade no livro pra quem já lê, bota outra de alfabetização pra quem 
não lê, mas com uma sala superlotada e alunos super indisciplinados é uma 
missão quase impossível. Isto porque a gente tá com um grupo aqui e 
explica, quando vai explicar pro outro esse já perde a concentração. Então, 
você fica o tempo todo nesse vai-e-vem, tentando atender a todo mundo. 
Mas, confesso, que tô considerando uma missão quase impossível, pra não 
dizer impossível. 
Além deles, tem R, que precisa de toda uma atenção e que tem dias que 
eu, realmente, não consigo dar atenção a ele e ele sente e começa a fazer 
coisas pra chamar a atenção (Valquíria). 

 

 

De fato, diversificar os conteúdos, de maneira a torná-los interessantes aos 

alunos e ainda ter o cuidado de planejar a situação educativa para atender aos 

diversos níveis de aprendizagem de todos, que formam a classe, exige do professor 

comprometimento, conhecimento e compreensão da realidade dos seus alunos. 



Como a professora mesmo se refere, além de toda a demanda da turma, que 

apresenta níveis de conhecimento diferenciados, tem também o aluno com síndrome 

de Down, que, assim como os outros, requer atenção e habilidade do educador no 

planejamento de ações capazes de envolvê-lo.  

Com isso, ao apontar os tipos de diversificações propostas, a professora nos 

remete a uma situação observada em sala de aula, 

 

 

Na volta do recreio, a professora propôs uma atividade no livro de língua 
portuguesa, trabalhando o diminutivo das palavras. Para R disponibilizou 
uma atividade para colorir, da coleção ‘Marcha Criança’. Ele realiza a 
atividade na mesa da professora, contando com seu auxílio (Diário de 
Campo da pesquisadora, 2008).   

 

 

As atividades propostas aos alunos, de uma forma geral, e ao aluno com 

síndrome de Down revelam a dificuldade da professora em planejar atividades 

dentro do mesmo contexto para o grupo, embora compreenda a importância da 

diversificação e a presença de diferentes ritmos e formas de aprender. Além, disso, 

demonstra uma superproteção em relação ao aluno, assumindo uma postura que 

pode inibir o desenvolvimento da sua autonomia e também a sua interação com os 

colegas.    

Nesse sentido, Duarte (apud SAAD, 2003, p. 128), considera o 

desenvolvimento dentro da zona proximal, conforme defende Vigotski (apud SAAD, 

2003), ressaltando que 

 

 

Se o conteúdo escolar estiver além dela, o ensino fracassará porque a 
criança é ainda incapaz de apropriar-se daquele conhecimento e das 
faculdades cognitivas a eles correspondentes. Se, no outro extremo, o 
conteúdo escolar se limitar a requerer da criança aquilo que já se formou 
em seu desenvolvimento intelectual, então o ensino torna-se inútil, 
desnecessário, pois a criança pode realizar sozinha a apropriação daquele 
conteúdo e tal apropriação não produzirá nenhuma nova capacidade 
intelectual nessa criança. [...] 

 

 

Na perspectiva inclusiva, as formas diversificadas de trabalhar o conteúdo, 

favorecem o acesso ao conhecimento. Assim, as atividades precisam ser planejadas 



dentro da mesma temática, com base no desenvolvimento dos alunos, isto é, nem 

aquém, nem além das suas possibilidades, mas de forma que possam realizá-la e, 

ao mesmo tempo, sejam desafiados para que avancem na aprendizagem.  

A professora Deise compreende a vivência dessa dinâmica, na perspectiva de 

que: 

 

 

[...] tem que fazer atividade. Pronto, às vezes, uns são mais adiantados, 
conseguem. Aqueles que não sabem, [a gente] tem que tá ensinando, 
orientando de um em um, pois eles dizem logo que não sabem (Professora 
Deise). 
 

 

Refere-se, portanto, a intervenção no que diz respeito à necessidade de ajuda, 

expressa pelos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem. Contudo, 

independente das diferenças, os alunos podem requerer uma atenção maior, além 

da ajuda do outro, mais competente, na elaboração de atividades que considerem 

suas limitações, bem como que estimulem suas possibilidades. 

 

 

6.4 PLANEJAMENTO: ORGANIZAÇÃO COORDENADA DA AÇÃO PEDAGÓGICA 

 

 

Para que os alunos com deficiência intelectual possam participar, efetivamente, 

do processo de ensino-aprendizagem, torna-se necessário que a escola atente para 

as suas especificidades e se paute num planejamento coordenado, na busca de 

apontar os objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação, visando promover a 

aprendizagem de todos. Isso porque “[...] o real sentido do planejamento do ensino 

no trabalho do professor é a organização da ação pedagógica intencional, de forma 

responsável e comprometida com a formação dos alunos” (LOPES, 2004, p. 56).  

Frente a isso, indagamos aos sujeitos pesquisados, quanto à realização do 

planejamento, na escola, de maneira que a coordenadora pedagógica ressalta que 

esse ocorre: 

 

 



[...] semanalmente, [são] 2h de planejamento. Semanalmente, com os níveis 
mais próximos e bimestralmente tem um planejamento coletivo, com toda a 
equipe da escola (Suzana). 
 

 

Isto evidencia que, toda semana, está previsto o planejamento dos 

professores de anos mais próximos junto à coordenação, e, bimestralmente, 

acontece um encontro, com a participação de todos os profissionais da escola.  

A coordenadora Tércia enfatiza, ainda, que  

 

 

Ele acontece semanalmente, não é nem por ano, porque não teve como a 
gente organizar isso aí, entendeu? Ele acontece nas segundas, terças e 
quartas. Nas segundas, com os professores de arte, literatura e educação 
física; nas terças com os primeiros anos, segundos anos, entendeu? Mas, 
assim [...], nesse planejamento semanal é mais assim com relação a que 
projeto, como é que tá o andamento do projeto, se tá sendo bem aceito nas 
turmas, o que precisa fazer, que tipo de atividade a gente pode elaborar ali, 
entendeu? É mais direcionado pra isso. Quando vem o coletivo, aí é que a 
gente tem mais tempo, porque é uma tarde inteira. Aí é que a gente se 
programa pra trazer outras coisas, trazer um texto, um vídeo, direcionado 
até pras necessidades. A gente questiona com eles: o que vocês gostariam 
de ver no próximo encontro da gente? Aí eles dão sugestões e a gente 
prepara em cima daquilo ali (Tércia). 
 

 

Parece-nos que, nesse momento, ocorrem apenas discussões pontuais 

acerca de determinada temática em desenvolvimento e atividades a serem 

empreendidas. Percebemos a necessidade de uma discussão mais aprofundada 

sobre as características da turma, as dificuldades de aprendizagem que apresentam, 

as possíveis intervenções pedagógicas a serem adotadas, as quais envolvem o 

planejamento de metodologias e de atividades capazes de envolver a todos os 

alunos, de acordo com suas condições e interesses.     

