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APRESENTAÇÃO

Apresentamos este livro, que tem como foco a educação e
a inclusão escolar, incialmente convidando os leitores a fazer um
exercício de olhar diferente para as práticas pedagógicas, para
os alunos, para as supostas “verdades únicas” trazidas pelas
legislações, para o que se diz sobre o processo de inclusão
escolar. Posteriormente, na sequência dos capítulos, os leitores
terão possibilidade de desnaturalizar certos saberes que estão
inscritos e que definem determinadas maneiras de pensar e agir
para desenvolver práticas inclusivas. Este livro e as autoras que
nele escrevem trabalham na perspectiva de perceber a inclusão
escolar como um processo que se dá a partir das possibilidades
apresentadas pelas relações que se estabelecem entre os
sujeitos e o professor, e não daquilo que, num primeiro olhar, é
visto como falta. E é nesta direção também que a respectiva
comunidade virtual de aprendizagem “Inclusão e Educação”,
disponibilizada no Moodle, está organizada, de forma que os dois
materiais citados (livro e comunidade virtual de aprendizagem)
são complementares.

Para aprofundar as discussões que serão desenvolvidas
na comunidade citada, este livro, no primeiro eixo, encontra-se
alinhado com o planejamento da Atividade Acadêmica e suas
respectivas competências, apresentando e refletindo sobre os
conceitos e as políticas voltadas à inclusão escolar. No segundo
eixo, com o objetivo de subsidiar o olhar para as diferentes
especificidades da inclusão, são apresentadas por
profissionais/pesquisadoras algumas possibilidades de trabalhar
com os sujeitos da diferença. Por fim, no terceiro eixo, o livro traz
dois textos que se referem aos espaços que oferecem apoio
especializado aos professores, tanto aqueles que se encontram
dentro da instituição escolar como aqueles fora dela.

De forma mais detalhada, apresentamos cada um dos
capítulos a partir dos três eixos citados. No primeiro capítulo
discutimos os conceitos relacionados ao trabalho com a inclusão
(diferença, diversidade, identidade, norma, normalização,



in/exclusão) partindo de uma história vivenciada nos contextos
escolares, mas trazida aqui como uma situação fictícia. Dessa
forma, os conceitos são apresentados e discutidos tendo como
ponto de partida as situações vivenciadas por João e as
relações estabelecidas na escola e fora dela.

O segundo capítulo traz alguns marcos legais e históricos
para entendermos de que forma o processo de inclusão foi se
desenvolvendo e sobre quais condições foram criados no
sentido de oferecer subsídios e orientações ao trabalho voltado
à inclusão realizado nas escolas. Importante destacar que não
são as políticas que garantem a inclusão, mas sim a forma como
as compreendemos para desenvolver o trabalho com elas e com
os sujeitos da educação.

O terceiro capítulo está organizado a partir de entrevistas
com professoras/profissionais/pesquisadoras que estão
envolvidas com temas que abordam diferentes deficiências. Elas
apresentam subsídios para lidarmos com as especificidades
educativas dos sujeitos a partir de suas deficiências. Em linhas
gerais, as profissionais abordam o trabalho com pessoas que
possuem deficiência intelectual, sensorial e múltipla e alertam
que não são regras, mas possiblidades de compreender mais
sobre as especificidades de cada deficiência. Destacamos que
nosso objetivo aqui foi o de contribuir para o aprofundamento
das reflexões e conhecimento de algumas especificidades
educativas e, de forma alguma, pretendia-se mostrar que existem
maneiras únicas de ver e trabalhar com os alunos a partir
somente do que se diz sobre cada especificidade.

Por fim, o quarto e último capítulo do livro traz duas
abordagens e possibilidades de apoio especializado. Uma é
desenvolvida na própria Universidade junto ao Núcleo de Ação
Social (CCIAS) e se chama Programa de Educação e Ação Social
(EDUCAS). A outra abordagem apresenta o Atendimento
Educacional Especializado (AEE), previsto pelo Ministério da
Educação em substituição ao atendimento ocorrido em escolas
exclusivamente especiais. Os dois textos que compõem este
capítulo, além de apontar possibilidades em termos de práticas
pedagógicas, são desenvolvidos a partir de um aporte teórico
que suscita retomar o conceito de inclusão, percebendo os



alunos de outros modos, conforme mencionamos no início desta
apresentação. Sintam-se, então, convidados a percorrer por
novos caminhos e compreender a inclusão escolar como um
desafio permanente.

Priscila Provin e Rejane Ramos Klein



CAPÍTULO 1
INCLUSÃO E EDUCAÇÃO: CONCEITOS E PRÁTICAS
Rejane Ramos Klein

Este texto tem como objetivo discutir alguns conceitos relacionados
ao tema da inclusão no que tange à sua articulação com a educação. Para
situar os conceitos, tais como diferença, diversidade, identidade,
deficiência, norma e normalização, buscaremos contextualizá-los a partir
da descrição de um personagem fictício, que supostamente está
vivenciando o processo de inclusão num determinado contexto escolar. Tal
personagem poderia ser real, na medida em que, atualmente, a escola
contemporânea tem sido responsabilizada pelo processo de inclusão de
todos e, para isso, tem instituído diferentes práticas, sendo convocada a
“dar conta” desse desafio.

Nosso personagem, chamado João, circulará por
diferentes práticas, ditas inclusivas, e será a partir delas que
tentaremos explicar as possibilidades de compreendermos a
inclusão hoje e sua relação com a educação. Nesta Atividade
Acadêmica – Inclusão e Educação –, que objetiva oferecer
subsídios para a formação de professores, preparando os
alunos para a atuação em escolas ou em espaços não
escolares, será preciso compreender a inclusão de modo mais



amplo, como parte das estratégias política e econômica que
instituem práticas para governar e regular a população. Ou seja,
quando falamos em inclusão, não estaremos nos referindo
apenas aos processos relacionados à educação especial, como
se João tivesse apenas1 uma deficiência física ou intelectual e,
portanto, demandasse práticas que pudessem corrigi-lo para,
consequentemente, incluí-lo numa instituição de uma vez por
todas. Procuraremos situar as práticas que descrevem João a
partir do que é considerado como anormalidade, ou seja, João
passará por processos que visam incluí-lo, mas, ao mesmo
tempo, também o excluem. Exploraremos essa possibilidade de
entendimento sobre a in/exclusão no decorrer do texto.

E o João...

Um menino de 10 anos que tem três irmãos mais velhos.
Sua mãe trabalha fora o dia todo e seus irmãos é que se
responsabilizam para cuidar de João no turno inverso, ao sair da
escola ao final de um turno, ou quando chega do Programa Mais
Educação2 de que participa. Ele gosta de brincar sozinho, não
tem amigos e inventa brincadeiras e brinquedos com os materiais
que se encontram disponíveis em casa ou no pátio de sua casa.
Não costuma ter muita proximidade de seus irmãos. A mãe diz
que ele puxou ao pai, tímido e de poucas palavras, que é mesmo
muito difícil saber o que ele está pensando ou quais são seus
gostos e desejos...

E na escola...

João está no terceiro ano do Ensino Fundamental de uma
escola de periferia de um município qualquer. Desde a Educação
Infantil, João foi sendo narrado3 de forma diferente dos demais
por não apresentar o mesmo ritmo de aprendizagem e o mesmo



comportamento e atitudes que os demais colegas. Ele não
apresenta um diagnóstico clínico, por mais que a escola tenha
insistido com a família sobre a necessidade de um olhar médico
que pudesse avaliá-lo, para que assim, conhecendo mais a
respeito de João, fosse possível optar por alguma prática mais
eficaz a fim de alfabetizá-lo. Como o menino está repetindo pela
segunda vez o terceiro ano, já que não está alfabetizado ainda,
a escola e a família estão sendo convocadas a responder por
essa situação, pois o indicado é que nenhum aluno reprove até o
terceiro ano.

A escola diz que a família não reconhece nenhum
problema intelectual e que não admite que João possa ter algo
que necessite de ajuda médica. O que a escola sabe informar é
que a família atribui as dificuldades de João à falta de
oportunidades que lhe são oferecidas, pois a mãe tem sido
obrigada a trocar João de escola constantemente, por mudar de
residência conforme as suas necessidades de empregabilidade.
Várias vezes a mãe narrou para a escola que João sente falta do
pai, que sumiu sem dar maiores explicações. Diz também que as
dificuldades de João na escola se devem ao fato de seus três
irmãos terem apresentado narrativas próximas a essas e depois
foram superando-as conforme a idade foi avançando e, também,
a necessidade de evadirem da escola para poderem trabalhar e
contribuir no sustento da família.

A professora diz que João apresenta muitas dificuldades
para aprender, para relacionar-se com os colegas e mesmo com
a professora. Ela arrisca-se a dizer que João teria traços de
Autismo, pois gosta de brincar sozinho e se desentende com os
colegas facilmente. No entanto, a professora afirma que a
situação de João é muito difícil de ser revertida, pois a família
não tem condições e nem interesse em buscar por um
diagnóstico clínico mais preciso. A professora afirma que pelo
fato de a família de João não ter uma boa estrutura, o menino
não se sente seguro e nem incentivado a aprender.

1.1 Um pouco de histórias que possibilitam tais narrativas



Como chegamos a pensar dessa forma a respeito do
comportamento, da situação familiar, das atitudes e da
aprendizagem de João? Quando João passou a ser um problema
para a escola regular e para as práticas docentes? Por que há
uma necessidade de descrever, diagnosticar e de fazer com que
João aprenda e se alfabetize?

Caso João tivesse sido aluno em outra época,
provavelmente sua história não poderia ser contada dessa
forma. De acordo com Sardagna (2013), as políticas
educacionais que se voltam para os sujeitos da Educação
Especial, principalmente nas décadas de 1950 e 60, engendram-
se na ideia de correção e de terapêutica desses sujeitos. A
autora cita alguns serviços de apoio criados no Estado do RS
para que os sujeitos tivessem um olhar especial, tais como o
Serviço de Orientação e Educação Especial (SOEE), em 1954, e
o Centro de Pesquisas e Orientação Educacionais (CPOE).
Nesses períodos, instituem-se, portanto, práticas que vão narrar
o sujeito da Educação Especial a partir da ideia de “criança
problema”, “desajustada”, “que não aprende”. “É uma prática
que avalia, compara e classifica, posicionando o indivíduo em
relação à norma como o ‘aluno excepcional’, o ‘aluno deficiente’,
a ‘criança retardada’, a ‘criança subdotada’” (SARDAGNA, 2013,
p. 50). A situação de João nessa época seria narrada a partir do
enfoque clínico, em que a escola especial buscaria “resolver”
seu problema ou ao menos buscar inseri-lo num espaço (classe
especial) em que a diferença do menino fosse aceita por seus
pares.

Nos anos 1970 e 80 veremos, ainda segundo o estudo de
Sardagna (2013), que as escolas especiais visavam expandir
esse espaço fechado do aluno especial. Um conjunto de
saberes, pautados nas políticas educacionais da época, daria as
condições para que a preocupação com os sujeitos especiais
fosse ampliada por todo o corpo social. A autora cita várias
práticas que visam regulamentar essa população e corrigir o
sujeito tido como anormal, como, por exemplo, alguns programas
e projetos:

“Programa de medicina escolar”, com cerca de 600



mil atendimentos em 1980; “Programa de
reeducação da linguagem”, com 106 reeducadoras
da língua em 77 clínicas; “Programa de psicologia
escolar”, com 21 centros de assistência ao
educando (CAE), 15 núcleos de assistência
psicológica (NAP), 11 centros de assistência ao
educando e sete núcleos de assistência ao
educando. (SARDAGNA, 2013, p. 52)

Esses programas funcionaram a partir de práticas que
avaliaram e classificaram esses alunos, definindo qual seria o
espaço mais adequado para eles. Lugar esse que os ajudaria a
fazer parte da sociedade, mas ao mesmo tempo abriria
possibilidades para que os especialistas pudessem descrevê-los
a fim de poder corrigi-los. Dessa forma, a narrativa sobre João
seria: aluno não apto, com dificuldades de aprendizagem, com
problemas, não educável, não treinável, dependente, portador
de deficiência. Poderiam se aliar a essas narrativas, o que
geralmente encontra-se associado, os problemas de
comportamento, considerando o menino a partir da ideia de
“criança problema” ou “aluno difícil”.

Se antes tínhamos a preocupação centrada em criar
lugares específicos para o sujeito especial em instituições
diversas para poder corrigi-lo, a partir da década de 1990 até
nossos dias as políticas de inclusão vão enfocar justamente o
contrário. A ordem é trazer todos para perto e as classes
especiais passam a ser transitórias, fazendo com que o aluno
tenha que ser devolvido para a classe comum, na escola regular.
Conforme o estudo de Rech (2011), após a elaboração da nova
Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva, em 2008, as ações em prol da inclusão escolar
ganham ênfase, pois o documento orienta o seguinte:

A obrigatoriedade da educação regular para todas as
crianças, independente de suas características,
deficiências, condições e possibilidades de
permanência. Ou seja, todos possuem o direito à
educação no Brasil.



João, inserido na escola regular, usufrui de um direito
adquirido por lei, por forças de movimentos da própria população
“especial” e/ou por aqueles que estão autorizados a falar por
eles, o que é bastante comum no contexto social, político e
econômico no qual estamos inseridos atualmente, numa dita
sociedade democrática. Sobre esse contexto veremos mais
tarde. Por enquanto nos fixaremos na compreensão das práticas
que se voltam para João. O importante aqui é ressaltar que as
práticas anteriores não deixaram de existir, não deixaram
também, em certa medida, de ter um caráter terapêutico e
corretivo, conforme situei nas ênfases anteriores a essa política.
No entanto, o fato de João estar cursando a escola regular é que
faz com que as ações que se voltam para intervir no
desenvolvimento da aprendizagem do menino necessitem ser
modificadas, pois vamos perceber que não basta inseri-lo no
espaço escolar. Veremos que a inclusão, a partir do
entendimento mais alargado, não poderá voltar-se apenas para
uma das questões, sofrimentos, comportamentos vivenciados por
João.

A inclusão, como uma atitude contemporânea de inclusão
(PROVIN, 2011), nos permitirá problematizar os discursos que a
disseminam como boa em si mesma, como obediência à lei ou
pelo caráter salvacionista que tem delegado à escola o papel de
incluir a todos. Não se trata, portanto, de ser contra a inclusão
ou as políticas que se voltam à produção de práticas inclusivas
para todos os sujeitos, independente de sua diferença ou
deficiência. Trata-se do que Klein (2010, p. 12) nos chama a
atenção:

A palavra inclusão tem sido utilizada como um jargão
na área educacional para marcar as práticas que
gostaríamos que fossem mais justas, democráticas
e solidárias. Quando perguntado para os
professores [...] a respeito do significado da inclusão,
esta frequentemente aparece de forma simplificada e
restrita à discussão pedagógica, com ênfase nas
questões metodológicas. Trata-se de uma
preocupação importante com o como ensinar a
todos[...] Aí talvez possa ser agregada outra



dimensão à discussão do como ensinar, que diz
respeito ao para que e, junto dessa, o que se refere
ao que ensinar a todos os escolares. Nessa
perspectiva, pode-se colocar a inclusão num lugar de
suspeita, trazendo a discussão pedagógica, mas
relacionando-a com as dimensões econômicas e
políticas.

Nesse sentido, quando a professora de João busca
compreender a situação dele, seja na família, seja no contexto,
seja em causas inatas, advindas dele mesmo, há uma
preocupação aí que se restringe ao como ensiná-lo. Se o menino
já está no terceiro ano, suspostamente já deveria estar
alfabetizado, ou seja, a responsabilidade é dele mesmo ou da
família, ou ainda do contexto onde ele se insere. Para os
professores alfabetizadores, ter um aluno em sala de aula que
não consegue se alfabetizar num contexto onde todos já estão
avançando nesse processo, constitui-se em algo
“desesperador”. Há um misto de sentimentos em relação a essa
prática docente – que passa por uma sensação de fracasso não
assumida pela professora, que busca um culpado fora de sua
prática docente: não consegue reconhecer avanços em relação
ao próprio João, já que ele deveria estar progredindo no mesmo
ritmo que os demais; culpabiliza o próprio sujeito a partir de uma
suposta deficiência familiar, advinda ou do pai ou dos irmãos
mais velhos, ou da escola, que não consegue fugir da lógica
curricular de todos aprendendo no mesmo tempo, no mesmo
espaço e ritmo para que possa aprovar para a próxima etapa,
ciclo ou ano. Essa sensação de fracasso em relação ao João
acaba definindo a sua própria identidade.

Essa preocupação pedagógica é necessária e pertinente,
porém não pode ser desconectada de outros elementos que
estão envolvidos nessa análise sobre a inclusão. Elementos
políticos e econômicos são extremamente importantes porque
permitirão ampliarmos nosso olhar e problematizarmos questões,
as quais, muitas vezes, não são ditas e que acabam por recair
na escola ou nas práticas dos professores. As políticas de
inclusão e/ou as políticas de alfabetização se voltam atualmente
para a construção de práticas que incluam e que alfabetizem



todos os estudantes, independente de qualquer coisa. Ou seja,
há vários programas que recaem sobre essa necessidade e que,
além de incentivar tais práticas, regulam e controlam também o
trabalho docente escolar por meio dos sistemas avaliativos que
cobrarão resultados positivos, isto é, números positivos em
relação à inclusão e à alfabetização que alavanquem o ranking
do país. Lopes (2007), tal como outros autores, nos ajuda a
compreender esse fenômeno como a sociedade de risco, a qual
nem sempre se orienta para o bem comum, mas sim pelo
movimento de cada um dentro de um todo não articulado.
Segundo a autora:

“[...] a inclusão como uma invenção engendrada e
proclamada como a conhecemos hoje, como algo
que nasce da vontade de um coletivo (sociedade
disciplinar), está passando pela mesma tensão
vivida por outras invenções que propunham o
fortalecimento de uma população e o esfacelamento
de utopias que a mobilizavam. No lugar de utopias
que mobilizavam a população, estão aparecendo
razões produzidas por outras lógicas que não as do
bem comum, mas as do desenvolvimento de
pessoas capazes de tornarem-se incluídas. (LOPES,
2007, p. 16)

João, portanto, está vivenciando esse movimento em prol
da inclusão de si mesmo e de todos. Mas como será que o
menino está em relação à escola, à sua família e à sociedade?
Essas perguntas não podem mais ser feitas. Ao contrário, nos é
permitido perguntar: por que João não aprende? O que podemos
fazer para que João aprenda? Ou seja, sempre será uma
pergunta que remeterá a como o professor, a partir de suas
competências e capacidades, poderá fazer com que João
desenvolva sua aprendizagem na leitura e na escrita, pois não é
admissível que ele não desenvolva tais habilidades.

No estudo de Rech (2013), pode-se ter maior clareza
sobre esse “jogo de sedução” da inclusão. A autora afirma que
nos últimos anos, especificamente, com maior ênfase a partir do
governo Lula, podem ser percebidas “[...] estratégias de sedução



– como, por exemplo, o aumento no repasse de verbas, o uso de
estatística para modificar índices etc. – que reafirmam a
veracidade da proposta de inclusão e geram mobilização”
(RECH, 2013, p. 30), sentimentos que se tornam úteis para
governar a conduta de todos através de uma racionalidade
neoliberal.4 O principal objetivo nessa lógica é movimentar os
sujeitos, para “fazer sair”, pois de acordo com a mesma autora, o
aluno chamado de “aluno incluído” deve permanecer o menor
tempo possível no espaço escolar. Ou seja, não é apenas uma
preocupação pedagógica, pois a questão da reprovação escolar
está sendo retirada da cena escolar, tornando-se muito mais
uma questão política de controle de fluxo escolar e também
econômica, buscando reduzir investimentos com o aluno
repetente.

O bloco pedagógico – assim são chamados os três
primeiros anos de escolarização em que os alunos devem ser
alfabetizados – não permite a reprovação de nenhum estudante,
visando garantir seu acesso e permanência na escola. Essa é a
proposta disseminada no momento pelo Programa Nacional de
Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, para que todos estejam
alfabetizados até os oito anos de idade.

1.2 E chegamos ao movimento atual que podemos chamar
de in/exclusão...

Se não há mais lugar para João na escola especial, será
na escola regular que ele deverá encontrar seu espaço e
desenvolver a sua aprendizagem. Para tanto, caberá à escola
descobrir por que ele não aprende: investigar, diagnosticar,
encaminhar, avaliar, acompanhar, incentivar o processo de
aprendizagem do João. Não mais apenas descobrir para
classificar sua síndrome, sintoma, e optar por um ou outro
espaço educacional para João, mas a partir do momento em que
ele se encontra na escola regular – espaço esse definido de
antemão pela legislação como de direito –, é preciso fazer com



que ele esteja inserido, incluído e aprendendo. No entanto, o
que vamos ver na narrativa da professora é que João, pelo fato
de estar no terceiro ano e ainda não estar alfabetizado, sente-se
justamente o contrário disso: excluído e não conseguindo
aprender.