Expressa, ainda, a escassez de discussões coletivas sobre temáticas que 

interessem a todo o grupo de profissionais, uma vez que o planejamento coletivo 

acontece apenas  

 

 

[...] quatro vezes: uma no início (logo após a semana pedagógica); um 
pertinho, entre o meio e o término do primeiro semestre; um no início do 
semestre; outro pertinho do final do semestre. E os restantes são só 
semanais (Tércia). 

 



Além disso, a professora Valquíria levanta alguns aspectos que interferem na 

oferta de um ambiente propício às discussões e à tomada de decisões dos 

professores, em função de que   

 

 

O planejamento é semanal, nós temos na turma, toda quarta-feira. A gente 
se reúne com a coordenação pra planejar. Só que, assim, o planejamento 
não tá fluindo da maneira como deveria, por questões estruturais mesmo da 
escola, porque a sala do planejamento é, também, a sala de leitura, é a sala 
de audiovisual (quando precisa ver um vídeo tem que ser lá), é sala dos 
professores, é sala de tudo, que é a única sala disponível na escola. Então, 
tem várias interrupções durante o planejamento e, na maioria das vezes, 
assim, a coordenadora consegue, no máximo, entregar textos pra gente. A 
gente lê, mas, geralmente, não dá nem pra discutir, porque ela tem outras 
atividades (Valquíria). 

 

 

Ou seja, não existe, na escola, um espaço adequado para reunião dos 

professores, além da pouca disponibilidade da coordenadora para acompanhar o 

planejamento das ações a serem efetivadas. Nesse sentido, ressalta que, no dia do 

planejamento, utilizam esse momento da seguinte forma: 

 

 

Essas duas horas é pra gente sentar e discutir, ela [a coordenadora] tenta 
trazer os textos de acordo com as necessidades que a gente coloca que 
está sentindo. Então, ela tenta trazer textos sobre alfabetização, sobre 
como trabalhar a questão da leitura. Então, a gente fica discutindo os textos 
e quando tem algum projeto, alguma sugestão, então, é nesse momento. 
Infelizmente, ele ainda não ocorre da maneira como deveria, mas, toda 
quarta-feira nós temos [reunião] (Valquíria). 

 

 

O momento do planejamento é o tempo que os professores, junto à 

coordenação, têm disponível para aprofundar seus conhecimentos acerca de uma 

temática desejada, bem como para debater e encaminhar intervenções pedagógicas 

capazes de atender às necessidades específicas dos alunos. Isso diz respeito a 

discutir as especificidades dos alunos, definir encaminhamentos, avaliar ações 

implementadas e os avanços alcançados na aprendizagem. 

Para tanto, esclarece ainda que: 

 

 



Na verdade, esse planejamento [...] dispõe de pouco tempo, são 2h e tem 
todas essas dificuldades que eu falei. Então, normalmente, a gente não 
consegue falar particularmente de nenhuma sala, a gente discute só as 
questões gerais, as dificuldades em relação à indisciplina dos alunos, a 
dificuldade de aprendizagem das turmas em relação à aquisição da leitura e 
da escrita. Mas, a gente não consegue falar especificamente de uma turma. 
Então, acaba que esse planejamento da aula não é discutido, fica a critério 
de cada um.  
Geralmente, a gente faz em casa, cada um tem seu momento pra escolher, 
tanto a questão de selecionar os conteúdos, como a questão de como você 
vai trabalhar, metodologia e tudo mais. Então, fica a critério de cada um. 
Tem os momentos em que uma sugere uma coisa pra outra, e, às vezes, 
excepcionalmente, se fala sobre um aluno, a dificuldade de uma turma, 
mas, normalmente, a gente nem consegue entrar nas especificidades das 
salas. Cada professor é que percebe as dificuldades, as diferenças de 
níveis e tenta pensar como vai administrar da melhor forma (Valquíria).  

 

 

De fato, não há discussão e reflexão sobre a prática de sala de aula, tornando 

o planejamento inócuo, uma vez que não responde às necessidades vivenciadas na 

prática além de condicionar o desenvolvimento de um trabalho solitário e 

individualizado. Há, portanto, necessidade de eleger prioridades e organizar os 

aspectos a serem contemplados, com vistas a garantir um trabalho cooperativo, que 

reconheça e coloque, em discussão, permanentemente, entre vários aspectos, as 

especificidades dos alunos.  

Nesse sentido, a professora Deise sintetiza a dinâmica adotada desde o início 

do ano, afirmando que 

 

  

Tem o planejamento coletivo, que acontece em cada bimestre, a gente para 
e vai fazer estudo de textos. No início do ano, tem a semana pedagógica. 
Primeiro, a gente assiste palestras e depois vem para a escola, e tem um 
dia pra planejar, ver tudo o que vai trabalhar durante o ano. O semanal 
ocorre às terças-feiras, então, a gente senta com a coordenadora, ela dá as 
dicas de como a gente vai trabalhar, quando dá, quando não dá a gente 
planeja pra semana, já temos os conteúdos escolhidos desde o início 
(Deise). 

 

 

Dessa forma, confirma o que já foi situado pelas demais pesquisadas, 

destacando, ainda que, quanto ao plano de aulas, no dia do planejamento “às vezes 

dá certo, ou então eu faço só um dia ou dois e toda noite eu preparo”. Assim, 

demonstra que as decisões tomadas ocorrem mais de forma individual.  



Partindo do pressuposto que o planejamento consiste na organização 

articulada da ação pedagógica, entendemos que, nesse momento, há a discussão e 

elaboração do plano de ensino, bem como das atividades de ensino-aprendizagem, 

a serem implementadas no contexto educativo. 

Nesse sentido, o plano de ensino deve apresentar, de forma relacionada, os 

objetivos a serem alcançados, os conteúdos contemplados, os procedimentos de 

ensino adotados para atingir os objetivos propostos, bem como a forma de avaliação 

para acompanhar os avanços e as necessidades dos alunos. Quanto às atividades, 

devem ser pensadas com base nas características e necessidades específicas dos 

alunos, inclusive aqueles com deficiência intelectual.  

 

 

6.4.1 Organização das aulas e atividades de ensino-aprendizagem 

 

 

Ensinar a turma toda requer do professor a organização de aulas, pautadas 

numa metodologia diversificada, bem como na escolha de atividades que possam  

 

 

[...] ser abordadas por diferentes níveis de compreensão e de desempenho 
dos alunos e em que não se destaquem os que sabem mais ou os que 
sabem menos, pois tudo o que essas atividades propõem pode ser 
disposto, segundo as possibilidades e interesses dos aprendizes 
(CARVALHO, 2008, p. 67).   