Podemos dizer, a partir disso, que o que chamamos de
in/exclusão é justamente esse movimento que podemos
caracterizar resumidamente da seguinte forma:

As fronteiras que caracterizavam as ações de
inclusão e de exclusão se mesclam na atualidade.
Se “todos” estão sob o conhecimento do Estado, se
diferentes políticas e programas assistenciais dão
cobertura para grupos específicos que vivem sob
condições precárias ou que ameaçam a si e ao outro
pelo risco que geram, perguntamos: quem são os
excluídos na contemporaneidade? [...] são aqueles
que integram a sociedade em diferentes níveis de
participação ou gradientes de inclusão. Diante de tal
participação por gradientes de inclusão, torna-se
difícil utilizar, em nossas análises, a caracterização
de incluído e de excluído de forma separada, pois
qualquer sujeito, dentro de “seu nível de participação”
poderá, a todo o momento, estar incluído ou ser
excluído de determinadas práticas, ações, espaços e
políticas. (LOPES; LOCKMANN; HATTGE; KLAUS,
2013, p. 3)

Esse entendimento abre algumas possibilidades para
continuarmos problematizando o processo de inclusão não mais
de forma ingênua, exaltando-o como bom em si mesmo e
defendendo-o pelo viés do acesso, mas considerando o
processo pedagógico e incluindo a dimensão política e
econômica nesse debate. Como professores de muitos casos
como o de João, saberemos que não importa apenas ele estar
na escola regular, e sim de que forma ele está acompanhando o
processo de aprendizagem. Saberemos que João não será
incluído totalmente em todas as práticas que são oferecidas no
espaço da escola, porém cabe a nós analisarmos que outras
práticas podem ser pensadas a fim de que João possa participar



para aprender.
Visualizar João a partir de suas potencialidades é

compreender a diferença não pelo viés da falta, como, por
exemplo: João não está alfabetizado, não interage com os
colegas, não compreende o sistema numérico, não realiza as
atividades, não tem uma família estruturada, não apresenta um
comportamento igual ao de seus colegas. Essa compreensão
negativa a respeito do comportamento e da aprendizagem de
João leva-nos à situação de exclusão permanente, pois não seria
mais necessário realizar práticas a fim de incluir João. O
movimento de in/exclusão vai na contramão desse entendimento
que reduz a diferença apenas à falta e permite entendermos que
a diferença não pode ser enquadrada em categoria ou traduzida
em outros diagnósticos. Segundo Lopes (2007, p. 23):

Ela [a diferença] não pode ser enquadrada, nomeada
ou capturada pelas malhas do poder. A diferença,
assim entendida, se dá na presença de cada um de
nós. Ela altera a serenidade ou a tranquilidade
daqueles que buscam se localizar na mesmidade.
Ser diferente é sentir diferente, é olhar diferente, é
significar as distintas manifestações existentes
dentro da cultura, é não ser o mesmo que o outro.
Como sujeitos vivemos em sociedade, somos
produzidos nas e pelas relações. É nas relações que
nos constituímos e inventamos o outro. O outro –
aquele que é diferente de mim – é produzido a partir
daquilo que falamos sobre ele. O que falo, os nomes
dos outros e os enquadramentos que ocupam são
formas de identificação que eles carregam – são
identidades.

Por que a professora utiliza-se dessa narrativa negativa
para dizer sobre João? Diante dessa narrativa, haveria
possibilidade de visualizá-lo de outra forma? A professora
também poderia optar por narrar João a partir dos discursos da
diversidade: João é assim mesmo, ele é diferente, tem um ritmo
diferente e devemos respeitar como ele é. Essa narrativa exalta
as diferenças e permite colocar todos no mesmo espaço, mas,
muitas vezes, promoverá apenas a convivência entre os pares,



apenas a socialização dos alunos, pois não vai instigá-los a se
colocar no a sair do lugar daquele que é capaz de aprender.
Quaisquer dessas narrativas passam por um processo que
podemos situar a partir da ideia da escolarização.

Desde o século XVII, a escolarização vem se configurando
através de mecanismos que visam disciplinar e corrigir os
sujeitos. Essas práticas que disciplinam e corrigem os sujeitos só
são possíveis devido à norma. Ou seja, se a norma pode ser
aplicada tanto a um corpo que se quer aplicar quanto a uma
população que se pretende regulamentar, ela funcionará como
um princípio de comparação, de comparabilidade, de medida
comum (LOPES; FABRIS, 2013). A norma, portanto, ao operar
como uma medida e um princípio de comparabilidade, agirá no
sentido de incluir a todos, segundo critérios que são construídos
no interior e a partir dos grupos sociais. Ela é sempre prescritiva,
pois provoca ações que homogeneízam as pessoas ou mesmo
provocam ações que exaltam as diferenças a partir de
referenciais comunitários. O importante é ressaltar que a norma
tanto institui novos modelos quanto pluraliza outros que devem
servir de referência para que todos possam se posicionar dentro
de determinados limites, sempre uns em relação aos outros
(LOPES; FABRIS, 2013).

A identidade de João, portanto, é constituída nessa
relação com o outro, através do processo de escolarização, o
qual é definido pela norma ou, se preferirmos, pela normalização.
A norma não é fixa, ela é sempre relacional, pois dependerá das
relações estabelecidas e das relações de poder envolvidas.
Neste momento, cabe retomar o conceito de identidade citado
anteriormente. Esse conceito pode ser definido como sendo uma
condição ocupada pelo sujeito. De acordo com Costa (2005, p.
1):

A identidade é um dos construtos modernos que se
estilhaça inapelavelmente. Tal estado de coisas tem
sido diagnosticado como “crise da identidade” -
condição em que os indivíduos e grupos estariam
deslocados tanto de seu lugar no mundo quanto de
si mesmos. De uma concepção una, centrada,
equilibrada, coerente e estável de identidade, passa-



se a fragmentação, efemeridade, mobilidade,
superficialidade, flutuação. Podemos ser um e
muitos, ao mesmo tempo e em diferentes tempos. A
identidade parece que está à deriva no tempo e no
espaço, o que a torna permanentemente capturável,
ancorável, mas, paradoxalmente, ao mesmo tempo
escorregadia - uma celebração móvel[..]

Nesse sentido, a professora se utiliza de narrativas que
descrevem João pelo viés da falta, da deficiência, porque a
norma está definindo o que pode ou não ser dito sobre João. O
que pode ou não ser dito sobre o menino está definido a partir
de uma ordem discursiva colocada pelas relações de poder e de
saber5 que se estabelecem na sociedade. Essas relações foram
estabelecidas com a Modernidade como um tempo marcado pela
vontade de ordem, pela busca da ordem (VEIGA-NETO, 2001).
Ou seja, trata-se de operações de ordenamento que definem,
organizam os espaços, as instituições, os sujeitos de acordo com
determinadas representações históricas, culturais e econômicas.

Podemos situar essa ordem discursiva a partir de quatro
conjuntos de saberes, se partirmos do estudo de Lockmann e
Traversini (2011):

Saberes morais: referem-se às atitudes e
comportamentos dos sujeitos.
Saberes psicológicos: utilizam técnicas de
expressão de si como ferramentas para
desvendar as subjetividades infantis.
Saberes médicos: descrevem e classificam
os sujeitos para um provável diagnóstico e
uso de medicação.
Saberes pedagógicos: devem fazer uso de
recursos, instrumentos, metodologias para
intervir na aprendizagem do sujeito.

Esse conjunto de saberes, de acordo com as autoras, vão
permitir que a inclusão hoje se estabeleça como um imperativo
em nossa sociedade. A partir deles veremos uma infinidade de
práticas sendo inventadas a fim de garantir que os sujeitos



possam ser incluídos. Em nosso caso, estamos nos referindo à
escola onde tais saberes têm sido compreendidos como
“verdades” inquestionáveis sobre os sujeitos, principalmente os
ditos sujeitos a incluir. Trata-se de saberes inscritos em campos
ou áreas de conhecimento que, ao longo do tempo, vêm
assumindo um lugar inquestionável. O que Lockmann e
Traversini (2011) vão mostrar é uma impossibilidade de visualizar
cada um desses saberes de forma isolada. Eles se misturam e se
complementam a fim de conferir maior legitimidade sobre o modo
de dizer quem é esse sujeito. Não se trata de ser contra tais
saberes ou mesmo contra os profissionais que atuam em tais
áreas, mas sim de problematizar o caráter de verdade que estes
têm sobre as identidades dos sujeitos. Nesse caso, o que
importa dizer é que Lockmann e Traversini (2011) vão
problematizar, além de outras coisas, o apagamento do saber
pedagógico, pois as autoras vão mostrar o quanto o movimento
da inclusão pode estar provocando um silenciamento nas
práticas de ensino e pulverizando as intervenções pedagógicas.

Exemplificando: no caso de João, a professora, ao buscar
incluí-lo, tem se sentido incapaz de fazê-lo sem uma ajuda, um
apoio, o qual, na maioria das vezes, deve vir de fora da escola. A
professora, ao legitimar os saberes da área médica ou
psicológica, por exemplo, como única verdade sobre João, pode
paralisar-se: hora buscando por um diagnóstico para poder
intervir pedagogicamente com seu aluno; hora narrando João a
partir de seu comportamento diferenciado dos demais como algo
que atrapalha sua aprendizagem; hora buscando descrever a
estrutura familiar do menino como incorreta para apoiar e
acompanhar a sua aprendizagem; hora buscando nos genes
familiares as causas orgânicas para a não aprendizagem de
João. Ou seja, uma mistura de saberes – morais, psicológicos,
médicos – que parecem não reconhecer as possibilidades
pedagógicas para fazer com que João aprenda, identificando o
que ele já consegue, o que ele é capaz de fazer; enfim, visualizar
João como um sujeito a partir das capacidades de ensino que a
escola dispõe e que a própria professora vai buscar construir.
Ainda nesse viés de silenciamento do saber pedagógico, a
professora poderia também encaminhar João para diferentes



espaços de apoio especializado, caso a escola disponha.
Conforme vimos, ao garantir o direito de todos de

permanência na escola regular, a legislação deverá também
garantir o direito à aprendizagem. Nesse sentido, muitas escolas
vão criar uma rede de apoio para que o professor consiga
desenvolver as aprendizagens.6 A questão que se coloca é a de
que o apoio pedagógico não garante por si próprio práticas mais
inclusivas com aprendizagem. Pode, ao contrário, promover
práticas que estarão excluindo o sujeito da convivência com a
turma e o incluindo em outros espaços de “iguais”, mas que
podem estar os reconhecendo como os diferentes, os incluídos,
os deficientes, os que apresentam necessidades especiais etc.
Dependerá, portanto, da aproximação entre esses dois espaços
que atendem os alunos a fim de que possa haver uma discussão
permanente sobre as identidades e as diferenças desses
sujeitos encaminhados das salas de aula para os espaços de
apoio.

1.3 Possibilidades de construir uma atitude investigativa
diante das práticas inclusivas

Para finalizar este texto que pretende apoiar a construção
de práticas inclusivas, buscamos retomar a situação de João
apoiada no conceito de in/exclusão. Sugerir a compreensão
desse movimento que pode incluir, mas que também exclui,
exigirá dos professores uma atitude investigativa sobre as
práticas pedagógicas. Ou seja, conforme vimos, não basta nos
preocuparmos apenas com o viés metodológico de como fazer
com que João aprenda, nem mesmo nos deter em encontrar
culpados. Mas, sim, ampliarmos nosso olhar, relacionando essa
preocupação com questões políticas, econômicas, históricas e
culturais. Essa ampliação não sugere que cruzemos os braços
diante das situações que se colocam na escola, no sentido de
que vamos investigar e enquanto isso alguém nos apresenta
uma solução; ou, ao contrário, a ideia de que não há mais nada



a fazer.
De forma alguma se trata de uma imobilização em relação

à intervenção pedagógica. Ao contrário, uma atitude investigativa
vai problematizar as práticas realizadas com a turma, voltando-se
o olhar também para aqueles que vivenciam esse lugar de aluno
incluído. Vai rever, experimentar, avaliar, planejar, investigar,
discutir, conversar, compreender, mas não para enquadrar João.
Vai, antes, buscar esses referenciais para analisar e refletir
sobre sua prática docente, estudando e investigando, a partir
dela, as possibilidades ainda não pensadas. Conforme Lopes
(2005) será preciso desarrumar a casa. O que a autora pretende
é nos instigar a pensar o currículo escolar de outro modo e
problematizar o que dizem sobre João, não tomando nenhuma
narrativa como a única verdade. Uma proposta possível seria
deixar que a relação que João estabelece com a turma e com a
professora possa ser escutada e articulada àquilo que se
pretende ensinar. Ainda que essa relação não se aproxime com
a maioria da turma, alguma coisa ela pode dizer de sua
aprendizagem e, a partir daí, pode ser tomada como
possibilidade para ensinar.
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__________
1 Esse termo “apenas” não tem a conotação de menos, de menor valor, de
somente, mas sim queremos marcar as diferenças sempre no plural. Se o
sujeito apresenta uma determinada deficiência, essa não é fixa e a única
definidora de sua identidade. Ele se encontra numa condição, vivenciando
as marcas dessa deficiência, mas ele é também muitas outras coisas,
está para além de uma única marca. Posteriormente, quando abordarmos
o conceito de identidade, retomaremos essa questão de modo a
esclarecer e aprofundar esse entendimento de deficiência.
2 Esse Programa O Programa Mais Educação, instituído pela Portaria
Interministerial nº 17/2007 e regulamentado pelo Decreto 7.083/10,
constitui-se como estratégia do Ministério da Educação para induzir a
ampliação da jornada escolar e a organização curricular na perspectiva da
Educação Integral. Maiores informações sobre o Programa pode ser
encontrado no seguinte endereço: http://portal.mec.gov.br/index.php?
option=com_content&id=16690&Itemid=1113>.
3 O termo “narrado” é utilizado aqui para ressaltar que o que dizem de João
não são apenas falas que o descrevem, mas sim que trata-se de uma
narrativa construída a partir de um conjunto de saberes, discursos e
representações sobre a identidade de João e que, portanto, são também
prescritivas de um determinado comportamento.
4 Para saber mais sobre essa racionalidade, ou seja, esse conjunto de
razões complexas sobre o neoliberalismo e suas relações com a inclusão,
pode ser consultado o artigo de Lopes (2009, p. 155): “Dentro do
neoliberalismo, como forma de vida do presente, certas normas são
instituídas não só com a finalidade de posicionar os sujeitos dentro de
uma rede de saberes, como também de criar e de conservar o interesse

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=16690&Itemid=1113


de cada um em particular, para que se mantenha presente em redes
sociais e de mercado.”
5 Para saber mais sobre essas relações de poder e de saber em Michel
Foucault, pode ser consultado o seguinte endereço:
<http://www.gpef.fe.usp.br/teses/o-sujeito-e-o-poder.pdf>. Acesso em: 16
de mar. 2015.
6 Veremos mais detalhadamente sobre essas possibilidades de apoio no
último capítulo do livro.
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CAPÍTULO 2
POLÍTICAS DE INCLUSÃO E SEUS IMPACTOS NA
ESCOLA
Priscila Provin

Este capítulo tem como objetivo abordar alguns marcos legais e
históricos e trazer para a reflexão subsídios para que seja possível o
planejamento e desenvolvimento de práticas pedagógicas inclusivas. As
políticas de inclusão foram/são necessárias para que se avançasse em
termos de inclusão em nosso País. Porém, é preciso não perder de vista
que as políticas por si só não garantem a inclusão. Dessa forma,
compreende-se que a inclusão é um imperativo de Estado e que, a partir
das políticas, é preciso visualizar as possibilidades de construir práticas
inclusivas no contexto escolar.

Neste sentido, ao trazer algumas políticas de inclusão, os seguintes
conceitos serão abordados: integração, inclusão, acessibilidade,
deficiência e imperativo da inclusão. Ao ler este texto, é importante revisitar
os conceitos trabalhos no Capítulo um deste livro, pois eles contribuem
para a compreensão e aprofundamento das questões colocadas aqui.

Inicio pelo último conceito citado, o imperativo da inclusão.
Podemos dizer que vivemos hoje o que chamamos de imperativo
da inclusão. E o que isto significa? Com Fabris (2010), em seu
estudo sobre a realidade do aluno tomada como um imperativo



pedagógico, pode-se compreender que:

O imperativo é um ‘mandamento’ com força
imperativa que age em todas as posições, inclusive
e de forma potente, sobre si mesmo. Temos, assim,
um imperativo que funciona como tecnologia de
poder que vai atuar na objetivação dos tempos e
espaços e na subjetivação dos outros e de si
mesmo (FABRIS, 2010, p. 5).

A partir dessa questão, o imperativo da inclusão pode ser
entendido como algo que não requer uma escolha ou tomada de
posição, pois, sendo um “mandamento”, precisamos assumir e
trabalhar com ele. Não cabe mais o discurso de ser contra ou a
favor da inclusão, pois todos são chamados a comprometer-se
com ela. E quando falamos em todos não estamos nos referindo
somente à escola ou aos professores, mas a todas as
instituições (educacionais ou não) e distintos profissionais. O
movimento da inclusão não vem sendo desejado e mobilizado
somente na escola, pois as pessoas circulam por outros espaços
e interagem com outras pessoas que também precisam estar
minimamente preparadas para trabalhar com esse processo. O
imperativo da inclusão, ao ganhar força por meio da mobilização
de diferentes grupos sociais, exige do Estado a criação de
políticas e ações inclusivas, ao mesmo tempo que o imperativo
também é assumido e produzido pelo Estado. Desse modo, é
importante compreender que o imperativo da inclusão não nasce
apenas com as determinações legais. Ele é constituído também e
a partir de movimentos e grupos sociais que lutam há muito
tempo para garantir os seus direitos nos mais diferentes espaços
(PROVIN, 2011). Com Lopes et al. (2010), é possível dizer que a
inclusão tornou-se um imperativo,

[...] porque o Estado toma a inclusão como um
princípio categórico que, por ser assumido como
evidente por si mesmo, é imposto de formas
diferenciadas e de acordo com hierarquias de
participação, a todas as formas de vida, sem
exceção. (LOPES et al., 2010, p. 6-7)



Contribuindo com essa reflexão, Menezes (2010)
argumenta que o imperativo da inclusão, mais do que um
imperativo legal, tornou-se um imperativo moral. “Afinal, como
não defender a igualdade de oportunidades? Como não
respeitar o direito que todos têm de estar na escola? [...] Como
não operar no mundo a partir de um olhar ‘politicamente
correto’?” (MENEZES, 2010, p. 30). A autora segue em sua
argumentação afirmando que práticas inclusivas tornaram-se
naturalizadas e, com isso, não nos autorizamos a questioná-las,
nem mesmo se discordamos delas (MENEZES, 2010). Aqui temos
uma questão importante para pensar: o que significa
levantarmos a bandeira em prol da inclusão simplesmente
seguindo a obrigatoriedade de incluir que está colocada nas
legislações? O fato de “sermos a favor” da inclusão e
reproduzirmos a necessidade de incluir a partir dos discursos
legais garante a inclusão? Será que nossos alunos aprenderão e
terão o sentimento de pertencimento ao grupo pelo simples fato
de estarem na escola? Estas e outras questões serão retomadas
ao longo do texto com o intuito de não apenas conhecermos as
principais políticas de inclusão, mas também pensarmos em
termos de estratégias necessárias para que a inclusão se
efetive. Isto porque falarmos em políticas de inclusão não
significa falarmos apenas em leis, pois a palavra política também
envolve práticas, discursos e refere-se não apenas ao Estado,
mas também à sociedade e às ações que estão implicadas na
vida humana.

2.1 Marcos históricos e legais

Tendo em vista os aspectos colocados acima, vamos olhar
para alguns movimentos históricos que geraram marcos
importantes para a história da educação especial, hoje
denominada de outra forma: educação inclusiva ou simplesmente
inclusão. Veremos por quê...

Rech (2010), em sua dissertação de mestrado,7 buscou



compreender que movimentos ocorreram para que a inclusão
fosse compreendida nos dias de hoje tal como a conhecemos e
de que modos tais movimentos contribuíram para o processo de
inclusão. Nesse estudo, a autora afirma que, no primeiro
mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-
1998), falava-se no movimento de integração escolar. Tal achado
de pesquisa pôde ser compreendido a partir da leitura e análise
dos inúmeros materiais pesquisados durante o estudo,
compostos por legislações, exemplares da Revista Integração e
exemplares de Projetos de inclusão do Ministério da Educação.

No movimento da integração escolar, desejava-se que os
alunos com deficiência, a partir da aproximação com os “ditos
normais”, se tornassem “normais”, tendo como referência os
alunos tomados como padrão. Buscava-se, portanto, um
apagamento ou uma “correção” das diferenças. Paralelamente à
necessidade de normalizar os sujeitos com deficiência, surgiu a
necessidade de nomeá-los. O conceito “necessidades
educativas especiais”, portanto, mostra-se como uma forma de
suavizar os termos anteriormente relacionados às pessoas com
deficiência8 (RECH, 2010).

O filme O oitavo dia, ao apresentar a história de um
jovem com síndrome de down, traz questões importantes
para pensarmos sobre a forma como os sujeitos com
deficiência eram (ou ainda são?) narrados e representados.
Fica a sugestão... Assista e, após, compartilhe suas
percepções com colegas e professores na comunidade
virtual.

Podemos perceber de que forma o movimento da
integração escolar agia através da análise da imagem abaixo:



Figura 1 – A grande máquina escolar.
Fonte: TONUCCI, Francesco. Com olhos de criança. Porto Alegre: Artmed, 1997.
Retirada do site: <http://stellae.usc.es/red/f ile/view /10410/la-fbrica-de-tonucci>.
Acesso em: 26 fev. 2015.

Analisando a imagem, podemos perceber que os alunos
estão entrando na “grande máquina escolar” com suas
diferenças, identidades, especificidades... Porém, o objetivo da
máquina escolar é agir sobre essas diferenças que podem ser
consideradas problemas para a escola. Então, buscam-se
estratégias para trabalhar com os alunos de forma que, ao
saírem da escola, tenham se tornado “alunos iguais”. Vocês
podem estar pensando: iguais a quem? E a resposta: iguais ao
aluno que se encontra dentro do padrão considerado normal.
Aqui podemos perceber o processo de normação agindo sobre
os sujeitos. Esse processo se caracteriza da seguinte maneira:
primeiro se define a norma9 para, depois, identificarem-se os
sujeitos a partir do que foi considerado normal/adequado. Assim,
os alunos que não se enquadrassem nas normas estabelecidas
para todos em grupo, não estariam aptos a saírem da escola
“pelo mesmo lugar” e da mesma maneira que os alunos “ditos
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normais”. Neste caso, processos de exclusão da escola regular
não raro aconteciam, pois no período em que se trabalhava com
a integração escolar não se cogitava a possibilidade de os
estudantes não se adequarem às normas.

Porém, a partir do momento em que o tema da educação
e dos direitos das pessoas com deficiência passou a ser objeto
de estudo de mais pessoas, grupos de estudo e de pesquisa,
começou-se a questionar se tais práticas eram realmente
adequadas e surgiram propostas de outras formas de garantir
melhores condições para as pessoas com deficiência. Então,
diferentes formas de mobilização social começaram a ser
estabelecidas.

Segundo Rech (2010), a partir do ano de 1997, ainda
durante o primeiro mandato do presidente Fernando Henrique
Cardoso, pôde ser identificado o termo integração/inclusão, de
forma ainda sutil, pois a ideia da inclusão não só como acesso,
mas possibilitando a aprendizagem dos sujeitos nos espaços
escolares, surge a partir do segundo mandato de FHC, por meio
das Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação
Básica (2001).

A integração e a inclusão escolar foram dois movimentos
distintos, pois um ocorreu depois do outro, sendo que o
movimento da integração foi sendo deixado para trás com a
proliferação do movimento da inclusão (RECH, 2010). No
movimento da inclusão escolar podemos compreender o
processo de normalização, que ocorre da seguinte forma:
primeiro é identificada a normalidade do grupo (média) para
depois estabelecer o que é considerado normal para aquele
grupo. Uma vez que aqui a normalidade depende dos sujeitos (e
a norma não vem primeiro ou preestabelecida), podemos dizer
que a normalidade não é fixa, pois os sujeitos podem se
movimentar e assumir outras posições...

Nesta direção, o movimento da inclusão escolar ganhou
força principalmente a partir da década de 1990, com a
Declaração Mundial sobre Educação para Todos, quando se
iniciou um movimento em prol da inclusão de todos, buscando
atingir os grupos que eram considerados excluídos: pobres,
indígenas, minorias étnicas, raciais e linguísticas, pessoas com



deficiência, entre outros. Já em 1994, com a Declaração de
Salamanca, proveniente de um encontro de vários países na
Espanha, foram definidos princípios, políticas e práticas para a
área da Educação Especial, que envolvia os sujeitos com
deficiência. Esses são marcos históricos, que culminaram com
orientações legais10 e contribuíram para a necessidade
emergente da inclusão de todos hoje.

Antes de prosseguirmos, vamos olhar para o esquema a
seguir, com o intuito de reforçar os processos de normação e
normalização, que envolvem, respectivamente, os movimentos de
integração e inclusão escolar:

Na Integração escolar

Processo de normação: objetivava trazer os alunos
com deficiência para “dentro” da escola para torná-los
normais. A norma (padrão de normalidade) já estava
definida.

Na Inclusão escolar

Processo de normalização: a partir de políticas e
ações pretende-se que todos tenham não só o acesso à
escola, mas também à educação e à aprendizagem. O
padrão de normalidade é definido a partir do próprio grupo.

É importante salientar que ambos os processos têm o
intuito de modificar os sujeitos ou “corrigir” suas deficiências. E,
neste sentido, perguntamos: se entendemos que cada sujeito
constrói as suas aprendizagens a partir dos lugares que ocupa e



da forma como se constitui, por que não entendemos que esses
percursos para chegar às aprendizagens também podem ser (e
são!) diferentes? Ao considerarmos que os sujeitos podem se
deslocar, ou seja, que podem ocupar uma posição de não
aprendentes provisoriamente, precisamos pensar em estratégias
para auxiliarmos os alunos a realizarem estes deslocamentos.
Como fazer isto? Como pensar que as políticas de inclusão, ao
orientarem para a inclusão de todos11 na escola, podem
contribuir para a criação de práticas pedagógicas inclusivas?
Ficam esses questionamentos para reflexão enquanto olhamos
para os movimentos e políticas relacionados ao tema da inclusão
escolar. Atente para o próximo capítulo do livro, em que serão
abordadas de forma mais pontual algumas deficiências e
possibilidades pedagógicas.

2.2 A relação entre deficiência e inclusão

Antes da década de 1990, com o movimento pela
educação para todos, a Constituição Federal Brasileira de 1988
já definia orientações para o processo de democratização da
educação brasileira, assegurando que a educação de alunos
com deficiência ocorresse, preferencialmente, na rede regular de
ensino, e garantia o atendimento especializado para estes
estudantes. Nesse contexto, porém, o conceito de deficiência
confundia-se com questões relacionadas à pobreza e ao
fracasso escolar. (MENDES, 2010) Segundo a referida autora,
existiam duas alternativas para os alunos com deficiência:
frequentar uma escola especial filantrópica que não garantia o
processo de escolarização, ou frequentar classes especiais nas
escolas públicas estaduais, que acabavam potencializando o
processo de exclusão.

Nesse período, entendia-se que os “problemas” estavam
centrados nos próprios sujeitos com deficiência e tampouco se
discutiam questões relacionadas ao currículo e a estratégias de
ensino, uma vez que permaneciam os serviços que buscavam



segregar as pessoas com deficiência. (MENDES, 2010) E como o
conceito de deficiência pode ser compreendido hoje?

Segundo a Política de Educação Especial na perspectiva
da Educação Inclusiva,

Consideram-se alunos com deficiência aqueles que
têm impedimentos de longo prazo, de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, que, em interação
com diversas barreiras, podem ter restringida sua
participação plena e efetiva na escola e na
sociedade. Os alunos com transtornos globais do
desenvolvimento são aqueles que apresentam
alterações qualitativas das interações sociais
recíprocas e na comunicação, um repertório de
interesses e atividades restrito, estereotipado e
repetitivo. Incluem-se nesse grupo alunos com
autismo, síndromes do espectro do autismo e
psicose infantil. Alunos com altas
habilidades/superdotação demonstram potencial
elevado em qualquer uma das seguintes áreas,
isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica,
liderança, psicomotricidade e artes. Também
apresentam elevada criatividade, grande
envolvimento na aprendizagem e realização de
tarefas em áreas de seu interesse. Dentre os
transtornos funcionais específicos estão: dislexia,
disortografia, discalculia, transtorno de atenção e
hiperatividade, entre outros. (BRASIL, 2008, p. 15)

Segundo Carvalho (2012), podemos compreender a
deficiência a partir de duas áreas de saber: médica e
sociológica. Segundo a área médica, a deficiência está
relacionada a um estado patológico e, a partir do momento em
que o modelo médico enfatiza a deficiência, o sujeito passa a ser
representado na sociedade como o “incapaz”. Essa condição
acaba por constituir sua própria subjetividade. Desse modo,

[...] parece que o modelo médico destaca a condição
de dependência permanente, como se todas as
pessoas incapacitadas nunca pudessem ser
autoras e mentoras de seus projetos de vida



representando, em decorrência, um problema para a
sociedade em que vivem. (CARVALHO, 2012, p. 29)

Já no modelo social a deficiência é compreendida como
uma experiência do sujeito e não exclusivamente a partir de suas
faltas ou problemas que podem posicionar o sujeito como “sujeito
problema” (CARVALHO, 2012). Aqui, é importante perceber os
sujeitos a partir do contexto em que vivem, das suas experiências
anteriores e atuais, de suas potencialidades e possibilidades e
não somente a partir de dificuldades ou impossibilidades.

Voltando à Política Nacional de Educação Especial na
perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), podemos
perceber um certo deslocamento em relação a documentos
legais anteriores cujo foco era apenas na obrigação legal das
instituições com o acesso. Ainda quando conceitua deficiência, a
Política prevê:

As definições do público alvo devem ser
contextualizadas e não se esgotam na mera
categorização e especificações atribuídas a um
quadro de deficiência, transtornos, distúrbios, ou
aptidões. Considera-se que as pessoas se
modificam continuamente, transformando o contexto
no qual se inserem. Esse dinamismo exige uma
atuação pedagógica voltada para alterar a situação
de exclusão, enfatizando a importância de ambientes
heterogêneos que promovam a aprendizagem de
todos os alunos. (BRASIL, 2008, p. 15)

Pode-se perceber que não é objetivo desta Política a
busca por espaços ou grupos exclusivamente homogêneos como
se acreditava em períodos históricos anteriores. Mas também
precisamos estar atentos para não sair de um polo ao outro
como se o sucesso da inclusão passasse apenas por não
buscarmos mais grupos homogêneos na escola. Há uma série de
questões que precisamos levar em consideração e discutir na
escola quando se trata de inclusão e, de maneira alguma, é
possível simplificar esse processo ou seguir receitas comuns a
todos. Por isso, é importante termos um olhar de hipercrítica



(VEIGA-NETO, 2003) e analisarmos, de forma permanente, tanto
as nossas práticas pedagógicas quanto os movimentos
realizados na escola a partir das políticas de inclusão. Isto
porque, conforme já anunciado anteriormente, a inclusão não
pode ser reduzida ao acesso, mas é preciso pensar em ações e
estratégias para que seja garantida a permanência e
aprendizagem dos sujeitos na escola. Nesse sentido, a
acessibilidade também precisou passar por um deslocamento de
sentido, e hoje não mais é percebida conforme o conceito a
seguir, que a definia como a:

[...] possibilidade e condição de alcance para
utilização, com segurança e autonomia, dos
espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das
edificações, dos transportes e dos sistemas e meios
de comunicação, por pessoa portadora de
deficiência ou com mobilidade reduzida. (BRASIL,
2000, não paginado)

Nesse conceito, o foco era o acesso físico e a mobilidade,
o que não deixa de ser importante, mas não é tudo. Podemos
dizer que o acesso é o primeiro passo, pois a inclusão passa
pelo ingresso dos alunos na escola. Porém, a partir daí, outros
movimentos precisam ser realizados e a acessibilidade pode ser
compreendida juntamente com o conceito de inclusão12 para
que outras formas de trabalho pedagógico sejam mobilizadas na
escola. Acessibilidade ao conhecimento/aprendizagem, à
comunicação, aos processos que se estabelecem na escola são
algumas das importantes questões que precisam ser levadas em
consideração para além do acesso físico e autônomo dos
sujeitos com deficiência.

Para finalizar esta discussão acerca das políticas de
inclusão, elenco alguns dos importantes marcos legais e deixo o
convite para que acessem e busquem conhecê-los. Mas
lembrem-se:

Um documento de política não se encerra em si
mesmo. Após o estabelecimento de finalidades e
objetivos, para cujos alcances são apresentadas



diretrizes, cabe planejar o que precisa ser feito para
que as orientações se substantivem em previsões e
provisões de recursos de toda a natureza, com vistas
a assegurar e garantir sua efetividade, na prática.
(CARVALHO, 2012, p. 42)

É importante conhecer os documentos legais e suas
contribuições para o processo de educação inclusiva e seus
deslocamentos no processo de inclusão, porém as legislações
não indicam formas de planejar, avaliar e acompanhar os alunos
na escola. Até porque, conforme discutimos anteriormente, não
se trata de fornecer receitas para esse processo, mas
justamente pensá-lo e planejá-lo coletiva e constantemente. Eis
o nosso desafio!

Constituição Federal (1988);
Estatuto da Criança e do Adolescente (1990);
Declaração Mundial de Educação para Todos (1990);
Declaração de Salamanca (1994);
Política Nacional de Educação Especial (1994);
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
9.394/96 (1996);
Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na
Educação Básica (Resolução CNE n° 2/2001);
Convenção de Guatemala (1999);
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de
Professores da Educação Básica (2002);
Lei de LIBRAS (2002);
Diretrizes Braille (2002);
Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade
(2003);
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência (2006);
Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos
(2006);
PDE – Plano de Desenvolvimento da Educação (2007);
Política Nacional de Educação Especial na perspectiva
da Educação Inclusiva (2008).
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CAPÍTULO 3
ESPECIFICIDADES DA INCLUSÃO: POSSIBILIDADES
PARA O TRABALHO PEDAGÓGICO
Priscila Provin
Rejane Ramos Klein

Neste capítulo, que visa continuarmos refletindo acerca da inclusão
escolar, quatro professoras/pesquisadoras são entrevistadas para
contribuir a partir de seus olhares com a discussão sobre as
especificidades da inclusão. As páginas que seguem apresentam
perguntas e respostas sobre as seguintes deficiências: autismo, altas
habilidades, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e
deficiência intelectual.

O processo de inclusão pressupõe que as diferenças
tenham espaço dentro do currículo escolar, que as
diferentes vozes possam dizer de si. (LOPES, 2007,
p. 27)

Perguntamos para as quatro professoras/pesquisadoras
questões relacionadas aos conceitos que envolvem a deficiência
a qual estudam ou com a qual atuam, bem como sobre quais
seriam as principais políticas envolvidas. Solicitamos a elas,
também, que descrevessem os principais saberes que uma
profissional da educação precisa conhecer para a realização de
um trabalho pedagógico com o determinado tipo de deficiência
no sentido de garantir que sejam consideradas as necessidades
educativas especiais, apontando, ainda, algumas metodologias e
recursos que seriam adequados para a realização desse
trabalho pedagógico. Sabemos que as
professoras/pesquisadoras que atuam diretamente com uma das
áreas da educação especial têm muitos desafios a enfrentar, por
isso pedimos a elas que comentassem sobre quais seriam alguns
desses desafios para os professores que atuam muitas vezes
nas escolas regulares e que recebem um aluno com determinada
deficiência.

As diferentes perspectivas abordadas pelas



professoras/pesquisadoras não devem ser tomadas como as
únicas maneiras de representar os sujeitos e a forma de
trabalhar com eles. Mas podemos, sim, pensar a partir do que as
entrevistadas nos dizem em possibilidades de compreensão
desses alunos e suas especificidades educativas.

Na primeira parte do texto discutiremos essas diferentes
perspectivas a partir de uma das perguntas feitas às
entrevistadas: Como você entende o processo de inclusão? E é
a partir dessa questão que retomaremos o conceito de inclusão
abordado no decorrer dos capítulos deste livro. Com Lopes
(2007), citada na epígrafe deste texto, destacamos a importância
de tomarmos as diferenças no processo de inclusão não como
problemas ou como algo a ser corrigido, mas, a partir delas,
elaborarmos práticas pedagógicas que proporcionem a
participação e aprendizagem desses sujeitos. Com isso, a
inclusão pode ser compreendida como um desafio diário, e não
um lugar de chegada ou estado permanente (FABRIS; LOPES,
2013). Podemos, a partir dos excertos que seguem, continuar
refletindo sobre esse conceito de inclusão e analisar em que
medida as entrevistadas se aproximam ou se afastam desse
entendimento.

3.1 Diferentes entendimentos sobre o processo de
inclusão

Os processos de inclusão se estabelecem quando se
cuida e atende ao sujeito aluno. A rede estabelecida em
torno deste, não menos importante, deve estar envolvida e
receber também atenção buscando compor entre os
professores um trabalho colaborativo. A família convidada
junto com a criança a compor o processo sustenta o
movimento de acompanhar a aprendizagem e
desenvolvimento do aluno.

Entrevistada Cláudia Rodrigues de Freitas



Acredito que pensar na educação desses alunos
pressupõe nos questionarmos se eles podem ser
percebidos para além das narrativas que os constituem
historicamente como não aprendentes. Entendo que se
rompermos com a compreensão de que cada aluno carrega
em si uma identidade única, estável, que tem sido instituída
em situação de desvantagem e, por isso, precisa ser
compensada, corrigida, reabilitada, poderemos investir
pedagogicamente nos seus processos de escolarização.
Em épocas de educação inclusiva, faz-se preciso uma
avaliação constante de nossas concepções em relação às
pessoas com deficiências e sobre como essas concepções
têm posicionado os alunos na escola em relação aos
conceitos de normalidade e anormalidade.

Entrevistada Eliana da Costa Pereira de Menezes

Incluir significa desenvolver estratégias
pedagógicas que permitam que esse aluno desenvolva seus
potenciais diferenciados e fundamentalmente que possa ser
compreendido na sua diversidade. Para que o aluno com
AH/SD seja incluído, ele deve ser identificado, reconhecido
e valorizado. Como trabalho com formação de formação de
professores, sempre tento fazer com que os professores-
alunos percebam os alunos de suas turmas. Isso os
sensibiliza para outros alunos que poderão ter no futuro.

Entrevistada Susana Graciela Pérez Barrera Pérez

Inclusão é um processo de responsabilidade
pessoal e coletiva em construção, que está em constante
formação, variação, revisão, transformação... Inclusão é um
direito e dever de todos. Inclusão é sinônimo de respeito e
valorização da diversidade humana; e requer ações no



âmbito político, cultural, econômico, social e ambiental. O
paradigma da inclusão permite que cada indivíduo tenha
condições de progredir em sua singularidade, avançar
dentro de suas possibilidades, demonstrar suas habilidades
e desenvolver competências, portanto é uma ação que não
tem fim! A cada dia o processo inclusivo apresenta um novo
desafio, uma nova aprendizagem, um novo enfrentamento,
uma nova experiência, uma nova barreira, uma nova
surpresa, uma nova reflexão...

Entrevistada Vivian Missaglia

Destacamos em negrito alguns entendimentos abordados
pelas entrevistadas que evidenciam diferentes concepções sobre
a inclusão. Sintam-se convidados/as a refletir sobre esses
entendimentos conosco, buscando, posteriormente, mais
elementos na entrevista na íntegra.

Conforme destaque da primeira entrevistada, perceber a
necessidade de uma rede quando falamos em inclusão é algo
muito importante. Isto porque a inclusão deve ser um
compromisso de todos e não apenas uma preocupação de um
ou dois professores que possuem em suas turmas “alunos de
inclusão”. Esse entendimento requer olharmos para o conjunto,
para o processo de inclusão a partir de uma dimensão mais
ampla, uma vez que se pretende possibilitar aos alunos
continuidade em sua formação e, principalmente, que
permaneçam na escola com aprendizagem. Como fazer isso se
não há um compromisso coletivo na escola?

Para que tal projeto coletivo seja mobilizado, concordamos
com Lopes (2007, p. 32) quando aponta para a necessidade de
proporcionarmos nas escolas “[...] espaços permanentes e
reconhecidos de estudos, discussões e produção de
conhecimentos que nos possibilitem olhar e significar as nossas
ações e os sujeitos de outras formas”. A mobilização de estudos
e discussões e a produção de conhecimentos pode ser
impulsionada, de forma bastante produtiva, a partir de
investimentos em formação de professores. E esta formação



passa tanto pelos cursos de licenciatura realizados pelos
professores quanto por ações pontuais de formação
possibilitadas pelas próprias escolas, por cursos de
aperfeiçoamento, ou mesmo por encontros de estudos com os
professores, que podem ser promovidos pelas equipes diretivas
das escolas ou pelas secretarias de educação. Por que não
estruturar grupos de estudos na escola para subsidiar as ações
de inclusão e sistematizar o desenvolvimento desse processo?
Conforme destaques da segunda e da terceira entrevistada,
para consolidarmos a inclusão é preciso investir
pedagogicamente nos seus processos de escolarização.