 

 

Cientes de que a educação inclusiva supõe o respeito às diferenças 

individuais e, portanto, pressupõe a discussão e investimento num processo 

educativo dinâmico, aberto e diversificado, indagamos às professoras investigadas, 

como as aulas e as atividades são pensadas para esses alunos, e foi assim que a 

professora Deise afirmou: 

 

 

As aulas e as atividades são pensadas para a turma toda. As atividades 
que, [são] só pra o menino [aluno que apresenta distúrbio de linguagem], a 
professora do pré já me dá algumas atividades pra ele, que é mais 
“fraquinho”. Eu digo a ela que, quando sobrar uma atividade, como o 
alfabeto, bem assim, bem inicial, aí eu dou pra ele, eu fico ensinando para 



ele poder fazer, porque ele não se interessa de fazer nem o nome dele. Eu 
escrevo o nome pra ele copiar, nem isso ele faz. Quando é pra ligar, ele 
consegue fazer sozinho, pras letras que ele conhece aí ele liga, mas pra 
escrever não “tira” nada do quadro, não faz nada (Deise). 

 

 

Como podemos verificar, as aulas são elaboradas para toda a turma, sem 

diversificar as formas de tornar os conteúdos acessíveis aos diversos níveis de 

compreensão dos educandos. As atividades seguem o mesmo princípio, exceto para 

o aluno que apresenta o diagnóstico de distúrbio na fala, que por não apresentar um 

ritmo semelhante aos demais alunos, é considerado o “mais fraquinho”, 

“desinteressado” e que “não faz nada”. Por isso, suas atividades são as mesmas da 

Educação Infantil, descontextualizadas das temáticas trabalhadas com o grupo em 

que está inserido.  

Compreendermos que, na ótica da diversidade, não são necessárias 

adaptações no currículo, uma vez que este deve ser construído com base nas 

necessidades e realidade dos alunos. Isso não quer dizer que defendemos o 

desenvolvimento de atividades de forma igualitária, compatível com um único nível 

de aprendizagem, pois estaríamos negando o comprometimento intelectual existente 

em alguns educandos.  

Significa dizer que defendemos um planejamento, no âmbito das atividades 

de ensino-aprendizagem, com base nas características e necessidades específicas 

dos alunos, o que exige a discussão e elaboração de diversas atividades, com graus 

diferentes de complexidade, para trabalhar um mesmo conteúdo.   

No decorrer de todo o processo, é relevante destacarmos a importância do 

professor centrar-se nas potencialidades do aluno, como ressalta De Carlo (apud 

PADILHA, 2001, p. 33), situando a posição de Vigotski quando propõe a busca dos 

“pontos fortes” e não dos “déficits” das pessoas comprometidas com a deficiência.  

Remete-nos, portanto, à não restrição ao diagnóstico como justificativa para a 

falta de investimento nas possibilidades do educando e consequente fracasso da 

aprendizagem. É importante, porém, tê-lo como elemento instigador para um 

aprofundamento na área. Isso implica no profissional perceber o educando enquanto 

pessoa, que, dentre tantas características, possui a deficiência intelectual e que, 

como as demais pessoas, irá se desenvolver mais em algumas áreas e em outras 

menos. 



A esse respeito, Padilha (2001, p. 33) destaca que mais importante do que 

reconhecer a deficiência é “[...] compreender o desenvolvimento humano, sem deter-

se apenas na natureza dos processos patológicos; compreender como as pessoas 

enfrentam as suas dificuldades, como dominam a deficiência, como utilizam suas 

forças”. 

A professora Deise, em seu depoimento, acrescenta, ainda, em relação ao 

acompanhamento do aluno com deficiência intelectual, no tocante às atividades 

propostas em sala de aula: 

 

 

A maioria ele consegue [acompanhar]. Ele tem dificuldade pra formar frase, 
na hora de produzir um texto ele não consegue, mas quando é pra 
completar alguma coisa, ele até já consegue fazer. Muitas atividades, ele 
não consegue fazer só, mas ele fica tentando, pergunta. Às vezes, ele 
completa certo ou errado, o negócio dele é não deixar [em branco] ... Teve 
uma atividade que eu dei pra completar, ele colocou lá do jeito que queria, 
eu disse: não, a palavra, não é essa, aí eu fui, mostrei ... mostrando, ele 
identifica logo (Deise). 

 

 

As dificuldades apresentadas pelo aluno, conforme o relato da professora, 

decorrem de um ensino pensado com base num mesmo nível de aprendizagem para 

todos os alunos. Embora, esteja cursando o 2º ano, o educando com deficiência 

intelectual, ainda está em processo de aquisição da leitura e da escrita. Assim, se 

ainda não se apropriou dessas habilidades, de fato, não se pode exigir que produza 

um texto, no padrão convencional. E até pode produzir, desde que alguém atue 

como escriba. 

O nível de aprendizagem de Paulo é expresso na atividade desenvolvida pela 

professora, em sala de aula, a qual podemos observar: 

 

 

No momento da leitura oral, Paulo evidenciou dificuldades na junção das 
letras para formar as sílabas.  
Em seguida, a professora fez um ditado de palavras e Paulo realizou com 
ajuda. Ia até a professora, ela dizia a palavra, pausadamente, focando as 
sílabas e estimulando para que percebesse as letras que formam cada uma 
(Diário de campo da pesquisadora, 2008). 

 

 



Entendemos que, nesse momento, a professora interveio de forma 

satisfatória, estimulando-o para que percebesse os sons que formam as palavras e 

construísse o seu conhecimento, dentro das suas possibilidades. A mediação da 

professora nos remete, portanto, a Vigotski (apud CAVALCANTI, 2008, p. 228), ao 

destacar que  

 

 

[...] 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 ativar 
áreas potenciais de crescimento e de desenvolvimento.     

 

 

É a partir da compreensão de como os alunos se desenvolvem que os 

profissionais envolvidos no processo poderão delinear estratégias de superação das 

limitações e buscar propiciar condições para avanços educativos. Para tanto, é 

importante conhecerem as possíveis dificuldades, ocasionadas pela deficiência 

intelectual, a fim de buscarem formas de intervenção, lembrando, sempre, que esses 

aspectos não se apresentam de maneira padronizada, tendo em vista que as 

dificuldades variam de pessoa para pessoa e dependem muito das condições 

favoráveis (ou não) que lhe são oferecidas pelo meio.  

Assim, os alunos com deficiência intelectual podem apresentar dificuldades 

em relação à atenção e à iniciativa, pois muitas vezes tendem: à distração; à pouca 

diferenciação entre estímulos antigos e novos; a manter a atenção e continuar com 

uma tarefa específica; a menor capacidade para auto-inibir-se e, ainda, menor 

iniciativa para intervir.  

Quanto à memória a curto prazo e processamento da informação, 

demonstram: dificuldade para processar formas específicas de informação sensorial, 

processá-la e organizá-la como respostas. No que se refere à memória a longo 

prazo, há: diminuição na capacidade de consolidar e recuperar a memória; redução 

nos tipos de memória declarativa.  