Colocar sob suspeita as representações de alunos “não
aprendentes” é outro destaque que fazemos a partir do que as
professoras/pesquisadoras enunciam. E como suspeitar dessa
verdade constituída e tão comum quando falamos nos alunos
que possuem deficiência? Como duvidar de certas
representações “coladas” às deficiências que nos foram
apresentadas há muito tempo como identidade do sujeito, como
única e verdadeira? Mais uma vez destacamos o processo de
formação como necessário para que certas desnaturalizações
sejam possíveis e, no lugar delas, possam ser construídas outras
formas de olhar para os alunos que possuem deficiência. Mas
um alerta: quando falamos sobre a importância da formação de
professores, não podemos pensar que sempre algo externo
precisa acontecer para que os professores sejam capacitados e
“preparados” para trabalhar com a inclusão. Dito de outro modo,
os próprios professores também precisam mobilizar-se na busca
de conhecimentos, espaços para reflexão e discussão, pois,
sendo um compromisso coletivo, todos têm uma parcela de
responsabilidade para com esse processo.

Como uma das professoras destacou, a inclusão é um
processo que não tem fim. Por isso,podemos compreendê-la
como um desafio, uma prática que nos exige formação,
discussão, problematização, hipercrítica (VEIGA-NETO, 2003), e,
novamente retomando a fala de outra entrevistada, a inclusão
nos exige olhar e perceber os alunos com os quais estamos
trabalhando. Isto implica não só conhecer as especificidades dos
sujeitos relacionadas à sua deficiência, mas também



compreendê-los a partir de suas identidades e subjetividades. E
estas não podem ser representadas antecipadamente apenas a
partir da deficiência, pois não têm uma única forma de tradução.
É preciso, portanto, considerar que os alunos possuem, além de
uma deficiência, outras identidades que precisamos conhecer
para investir pedagogicamente desenvolvendo e construindo
aprendizagens.

Para além de discutirmos sobre o entendimento da
inclusão, faz-se necessário também destacar algumas
especificidades para quem trabalha ou irá trabalhar com a
inclusão de alunos que apresentam determinadas necessidades
educativas especiais. Ainda que saibamos que todos os alunos
precisam de atenção, de um olhar atento para as diferenças, é
necessário compreendermos que, para desencadear a
aprendizagem de determinados sujeitos, alguns saberes mais
específicos precisam ser buscados para subsidiar esse trabalho.
Sabemos também que não há receitas prontas, pois nenhum
sujeito é igual ao outro. No entanto, em se tratando de algumas
deficiências, podem-se traçar alguns pontos comuns para que o
professor possa iniciar o trabalho em sala de aula. Este pode ser
o primeiro passo: conhecer mais sobre o tipo de deficiência;
porém, ressaltamos que a aproximação do aluno, bem como de
seu histórico escolar e de sua família para conhecê-lo, é
imprescindível.

A seguir, apresentamos cada uma das entrevistadas, que
possuem experiências de atuação e de investigação em quatro
tipos de especificidades.

Boa leitura e reflexões!
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ENTREVISTA 1 – TRANSTORNO DE DÉFICIT DE
ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH)

Cláudia Rodrigues de Freitas é doutora em Educação pelo
PPGEDU/UFRGS, na Linha de pesquisa “Processos de Exclusão
e Participação em Educação Especial”. Mestre em Educação
pela UNISINOS/RS. Possui formação em Psicopedagogia pela
Escuela Psicopedagógica de Buenos Aires - EPsiBA em Curso de
Formación En Psicopedagogia. Apresenta Pós-doutoramento no
campo da Educação Especial - UFRGS. Foi professora na Rede
Municipal de Porto Alegre até julho de 2010, atuando no
Atendimento Educacional Especializado (AEE) com crianças de
zero a seis anos. É professora no DEBAS/UFRGS. Integrante do
Núcleo de Estudos em Políticas de Inclusão Escolar
NEPIE/FACED/UFRGS. Tutora e professora na Residência
Integrada Multiprofissional em Saúde Mental Coletiva: formação
em área profissional da saúde na modalidade educação pós-
graduada em serviço UFRGS.

1. Como você explica o Transtorno de Déficit de Atenção e
Hiperatividade (TDAH) e quais os principais conceitos que
estão relacionados a ele?

Antes de falarmos em transtorno, hiperatividade, déficit de
atenção, devemos falar de atenção e de atender. O conceito de
atenção, de forma prioritária vem sendo referido pelo seu
avesso: a desatenção ou o déficit de atenção. Este



argumento toma a criança pela não potência13. Quando
falamos nos laços de aprendizagem, é preciso olhar justamente
para o que faz potência: a atenção como potência e
possibilidade. Como pensar em atenção no contraponto ao
conceito de atenção? Quando pedimos, no cotidiano escolar, a
hipoatividade a nossos alunos, como se desencadeia o nosso
pensar sobre esta criança a desejar o constante estado de
movimento? O professor atende a seu aluno ou é o aluno que
atende ao professor?

Tomando este sentido, as referências sobre o conceito de
Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade quase
esmaecem, já que o vetor do olhar sai do sintoma ou do
empenho em construir checklist a partir de comportamentos e
passa a se ocupar em olhar para o sujeito. Este ser inserido na
vida rápida deste tempo e mergulhado em uma teia de relações.
Ao pensarmos na versão sustentada por uma corrente médica
que toma os DSMs como a verdade, encontramos a definição de
TDAH como “o transtorno mais comum na infância e
adolescência”. Ficaria muito difícil dar referência a esta frase
pela intensa repetição que encontra em muitos escritos técnicos
de tal área, buscando, através desta afirmativa, a produção de
existência de uma patologia. Alguns a complementam dizendo do
caráter neurobiológico, ou mesmo dando ênfase a causas
genéticas. É, sem dúvida, uma possibilidade de descrever tal
transtorno, mas pouco dizem do sujeito e menos ainda deste
como aprendente. Para saber de meu aluno, é preciso
perguntar a ele e sobre ele. Dessa forma, poderemos realizar
duas tarefas importantes: primeiro, buscar ajuda para tratar dos
problemas, e segundo, buscar formas de garantir uma proposta
pedagógica hábil a atender suas demandas. A atenção não é um
meio para se obter outra coisa. Ela tem função em si mesma e se
desenvolve a partir do quanto de atenção lhe é dirigida. Não é o
organismo que atende, mas o corpo constituído na relação.

Um conceito que propõe ajuste ao olhar e permite pensar
atenção e sua delicadeza nas verdades deste tempo é o
conceito de Medicalização. Os processos de medicalização da
vida e da escola procuram a norma do ser, estar e pensar.
Medicalização entendida como processo de controle que não se



restringe ao ato de prescrever remédio. É, de fato, muito maior e
prescrevendo modos de estar e viver a partir de normas sociais.
Uma das formas mais recorrentes do processo de medicalização
é a oferta de diagnósticos via escola, onde o mais recorrente
vem sendo o que identifica crianças como “hiperativas” e/ou com
quadro de desatenção.

2. Quais são as principais políticas que amparam a
inclusão de alunos com TDAH na escola?

O processo de inclusão está em movimento de definição e
ampliação no Brasil há mais de vinte anos. A escola e a
sociedade trabalham por um processo de ampliação e
consolidação, e algumas marcas normativas e legais sustentam
este processo. A Política Nacional de Educação Especial na
perspectiva da Educação Inclusiva de 2008 (BRASIL, 2008)
define um direcionamento para todo o país. Quando falamos em
inclusão escolar, estamos nos referindo a sujeitos/alunos público
alvo da Educação Especial como pessoas com deficiência, com
transtorno global do desenvolvimento e com altas
habilidades/superdotação. O aluno com o suposto diagnóstico de
TDAH não é nomeado em legislação específica. Até o momento,
há projetos de lei desencadeados por entidades ligadas a
organizações que buscam efetivar um caráter de doença a ser
regimentado, mas ainda sem sucesso. Em todo o país, há três
munícipios os quais, através de suas câmaras de vereadores,
propõem legislação anunciando a possibilidade de formação aos
professores para identificação de alunos com tal transtorno ou
mesmo a identificação e encaminhamento para tratamento.

Existem diversas leis que garantem o direito à educação a
todos:

A constituição Federal assegura a educação como
direito fundamental ao exercício da cidadania e no
artigo 3º diz do direito à igualdade de condições para o
acesso e permanência na escola. Já o artigo 5º define
como direito de todos: “O acesso à educação básica



obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer
cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária,
organização sindical, entidade de classe ou outra
legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público,
acionar o poder público para exigi-lo. (Redação dada
pela Lei nº 12.796, de 2013)
A Lei de Diretrizes e Bases para Educação Nacional
reafirma o direito de todos os alunos no art. 2º: “A
educação, dever da família e do Estado, inspirada nos
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade
humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho”.

3. Descreva os principais saberes que o profissional da
educação precisa conhecer para a realização de um
trabalho pedagógico TDAH.

Alguns conceitos podem nos ajudar muito a encontrar o
sujeito para além do hiper movimento ou do dizer de uma
atenção aparentemente negativa. Tal diagnóstico encontra esteio
em muitos escritos e pesquisas médicas e pouco oferece à
escola. A partir de tal campo de olhar, busco trabalhar com o que
oferece de sustento aos conceitos de atenção, normalidade e
medicalização, já referidos aqui.

A definição de atenção proposta aqui reconhece tal
conceito em seu caráter de invenção em percurso, como algo
que se constrói durante e em processo. A atenção se faz com o
objeto de conhecimento mediado pelo ensinante. Tenho em
Fernández e Kastrup minhas principais interlocutoras para tal
conceito.

O conceito de normalização, não menos importante, se
desdobra em outros dois: normal e anormal. A norma vem
primeiro e depois a normalização. Os dispositivos normalizadores
são produzidos como consequência, forma de dar sustentação e
afirmação, mas em nenhum momento garantem o próximo ato.
Estes encontram-se constituídos a cada tempo e por regras, por



normas, as quais podem ser explícitas, visíveis, escritas em
normativas, leis, acordadas pelo próprio grupo. Para tratar
desses conceitos, tenho em Foucault e Canguilhem minhas
referências preferenciais.

4. Descreva algumas das metodologias e recursos que
seriam adequados para o trabalho pedagógico com
alunos com TDAH.

Metodologia e recursos serão propostos para este
trabalho a partir do momento que se põe em movimento a rede
de sustentação da criança. Uma patologia, mesmo que
comprovada, não define tal processo a priori.

5. Quando falamos em inclusão, é muito comum ouvirmos
profissionais da área da educação dizerem que não estão
preparados para trabalhar com isto. A partir da sua
experiência com a área do TDAH, o que você diria em
relação a esta questão e quais seriam os desafios a
enfrentar?

Professores, olhem e escutem seus alunos. Vejam o
que eles têm a dizer. Perguntem a suas famílias, sua rede,
também na área da saúde. Entendo que, apesar da tendência à
valorização da dimensão biológica, constitutiva no entendimento
e na atenção às manifestações da hiperatividade, encontramos
uma pluralidade de fatores intervenientes que nos indica a
necessidade de considerar o sujeito na sua complexidade e
totalidade. O trabalho pedagógico precisa encontrar
amparo no processo de acompanhamento pedagógico em
seu sentido ampliado, tomando a potência do trabalho
contextual e educativo.

__________
13 Todos os grifos no decorrer das entrevistas foram realizados pelas



autoras do capítulo.



ENTREVISTA 2 – DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

Eliana da Costa Pereira de Menezes possui graduação em
Educação Especial (2001), Mestrado em Educação pela
Universidade Federal de Santa Maria (2005) e Doutorado em
Educação pela UNISINOS (2011), na linha de pesquisa Currículo,
Cultura e Sociedade. Atualmente é professora adjunta do
Departamento de Educação Especial/EDE da Universidade
Federal de Santa Maria (UFSM) e Coordenadora do Curso de
Educação Especial Diurno. Tem experiência na área de
Educação, com ênfase em Educação Especial, atuando
principalmente nos seguintes temas: educação, políticas de
inclusão escolar, educação especial, práticas de in/exclusão.

1. Como você explica a deficiência intelectual e quais os
principais conceitos que estão relacionados a ela?

Como professora de professores em formação
(graduandos dos Cursos de Licenciatura da Universidade
Federal de Santa Maria - UFSM) procuro provocar meus alunos
à construção de problematizações sobre processos de avaliação



e identificação/classificação da deficiência intelectual, instituídos
pela psicologia da educação, para que juntos possamos
minimamente suspeitá-los. Com essa provocação, o que eu
pretendo é possibilitar que, ao conhecer conceitos e definições
de deficiência intelectual utilizados usualmente (pela área da
saúde e da educação especialmente) para delimitar quem são
esses sujeitos, que características os constituem, que
comportamentos os caracterizam, que potencialidades em termos
de aprendizagens eles possuem etc., os alunos possam
questioná-los. Tal necessidade de questionamento que cerca
minha prática deriva da compreensão de que esses aspectos
são instituídos mesmo antes de nos relacionarmos com as
pessoas que possuem deficiência intelectual. Não parece
importante perguntarmos como é possível que, mesmo
antes de conhecermos um aluno; mesmo antes de nos
relacionarmos com ele, já saibamos o que podemos dele
esperar?

Ocorre que, ao falarmos em práticas escolares,
estamos falando de conceitos didáticos e pedagógicos,
cujo embasamento principal se dá a partir dos
conhecimentos da psicologia da educação. Nessa
perspectiva, ainda que eu considere que as conceituações de
deficiência intelectual possam direcionar o modo como vamos
olhar para os sujeitos, antecipando formas de ser desses
sujeitos, entendo ser necessário trabalhá-las no processo de
formação de professores.

Atualmente a deficiência intelectual tem sido
compreendida a partir da ênfase no funcionamento do intelecto
de determinados sujeitos que, quando comparados a sujeitos
cujo funcionamento intelectual é considerado “normal”, acabam
sendo classificados como deficientes. Tal classificação, resultado
dos processos de avaliação e diagnóstico, pode por sua vez
determinar (ou não) limitações e dificuldades ao sujeito foco da
avaliação a partir da concepção que subsidia os critérios que
são elencados como indicativos da deficiência. Nesse sentido, eu
acredito que as possibilidades de desenvolvimento do
sujeito que possui deficiência intelectual podem ser
avaliadas (e, portanto, condicionadas) por pelo menos



duas perspectivas: uma concepção clínica e uma
concepção sociológica (BEYER, 200514).

Trata-se, no primeiro caso, de uma concepção que impõe
uma condição impeditiva de aprendizagem e desenvolvimento e
reforça a ideia de que a dificuldade principal do “não aprender” é
uma responsabilidade daquele que se encontra na condição de
deficiente e, assim, desconsidera outros fatores intervenientes
no processo de aprendizagem e desenvolvimento como, por
exemplo, relações familiares, sociais e escolares, ou fatores
sociais, econômicos e culturais.

Já em uma perspectiva sociológica “(...) a deficiência é
definida por um processo de atribuição social. Desloca-se o olhar
do indivíduo (...) para o grupo social” (BEYER, 2005, p. 92).
Nessa perspectiva, as interações que o indivíduo estabelecer
com o meio e com os demais indivíduos é que poderão
determinar a qualidade das suas aprendizagens e do seu
processo de desenvolvimento. Sendo assim, compreender os
percursos mentais percorridos pelo indivíduo para interagir com
o ambiente de determinada maneira pode nos auxiliar a ofertar
outras interações a esse indivíduo, o que, por sua vez, resultará
em outros processos mentais. Nesse processo não ofertamos
simplesmente novas interações, mas, sim, novas possibilidades
de aprendizagem e desenvolvimento.

Procurando então sintetizar a resposta à pergunta,
entendo a deficiência intelectual como uma produção social
(CARNEIRO, 200815), como um produto das relações que o
sujeito estabelece no meio social onde está inserido, o que
significa pensar que toda intervenção pedagógica direcionada a
esse sujeito deve centrar-se não somente em suas habilidades
cognitivas (que precisam ser estimuladas para que ele compense
dificuldades na apropriação dos elementos culturais que nos
constituem como sujeitos de uma determinada cultura), mas, e
principalmente, nas relações que ele estabelece na escola e fora
dela.

2. Quais são as principais políticas que amparam a
inclusão de alunos com deficiência intelectual na escola?



Em âmbito geral, as práticas escolares na perspectiva da
educação inclusiva direcionadas aos alunos com deficiência
intelectual são determinadas atualmente pelo Decreto
6.711/2011 e pela Resolução nº 04/2009 (ambos produzidos a
partir das orientações presentes em documentos internacionais
como a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova
Iorque, em 30 de março de 2007). Tais documentos instituem
legalmente o Atendimento Educacional Especializado no contexto
escolar e dão as diretrizes para o seu funcionamento. Com
relação a documentos específicos destinados à escolarização do
sujeito com deficiência intelectual, destaco a Nota Técnica n°
04/2014, que orienta quanto à necessidade de documentos
comprobatórios (laudo médico) de alunos que frequentam o AEE,
instituindo que o professor responsável pelas ações de
educação especial na escola não poderá impedir a frequência do
aluno no AEE caso ele ainda não possua um diagnóstico clínico
construído. Dessa forma, esse profissional poderá, mediante a
construção de um parecer pedagógico, garantir a matrícula do
aluno nesse serviço.

3. Descreva os principais saberes que o profissional da
educação precisa conhecer para a realização de um
trabalho pedagógico com a deficiência intelectual.

Diante do que foi exposto na pergunta inicial e pensando
em termos de abordagens de desenvolvimento, é possível
concluir que as possibilidades de desenvolvimento que
uma pessoa com deficiência pode apresentar são
determinadas não exclusivamente pelas suas limitações
orgânicas, mas principalmente pelas vivências
possibilitadas a essas pessoas. Nesse sentido, alio-me a
Vygotsky (1987, 1999, 2001) quando indica que as
características orgânicas do sujeito podem afetar não somente a
interação que eles estabelecem com o meio físico, mas
principalmente a qualidade das interações estabelecidas com
outros sujeitos sociais, o que, por sua vez, afeta seus processos



de desenvolvimento e aprendizagem.
Nessa perspectiva, sob um olhar embasado na psicologia

da educação, mais especificamente nos estudos vygotskyanos, a
deficiência intelectual pode ser compreendida como uma
dificuldade presente no momento de internalização das
informações captadas pelos sentidos. Esse processo de
internalização de informações possibilita que a inteligência, que
em um primeiro momento é elementar/prática, transforme-se, aos
poucos, em superior/formal. Essa inteligência superior ou – como
Vygotsky se refere – esses processos mentais superiores são
considerados pelo autor como tipicamente humanos e envolvem
o controle consciente do comportamento, a ação intencional e a
liberdade do indivíduo em um dado tempo e espaço (OLIVEIRA,
200516).

Segundo Oliveira (2005), quando nos tornamos capazes
de organizar nosso pensamento a partir da internalização das
informações concretas do mundo, passamos a ser capazes de
pensar em objetos ausentes, imaginar eventos nunca vividos,
planejar ações a serem realizadas em momentos posteriores.
Esses comportamentos possibilitam a tomada consciente de
decisões, o que, por sua vez, nos permite atuar no mundo
autonomamente. Nessa lógica, seria o alcance desse
comportamento voluntário e intencional sobre o mundo que se
apresentaria de forma deficitária no sujeito com deficiência
intelectual, pois seu processo de aprendizagem é caracterizado
pela dificuldade em deixar de precisar de marcas externas e
passar a utilizar signos internos, ou melhor, dificuldade em
representar intelectualmente os objetos concretos do mundo
real.

Portanto, ao longo do seu processo de desenvolvimento,
o sujeito com deficiência intelectual deve ser estimulado (pelos
sujeitos com quem estabelece interações sociais ao longo do seu
desenvolvimento) a construir seu conteúdo intelectual, a partir da
substituição dos objetos, das pessoas, das situações, dos
eventos do mundo real etc. por símbolos que representam esse
real. Essa capacidade de lidar com representações que
substituem o próprio real (que encontra defasagens) é que vai
possibilitar a esse sujeito libertar-se do espaço e do tempo



presentes, fazer relações mentais na ausência das próprias
coisas, imaginar, fazer planos, ter intenções (OLIVEIRA, 2005).

Ao pontuar tais aspectos, entendo ser importante, para
finalizar a questão, ressaltar que compreender a deficiência
intelectual como a forma de operação do sujeito diante da
cultura em que está inserido, e que resulta, como já foi dito,
das relações que ele estabelece (que são, por sua vez,
determinadas pelas concepções que se tem de sujeito), pode
resultar na contestação de tais relações na busca de outras
possibilidades para esse sujeito. Importa ressaltar aqui que
não há um percurso prévio de desenvolvimento instituído
como correto (normal) e que deverá ser trilhado pelo sujeito.
Todo percurso de desenvolvimento é um percurso único, só
podendo servir de parâmetro para ele mesmo.

4. Descreva algumas das metodologias e recursos que
seriam adequados para o trabalho pedagógico com
alunos com deficiência intelectual.

Para iniciar, entendo ser importante resgatar o que já foi
pontuado nas questões anteriores. Ao pensarmos no processo
de ensino e aprendizagem, faz-se importante questionarmos a
compreensão de que há um percurso prévio de desenvolvimento
que deve ser tomado como correto (normal) e que deverá ser
trilhado pelo sujeito. Todo percurso de desenvolvimento é um
percurso único, só podendo servir de parâmetro para ele
mesmo.

Dito isso, entendo que quando pensamos em atividades
que estimulem o desenvolvimento dos processos mentais
dos alunos com deficiência intelectual, obrigatoriamente,
reportamo-nos à necessidade de redefinirmos nossa
postura e concepção em relação a esses alunos,
acreditando na possibilidade de que todos temos de
construir conhecimento. Nessa perspectiva, o ambiente
escolar poderá constituir-se como um espaço de aprendizagem
onde alunos e professores, juntos, através de problematizações
constantes, constroem aprendizagens.



Nessa perspectiva, ao pensarmos na organização de
planejamentos pedagógicos para alunos com deficiência
intelectual, além do estudo específico das dimensões que
interferem na aprendizagem de cada aluno, também podemos ter
como ponto de partida as características de seu processo de
apropriação do mundo, e, portanto, podemos prever atividades
que (BRASIL, 200617):

Estimulem o desenvolvimento dos processos mentais:
atenção, percepção, memória, raciocínio, imaginação,
criatividade, linguagem, entre outros.
Fortaleçam a autonomia dos alunos para decidir, opinar,
escolher e tomar iniciativas, a partir de suas
necessidades e motivações.
Promovam a saída de uma posição passiva e
automatizada diante da aprendizagem para o acesso e
apropriação ativa do próprio saber.
Tenham como objetivo engajar o aluno em um processo
particular de descoberta e desenvolver o
relacionamento recíproco entre a sua resposta e o
desafio apresentado pelo professor.
Priorizem atividades que permitam a descoberta,
inventividade e criatividade.
Estimulem o aluno com deficiência intelectual a retirar
informações do objeto e construir conceitos
progressivamente.

Sobretudo, parece-me importante ter claro que o
estabelecimento de estratégias para intervenção pedagógica do
aluno com deficiência intelectual está diretamente entrelaçado
aos objetivos propostos para esse aluno. Portanto, toda e
qualquer indicação de alternativas de intervenção deve se
constituir como possibilidade de intervenção, que deverá ser
avaliada a depender do contexto específico em que cada aluno
com deficiência intelectual se encontre.

6. Quando falamos em inclusão, é muito comum ouvirmos



profissionais da área da educação dizerem que não estão
preparados para trabalhar com a inclusão. A partir da sua
experiência com a área da deficiência intelectual, o que
você diria em relação a esta questão e quais seriam os
desafios a enfrentar?

Parece-me que a pergunta que deve ser feita nesse caso
é, quando e como estaríamos preparados para o que está
por vir? Para aquilo que ainda não conhecemos? Todo novo
aluno é um aluno novo, desconhecido. Só saberemos o
que esperar dele e como melhor contribuir com suas
aprendizagens na medida em que interagimos com ele . É
essa interação com o aluno (suas especificidades, seus
contextos, suas características...) que poderá me preparar
para trabalhar com ele . Sendo assim, entendo que o
argumento de falta de preparação utilizado usualmente para
justificar nossa dificuldade em lidar com os alunos com
deficiência intelectual decorre da compreensão que temos desse
aluno e que antecipadamente anuncia a compreensão de que
dele poderemos esperar muito pouco (para não dizer quase
nada).

Assim, ao olhar para a inclusão escolar de alunos
com deficiência intelectual, entendo que é preciso que
busquemos condições pedagógicas de atuação com esses
alunos (turmas menores, espaços de discussão e
problematização nas escolas, reorganização das práticas
escolares enraizadas em conceitos de currículo e
avaliação tradicionalmente instituídos etc.) e também,
principalmente, a revisão de nossas concepções (e
práticas) com relação às pessoas com deficiências. Quando
o olhar destinado a esses alunos buscar em primeiro lugar
conhecê-los como sujeitos de aprendizagem, capazes de
desenvolvimento e de aprendizagem, as práticas desenvolvidas
poderão incentivar seu desenvolvimento de forma produtiva nos
grupos sociais em que estão inseridos.
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ENTREVISTA 3 – ALTAS
HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO (AH/SD)

Susana Graciela Pérez Barrera Pérez é bacharel em Artes
Plásticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS), Especialista em Educação Especial, Área de Altas
Habilidades, pela Faculdade de Educação da UFRGS, Mestre e
Doutora em Educação pela Faculdade de Educação da Pontifícia
Universidade Católica (PUC-RS), e estágio pós-doutoral na
Faculdade de Educação da Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM). É presidente do Conselho Brasileiro para Superdotação,
do qual também foi sócia-fundadora e presidente durante outras
três gestões; membro do Conselho Técnico da Associação
Gaúcha de Apoio às Altas Habilidades/Superdotação e delegada
pelo Brasil perante Federación Iberoamericana del World Council
for Gifted and Talented Children. Tem experiência na área de
Educação, com ênfase em Educação Especial, atuando
principalmente nos seguintes temas: altas habilidades,
superdotação, educação especial, educação inclusiva, inclusão e
Políticas Públicas de Educação Especial. Foi consultora da
Unesco para a Secretaria de Educação Especial do MEC (2007,
2011), é docente em cursos de extensão e pós-graduação e atua
na formação de professores e assessoria a redes municipais e



estaduais em diversos estados brasileiros na área de Altas
Habilidades/Superdotação. Faz parte dos Grupos de Pesquisa
CNPq da UNIP Inteligência e Criação: Práticas Educativas para
Portadores de Altas Habilidades e da UFSM Educação Especial,
Interação e Inclusão Social.

1. Como você explica as Altas Habilidades/Superdotação e
quais os principais conceitos que estão relacionados a
elas?

As Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD) são um
comportamento que apresenta três grandes conjuntos de traços:
habilidade acima da média (em qualquer área), criatividade e
comprometimento com a tarefa (na área de habilidade acima da
média). Esse comportamento não ocorre em todas as pessoas,
mas apenas em algumas, não acontece em todas as áreas e
tampouco em todos os momentos. Esse conceito, desenvolvido
pelo Professor Joseph Renzulli, está muito relacionado com o
conceito de inteligência vigente, visto que se considerarmos a
inteligência como algo estático e que tem como parâmetros
apenas o desempenho lógico-matemático e linguístico – como
ocorre quando avaliamos “inteligência” com testes padronizados
–, encontraremos pessoas com AH/SD apenas nessas duas
áreas; consequentemente, deixaremos de perceber as AH/SD na
música, no esporte, na dança, e em tantas outras áreas que não
podem ser avaliadas por testes de QI ou pelos chamados “testes
de lápis e papel”.

2. Quais são as principais políticas que amparam a
inclusão de alunos com Altas Habilidades/Superdotação
na escola?

Na verdade, temos política pública para amparar a
inclusão destes alunos somente na Educação e, mesmo assim,
muito precária. Existem alguns dispositivos legais que garantem
a identificação e o atendimento educacional especializado (LDB,
Meta 4 do PNE - Lei 13005/14, Resoluções 2 e 4 e Pareceres 17



e 13, do CNE, Decreto 7611/11, e a Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva) aos
alunos com AH/SD, mas não há interlocução com outras esferas
(Assistência Social, Cultura, Saúde, C&T) que poderiam garantir
que essas políticas fossem viáveis.

3. Descreva os principais saberes que o profissional da
educação precisa conhecer para a realização de um
trabalho pedagógico para alunos com Altas
Habilidades/Superdotação.

O profissional da Educação tem que ter conhecimentos
sobre a concepção, a caracterização das Pessoas com AH/SD, a
legislação vigente que garante o atendimento e, principalmente,
ser um profissional criativo e flexível, que não tenha medo
de enfrentar o desconhecido e que não considere o saber
uma forma de poder. A grande dificuldade para o atendimento
educacional dos nossos alunos com AH/SD é que geralmente
os professores sentem medo quando se defrontam com
um aluno que pode saber mais do que eles, ou que é
questionador, ou que está desmotivado por falta de
desafios. Isso desestrutura os professores e muitas vezes eles
acabam não percebendo o aluno, confundindo-o com um aluno
que é simplesmente desmotivado, ou inclusive confundindo seu
comportamento com sintomas de TDAH, Transtorno de Asperger
ou dificuldades de aprendizagem.

4. Descreva algumas das metodologias e recursos que
seriam adequados para o trabalho pedagógico com
alunos com Altas Habilidades/Superdotação.

As estratégias e recursos dependem de cada aluno.
Todos são diferentes e seus interesses também; desta
forma, as estratégias dependerão de cada aluno e de seus
interesses. O atendimento educacional especializado em sala
de recursos multifuncional ou específica para AH/SD deve ser
feito por um profissional que tenha uma formação mínima sobre



AH/SD e capaz de fazer parcerias para atender a estes alunos.
Por exemplo, se o aluno apresenta AH/SD na área de Química,
terá que ter estratégias diferentes às de um aluno com AH/SD na
área do atletismo.

5. Quando falamos em inclusão, é muito comum ouvirmos
profissionais da área da educação dizerem que não estão
preparados para trabalhar com a inclusão. A partir da sua
experiência com a área das Altas
Habilidades/Superdotação, o que você diria em relação a
esta questão e quais seriam os desafios a enfrentar?

Não é diferente na área das AH/SD. Aliás, talvez seja
ainda pior, porque existem muitos mitos sobre as AH/SD e isso
faz com que os professores não percebam os alunos e se sintam
incapazes de atendê-los por medo ao desconhecido, embora o
tema das AH/SD não seja um tema novo. Penso que o maior
desafio é, por um lado, sensibilizar todos os professores
sobre as AH/SD e instrumentalizá-los para que possam
identificar e atender esses alunos. Infelizmente, as
universidades ainda estão muito longe de preparar profissionais
para isso. Tanto nos cursos de Pedagogia quanto nos de
Psicologia e Pediatria, que seriam os cursos que minimamente
teriam de estar preparados em relação às AH/SD, não há
disciplinas que abordem este tema. Nem sequer nos cursos de
Educação Inclusiva ou de AEE se fala sobre o tema e, quando se
fala, é de uma forma elementar e superficial, ou com uma carga
horária muito inferior à destinada às áreas de deficiência que
não requerem uma identificação tão complexa como a das
AH/SD.



ENTREVISTA 4 – AUTISMO (TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA - TEA)

Vivian Missaglia possui bacharelado em Ciências;
Especialização em Toxicologia; Mestrado em Pediatria;
Especialização em Educação Especial e Educação Inclusiva;
Capacitação em Políticas de Acessibilidade e Direitos Humanos;
Especialização em Neuropsicopedagogia do Transtorno do
Espectro Autista. Professora universitária e Pesquisadora.

1. Como você explica o Autismo e quais os principais
conceitos que estão relacionados a ele?

De acordo com a CID-10 – Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde
(OMS, 2000),Autismo é um Transtorno Global do
Desenvolvimento (TGD) caracterizado por um desenvolvimento
anormal ou alterado, presente antes dos três anos de idade; e
com prejuízo em três áreas: interação social, comunicação e
comportamento.

O autismo comumente está acompanhado de numerosas



outras manifestações, tais como: fobias, crises de birra ou
agressividade, transtornos de sono e de alimentação. Autismo
não é sinônimo de deficiência intelectual. Muitas pessoas
com Autismo têm inteligência normal, algumas até acima da
média.

Autismo é uma condição grave e multifacetada que se
manifesta durante toda a vida, e ocorre em qualquer classe
social, cultural e grupo étnico da população. Ainda não se
conhece a causa do transtorno, mas sabe-se que é mais comum
em indivíduos do sexo masculino. Diagnosticar, tratar e incluir
precocemente são os maiores desafios do Espectro do
Autismo, que afeta uma em cada 68 pessoas de acordo com o
Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados
Unidos (CDC, 2014).

A grande variabilidade no grau de habilidades sociais e de
comunicação e nos padrões de comportamento, que ocorrem em
indivíduos com Autismo, tornou mais apropriado o uso do termo
“Transtorno do Espectro Autista” (TEA), a partir do lançamento
do Manual Diagnóstico da Associação Americana de Psiquiatria
(DSM-5), em 2013.

Atualmente, TEA é classificado como um Transtorno
do Desenvolvimento de etiologias múltiplas, que se
manifesta na infância, definido de acordo com critérios
clínicos. As características principais são alterações
qualitativas e quantitativas que, embora muito
abrangentes, afetam de forma mais evidente as áreas da
comunicação social e do comportamento.

2. Quais são as principais políticas que amparam a
inclusão de alunos com Autismo na escola?

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva
da Educação Inclusiva (MEC, 2008).
Decreto nº 6.949/2009, que promulga a Convenção
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em
Nova York, em 30 de março de 2007.



Resolução CNE/CEB nº 4/2009, que institui Diretrizes
Operacionais para o Atendimento Educacional
Especializado na Educação Básica, modalidade
Educação Especial.
Decreto nº 7.611/2011, que dispõe sobre a Educação
Especial, o Atendimento Educacional Especializado e dá
outras providências.
Decreto nº 7.612/2011, que institui o Plano Nacional dos
Direitos da Pessoa com Deficiência – Plano Viver sem
Limite.
Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do
Espectro Autista; e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Nota Técnica nº 24/2013/MEC/SECADI/DPEE. Assunto:
Orientação aos Sistemas de Ensino para a
implementação da Lei nº 12.764/2012.
Lei nº 12.796/2013, que altera a Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional, para dispor sobre a formação
dos profissionais da educação e dar outras
providências.
Decreto nº 8.368/2014, que regulamenta a Lei nº
12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a
Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa
com Transtorno do Espectro Autista.

As pessoas com TEA na infância (de zero a onze anos de
idade) e na adolescência (12 a 18 anos) têm todos os direitos
previstos no Estatuto da Criança e Adolescente (Lei nº
8.069/1990), e, quando idosos (com idade igual ou superior a 60
anos), possuem os direitos assegurados no Estatuto do Idoso
(Lei nº 10.741/2003).

De acordo com a Lei nº 12.764/2012, a pessoa com TEA é
considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais.
As pessoas com deficiência têm os mesmos direitos que
qualquer cidadão, além dos direitos previstos em leis específicas
para esta população. O que contrariar a Convenção sobre os



Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU, 2006) é
inconstitucional.

3. Descreva os principais saberes que o profissional da
educação precisa conhecer para a realização de um
trabalho pedagógico com o Autismo?

As características que definem o Autismo incluem déficits
na interação social e na comunicação, padrões de
comportamento repetitivos e estereotipados e um repertório
restrito de interesses e atividades. Autismo não é doença, mas
um distúrbio complexo e permanente.

A maioria dos indivíduos com TEA não apresenta
alterações em todas as áreas do desenvolvimento. Muitos
manifestam um ou mais comportamentos disfuncionais por
períodos de tempo variáveis (breves a prolongados) ou
em situações específicas.

Nem todas as pessoas com TEA têm as mesmas
manifestações. Cada pessoa com Autismo é única, pois o
transtorno apresenta-se nos mais variados graus e diferentes
combinações de sintomas, que variam de leve a grave e em
intensidade.

A apresentação fenotípica do Autismo pode ser
influenciada por fatores associados, como as habilidades
cognitivas, uma vez que os indivíduos evidenciam modificações
nos processos cognitivos básicos (memória, atenção e
percepção).

As pessoas com TEA apresentam Atenção Seletiva;
déficits na Teoria da Mente, nas Funções Executivas e na Teoria
da Coerência Central, além de alterações no processamento
sensorial (hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais).

Há outros aspectos relevantes a serem considerados, pois
nem todos os comportamentos da pessoa com Autismo
justificam-se pelo diagnóstico, por exemplo: estrutura e
funcionamento familiar, rede de apoio, suporte social, entre
outros.

O diagnóstico não deve ser o elemento-chave que



orienta o trabalho pedagógico. Em primeiro lugar, é
preciso conhecer o indivíduo e, depois, as características
do TEA. As limitações que o transtorno provoca devem ser
consideradas e respeitadas.

4. Descreva algumas das metodologias e recursos que
seriam adequados para o trabalho pedagógico com
alunos com Autismo.

Não existe um método, terapia, intervenção ou
tratamento padrão a ser utilizado para TEA. Cada pessoa
com Autismo precisa de avaliação e acompanhamento individual,
de acordo com suas opções, potencialidades, percepções e
escolhas ao longo da vida.

Não há garantia de que um determinado tratamento seja
capaz de curar um indivíduo com TEA. Intervenções diferentes
podem ter um impacto específico para cada caso, dependendo
da idade, do grau de déficit cognitivo, da presença ou não de
linguagem, da gravidade dos sintomas e de outros fatores.

Há métodos com distintas abordagens e estratégias para
manejar as alterações do TEA, mas que não são aplicados
exclusivamente para ele; nem todos apresentam evidências
significativas ou comprovação científica de eficácia.

Muitos profissionais optam por um ou mais de um método
para trabalhar com TEA, sendo que a aplicação deve ser
realizada por pessoas habilitadas. Entre as intervenções mais
utilizadas para pessoas com TEA, destaco:

TEACCH: Treatment and Education of Autistic and
related Communication handicapped Children
“Tratamento e Educação de Autistas e Crianças com
Déficits Relacionados à Comunicação”;
ABA: Applied Behavior Analysis - “Análise Aplicada do
Comportamento”;
Currículo Funcional Natural;
SCERTS: Social Communication, Emotional Regulation
and Transactional Support - “Comunicação Social,



Regulação Emocional e Suporte Transacional”;
PECS: Picture Exchange Communication System -
“Sistema de Comunicação pela Troca de Figuras”;
Hanen;
Relation Play;
Floortime;
Son-Rise;
Integração Sensorial;
ESDM: Early Start Denver Mode - “Modelo Denver de
Intervenção Precoce”.

A fim de promover a participação e a interação no
processo de ensino e aprendizagem de pessoas com TEA, é
fundamental considerar as suas características peculiares;
portanto, parte-se das habilidades, dificuldades,
interesses e necessidades do aluno para se
estabelecerem ações pedagógicas.

No contexto educacional, para conhecer e incluir o aluno
com TEA é recomendado: estruturar o ensino, o ambiente e a
rotina; usar ferramentas e suportes necessários, Tecnologia
Assistiva; criar um Plano Educacional Individualizado;
implementar a flexibilização curricular; utilizar estratégias e
recursos de ensino eficazes e adequados a cada contexto,
sempre garantindo a acessibilidade universal, a igualdade de
oportunidades e a qualidade do ensino.

Estimulação e atendimentos precoces, intensivos e
frequentes com equipe multiprofissional e transdisciplinar têm
impacto significativo no prognóstico do TEA. A base da inclusão
presume o envolvimento da família.

É imprescindível estabelecer algum tipo de
comunicação com a pessoa com TEA para iniciar o trabalho
pedagógico e considerar que todo comportamento é uma
forma de comunicação.

Além disso, reconhecer a relevância da organização,
estrutura, clareza, previsibilidade, rotina, experimentação,
informações visuais, situações concretas, funcionais, objetivas e
contextualizadas para a aprendizagem de alunos com TEA.



5. Quando falamos em inclusão, é muito comum ouvirmos
profissionais da área da educação dizerem que não estão
preparados para trabalhar com a inclusão. A partir da sua
experiência com a área do Autismo, o que você diria em
relação a esta questão e quais seriam os desafios a
enfrentar?

Inclusão é sinônimo de equidade, aceitação,
participação, compreensão e respeito às diferenças que
constituem a diversidade humana. Os profissionais que
trabalham com TEA precisam ter conhecimento, empatia,
dedicação, flexibilidade, motivação, sensibilidade, compreensão,
persistência, humildade, boa comunicação, afetividade,
tolerância e respeito, além de acreditar nas infinitas
possibilidades do ser humano.

O sentimento dos profissionais muitas vezes é o mesmo
dos pais. As famílias também têm incertezas, preocupações,
questionamentos, expectativas e frustrações em relação ao TEA,
portanto também precisam de apoio e de orientação. É
recomendado valorizar o conhecimento e a experiência dos pais,
que são especialistas no(a) filho(a).

Mudanças significativas na estrutura, na cultura e no
funcionamento das instituições de ensino; na formação e
qualificação profissional e científica; no desenvolvimento de
pesquisas; e nas relações família-escola são primordiais ao
sucesso e à sustentabilidade da inclusão.

A colaboração e boa comunicação permanente entre
família e escola são essenciais, bem como a participação ativa
da comunidade escolar no processo inclusivo para que todos
tenham suas especificidades consideradas e atendidas.

Entre os principais desafios a serem enfrentados,
considero: a remoção de barreiras atitudinais; a efetivação
dos direitos humanos; a transversalidade das ações das
políticas públicas; a conscientização da população sobre TEA;
a eliminação da discriminação e do bullying; a promoção da
igualdade de oportunidades; a garantia da acessibilidade
universal; a compreensão do funcionamento do cérebro autista;
olhar o mundo na perspectiva de uma pessoa com autismo; e



melhorar a qualidade de vida das pessoas envolvidas com TEA.