Tratando-se de correlação e análise, observam-se: dificuldades para integrar 

e interpretar a informação; organizar uma integração sequencial nova e deliberada; 

realizar uma conceitualização e programação internas; conseguir operações 



cognitivas sequenciais; elaborar pensamento abstrato; elaborar operações 

numéricas (SAAD, 2003). 

As especificidades desses educandos requerem o desenvolvimento de 

planejamentos, metodologias e avaliações capazes de envolvê-los, considerando 

seus ritmos de aprendizagem. Trata-se, então, de uma didática que respeite e 

atenda às necessidades especiais dos educandos, que os envolva de forma mais 

dinâmica e voltada para o concreto, pois essa dinamicidade torna o processo 

educativo mais prazeroso e significante, contribuindo para a consecução de 

resultados exitosos para todos.  

A professora Valquíria destaca o planejamento da aula, com mais detalhes, 

ressaltando que  

 

 

A gente discutiu um tema geral, mas aí cada um tá procurando, cada um 
seleciona as atividades pensando no nível de seus alunos, em como 
atender às necessidades educacionais deles. Então, a gente tá tendo essa 
liberdade.  
Geralmente, a gente tenta discutir as duas turmas [conjuntamente], porque 
tem dois 4º anos. Então, a gente tentar discutir, uma [professora] mostra pra 
outra o que está trabalhando. Assim, eu tô muito preocupada em agora, no 
segundo semestre, tentar trabalhar muito com jogos. Eu já trago, de vez em 
quando, mas, assim, é porque eu tenho que trabalhar ainda muito essa 
questão das atitudes deles que, até na hora dos jogos, fica difícil os 
agrupamentos, que alguém não quer se sentar perto do outro, aquela coisa 
de selecionar quem eles querem perto deles, quem eles querem ficar junto 
para fazer a atividade.  
Mas, assim, a gente tá percebendo que para que tenha um rendimento 
melhor a gente tem que continuar insistindo nessa questão, tentando 
trabalhar de uma forma mais lúdica. Mas, realmente, a turma é bem difícil. A 
gente traz música de vez em quando para trabalhar, traz jogos, mas tem 
essa dificuldade deles de perceberem que se a gente esteja usando jogos 
ou música, é uma aula (Valquíria).   

 

 

É possível constatarmos que a professora tem clareza quanto à importância 

de perceber as necessidades específicas dos alunos e atuar frente a elas. Destaca, 

também, o trabalho coletivo no planejamento das atividades, que, por sua vez, 

propõe a troca de conhecimentos entre os profissionais, bem como maior discussão 

acerca das dificuldades encontradas e busca de soluções para a sua superação. 

A sua fala nos remete, também, ao fato dos alunos conceberem apenas a 

forma tradicional de transmissão do conhecimento, estando presos ao quadro e giz, 



mesmo quando existem diversas possibilidades de transformar esse momento em 

algo bastante prazeroso e estimulante.   

Quanto ao aluno com síndrome de Down, a professora Valquíria, evidencia 

que as atividades são pensadas da seguinte forma: 

 

 

As atividades para Roberto, eu tô tentando trabalhar as noções com ele, 
vendo a questão da coordenação motora, que eu já estou avaliando como 
está. Já me falaram que tá bem melhor, ele já respeita os espaços na hora 
de fazer uma pintura, uma coisa assim. 
Então, a gente tá tentando, eu sempre trago [atividades] diferenciadas pra 
ele. É um material que eu peguei, ele trabalha essas noções ... Tem a parte 
que ele trabalha essas questões de coordenação motora. Como eu percebi 
que ele tem dificuldade até de reconhecer cores e tudo, então, eu peguei 
um material que envolve a coordenação motora, a percepção auditiva, a 
percepção tátil, a orientação espacial, né? Que é para ele perceber o que é 
dentro, o que é fora, orientação temporal, linguagem.  
Então, eu procurei um material, assim, que tivesse algumas coisas mais 
lúdicas, deixando claro que a escola não fornece ... Esse é um material que 
eu comprei pra poder tentar trabalhar com ele, já que eu vi que ele tinha 
toda uma dificuldade até de reconhecer cores, noções mínimas que uma 
criança que já está na escola há mais ou menos quatro anos já deveria ter, 
né? 
Esse daqui é de educação infantil, porque só [material] de educação infantil 
é que você encontra pra trabalhar essas questões. Porque, normalmente, 
uma criança de quarto ano já tem tudo isso, a percepção auditiva, a 
orientação espacial, temporal. Assim, eu tento trabalhar com ele e também 
dou as outras atividades. Às vezes, coloco ele no grupo que é pra ver se ele 
participa, mas ele tem toda uma dificuldade, ainda, porque ele não tem as 
noções mínimas, que a gente percebe que ele ainda não tem (Valquíria). 

 

 

Como vimos, a professora vem intervindo junto ao aluno com deficiência 

intelectual, com atividades que poderiam ser trabalhadas, também, na Sala de 

Recursos Multifuncionais, tendo em vista que o atendimento educacional 

especializado se caracteriza como complemento curricular, no intuito de atender às 

necessidades especiais dos alunos com deficiência intelectual e priorizar o 

desenvolvimento dos seus processos mentais. O professor especializado tem a 

incumbência de: 

 

 

- realizar atividades que estimulem o desenvolvimento dos processos 
mentais: atenção, percepção, memória, raciocínio, imaginação, criatividade, 
linguagem, entre outros; 
- proporcionar ao aluno o conhecimento de seu corpo, levando-o a usá-lo 
como instrumento de expressão consciente na busca de sua independência 
e na satisfação de suas necessidades; 



- fortalecer a autonomia dos alunos para decidir, opinar, escolher e tomar 
iniciativas, a partir de suas necessidades e motivações; 
- propiciar a interação dos alunos em ambientes sociais, valorizando as 
diferenças e a não discriminação; 
- preparar materiais e atividades específicas para o desenvolvimento da 
aprendizagem dos alunos (ALVES et al, 2006, p. 23). 

 

 

Nesse sentido, esses aspectos são trabalhados paralelamente aos 

conhecimentos abordados em sala de aula regular, de maneira que o professor 

especializado é um colaborador do professor de sala de aula comum, no intuito de 

oferecer um ambiente propício à aprendizagem dos alunos com necessidades 

educacionais especiais, dos quais destacamos aqueles que apresentam a 

deficiência intelectual.  

A atuação, desses profissionais, em parceria, beneficia a busca de estratégias 

capazes de promover o desenvolvimento cognitivo e a apropriação ativa dos alunos, 

como também pode evitar situações como as que foram relatadas abaixo:   

 

 

Eu fico angustiada, porque eu percebo nele essa vontade de aprender, 
então, ele tá sempre tentando mostrar para mim que ele [consegue fazer]. É 
como se ele dissesse assim: eu sou capaz. Então, ele fica fazendo a 
pseudoleitura, chega ali perto de mim, aí faz aquela pseudoleitura, me 
mostrando que ele tá lendo. Então, outra hora ele senta lá e começa a 
rabiscar no caderno dele e vem me mostrar, como se dissesse: olha, eu já 
copiei.  
Então, é isso que eu me preocupo muito nele, porque eu vejo essa vontade 
dele de aprender, né? Então, eu deixo ele bem à vontade, tem os 
momentos que eu fico mais com ele na minha mesa, mas, eu também deixo 
ele à vontade que é pra ele desenvolver mais a autonomia dele e ali [na 
mesa da professora], realmente, fica a coisa muito direcionada e ele não 
tem ..., até a dificuldade dele se expressar, às vezes, se ele ficar o tempo 
todo junto de mim. 
Então, pra que ele tenha condições de interagir mais com os colegas, eu 
deixo, enquanto ele tá lá no lugar dele, fazendo as tentativas dele, eu deixo 
ele bem à vontade. Tem um momento que ele vem, quer me dá um retorno, 
mostrando que escreveu ou que está lendo, então eu estou achando muito 
interessante essa questão dele. É por isso que eu fico querendo dar mais 
atenção a ele, mas, realmente, essa turma não ajuda. Tem dias até que 
eles chegam mais perto dele: R, deixe eu lhe ajudar ..., mas, na maioria das 
vezes, eles são muito agitados e acontece, justamente, o contrário, R é que 
está calmo e eles começam a mexer com ele, até ele mudar o 
comportamento dele, a ficar mais agressivo, mais agitado (Valquíria). 

 

 

Podemos entender como um fator positivo ao desenvolvimento cognitivo do 

aluno, a expressão do desejo de aprender e a busca pela aquisição do 



conhecimento. Mesmo não sabendo ler, da forma convencional, pode fazer a leitura 

de imagens e ter o estímulo de habilidades cognitivas, como a imaginação e a 

criatividade. O rabisco, por exemplo, compreende uma das fases da aquisição da 

escrita, de maneira evidencia o fato de que as pessoas com deficiência intelectual  

 

 

[...] passam pelos mesmos estágios de desenvolvimento cognitivo 
(sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto, operatório formal), 
pelos quais as demais pessoas passam, realizando processos similares de 
construção e objetivação do conhecimento (ALVES et al, 2006, p. 22).  

 

 

Para tanto, é fundamental a realização de um trabalho adequado, que invista 

na participação e aprendizagem desses alunos, no incentivo à participação em 

grupo e na cooperação efetiva dos pares. 

Sabemos da relevância de um olhar atento às suas especificidades, o que 

não implica numa relação de dependência, mas de incentivo ao desenvolvimento da 

sua autonomia e da realização de atividades, no cotidiano da sala regular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

[...] utopia é a exploração de novas possibilidades e vontades 
humanas, por via da oposição da imaginação à necessidade do 
que existe, só porque existe, em nome de algo radicalmente 
melhor que a humanidade tem direito de desejar e por que 
merece a pena lutar (SANTOS apud MACEDO et al, 2004, p. 
14). 

 

 

Apoiar-nos na perspectiva inclusiva, que propõe uma educação pautada no 

direito de todos ao conhecimento, na discussão, na valorização e no respeito às 

diferenças individuais, possibilitando a participação efetiva das pessoas com 

deficiência intelectual no contexto escolar, permite-nos acreditar e caminhar em 

direção à construção de uma escola e de uma sociedade justa e democrática, capaz 

de compreender melhor como essas diferenças nos constituem como seres 

humanos.  

Sabemos, portanto, que, se o desejo por mudança for efetivo, é indispensável 

estabelecer um diálogo produtivo e crítico com a prática, na qual podem ser 

detectadas as crenças e hábitos, bem como os diversos interesses em disputa e as 

possibilidades de realização de um trabalho em comum. 

Tendo em vista esses aspectos, apesar da complexidade do tema 

investigado, buscamos tecer algumas considerações a respeito do currículo escolar 

e sua implementação diante da inclusão educacional de pessoas com deficiência 

intelectual na escola regular, no intuito de contribuir com essa discussão no âmbito 

da escola, focando as possibilidades de progresso na aprendizagem dos sujeitos. 

Não temos, porém, qualquer pretensão de esgotar o tema estudado. 

Propiciar elementos que fundamentem a discussão em torno das 

possibilidades de aprender da pessoa com deficiência intelectual perpassa pela 

efetivação do direito à educação, com qualidade social. Como vimos, embora ao 

longo da história profissionais e familiares venham lutando em prol do 

reconhecimento e efetivação dos direitos humanos, na realidade escolar estudada 

ainda há muito a se fazer, visto que não basta apenas inserir tais pessoas em 

classes regulares, mas é preciso oferecer-lhes condições favoráveis para o 

desenvolvimento do processo de aprendizagem e socialização na escola.  



Embora o direito das pessoas com deficiência seja garantido por lei 

constitucional, os pesquisados ainda não percebem a dimensão dessa conquista. 

Por isso não reconhecem que o fato de estar na escola e de aprender junto com os 

outros é um direito, também, das pessoas com deficiência.  

Sendo o direito à educação assegurado às pessoas com deficiência 

intelectual, entendemos que o seu acolhimento exige da escola uma preparação, 

que envolve – dentre outras ações – o trabalho com a comunidade escolar, a 

reestrututação do ensino, da metodologia, o repensar do currículo, pensando-o para 

todos, de modo a considerar os saberes necessários a uma formação cidadã, bem 

como os seus limites e potencialidades. 

Trata-se de ações que não foram concretizadas diante da matrícula dos 

alunos com deficiência intelectual na escola, que foi campo da investigação 

empreendida. Isso faz-nos refletir que o olhar e a prática dessa escola para os 

alunos com necessidades educacionais especiais são de “não-pertencimento” ao 

grupo dos alunos considerados normais e à classe regular. Dessa forma, o aluno 

com deficiência intelectual, na escola, é representado como “incapaz de aprender”, 

implicando, portanto, a sua inclusão numa mera inserção fisica, pela força da lei, 

sem disponibilizar uma intervenção adequada às suas necessidades específicas. 

Sendo assim, a equipe pedagógica da escola restringiu-se, apenas, ao 

conhecimento do diagnóstico emitido pela instituição especializada, que atendia aos 

alunos, de maneira que este não suscitou a busca pelo aprofundamento acerca das 

particularidades apresentadas, bem como sobre as possibilidades de 

desenvolvimento da prática pedagógica. Afinal de contas, parece ser mais simples 

para a escola se isentar da responsabilidade do seu papel social e transmitir a culpa 

pelo fracasso para o aluno com deficiência e para sua família. 

Atrelado a isso, podemos situar, ainda, que o direito desses alunos ao 

Atendimento Educacional Especializado, na Sala de Recursos Multifuncionais, 

previsto desde a Constituição Federal, de 1988, não foi garantido.  