Notas sobre o trabalho pedagógico com o sujeito da
inclusão

Do mesmo modo que realizamos alguns destaques das
respostas para a pergunta que fizemos às entrevistadas sobre o
conceito de inclusão, neste momento queremos chamar atenção
para alguns pontos importantes trazidos pelas professoras, os
quais grifamos em negrito no próprio texto das entrevistadas.
Com isso, não queremos dizer que há aspectos mais ou menos
importantes, pois entendemos que todos os elementos
abordados pelas entrevistadas são necessários para pensarmos
algumas especificidades educativas das pessoas com
deficiência. Contudo, essa última parte do texto tem dois
propósitos:

1. Destacar algumas recorrências das entrevistas para
refletir sobre as diferenças e aproximações entre as
especificidades da inclusão.

2. Proporcionar aos/às leitores/as deste capítulo maior
subsídios para tirar suas próprias conclusões sobre o
processo de inclusão e elaborar ideias para atuação
na escola, uma vez que uma leitura sempre tem o
objetivo de nos fazer pensar, repensar, construir,
reconstruir, enfim, transformar(nos).

Então, para iniciar, apresentamos algumas recorrências
que reunimos em torno de três focos: pessoas com deficiência
ou sujeitos da educação?; trabalho pedagógico; e desafios da
inclusão. As respostas das professoras que se aproximam dos
focos que delimitamos aqui se mostraram produtivas para
realizarmos o fechamento desta etapa do livro, mesmo que
provisório ou não definitivo, já que o propósito é deixar espaço
para outras ideias e reflexões.



Pessoas com deficiência ou sujeitos da educação?

O conceito de atenção, de forma prioritária vem
sendo referido pelo seu avesso: desatenção ou o déficit de
atenção. Este argumento toma a criança pela não potência.
(Entrevistada Cláudia)

[...] as possibilidades de desenvolvimento que uma
pessoa com deficiência pode apresentar são determinadas
não exclusivamente pelas suas limitações orgânicas, mas
principalmente pelas vivências possibilitadas a essas
pessoas. (Entrevistada Eliana)

Não parece importante perguntarmos como é
possível que mesmo antes de conhecermos um aluno,
mesmo antes de nos relacionarmos com ele, já saibamos o
que podemos dele esperar? (Entrevistada Eliana)

O primeiro foco destacado diz respeito à forma como
podemos olhar para os alunos com deficiência na escola: é
possível olharmos a partir das deficiências, mas correndo o risco
de reduzirmos o nosso olhar para o que “falta” ou, como diz a
professora Cláudia, “pelo seu avesso”, no caso do conceito de
atenção; ou podemos olhar para esses alunos como sujeitos da
educação, buscando ver as possibilidades e potencialidades dos
alunos, considerando que as relações estabelecidas entre os
sujeitos podem ser potentes tanto para conhecermos melhor
esses alunos quanto para contribuir com o desenvolvimento
cognitivo, se assim as práticas pedagógicas realizadas e o nosso
olhar possibilitarem. Nessa direção, concordamos com Menezes
quando refere que (2008):

[...] o desafio que se apresenta é tentar pensar de



outras formas e encontrar outros olhares que me
mostrem outros sujeitos. O exercício de pensar e
olhar de outras formas para a escola, sem a intenção
de produção de marcas que partam da condição de
normalidade ou não, pode significar a invenção de
outros sujeitos da inclusão. (p. 128)

Evitar a busca de um aluno ideal, que corresponda a
determinados padrões preestabelecidos, mas compreender os
sujeitos a partir de suas diferenças pode ser uma forma de criar
oportunidades para que esses outros sujeitos sejam
identificados. Portanto, nenhum tipo de deficiência se encerra
nela mesma nem mesmo pelo que é dito sobre ela. Podem-se
traçar pontos característicos mais amplos de cada deficiência,
mas o que pode garantir práticas pedagógicas mais inclusivas é
a aproximação que o professor estabelecer com esses sujeitos,
buscando conhecer mais sobre suas culturas e sobre seu
histórico escolar.

Trabalho pedagógico

O trabalho pedagógico precisa encontrar amparo no
processo de acompanhamento pedagógico em seu sentido
ampliado, tomando a potência do trabalho contextual e
educativo. (Entrevistada Cláudia)

[...] ao olhar para a inclusão escolar de alunos com
deficiência intelectual, entendo que é preciso que
busquemos condições pedagógicas de atuação com esses
alunos (turmas menores, espaços de discussão e
problematização nas escolas, reorganização das práticas
escolares enraizadas em conceitos de currículo e avaliação
tradicionalmente instituídos etc.) e também, e
principalmente, a revisão de nossas concepções (e práticas)
com relação às pessoas com deficiências. (Entrevistada



Eliana)

As estratégias e recursos dependem de cada aluno.
Todos são diferentes e seus interesses também; desta
forma, as estratégias dependerão de cada aluno e de seus
interesses. (Entrevistada Susana)

O diagnóstico não deve ser o elemento-chave que
orienta o trabalho pedagógico. Em primeiro lugar, é preciso
conhecer o indivíduo e, depois, as características do TEA.
As limitações que o transtorno provoca devem ser
consideradas e respeitadas. (Entrevistada Vivian)

Quando falamos em trabalho pedagógico a ser realizado
com alunos com deficiência, há duas questões que aparecem de
forma recorrente: “precisamos do diagnóstico dos alunos para
saber até onde eles conseguirão chegar”; e “precisamos
conhecer as metodologias que poderão possibilitar as
aprendizagens desses alunos”. Klaus e Hattge (2012), em um
trabalho que apresenta alguns dos desafios da inclusão
educacional, examinam de que forma os saberes da pedagogia
são mobilizados quando falamos no processo de inclusão
escolar. A análise das autoras mostra que a pedagogia, em
muitos momentos, acaba silenciando e não ocupando o seu
lugar, pois parece que sempre serão outros os saberes que
poderão “trazer as respostas” para o processo de inclusão. As
chamadas “ciências psi” (Psicologia e Psicopedagogia) vêm
ocupando um lugar de destaque nos processos educativos e na
escola ao indicar caminhos para a melhor forma de conduzir o
processo de inclusão. Por outro lado, os saberes da área médica
também ocupam um lugar importante ao prescrever tratamentos,
bem como determinar posições a partir de diagnósticos. (KLAUS;
HATTGE, 2012). Entendemos que os diagnósticos são
importantes, assim como os saberes da área “psi”, pois
precisamos conhecer os sujeitos para poder pensar em



estratégias para o trabalho pedagógico. Porém, os diagnósticos
não podem ser o único meio de conhecimento desses alunos,
uma vez que diagnósticos são elaborados a partir de uma área
de conhecimento que parte de características e elementos
biológicos e comportamentais. O que acaba acontecendo, muitas
vezes, é que “[...] os diagnósticos acabam dizendo a verdade
sobre os sujeitos, definindo suas potencialidades e dificuldades e
explicando as causas da não aprendizagem” (HATTGE; KLAUS,
2012, p. 11).

Mas, se consideramos que a Pedagogia tem um saber
próprio e que é a responsável pelos processos de ensinar e
aprender, é possível a Pedagogia desconstruir certas verdades
produzidas e elaborar, a partir desses saberes (pedagógicos),
estratégias para buscar o deslocamento e desenvolvimento dos
nossos alunos. Como disse uma das entrevistadas: “[...] as
possibilidades de desenvolvimento que uma pessoa com
deficiência pode apresentar são determinadas não
exclusivamente pelas suas limitações orgânicas, mas
principalmente pelas vivências possibilitadas a essas pessoas”
(entrevistada Eliana). Nesse sentido, precisamos atentar para o
diagnóstico clínico e para o campo da psicologia, que podem nos
auxiliar a compreender esse aluno e suas relações mais amplas,
mas fundamentalmente, o trabalho pedagógico precisa ser
desenvolvido pelo professor, ou seja, pelo campo da pedagogia.

Outro aspecto a ser ressaltado é o desejo de conhecer e
nos apropriarmos de metodologias que “deem conta” de ensinar
a todos os alunos ou mesmo que possa ser a mais adequada
para um ou mais alunos que apresentam determinada
deficiência. Essa vontade de saber, digamos, mais metodológica,
muitas vezes apenas nos aproxima de um padrão de
normalidade tanto para o sujeito quanto para uma aula
considerados adequados. Muito já discutimos no decorrer deste
livro sobre a impossibilidade de encontrarmos “receitas” para o
trabalho com a inclusão. As professoras entrevistadas
reforçaram esse aspecto, mas buscando contribuir com o
conhecimento de alguns saberes que fundamentam tais
estratégias possíveis, elas compartilharam conosco algumas
ideias. Todas as entrevistadas alertam para o fato de que a



escolha das metodologias e das estratégias de ensino deverá
sempre estar relacionada com as intencionalidades pedagógicas
que temos, levando-se em consideração o aluno em específico e
a turma na qual se encontra, pois não se trata de uma alternativa
aleatória, mas sim de uma escolha fundamentada em saberes
que tendem a subsidiar princípios pedagógicos, em
conhecimento das necessidades e das potencialidades dos
sujeitos envolvidos no processo educativo.

Diante dessas recorrências levantadas, trazemos, ainda,
alguns desafios destacados pelas professoras entrevistadas. O
intuito desses destaques é mostrar que o trabalho com a
inclusão sempre nos exigirá determinados investimentos:
diferentes olhares, estudos, discussões, reflexões e análises de
nossas práticas pedagógicas. Sim, trata-se de um processo que
não tem um lugar predeterminado, e, por isso, é preciso um olhar
ampliado da escola, permitindo, assim, a sua construção.

Desafios da inclusão

Professores, olhem e escutem seus alunos. Vejam o
que eles têm a dizer. (Entrevistada Cláudia)

Todo novo aluno é um aluno novo, desconhecido. Só
saberemos o que esperar dele e como melhor contribuir
com suas aprendizagens na medida em que interagimos
com ele. É essa interação com o aluno (suas
especificidades, seus contextos, suas características...) que
poderá me preparar para trabalhar com ele [...]
(Entrevistada Eliana)

[...] o maior desafio é, por um lado, sensibilizar todos
os professores sobre as AH/SD e instrumentalizá-los para
que possam identificar e atender esses alunos.
(Entrevistada Susana)



Entre os principais desafios a serem enfrentados,
considero: a remoção de barreiras atitudinais; a efetivação
dos direitos humanos; a transversalidade das ações das
políticas públicas; a conscientização da população sobre
TEA; a eliminação da discriminação e do bullying; a
promoção da igualdade de oportunidades; a garantia da
acessibilidade universal; a compreensão do funcionamento
do cérebro autista; olhar o mundo na perspectiva de uma
pessoa com autismo; e melhorar a qualidade de vida das
pessoas envolvidas com TEA. (Entrevista Vivian)

Os desafios apontados pelas entrevistadas indicam para a
necessidade de compreendermos a inclusão a partir de um
movimento que precisa mobilizar toda a escola, e não apenas um
professor. Nesse sentido, por “desafio” entende-se como algo
próximo a uma luta por algo, e não como uma imobilização ou
impossibilidade. Nessa luta a escola como um todo é chamada a
se posicionar, seja em seu Projeto Político Pedagógico e/ou
mesmo em suas práticas diárias. Se entendemos que a escola é
o lugar da construção de conhecimentos, para tanto precisamos
considerar as diferenças dos sujeitos nesse processo de
aprendizagem. Sabe-se que essa instituição não é a única
responsável pela inclusão de todos. A sociedade, a partir de
suas diferentes dimensões, também precisa estar envolvida. No
entanto, não podemos utilizar desse discurso e cruzar os braços,
aguardando, ou dizendo que não estamos preparados para
primeiro a sociedade e depois a escola fazer a sua parte.
Considerando os aspectos da competência de um profissional da
educação, tudo que foi apontado ao longo deste capítulo permite
afirmar que se trata de elementos que fazem parte dessas
competências. Por isso, fazemos as seguintes perguntas:

Que articulações na escola poderiam ser pensadas a
partir dos desafios apontados acima? Que projetos precisam ser
mobilizados e criados na dimensão da sala de aula? Como você
conduziria uma discussão na escola com a equipe de
professores tendo em vista um dos pontos em destaque? Como



aproximar as famílias dessas discussões? Reflita e leve suas
considerações para a discussão do grupo na comunidade virtual
de aprendizagem. Fica o desafio!
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CAPÍTULO 4
O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E
SUAS ARTICULAÇÕES COM O PROCESSO DE
INCLUSÃO ESCOLAR
Renata Porcher Scherer

Este texto abordará questões para compreendermos a proposta do
Atendimento Educacional Especializado (AEE), buscando refletir sobre o
trabalho com as deficiências e as possibilidades de articulação com o
trabalho na sala de aula. Para tanto, ele está organizado em duas partes:
O AEE no contexto das políticas públicas de inclusão, no qual você poderá
compreender alguns dos marcos legais que permitem que o Atendimento
Educacional Especializado se configure como uma proposta em nível
nacional e os deslocamentos que ocorrem a partir da implantação dessa
política; e Possib ilidades para o trabalho pedagógico no AEE, em que você
encontrará elementos para refletir sobre possibilidades de organização de
um espaço especializado dentro da escola regular para o trabalho com a
inclusão escolar, quais saberes são necessários para a atuação nesse
espaço e, para finalizar, um breve relato de um trabalho desenvolvido no
AEE que permitirá uma reflexão sobre os desafios e as possibilidades
deste espaço para o processo de inclusão escolar.

4.1 O AEE no contexto das políticas públicas de inclusão



Para podermos refletir sobre como o AEE se configurou
como uma política dentro das escolas, é importante observarmos
alguns marcos legais que vão estabelecer diretrizes para a
operacionalização deste serviço. Este texto começa a reflexão
considerando a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, de 1996, mas lembre-se que já estudamos,
nesta Atividade Acadêmica, alguns dos movimentos anteriores
para que a inclusão escolar se estabelecesse.

Observe, no quadro abaixo, os deslocamentos que esses
marcos legais vão configurar para constituição do AEE nas
escolas:

Lei de Diretrizes
e Bases da
Educação
Nacional nº
9.394/96.

O artigo 59 estabelece que os sistemas de
ensino devem assegurar aos alunos
currículos, métodos, recursos e
organização específicos para atender às
suas necessidades.

Diretrizes
Nacionais para

O artigo 3° define a Educação Especial
como modalidade da educação escolar que



Educação
Especial na
Educação
Básica -
Resolução
CNE/CEB nº
2/2001

deverá assegurar recursos e serviços
educacionais especiais para apoiar,
complementar, suplementar e, em alguns
casos, substituir os serviços educacionais
comuns, de modo a garantir a educação
escolar e promover o desenvolvimento das
potencialidades dos alunos que apresentam
necessidades educacionais especiais
(NEE).

Política Nacional
de Educação
Especial na
Perspectiva da
Educação
Inclusiva - 2008

Caracterização do público-alvo da
Educação Especial, que abrangerá:
1- Alunos com deficiência aqueles que têm
impedimentos de longo prazo, de natureza
física, mental, intelectual e sensorial.
2- Alunos com transtornos globais do
desenvolvimento aqueles que apresentam
alterações qualitativas das interações
sociais recíprocas e na comunicação, um
repertório de interesses e atividades
restrito, estereotipado e repetitivo.
3- Alunos com altas habilidades
demonstram potencial elevado em qualquer
uma das seguintes áreas isoladas ou
combinadas: intelectual, acadêmica,
liderança, psicomotricidade e artes.

Diretrizes
operacionais
para o
Atendimento
Educacional
Especializado na
Educação
Básica,
modalidade
Educação
Especial –
Resolução nº 4,

O artigo 2º explica a função do AEE, que
será: complementar ou suplementar a
formação do aluno por meio da
disponibilização de serviços, recursos de
acessibilidade e estratégias que eliminem
as barreiras para sua plena participação na
sociedade e desenvolvimento de sua
aprendizagem.
O artigo 5º define que o AEE deverá ser
realizado, prioritariamente, na sala de
recursos multifuncionais (SRM) da própria
escola ou em outra escola de ensino



de 2 de outubro
de 2009

regular, no turno inverso ao da
escolarização, não sendo substitutivo das
classes comuns e podendo ser realizado
também em Centro de Atendimento
Educacional Especializado da rede pública
ou de instituições comunitárias,
confessionais ou filantrópicas.
O artigo 12 exige que, para atuação no
AEE, o professor deve ter formação inicial
que o habilite para o exercício da docência
e formação específica para Educação
Especial.

Nota técnica
SEESP/GAB nº
19/2010

Garante existência de profissionais de
apoio para atividades de locomoção,
higiene e alimentação para estudantes que
não realizem essas atividades com
independência. Deixa claro que não é
atribuição desse profissional desenvolver
atividades educacionais diferenciadas nem
se responsabilizar pelo ensino destes
alunos.

Nota Técnica n°
04/2014
Secadi/MEC

Define que não é necessária a
apresentação de documentos
comprobatórios (laudo médico e/ou
diagnóstico clínico) para matrícula no AEE.

Como você pôde observar no quadro acima, a partir do
ano de 1996 começa a necessidade de se pensar/oferecer
diferentes recursos para garantir tanto a matrícula quanto a
permanência de alunos com deficiências nas escolas regulares.
Assim, o AEE aparece como uma possibilidade para que as
escolas possam articular práticas mais inclusivas. Garcia (2013),
ao investigar algumas mudanças que ocorreram com relação à
modalidade educação especial na última década (2000-2010),
salienta: a) a inserção formal na educação básica e na educação
superior; b) a definição do público-alvo como aquele constituído



por alunos com deficiências, altas habilidades e transtornos
globais do desenvolvimento; c) a sala de recursos multifuncionais
como o lócus por excelência do trabalho da modalidade; d)
características de complementaridade e transversalidade à
educação nacional; e) definição do professor especializado como
professor do AEE, retirando do profissional e da formação o
caráter de aprofundamento de estudos. O que podemos
destacar tanto da tabela que apresenta alguns marcos legais
quanto dos apontamentos de Garcia é justamente essa ênfase
no trabalho da professora que irá atuar no AEE, que já não será
considerada uma especialista em alguma deficiência específica,
mas deverá estar apta para trabalhar com todos os tipos de
deficiência. Esse trabalho deverá ocorrer preferencialmente nas
Salas de Recursos Multifuncionais (SRM).

Assim, torna-se importante considerar os efeitos que têm
sido produzidos a partir da implantação dessa política,
especialmente aqueles relacionados às práticas desenvolvidas
pelo professor que atua no AEE. Outra reflexão importante é:
como esses alunos têm sido identificados e diagnosticados para
que possam frequentar o AEE?

Bridi (2011) realizou um estudo sobre esse processo e nos
traz um exemplo bastante interessante: em uma escola de 600
alunos por ela pesquisada, 25 frequentavam a sala de recursos,
sendo que 15 deles apresentavam deficiência mental e somente
dois tinham diagnósticos clínicos da deficiência. O restante fora
encaminhado por identificação de seus professores. Dessa
forma, podemos perguntar: como esses alunos que não
possuem um diagnóstico clínico têm sido encaminhados (ou não)
para esse serviço? E com base em quais elementos esse
encaminhamento tem ocorrido? A autora, ao mostrar que a
decisão sobre a frequência dos alunos nos distintos espaços
escolares tem efeitos constitutivos para o sujeito, provoca-nos a
refletir que a tomada de decisão sobre a condição de deficiência
e o oferecimento de apoio especializado deveriam ser realizados
com base nos aspectos pedagógicos, de aprendizagem nos
diferentes contextos e de valorização da escolarização. Porém,
ela mostra em sua pesquisa que, mesmo que a identificação na
maioria dos casos seja realizada por um profissional da



Educação, esta tende a estar pautada por premissas que podem
ser identificadas como oriundas do campo clínico. Assim,
considero importante que possamos refletir sobre qual será o
papel desse profissional que vai atuar no AEE. Essa é a reflexão
sobre a qual me debrucei na segunda parte do texto.

4.2 Possibilidades para o trabalho pedagógico no AEE

Figura 2 – Fotografias de trabalhos pedagógicos.
Fonte: <http://saojoaodelrei.apaebrasil.org.br/noticia.phtml/45896>,
<http://joaobaroni.blogspot.com.br/p/sala-de-aee.html>,
<http://nucleoalirioalmeida.blogspot.com.br/2011/03/sala-de-aee-atendimento-
educacional.html>, <http://w w w.lages.sc.gov.br/site_novo/noticias.php?
id_noticia=204>.

O que você identifica em comum nas quatro imagens?
Nelas, podemos identificar algumas características do trabalho
nas SRM. O primeiro elemento que pode ser observado é o

http://saojoaodelrei.apaebrasil.org.br/noticia.phtml/45896
http://joaobaroni.blogspot.com.br/p/sala-de-aee.html
http://nucleoalirioalmeida.blogspot.com.br/2011/03/sala-de-aee-atendimento-educacional.html
http://www.lages.sc.gov.br/site_novo/noticias.php?id_noticia=204


trabalho individualizado. Mesmo que os documentos orientadores
para a organização deste serviço não explicitem que o trabalho
deva ocorrer de forma individualizada, parece-me que essa é
uma característica bastante comum deste espaço.

Em uma pesquisa que realizei no ano de 2012,18 em que
entrevistei cinco professoras de SRM em um município do Rio
Grande do Sul, identifiquei que os atendimentos, em sua maioria,
eram realizados de forma individual. Outra característica
observada foi com relação à formação dessas professoras, que
eram, na sua maior parte, advindas dos campos Psi (Psicologia e
Psicopedagogia). Foi possível mostrar que a formação destas
professoras acabava por produzir efeitos sobre as práticas
desenvolvidas naquele espaço e que os atendimentos realizados
por essas profissionais apresentavam mais características de um
trabalho clínico-terapêutico do que pedagógico.

A partir dessa reflexão, é importante destacar que o
trabalho desenvolvido no AEE, com base na Nota Técnica n°
04/2014, deve caracterizar-se por atendimento pedagógico, e
não clínico. Caberá ao professor que atua nesse espaço
organizar o tipo e o número de atendimentos, bem como elaborar
o Plano de AEE de cada aluno. O Plano de AEE (veja no Quadro
3 todas as etapas que o Plano deve conter) deverá resultar das
escolhas do professor quanto aos recursos, equipamentos e
apoios mais adequados que possam eliminar as barreiras que
impedem ou dificultam o aluno de ter acesso ao que lhe é
ensinado na sua turma da escola comum (BRASIL, 2010).

O Plano de AEE deve conter os seguintes elementos:

Parte 1: ESTUDO DE CASO

Apresentação do problema:
descrição/apontamentos do contexto do aluno
(familiar/social/escolar).



Dificuldades encontradas na sala de aula
apontadas pelo professor.
Esclarecimento do problema: identificação dos
diversos aspectos relacionados ao
desenvolvimento e aprendizagem que podem ou
não explicar a natureza do problema.
Encontro com os responsáveis pelo aluno:
entrevista com a família.
Encontro com os professores do aluno.
Observações do aluno em sala de aula e nas
dependências da escola.
Avaliações na SEM.
Identificação da natureza do problema: após a
coleta de informações relacionadas ao aluno,
identificar a situação dele e que lugar ele tem
ocupado nos diferentes ambientes onde interage.
Resolução do problema: identificar quais
intervenções são mais necessárias para
potencializar a aprendizagem do aluno em sala de
aula.

Parte 2: O PLANO DE AEE

Objetivos previstos.
Atividades do plano.
Período do atendimento.
Resultados esperados.
Avaliação.

Fonte: elaborado pela autora com base em Brasil (2010).

Buscando qualificar a formação do professor que atua no
AEE, o Ministério da Educação produziu uma coleção intitulada: A
educação especial na perspectiva da educação escolar. São 10
fascículos19 em que é possível visualizar as orientações com



relação à organização do trabalho a ser desenvolvido no AEE.
Segundo as orientações deste material, o Projeto Político

Pedagógico da escola deverá estipular os horários para que os
alunos frequentem o AEE: oposto ao que frequentam a escola
comum e compatível com as necessidades existentes, buscando
meios para o atendimento dessa demanda a partir dos objetivos
e metas a serem atingidos. Ainda deverá prever como ocorrerá a
articulação entre os professores do AEE e os do ensino comum
(BRASIL, 2010).

As SRM são divididas em dois tipos, de acordo com o
material que é enviado pelo Ministério da Educação. A sala tipo 1
conta com: microcomputadores, monitores, fones de ouvido,
microfones, scanner, impressora a laser, teclado e colmeia,
mouse e acionador de pressão, laptop, materiais e jogos
pedagógicos acessíveis, software para comunicação alternativa,
lupas manuais e eletrônica, plano inclinado, mesas, cadeiras,
armário, quadro melanínico. A sala tipo 2 conta com os mesmos
recursos, mais recursos específicos para o trabalho com alunos
cegos.

Para atuar nessas salas, o professor deverá ter uma
formação inicial que o habilite para o exercício da docência e
formação específica para Educação Especial. Como já refletimos
na parte inicial deste texto, ocorre um deslocamento de um
professor de Educação Especial, especialista em uma área
específica, para um profissional generalista que deverá estar
apto a trabalhar com todas as deficiências. Suas atividades
deverão ser desenvolvidas cada vez mais em escolas comuns,
cabendo-lhe atuar com os alunos público-alvo da Educação
Especial, tendo as seguintes atribuições:

1. Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços,
recursos pedagógicos, de acessibilidade e estratégias,
considerando as necessidades específicas dos alunos,
de forma a construir um plano de atuação para eliminá-
las.

2. Reconhecer as necessidades e habilidades do aluno.
3. Produzir materiais, tais como textos transcritos,

materiais didático-pedagógicos adequados e textos



ampliados e/ou gravados, além de indicar a utilização
de softwares e outros recursos específicos.

4. Elaborar e executar o plano de AEE, avaliando a
funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos
educacionais e de acessibilidade.

5. Organizar o tipo e o número de atendimentos.
6. Acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos

recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala de
aula comum do ensino regular.

7. Ensinar e usar recursos de Tecnologia Assistiva.
8. Promover atividades e espaços de participação da

família e a interface com serviços de saúde,
assistência social e outros (BRASIL, 2010).

Com base nas atribuições acima, é importante observar
que o professor que vai atuar nesse espaço deverá assumir um
papel/postura de professor referência com relação aos alunos de
inclusão. Para poder realizar um trabalho satisfatório e
significativo, será importante que ele consiga realizar uma
articulação entre os diferentes espaços por onde o aluno circula
e com as diferentes pessoas com quem ele se relaciona: família,
professores, profissionais da saúde, colegas.

O que tenho observado na minha prática profissional
como professora que atua em uma SRM é que, muitas vezes,
devido à rotina da escola, esse contato acaba sendo reduzido,
pois conversamos com as famílias no início e no final do ano,
com os professores nos conselhos de classe, e, com os
diferentes profissionais que atuam com os alunos, apenas temos
contato quando ocorre alguma situação que torne necessária
uma conversa (como a troca de medicamentos do aluno, por
exemplo).

Precisamos (re)pensar de que forma a escola como um
todo poderá organizar-se para que esse trabalho possa ocorrer
da forma mais significativa possível, pois, quando a equipe
compreende que o trabalho com o aluno dito de inclusão deve
ser realizado por toda a escola e não pode ser responsabilidade
de um professor (seja ele do AEE ou o professor da sala de aula
regular), todos saem ganhando, especialmente o aluno.



Para finalizar esta reflexão, conto uma pequena história de
um aluno e o trabalho que foi desenvolvido com foco na sua
alfabetização. Esse exemplo é apenas para ilustrar um pouco do
que propus discutir neste texto, mas não deverá ser
compreendido como uma receita/fórmula a ser seguida.

Bruno20 tinha 11 anos e estava matriculado no 5º
Ano do Ensino Fundamental. Era um menino com Síndrome
de Down que frequentava a escola desde o 1º Ano. No início
do ano letivo, foi realizada uma avaliação diagnóstica da
turma: Bruno não estava alfabetizado e não estabelecia uma
relação entre os números e suas respectivas quantidades.
Porém, era bastante falante, sua oralidade havia se
desenvolvido, e ele apresentava uma boa relação com os
colegas de turma. Ao investigar o trabalho desenvolvido
com Bruno nos outros anos, ficou claro que, enquanto os
colegas aprendiam e avançavam nos conteúdos, ele se
distraía pintando desenhos de filmes de que gostava ou
com bonecos de personagens de seu interesse. Assim, em
reunião entre a professora da SRM, a professora titular, a
coordenação pedagógica da escola e a aluna de pedagogia
que iria atuar como apoio do Bruno naquele ano, ficou
estabelecido como meta trabalhar tanto a alfabetização
quanto a construção do número. Nos momentos em que os
colegas estudavam as expressões numéricas e verbos,
Bruno desenvolvia um trabalho específico, com ajuda, por
vezes, da estudante de pedagogia, por vezes, da professora
titular, com foco nos objetivos para ele estabelecidos. Em
outras matérias, como ciências, por exemplo, em que a
turma estudaria o Sistema Solar, foi organizado um trabalho
diferenciado em que a turma construiu uma maquete para
representar o Sistema Solar, e Bruno participou ativamente.
Após, foi organizada uma saída de estudos para o
Planetário, e Bruno sabia explicar o nome e a localização de
cada planeta. Ao longo do ano, o trabalho com Bruno
desenvolveu-se assim: às vezes, trabalhos individualizados



com objetivos específicos, tanto na sala de aula comum
quanto na SRM; às vezes, ele participava de forma ativa, e a
metodologia era repensada para sua plena participação.

No final do ano, Bruno já reconhece o alfabeto e
consegue escrever palavras simples e de seu interesse. Na
matemática, avançou mais ainda e já resolve contas de
adição e subtração com resultados até 10.

Nesse breve relato, é possível refletir sobre como um
trabalho em parceria e com objetivos bem definidos pode ser
significativo para que os alunos possam avançar em suas
aprendizagens. Acredito que o mais importante no trabalho
desenvolvido é observar que não existe uma única solução a ser
encontrada, mas que é possível pensar em soluções,
alternativas, possibilidades que possam ser adequadas para
aquela situação, buscando olhar/pensar/sentir/ significar nossas
relações com o outro de forma diferente. É preciso buscar, nas
pequenas possibilidades de trabalho, algumas rupturas que
possam produzir mudanças na educação, compreendendo o
processo inclusivo dentro de seu caráter histórico, político e
cultural para que possamos, então, entender a inclusão como um
compromisso que deve envolver a escola como um todo.
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CAPÍTULO 5
DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM EM UM ESPAÇO
DE APOIO ESPECIALIZADO: EDUCAS/UNISINOS
Rejane Ramos Klein

Este capítulo pretende discutir sobre o conceito de dificuldade de
aprendizagem a partir de um espaço de apoio especializado chamado
Educas. O Programa de Educação e Ação Social (Educas) está vinculado
ao Centro de Cidadania e Ação Social da Unisinos (CCIAS) e desenvolve
um trabalho de intervenção e de pesquisa na área da educação.

O Educas é um serviço de apoio especializado que tem como
objetivo oferecer atendimento às crianças e jovens com dificuldades de
aprendizagem, histórias de múltiplas repetências e/ou com deficiências. O
Programa visa qualificar os processos de ensino e aprendizagem, em
parceria com a área da Pedagogia, Psicologia e demais licenciaturas,
possibilitando que estudantes da UNISINOS tenham um espaço de
aperfeiçoamento profissional, por meio da realização de estágios
curriculares, não curriculares ou voluntários, em que eles necessitam
desenvolver um projeto de intervenção e investigação para atender as
crianças e jovens ou suas famílias, bem como aproximar-se do contexto
da escola. O Educas desenvolve ações sistemáticas com as famílias e
com as escolas dessas crianças e jovens, buscando criar um espaço de
articulação entre ensino, pesquisa e extensão.

Situam-se inicialmente os sujeitos atendidos no Educas e as
narrativas das professoras que encaminham seus alunos para
atendimento. Intenciona-se problematizar as diversas narrativas que dizem
sobre os sujeitos atendidos, colocando-os na posição de fracasso, de não
aprendente, de incapaz, de deficiente, enfim, de anormal em relação aos
demais. Não se trata de negar tais narrativas, mas de tensioná-las,
buscando outras possiblidades de olhar e compreender o sujeito escolar.
Ao final do texto são apresentados a estrutura do espaço do Educas e o
seu funcionamento através das práticas desenvolvidas pela equipe de
coordenação e estagiários. Tais práticas visam considerar as diferenças
dos sujeitos como possibilidade e não como falta.

5.1 Narrativas sobre as dificuldades de aprendizagem

Observa-se no espaço do Educas um grande número de



encaminhamentos de crianças narradas como apresentando
dificuldades de aprendizagem21 que estão, em sua maioria,
cursando entre o primeiro e o terceiro ano escolar. As demandas
de aprendizagem apresentadas por grande parte dessas
crianças estão centradas na defasagem/dificuldade no processo
de alfabetização, o que gera a preocupação dos professores “em
não dar conta de alfabetizar” todos os alunos nos três primeiros
anos escolares conforme prevê/orienta o Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). O Pacto prevê a
necessidade dos professores de terem apoio especializado para
a construção de práticas que possam repercutir em
aprendizagem para todos. Porém, o que se percebe é um apoio
para os casos de alunos com diagnósticos médicos que
apresentam algum tipo de necessidade educacional especial. No
caso dos alunos sem um laudo médico, as narrativas dos
professores sobre a dificuldade de aprendizagem recaem muitas
vezes no próprio aluno, como sendo ele mesmo o culpado; ou na
estrutura da escola e currículo; ou, ainda, numa suposta
(des)organização familiar. Parece não haver um espaço de
reflexão mais amplo sobre a não aprendizagem dos alunos
nesses cursos oferecidos pelo PNAIC aos professores. Constata-
se tal questão porque muitos dos alunos encaminhados ao
Educas são provenientes de escolas que estão comprometidas
com o PNAIC e alinhadas aos seus princípios, ficando evidente a
forma como muitos docentes percebem e compreendem a não
aprendizagem dos alunos.

Pode-se observar essa preocupação dos professores
através da narrativa a seguir:

J., 8 anos, estudante do 3º ano da rede pública de
São Leopoldo, foi encaminhado pela Escola ao Educas com
a seguinte descrição:

O aluno não identifica sons de letras isoladas e nem
sílabas. Observo [professora] que apresenta grande



confusão mental. Não cumpre ordens simples nem realiza
atividades simples no caderno. Necessita diagnóstico
urgente porque deve ter alguma coisa.

A narrativa dessa professora nos mostra como há uma
preocupação dos professores em “dar conta” desse processo de
alfabetização, mas, ao mesmo tempo, existe a necessidade de
um apoio, de alguém que esteja fora do contexto da sala de aula
que possa apresentar uma solução para tal problema descrito
como “confusão mental”. Observa-se que, no contexto da escola,
o aluno de inclusão, ou mesmo aquele que apresenta dificuldade
de aprendizagem, torna-se uma questão apenas para o
professor, não tendo suporte de outros profissionais, ou mesmo
um espaço de estudo e de reflexão que possibilite a ele, junto
com demais colegas, pensar alternativas para o desenvolvimento
de outras práticas pedagógicas. Parece haver um imobilismo
diante da situação da não aprendizagem do aluno e, por isso, a
busca por um diagnóstico que aponte uma possível patologia
para poder justificar a dificuldade do aluno.

O Programa Educas, que atende crianças nos anos
iniciais ou mesmo em anos finais do Ensino Fundamental, busca
estabelecer há mais de 20 anos uma relação permanente entre a
Universidade e as escolas ao possibilitar que estagiários da área
da Psicologia e da Pedagogia (ou outra licenciatura) atendam os
alunos encaminhados pelas escolas conveniadas com a
Universidade. Importa salientar que esses atendimentos são
realizados no Educas22 de forma interdisciplinar para atender as
demandas de aprendizagens dos alunos independente de eles
apresentarem um diagnóstico clínico; a grande maioria não
apresenta tal diagnóstico, mas sim um parecer do/a professor/a,
que narra sobre as dificuldades do aluno.

Enfatiza-se neste texto o trabalho que é desenvolvido no
espaço do Educas, para mostrar o quanto um olhar investigativo,
a partir de uma experiência interdisciplinar, pode proporcionar
outros pressupostos teórico-metodológicos para desenvolver o
trabalho na escola com os alunos não aprendentes. Essa



possibilidade de problematizar os conceitos que estão
diretamente implicados no trabalho desenvolvido no Educas, tais
como diferença, deficiência, inclusão, exclusão, aprendizagem,
escola, família, dentre outros, permitiu-nos transformar o espaço
pedagógico do Programa em “laboratório23” de práticas
pedagógicas e em um campo de investigação acadêmica e
profissional.

A pesquisa de Delci Arnold (2006), intitulada “Dificuldade
de aprendizagem: o estado de corrigibilidade na escola para
todos” – desenvolvida a partir de dados produzidos pelo
Programa Educas –, ao analisar o período de 14 anos de
atendimento, mostrou que dos 317 pareceres sobre os sujeitos
encaminhados ao espaço do Educas, 65% das narrativas
encontradas tratavam sobre os alunos que reprovaram na escola
duas vezes, 15% reprovaram três vezes e 30% reprovaram
quatro vezes. Esses sujeitos encaminhados ao Educas que
foram reprovados na escola foram analisados pela autora nesse
contexto da escola inclusiva, a partir de três ordens de correção:
sujeitos ainda não, sujeitos em estado de corrigibilidade, sujeitos
sem correção. A pesquisa apontou ainda que 29% desses
sujeitos faziam uso de algum tipo de medicação. Esses dados
indicam que os serviços de apoio pedagógico se constituem em
uma estratégia do projeto de inclusão da Contemporaneidade
(ou, se preferirmos, do imperativo da inclusão) que se apresenta
como sendo uma política preventiva de controle do risco. A
autora da pesquisa afirma que os serviços de apoio funcionam
como uma extensão da escola e operam como mecanismo de
gerenciamento do risco social quando se propõem a corrigir
esses desvios. Dito de outro modo, ao realizar um trabalho com
esses alunos, o Educas (ou outros serviços de apoio
pedagógico) contribui para que esses sujeitos estejam em um
espaço institucionalizado com regras e objetivos que se propõem
a minimizar os possíveis riscos de esses alunos não estarem
inseridos em um espaço formal de educação inclusiva. Arnold
(2006) conclui dizendo que a educação inclusiva e as políticas
de inclusão podem ser vistas como uma tecnologia criada,
também, para o gerenciamento das dificuldades de
aprendizagem e da gestão dos grupos de risco constituídos



pelos sujeitos considerados a corrigir.
Nesse sentido, busca-se nesse Programa refletir

constantemente sobre as intervenções desenvolvidas pelos
estagiários (dos cursos de Pedagogia e Psicologia) no intuito de
investigar quais são os atravessamentos históricos, políticos e
culturais que estão constituindo essas crianças e jovens
atendidos – como não aprendentes ou como alunos de inclusão.
A narrativa a seguir da professora que encaminha seu aluno ao
Programa mostra que é preciso ampliar o olhar para
compreender esse sujeito para além do que é visível e
frequentemente reforçado em seu comportamento e atitudes.

B., 10 anos, estudante do 3º ano da rede pública de
São Leopoldo, foi encaminhado pela Escola ao Educas com
a seguinte descrição:

Aluno com dificuldades de concentração, facilmente
manifesta irritabilidade e nervosismo. Não interage com os
colegas. Permanece sentado no seu lugar, “no seu mundo”,
mexendo e estragando o seu próprio material. Não
demonstra noção de perigo: quer subir no muro, atirar-se no
chão da sala. A professora manifesta preocupação para que
ele não se machuque.

Não se nega a preocupação da professora com questões
relacionadas ao comportamento ideal esperado de todos os
alunos. No entanto, o que precisa ser discutido é o que esse
sujeito, mesmo com esse tipo de comportamento, sabe e que
questões estão envolvidas para que ele demonstre tal atitude.
Buscar compreender essas questões pode ajudar a olhar para
esse sujeito de outra forma, não apenas a partir de uma
narrativa negativa em relação a sua aprendizagem e seu
comportamento. Este é um parecer muito mais centrado no
comportamento do aluno do que em sua aprendizagem ou não



aprendizagem de determinados conhecimentos. Neste caso é
preciso ainda perguntar para que a escola (e mesmo o serviço
de apoio pedagógico) possa pensar em estratégias de
intervenção: e o que pode-se dizer a respeito da aprendizagem
escolar desse aluno?

Nos últimos anos, observa-se que o quadro de múltiplas
repetências dos sujeitos na escola tem sido cada vez menos
frequente nos anos iniciais da escolarização. Isso tem ocorrido
em função de a reprovação escolar ter se tornado um indicador
para um conjunto mais amplo de questões que incluem
diferentes dimensões que podem estar fracassando: a
sociedade, a educação escolarizada, a escola, o professor, a
família e o próprio aluno.

A reprovação escolar tornou-se, portanto, uma espécie de
“vitrine”,24 tanto para a escola, seus professores e alunos,
quanto para a rede de ensino, municipal ou estadual, bem como
para o país (KLEIN, 2010). O parecer a seguir mostra a
preocupação da professora e o esforço que é realizado a fim de
que o aluno consiga acompanhar o ano escolar em que se
encontra:

C., 15 anos, estudante do 5º ano da rede pública de
São Leopoldo, foi encaminhado pela Escola ao Educas com
a seguinte descrição:

O aluno não apresenta comprometimento em relação
à disciplina, é carinhoso e aparentemente tranquilo, porém
não consegue concentração para desenvolver as atividades
em sala de aula, necessitando de ajuda para responder as
provas, pois distrai-se facilmente.