Este diz respeito a um acompanhamento imprescindível ao desenvolvimento 

dos alunos com deficiência intelectual, por tratar-se de um atendimento 

complementar, que, em função do comprometimento intelectual apresentado, atua 

com vistas ao investimento no desenvolvimento dos seus processos mentais 

(atenção, percepção, memória, raciocínio, imaginação, criatividade, linguagem), 

além de trabalhar o conhecimento do próprio corpo, o fortalecimento da autonomia 



para decidir, opinar, escolher e tomar iniciativas, como também sua interação em 

ambientes sociais. 

Diante da falta de ações capazes de envolver a comunidade escolar, a fim de 

criar um ambiente inclusivo, percebemos o reflexo da construção histórica acerca 

das pessoas com deficiência, como sujeitos incapazes de aprender, de compreender 

o seu entorno, de intervir e produzir na sociedade. Essa visão impede os 

profissionais de investirem no desenvolvimento desses alunos, uma vez que não 

acreditam nas suas potencialidades. 

Nesse contexto, tal visão caracteriza-se pela exclusão dos alunos que não 

correspondem ao padrão de normalidade estabelecido pela sociedade na realidade 

escolar, tendo em vista que esta não se constitui, apenas, pelo não acesso ou pela 

evasão escolar, mas também pela permanência excludente, decorrente da 

manutenção de uma concepção tradicional de ensino.   

Um processo de exclusão que é reforçado ainda mais na turma do aluno com 

síndrome de Down, em decorrência, também, do excesso de alunos matriculados. 

Isso pode ser considerado como um alerta aos profissionais, no sentido da exigência 

do cumprimento das orientações legais, a partir da concepção de que 

democratização do ensino não pode se remeter apenas à igualdade de acesso, mas 

à qualidade na oferta dos serviços educacionais. 

Compreendemos que a falta de reestruturação da organização escolar para 

atender aos alunos com deficiência intelectual decorre, também, da concepção de 

inclusão apresentada pela maioria das profissionais investigadas. Esta concepção, 

por sua vez, refere-se ao acolhimento, junto com os normais, de forma igualitária, 

sem discriminações. Ou seja, são conceitos que nos remetem a termos inclusivos, 

mas deixam margem para várias interpretações.  

Percebemos, porém, que a “igualdade” a que as profissionais entrevistadas 

fazem referência diz respeito a oferecer um ensino igual para todos, envolvendo a 

mesma metodologia, as mesmas atividades e a mesma forma de avaliação. 

Contudo, na proposta inclusiva, esse termo se refere à igualdade de oportunidades 

de acesso ao conhecimento e de permanência, com qualidade, na escola, sendo 

necessário assegurar todas as formas para  que ocorra um envolvimento efetivo do 

educando no processo de ensino-aprendizagem. 

Sendo assim, apenas uma professora expressou conceber a inclusão 

educacional nessa perspectiva, apesar de não conseguir efetivar, na prática, os 



principios inclusivos, com vistas a investir nas potencialidades e no progresso do 

aluno com deficiência intelectual.   

Diante disso, as duas coordenadoras e uma professora evidenciam ter 

consciência que a educação inclusiva não se efetiva na realidade da escola, tendo 

em vista a falta: de articulação entre os vários setores da escola na oferta dos 

serviços educacionais; de investimento satisfatório na formação inicial e continuada 

dos professores e de respeito às políticas públicas de inclusão, uma vez que são 

defendidas na legislação, mas não são cumpridas na prática escolar. 

A gestora, embora, perceba avanços no processo de inclusão ora 

desenvolvido na escola, centra os problemas existentes nas condições pessoais do 

aluno e na ação familiar, revelando algumas características do modelo 

integracionista, que perduram no cotidiano escolar até os dias atuais.   

Uma das professoras mostra-nos um mascaramento do processo de 

aprendizagem, tendo em vista que o aluno com deficiência intelectual copia as 

respostas das atividades, pela atividade do colega, e, ainda assim, essa entende 

que se trata de uma participação legítima.  

Contudo, compreendemos que pelo fato dessa vivência não se constituir na 

aquisição efetiva de informações, de habilidades, de valores, a partir da interação 

social, não se caracteriza como uma situação de efetiva aprendizagem e aponta a 

urgência no repensar do processo educacional, a fim de direcionar o ensino de 

maneira a contemplar conhecimentos e estratégias que promovam sua participação 

e considere suas limitações. 

Frente a esse contexto, as profissionais pesquisadas relatam que o PPP não 

contempla as necessidades dos alunos com deficiência, em função de ser antigo e 

de precisar ser revisto. Expressam, assim, pouco conhecimento acerca dos 

princípios defendidos no documento, bem como das suas características, 

evidenciando ter sido construído de maneira aligeirada, para atender às exigências 

da SME. 

Contudo, torna-se evidente que, além da não participação desses 

profissionais no processo de construção do PPP, também não há uma interpretação 

dos princípios nele apontados, principalmente ao situar que o documento está em 

consonância com os princípios democráticos.  

Embora não se refira, de forma específica, aos alunos com deficiência, ao se 

revelar pautado no princípio democrático, significa que, por si só, já assegura o 



acesso ao conhecimento por parte de todos os alunos, inclusive daqueles que 

apresentam algum tipo de limitação. 

A apreciação do currículo é uma condição para conhecer e analisar o que é a 

escola como instituição cultural e de socialização, em termos reais e concretos. É 

através das ações desenvolvidas, em função do currículo, que a escola manifesta o 

seu valor. Por isso, o currículo é um elemento importante de referência para analisar 

o que a escola é, de fato, como instituição cultural.  

A partir da análise do currículo da escola, constatamos que as diretrizes 

curriculares, expressam uma visão ampla de currículo, constituindo-se num 

elemento que engloba todas as atividades propostas pela escola. Essa concepção 

de currículo, complementada com o entendimento de que é responsável pelo 

delineamento das ações para atender às necessidades dos alunos, é confirmada 

através do posicionamento das participantes, exceto por uma professora, que 

aborda uma visão de currículo tradicional, reduzindo-o a um conjunto de disciplinas. 

Verificamos, portanto, que propõe  a diversificação e flexibilidade, no intuito 

de motivar o aluno e atender ao seu nível de aprendizagem. Situa cuidado ao 

selecionar os conteúdos programáticos, numa sequência lógica e com significância, 

no intuito de permitir a formação de cidadãos conscientes, críticos e capazes de 

contribuir com a transformação da sociedade. Ressalta, ainda, que essa formação 

deve estar em consonância com os Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Diante dos aspectos destacados no currículo analisado, podemos caracterizá-

lo numa visão progressista, por ser aberto, preocupado com a seleção e 

organização dos conteúdos, com a flexibilidade na definição dos objetivos, com a 

busca pela diversificação dos procedimentos adotados, bem como do planejamento 

das atividades de ensino-aprendizagem com base no nível de aprendizagem dos 

alunos. 