É possível afirmar que o processo de avaliação prevê uma
proliferação de práticas avaliativas centradas no processo de
acompanhamento da aprendizagem dos sujeitos. Nesse cenário,



percebeu-se que o alargamento das funções escolares, a
flexibilização do currículo e a multiplicação das práticas de
avaliação da aprendizagem instituem o que temos chamado hoje
de escola inclusiva (KLEIN, 2013). Assim, a questão a ser
discutida é: a partir dessa lógica da aprovação de todos, o que
estamos priorizando? Estaríamos secundarizando a
aprendizagem dos conhecimentos em nome da permanência de
todos na escola?

A multiplicidade de discursos sobre a inclusão como
garantia de permanência de “todos na escola” precisa ser
problematizada. Ao referir a escola como inclusiva, toma-se o
conceito de inclusão numa perspectiva mais ampla, não apenas
relacionado a alguns sujeitos diagnosticados a partir de uma
deficiência ou com necessidades educacionais especiais. A
escola dita inclusiva marca os tempos em que vivemos
caracterizados por certa lógica da inclusão. A inclusão pode ser
descrita de diferentes formas e intensidades no corpo social.25

Aliar-se a uma causa inclusiva, mostrar-se a favor da inclusão ou
simplesmente caracterizar algo como inclusão, são alguns
“sintomas” que se impõem nos tempos atuais (ENZWEILER,
2014).

Essa lógica encontra-se profundamente enraizada nos
modos de vida contemporâneos, pois segundo Lopes e Fabris
(2013) a inclusão passa a funcionar como uma das condições de
efetivação do neoliberalismo. Nesse sentido, a inclusão como
imperativo, como lógica de vida, como condição de participação
de todos, aproxima-se do movimento que temos chamado de
in/exclusão. Essa expressão é criada para mostrar que, embora
muitos estejam incluídos nas estatísticas e em alguns espaços
físicos, boa parcela dos indivíduos ainda sofre com as práticas
de inclusão excludentes (LOPES; FABRIS, 2013). Tal processo
de in/exclusão pode ser visualizado na atualidade por meio de
inúmeras práticas sociais e educacionais, dentre as quais
podemos citar, por exemplo, os processos de alfabetização
instituídos pelo PNAIC.

Busca-se, no Educas, a partir da relação que se
estabelece com as famílias, compreender que há, muitas vezes,
uma culpabilização das mesmas em relação a não aprendizagem



do filho. Entende-se a família como uma instituição que
possibilita diferentes configurações familiares, tendo cada
integrante uma responsabilidade a assumir na educação dos
filhos. No entanto, o que se percebe, muitas vezes, é a ideia de
que cabe à família “resolver” a situação colocada sobre as
dificuldades enfrentadas pelo filho, conforme é apresentado no
parecer a seguir:

M., 8 anos, estudante do 3º ano da rede pública de
São Leopoldo, foi encaminhado pela Escola ao Educas com
a seguinte descrição:

Foi encaminhada por apresentar TEA (Transtorno do
Espectro do Autismo), comportamento opositor, dificuldades
em estabelecer vínculos (com colegas e professores), em
aceitar a rotina da escola e da sala de aula. Além do
diagnóstico mencionado, tem comportamento infantilizado,
não conseguindo brincar com o outro, nem identificar
colegas pelo nome apesar de quase dois períodos letivos de
convivência. OBS: Seria importante
acompanhamento/orientação para a família em paralelo ao
atendimento da criança.

Se não há um diagnóstico clínico sobre o aluno, vimos que
os professores demonstram uma dificuldade de lidar com as
questões apresentadas por ele, como se tal diagnóstico pudesse
justificar a sua não aprendizagem. Quando se tem um laudo
médico que define o transtorno do aluno, justificando seu
comportamento e atitudes, busca-se então na família uma
tentativa de responsabilização pela não aprendizagem desse
aluno, como se coubesse também a ela ser atendida, ter um
acompanhamento a fim de sanar o problema apresentado pelo
sujeito. Nesse sentido, buscar compreender as diferentes
organizações familiares pode nos permitir visualizar outras



formas de viver que não aquelas que muitas vezes são as
referências para nós professores ou mesmo aquelas que
acreditamos serem as ideais. Acolher as demandas trazidas pela
família pode ser uma possibilidade em que o campo da
Psicologia, em estando presente e articulado à área da
Pedagogia, contribui para ampliarmos o olhar diante dos
desafios escolares colocados.

Na sequência, dando continuidade ao texto, são
aprensentados mais detalhes sobre a estrutura e o
funcionamento das práticas que ocorrem no espaço do Educas.
A partir dessas práticas, busca-se concretizar um campo de
investigação e de ação, em que as duas áreas – Psicologia e
Pedagogia - se articulam e tendem a se complementar num
campo de lutas de saber e de poder. .apresenta-se mais
detalhes sobre estrutura e o funcionamento das práticas que
ocorrem no espaço do Educas e que buscam, a partir delas,
concretizarem-se em um campo de investigação e de ação, onde
as duas áreas de saber – a Psicologia e a Pedagogia – se
articulam e tendem a se complementar num campo de lutas de
saber e de poder. Esse pressuposto de articulação tem nos
desafiado a pensar em pedagogias centradas na diferença.
Nesse sentido, o trabalho com a diferença não deve supor seu
apagamento. Como afirma Corazza (2001, p. 30):

[...] mais do que dialogar com as diferenças, trabalha
e segue-se trabalhando com elas. Que nunca supõe
‘partir das diferenças’ para depois eliminá-las. Mas
que, ao contrário, intensifica a diferença para superar
as desigualdades, pois são estas que inferiorizam
os/as diferentes.

Desse modo, olhamos para os sujeitos a partir de seu
contexto social, procurando compreender a lógica
contemporânea mais ampla que tem instituído as relações
humanas a partir da necessidade de incluir todos os sujeitos nas
instituições e na lógica de consumo, esta última, aqui
compreendida enquanto possibilidade de enquadrar-se em
determinados padrões de comportamento para uma futura



inserção na sociedade e consequente possibilidade de
participação nos processos que nela se estabelecem.

5.2 Sobre as ações desenvolvidas no Educas

No espaço do Educas nenhuma ação é desenvolvida
previamente sem que se parta das questões, demandas,
narrativas trazidas sobre os sujeitos que se pretende atender.
Qualquer ação realizada no Educas tem a sua orientação
descrita no Projeto geral do Programa (Projeto do Programa de
Educação e Ação Social – Educas, 2015), o qual é revisado e
reescrito anualmente com o intuito de qualificar o serviço e a
atuação prestados à comunidade. Retiramos algumas
informações a seguir desse documento, bem como de um texto,
produzido no próprio Educas, que tem fundamentado os
pressupostos do trabalho desenvolvido (DAL’IGNA; HERBERT;
MULLER, 2009).

Com relação às ações realizadas no Programa, pode-se
dizer que elas têm seguido os seguintes passos:

Inscrição: as famílias vêm até o espaço para preencher
uma ficha demonstrando interesse no atendimento da
criança e/ou do jovem.
Atividade de Acolhimento: a ação de acolhida às
crianças e aos jovens, bem como às suas famílias, que
chegam ao Educas se constitui em um momento de
avaliação dos motivos de encaminhamento e
identificação de outras demandas dessas
crianças/jovens, bem como de conhecimento da
dinâmica familiar (relação entre os membros da família,
diferentes posições ocupadas por cada um etc.).
Definição dos grupos de Atendimento no Educas: a
partir da observação e do registro realizado no
acolhimento, bem como da análise dos pareceres sobre
os alunos redigidos pelas professoras das escolas,



definem-se os grupos de atendimentos.
Atendimento dos grupos no Educas: os grupos de
crianças e/ou jovens ocorrem duas vezes por semana
com duração de duas horas cada encontro. São
coordenados por estagiárias dos cursos de
Pedagogia/Licenciaturas, Psicologia, e/ou outros cursos
de graduação. As atividades desenvolvidas nos grupos
são orientadas por projetos de trabalho26 que visam
criar um espaço de escuta, bem como estratégias de
ensino e aprendizagem, procurando problematizar as
narrativas de fracasso escolar, não aprendizagem e/ou
deficiência.
Desligamento das crianças e jovens: processo pelo qual
o sujeito é desligado do Programa por diferentes
motivos: as demandas de encaminhamento são
atingidas; falta de tempo das famílias para o
acompanhamento das crianças até o Educas; mudança
de endereço e localidade; desistência etc. Tal
desligamento se dá após uma avaliação criteriosa,
considerando os diferentes elementos envolvidos, tais
como as narrativas da escola, da família, do Educas e
do próprio sujeito.
Grupo de estudos com os estagiários: constitui-se em
um espaço de formação permanente que pretende
estimular uma postura investigativa nos estagiários,
visando promover um outro olhar que problematize os
processos de ensino e aprendizagem das crianças e
jovens.
Grupo de atendimento às famílias: trata-se do grupo de
familiares e/ou responsáveis das crianças e jovens que
estão em atendimento no Educas. Ocorre mediante
convite durante o tempo em que as famílias aguardam o
atendimento nos grupos de crianças e/ou jovens a fim
de promover um espaço de escuta e discussão sobre as
demandas que as famílias apresentam. Quando
necessário atendimento individual, realizam-se alguns
encontros a fim de trabalhar questões específicas
trazidas pelas famílias.



Reunião de famílias: são reuniões realizadas pelos
estagiários e a equipe do Educas que objetivam
apresentar às famílias o trabalho que é realizado nos
grupos, bem como os processos de desenvolvimento
das crianças e jovens, buscando estabelecer mais um
momento de aproximação com estas famílias para que
se possa repensar as questões relacionadas à
aprendizagem de seus filhos.
Encontro com os professores das escolas: são reuniões
com os professores das crianças e jovens que
frequentam o Educas para discutir temáticas relevantes
que visam à aproximação da escola e do Educas. Além
disso, os estagiários que coordenam os grupos têm um
espaço para conversar com os professores sobre como
as crianças e os jovens estão reagindo à proposta
realizada, bem como ouvir como os professores
percebem os mesmos no ambiente da escola. Ocorrem,
também, visitas dos estagiários às escolas das crianças
e jovens atendidos, visando ampliar a interlocução
sobre o processo de aprendizagem dos mesmos e ainda
fortalecer a parceria entre a escola e o Educas.
Assessoria às instituições: esta assessoria é realizada
com as instituições que encaminham os alunos, sendo
desenvolvida pela equipe do Educas, em parceria com
outros professores da UNISINOS. Esta pode ser
solicitada a qualquer momento pelas escolas,
objetivando criar um espaço de reflexão sobre as
questões da aprendizagem, inclusão e do trabalho com
as diferenças na escola e promover a construção de
ações comprometidas com as diferenças sociais e
culturais dos/as alunos/as.
Seminário de Estudos: é desenvolvido para orientação e
reflexão sobre as práticas desenvolvidas, objetivando
apresentar o Programa à comunidade, os princípios
orientadores da proposta e promover o estudo através
de palestrante convidado para abordar diferentes temas
articulados ao trabalho desenvolvido. Além disso, o
Seminário constitui-se em mais um espaço de reflexão e



de aprendizagens importantes para os estagiários sobre
o exercício da prática profissional.
Supervisão de Estágio: são encontros sistemáticos
específicos entre os estagiários da Psicologia com a
psicóloga e entre os estagiários da Pedagogia com a
pedagoga. As duas funcionárias do espaço do Educas
fazem o acompanhamento das práticas.
Produção escrita e reflexiva: os estagiários são
incentivados e orientados pela equipe de coordenação
do Educas a desenvolver produções escritas, tais como
o projeto de intervenção e investigação, relatório sobre
a prática realizada, relato da prática em resumo, artigo,
pôster ou comunicação oral a ser publicado e/ou
apresentado em eventos da área, seja na Universidade
ou fora dela.

5.3 Sobre o projeto de intervenção/investigação

O objetivo aqui é a descrição e reflexão sobre o projeto de
intervenção e de investigação que é exigido dos estagiários no
espaço do Educas para atender as crianças e jovens ou suas
famílias.

Parte-se da ideia de que a escrita é sempre um processo
difícil, mas necessário no Educas, tanto para fins de registro
documental e histórico sobre o trabalho realizado como para o
desenvolvimento do processo reflexivo que a escrita possibilita.
Tanto a pedagoga quanto a psicóloga que acompanham e
orientam as práticas desenvolvidas pelos estagiários incentivam
esse processo de registro e de reflexão em todos os momentos
que envolvem o atendimento aos sujeitos. A complexidade da
escrita se intensifica quando duas áreas de conhecimento, a
saber, a Psicologia e a Pedagogia, precisam escrever juntas
sobre a prática que vem sendo realizada nos grupos.

Compreende-se projeto de intervenção/investigação a
partir da ideia de que não é possível apenas agir sobre os



sujeitos, intervindo sobre seus entendimentos, atitudes e
comportamentos diante da narrativa da não aprendizagem
trazida pela escola e/ou pela família. Acredita-se que, para
intervir de forma qualificada e refletida, é necessário investigar
as narrativas trazidas pelos sujeitos. Esse processo de
investigação se inicia quando o estagiário chega ao Educas para
começar seu trabalho de estágio. A investigação está presente
no momento de acolhimento inicial às famílias, quando o
estagiário participa, observa e registra as questões trazidas
pelas mesmas para, posteriormente, refletir sobre elas e
incorporá-las no projeto de trabalho a ser criado. Nessa
oportunidade se observa como as famílias visualizam seus filhos
e suas aprendizagens. Muitas vezes, elas confirmam e legitimam
as narrativas da escola sobre os filhos e desejam que o Educas
possa “resolver” as dificuldades apresentadas por eles.

Além disso, a ficha de encaminhamento da criança ou do
jovem preenchida pelas professoras das escolas é mais uma
oportunidade, para os estagiários, de apropriação e de
problematização de tais narrativas sobre a não aprendizagem
desses sujeitos. Ao iniciar o trabalho com o grupo, a observação
e a escuta desses sujeitos permitirá também compor um conjunto
de narrativas que visam definir uma identidade não aprendente
para eles.

A partir daí é que se torna possível a construção de um
projeto de intervenção/investigação sobre esses sujeitos
atendidos, elegendo-se um tema, que chamamos de um tema
cultural, para desencadear as atividades que serão
desenvolvidas nesse grupo. Chama-se tema cultural devido à
importância das diferentes culturas trazidas pelos sujeitos e que
necessariamente precisam ser consideradas e trabalhadas
nesse espaço. Ao fazer a escuta desse grupo inicialmente,
objetiva-se partir de narrativas próximas aos seus desejos,
interesses, experiências de vida, expectativas no Educas etc.
Consideram-se, também, as demandas de aprendizagem que a
escola coloca sobre os sujeitos (dificuldade na escrita, na leitura,
na adição, na subtração, entre outras narrativas que incluem as
dificuldades de comportamento), mas elas não são focadas de
antemão no trabalho a ser realizado com o grupo, pois, se assim



fosse, constituiríamos o espaço do Educas como um grupo de
reforço escolar.

Se a proposta do grupo de atendimento não se constitui
em oferecer reforço escolar, trabalhando os conhecimentos que
esse sujeito não dá conta de aprender na escola, então qual é a
proposta? É a de oferecer um espaço em que as crianças e
jovens possam aprender conhecimentos de outras formas, não
através da repetição de práticas que já vêm sendo realizadas
pela escola. O espaço propõe aos sujeitos aprender
conhecimentos através de diferentes formas de se expressar, de
ouvir uns aos outros, de criar, de errar, de discutir, de se calar,
enfim, de demonstrar como são, sendo que essa forma de ser, ali
naquele espaço, não se constitui em um problema a ser
corrigido, mas uma questão a ser trabalhada. Questão esta que
interessa tanto para a Pedagogia, em termos de aprendizagem
dos conhecimentos escolares, quanto para a Psicologia, no que
se refere às relações, sentimentos e comportamentos dos
sujeitos.

Com esses dois vieses, portanto, o projeto é escrito pelos
estagiários, mas sabendo que a sua revisão e reescrita é
permanente. O tema cultural é eleito a partir de alguns encontros
com as crianças e/ou jovens, mas ele não é fixo, encerrado nele
mesmo. Pode-se abrir tal tema, estabelecendo relações com
outras temáticas, dependendo do envolvimento do grupo e das
intervenções que os estagiários conseguem e têm condições de
proporcionar.

A discussão e o registro realizados pelos estagiários após
os encontros com as crianças e os jovens permitem a reflexão
sobre os acontecimentos, as reações, o envolvimento na
proposta e, também, um planejamento para o próximo encontro,
tendo em vista novas atividades que favorecerão o
aprofundamento, o entendimento e a apropriação do tema de
trabalho eleito. As duas áreas, Psicologia e Pedagogia, precisam
se articular para desencadear o trabalho a ser realizado. O papel
da Psicologia é contribuir com o olhar da Pedagogia para intervir
sobre as aprendizagens no grupo. A Psicologia, com o olhar
voltado para as relações entre os sujeitos no momento da
execução dos projetos de intervenção, ou mesmo



posteriormente, pode favorecer que a Pedagogia tenha mais
subsídios, ampliando tal olhar para o planejamento de outras
estratégias que contemplem as demandas de não aprendizagem
narradas pela escola ou identificadas no grupo.

Além do acompanhamento e supervisão da pedagoga e
da psicóloga, após a realização dos encontros com os sujeitos, o
momento do grupo de estudos que ocorre semanalmente,
desenvolvido pela coordenação do Programa, permite refletir
sobre as situações dos mesmos e relacionar com os
pressupostos do trabalho no Educas. Tais pressupostos são
eleitos previamente a partir das escutas aos estagiários.
Definem-se temas a serem estudados que estão articulados às
demandas com as quais os estagiários vão lidar no trabalho a
ser desenvolvido com as crianças e jovens, bem como com as
suas famílias e escolas. Esse momento no grupo, onde todos se
reúnem para o estudo de determinado tema, seja sobre
aprendizagem, escola, currículo, diferença, gênero, sexualidade,
raça, etnia, família etc., visa subsidiar o olhar dos estagiários
para a realização do trabalho com as crianças e jovens, mas
também pretende aproximar as práticas desenvolvidas aos
saberes da sua área de formação. Sempre que possível, é
realizado um exercício de aproximação entre as questões
aprendidas por eles no curso de graduação e no espaço do
Educas, que abre espaço de formação profissional das áreas da
saúde e da educação. Não são momentos sempre tranquilos,
pois o trabalho interdisciplinar entre esses dois campos de
conhecimento não pretende romper com as fronteiras entre um e
outro, mas sim marcar as diferenças entre os saberes que os
compõem a fim de que cada um se fortaleça e possa contribuir
no trabalho a ser desenvolvido. A partir de negociações,
discussões e reflexões a respeito do que cabe a cada área de
conhecimento é que o projeto se concretiza.
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21 Utiliza-se o termo narradas ditas com dificuldades de aprendizagem não
para negar as dificuldades, mas para tomá-las a partir do pressuposto
teórico de "posição de sujeito" numa inspiração de Michel Foucault para
questionar o caráter essencial da dificuldade de aprendizagem. A partir
desse entendimento, então, pode-se olhar e problematizar os discursos
da Pedagogia, da Psicologia, da Psicopedagogia, da Neurologia etc.,
envolvidos nas narrativas que posicionam alguns sujeitos em posições de
aprendizagem e outros como não aprendentes. Esse pressuposto nos
permite entender que narrativas utilizadas pelos professores ou pelas
famílias das crianças encaminhadas ao Educas, tais como – "lentos(as),
agitados(as), agressivos(as), que não sabem ler, escrever, que não sabem
raciocinar, que não falam, que não se movimentam, anormais, especiais"
– podem produzir sujeitos em posições de não aprendizagem.
22 O Educas está localizado na antiga sede da Unisinos, no Centro de
Cidadania e Ação Social – CCIAS que fica na Rua Brasil, n. 725, Centro de
São Leopoldo/RS. Para informações institucionais pode ser acessado o
site: http://www.unisinos.br/extensao/acao-social/programas/programa-
educacao-e-acao-social-educas.
23 A equipe de coordenação do Programa reúne-se semanalmente com os
estagiários para refletirem sobre as práticas desenvolvidas ao longo da
semana, sendo que as discussões são subsidiadas por textos, filmes ou
outros materiais para produzir análises mais aprofundadas sobre as
práticas desenvolvidas, repercutindo em artigos ou textos a serem
apresentados em eventos da área.
24 Utiliza-se o termo “vitrine” no sentido de que os dados sobre matrícula,
aprovação, reprovação, evasão, Ideb, entre outros índices, expõem a rede
de ensino, a escola, equipe diretiva, professores. Todos da instituição
ficam visíveis, todos fora da escola podem acompanhar tais números no
sentido de apontar ou cobrar diferentes estratégias para modificar tais
índices quando estes estiverem abaixo da média esperada, se comparada
a um contexto ideal.
25 Retomar o conceito de in/exclusão apresentado no Capítulo 2.
26 No próximo subtítulo, o projeto de trabalho será descrito em detalhes a
partir do que temos chamado de projeto de intervenção/investigação.
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