No entanto, essas diretrizes, assim como o PPP, são desconhecidas pelos 

profissionais, de maneira que argumentam que estas não orientam o trabalho 

educativo na perspectiva inclusiva, devido a sua fase de construção ser anterior à 

discussão sobre inclusão, assim como do currículo em vigência ter sido montado, 

apenas, para cumprir uma exigência da SME. Por isso, a necessidade de retomar, 

no coletivo, as discussões e construir uma linha de trabalho que reflita o pensamento 

do grupo.   



Os posicionamentos apresentados pelos pesquisados denunciaram uma 

discrepância entre o discurso e a prática, considerando que as diretrizes curriculares 

não são discutidas, nem seguidas, minimamente, na realização do trabalho 

pedagógico, comprometendo, assim, a sua implementação no cotidiano escolar e, 

consequentemente, as respostas educativas aos alunos em geral, e, neste contexto, 

aos alunos com deficiência. 

A distância entre a teoria e a prática mais uma vez é evidenciada, pois duas 

das três profissionais questionadas a respeito da relação entre currículo e inclusão, 

apesar de perceberem o entrelaçamento – tendo em vista que o currículo concretiza 

os objetivos pretendidos pela escola – não conseguem mobilizar o grupo para a 

discussão e implementação das diretrizes curriculares. Além desse 

desconhecimento, expressam, também, a falta de conhecimento teórico acerca dos 

princípios defendidos no currículo. 

Nesse sentido, verificamos a legitimação dos PCN, visto que uma das 

pesquisadas foi favorável ao currículo estar em consonância com os documentos 

oficiais; outra expressou uma posição diferenciada, situando que a referência aos 

documentos ocorreu em detrimento da motivação por parte do sistema de ensino. 

Isso nos faz inferir, mais uma vez, a ausência de discussões coletivas sobre as 

diretrizes, bem como a falta de participação coletiva na construção curricular.  

Constatamos, ainda, que a seleção e organização dos conteúdos é um 

processo pautado apenas na grade curricular enviada pela SME, desconsiderando a 

participação ativa dos professores e as necessidades dos alunos, constituindo, 

assim, um currículo fechado, que, por sua vez, contraria a visão de currículo 

defendida no PPP.  

Dessa forma abrem espaço para o modelo centralizado de organização do 

currículo, permitindo ao sistema de ensino definir os objetivos, determinar os 

conteúdos e a finalidade da educação. Os conteúdos ainda são trabalhados muitas 

vezes de uma forma mecânica e memorística, sem contemplar as maneiras diversas 

de promover a compreensão de todos os alunos, nem explorar os recursos 

pedagógicos existentes. 

Destacamos, também, que as aulas são elaboradas para toda a turma, sem 

diversificar as formas de tornar os conteúdos acessíveis aos diferentes níveis de 

compreensão dos educandos. As atividades seguem o mesmo princípio, sendo 



preparadas num mesmo nível para todos os alunos, de forma que ressaltam a 

necessidade de ajuda para aqueles que expressam dificuldades de aprendizagem. 

Observamos que embora compreenda a importância da diversificação e a 

presença de diferentes ritmos e formas de aprender na turma, uma professora 

apresenta dificuldade em planejar atividades, dentro do mesmo contexto, para o 

grupo. Com isso, propõe para o educando com deficiência intelectual algumas 

atividades descontextualizadas, sem correlação com as temáticas trabalhadas com 

o grupo em que está inserido, bem como, atividades que poderiam ser trabalhadas 

na Sala de Recursos Multifuncionais, em outra escola, no contraturno. 

Constatamos posições diversas quanto à orientação da escola, no tocante às 

atividades de ensino-aprendizagem. Assim, afirmaram se pautar: na adaptação da 

atividade geral, ao nível do aluno; no direcionamento de atividades específicas, em 

momentos pontuais, com vistas ao aprimoramento de habilidades e/ou à superação 

de dificuldades; não ter uma orientação e disponibilizar atividades iguais para todos, 

diferenciando, apenas, no oferecimento de um acompanhamento mais 

individualizado, quando necessário.  

Diante desses aspectos, consideramos que o currículo implementado não 

condiz com os princípios defendidos no currículo real, não concretizando, portanto, 

as diretrizes defendidas, o que caracteriza a presença intensa do currículo oculto na 

prática cotidiana. Com isso, parece-nos que as orientações impostas pelo currículo 

oculto são ainda mais perversas, visto que os alunos são colocados em situações de 

ensino-aprendizagem que não lhes possibilita participar ativamente, em função de 

intervenções sem planejamento, ficando a mercê da falta de investimento nas suas 

potencialidades. 

Verificamos, ainda, que o planejamento ocorre semanalmente com os 

professores e, bimestralmente, acontece um encontro com a participação de todos 

os profissionais da escola. O primeiro trata-se de um momento em que ocorrem, 

apenas, discussões pontuais acerca de determinada temática em desenvolvimento e 

de atividades a serem empreendidas. O segundo aborda discussões a partir das 

necessidades dos professores.  

No entanto, os profissionais ainda expressam a necessidade de uma 

discussão mais aprofundada sobre as características da turma em que atuam, sobre 

as dificuldades de aprendizagem que os educandos apresentam, e sobre as 

possíveis intervenções pedagógicas a serem adotadas, as quais envolvem o 



planejamento de metodologias e de atividades capazes de abranger todos os 

alunos, de acordo com suas condições e interesses.    

Paralelo a isso situam a importância de ocorrer, com maior frequência, 

discussões coletivas sobre temáticas que interessem a todo o grupo de 

profissionais, bem como maior acompanhamento e tempo suficiente para o 

planejamento coletivo das ações a serem efetivadas no processo pedagógico. Isso 

nos aponta a necessidade da escola criar alternativas que viabilizem a concretização 

desses momentos e, consequentemente, contribua com a melhoria na oferta dos 

serviços educacionais.  

Diante desse contexto, ressaltamos a urgência de reestruturação da escola,  

de maneira a promover, com os profissionais envolvidos, momentos de reflexões, 

discussões e implementação de ações em prol da inclusão educacional, 

contemplando a acessibilidade, a organização escolar, bem como o currículo, 

elemento orientador da prática pedagógica. Situamos, ainda, a urgência de 

investimento na formação continuada dos profissionais, seja no próprio espaço 

escolar, seja através das universidades, tendo em vista a necessidade de melhoria 

na oferta de atendimento a todos os alunos, sem distinção.  

Para tanto, torna-se imprescíndivel, ao receber alunos com necessidades 

especiais e, de forma específica, aqueles que apresentam deficiência intelectual, a 

mobilização da escola com vistas a sua reorganização, no intuito de proporcionar 

aos alunos, em geral, o envolvimento efetivo no processo de ensino-aprendizagem. 

A matrícula do aluno com deficiência intelectual, por si só, já remete a escola 

à necessidade da busca de informações e de aprofundamento sobre suas 

especificidades, tendo em vista a importância da construção do conhecimento sobre 

o tema, envolvendo conceito, características e possibilidades para o 

desenvolvimento de um trabalho adequado e comprometido com o progresso dos 

alunos.  

Nessa perspectiva, situamos a relevância da participação ativa dos 

profissionais na construção e implementação de um currículo: aberto, preocupado 

com a seleção e organização de conteúdos pautados na sua realidade; flexível na 

definição dos objetivos, na diversificação dos procedimentos adotados, bem como 

no planejamento das atividades de ensino-aprendizagem, com base no nível de 

aprendizagem dos alunos. 



Isso porque, ao definir o currículo, a escola descreve suas intenções, sua 

função, bem como a forma de enfocá-la, a partir do contexto real, visto que é a 

prática que concretiza os objetivos propostos, que devem atender às necessidades 

dos alunos, no intuito de assegurar o crescimento na sua aprendizagem. 

Nesse sentido, através do currículo, a escola pode efetivar a sua função 

social. Se a escola se pauta nos pressupostos inclusivos, propõe objetivos capazes 

de acolher as diferenças dos alunos, bem como define conteúdos e metodologia, 

considerando as diversas possibilidades de aprendizagem, com o propósito de 

formar cidadãos críticos e ativos na construção de uma sociedade verdadeiramente 

democrática e justa.  

Enfim, esperamos que, pensar estas e outras questões que daqui emergem, 

possa trazer algumas contribuições para a construção de uma escola 

verdadeiramente inclusiva. Instituição essa que discuta, respeite e valorize a riqueza 

das diferenças apresentadas pelos alunos, que promova inquietação nos 

profissionais diante dos desafios e, a partir disso, a mobilização de todos na busca 

de percursos adequados para alcançar a aprendizagem, pois, independente dos 

ritmos e formas de aprender, os educandos têm capacidade, ou seja, têm 

possibilidades de progredir e intervir na sociedade.  
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APÊNDICE A 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO  
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 
Gestora 

 

 

I - Formação  

1. Fale sobre sua formação (curso, ano de conclusão) 

2. Durante sua formação/atuação recebeu informações sobre pessoas com 

necessidades educacionais especiais? Como se processou essa informação? 

3. Fale sobre a sua atuação profissional (tempo de atuação na escola e tempo de 

atuação como gestora) 

 

II - Inclusão  

1. O que entende sobre inclusão escolar? 

2. Como percebe o processo de inclusão ora desenvolvido nesta escola?  

3. Quais as ações implementadas na escola, diante da matrícula de alunos com 

deficiência intelectual?  

 

III - Diretrizes curriculares e aspectos da sua implementação 

1. O projeto político-pedagógico desta escola aborda a questão da inclusão? De 

que forma? 

2. O que entende sobre currículo? 

3. As diretrizes curriculares dispõem de orientações que direcionem o trabalho 

pedagógico diante da inclusão de alunos com necessidades especiais? 

4. Como são selecionados os conteúdos, atendendo à orientação do PPP, de 

forma que esses tenham uma relevada significância para o aluno? 

5. O currículo, segundo o PPP, deve estar em consonância com os PCN. Como 

você percebe essa orientação? 

 

 

 



APÊNDICE B 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO  
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 
Coordenadora pedagógica 

 
 

 

I - Formação  

1. Fale sobre sua formação (curso, ano de conclusão) 

2. Durante sua formação/atuação recebeu informações sobre pessoas com 

necessidades educacionais especiais? Como se processou essa informação? 

3. Fale sobre a sua atuação profissional (tempo de atuação, tempo na escola) 

 

II - Inclusão  

1.  O que entende sobre inclusão escolar? 

2.  Como percebe o processo de inclusão ora desenvolvido nesta escola?  

3.  Quais as ações implementadas na escola, diante da matrícula de alunos com 

deficiência intelectual? 

4. Como percebe o processo de inclusão desse aluno na escola?  

 

III - Diretrizes curriculares e aspectos da sua implementação 

1.  O projeto político-pedagógico desta escola aborda a questão da inclusão? De 

que forma? 

2.  O que entende sobre currículo? 

3.  As diretrizes curriculares dispõem de orientações que direcionem o trabalho 

pedagógico diante da inclusão de alunos com necessidades especiais? 

4.  Como relaciona currículo e inclusão? 

5.  Como são selecionados os conteúdos, atendendo à orientação do PPP, de forma 

que estes tenham uma relevada significância para o aluno? 

6.  No que diz respeito ao currículo, situa que deve ser diversificado e flexível. Quais 

as orientações para que esses aspectos sejam concretizados na prática? 



7.  As diretrizes curriculares orientam que as atividades propostas devem interessar 

ao aluno e atender ao seu nível de aprendizagem. Como esses aspectos são 

implementados na prática pedagógica? 

8. O currículo, segundo o PPP, deve estar em consonância com os PCN. Como 

você percebe essa orientação? 

9.  No tocante ao planejamento, como ocorre nesta escola? 

10.  Quais as orientações para a discussão e elaboração das atividades de ensino-

aprendizagem? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APÊNDICE C 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO  
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 
Professora 

 
 
 

I - Formação 

1. Fale sobre sua formação (curso, ano de conclusão) 

2. Durante sua formação/atuação recebeu informações sobre pessoas com 

necessidades educacionais especiais? Como se processou essa informação? 

3. Fale sobre a sua atuação profissional (tempo de atuação, tempo na escola) 

 

II - Inclusão  

1.  Em que momento foi informada sobre a inserção do aluno com deficiência 

intelectual na sala de aula? Como reagiu? 

2.  O que entende sobre inclusão escolar? 

3.  Como percebe o processo de inclusão ora desenvolvido nesta escola?  

4.  Quais as ações implementadas na escola, diante da matrícula de alunos com 

deficiência intelectual? 

5.  Como percebe o processo de inclusão desse aluno na escola? 

6.  Como percebe o processo de aprendizagem do aluno com deficiência 

intelectual?  

 

III - Diretrizes curriculares e aspectos da sua implementação 

1. O projeto político-pedagógico desta escola aborda a questão da inclusão? De que 

forma? 

2. O que entende sobre currículo? 

3. As diretrizes curriculares dispõem de orientações que direcionem o trabalho 

pedagógico diante da inclusão de alunos com necessidades especiais? 

4. Como você relaciona currículo e inclusão? 



5. O currículo orienta para o cuidado, ao selecionar os conteúdos programáticos, a 

fim de que estes tenham uma relevada significância para o aluno. Como são 

definidos os conteúdos trabalhados no decorrer do ano? 

6. No que diz respeito ao currículo, situa que deve ser diversificado e flexível. Como 

esses aspectos são concretizados na prática? 

7. As diretrizes curriculares orientam que as atividades propostas devem interessar 

ao aluno e atender ao seu nível de aprendizagem. Como você trabalha esses 

aspectos? 

8. No tocante ao planejamento, como ocorre nesta escola? 

9. Como as aulas e as atividades são pensadas, considerando a inclusão dos alunos 

com deficiência intelectual?  


