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EIXO TEMÁTICO: ENSINO E EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

RESUMO: 

O ingresso de alunos deficientes em escolas regulares tem sido um dos grandes 
pontos para luta e debates em favor da inclusão escolar. As escolas regulares 
estariam preparadas para receber os alunos deficientes? Como deve ser feita a 
inclusão para favorecer o aprendizado e desenvolvimento de todos (deficientes ou 
não)? Os professores devem ser preparados para receberem um aluno deficiente? 
Através do documentário EDUCANDO PETER, dos produtores e diretores G. 
Wurzburg e T. Goodwin, buscamos responder esta e outras questões através de um 
estudo da arte e de nossa própria experiência docente. Sem a presunção de por fim 
a temática, fazemos uma análise das políticas e ações educacionais 
contemporâneos, de seus entraves e potencialidades a favor da inclusão.  
Palavras chaves: Educação,  inclusão, medidas não-governamentais. 
 

 

RESUMEN: 

La admisión de estudiantes con discapacidad en escuelas regulares ha sido un 
punto de lucha y discusión en favor de la educación inclusiva. ¿Las escuelas 
regulares están dispuestas y preparadas para recibir a los estudiantes con 
discapacidades? ¿Cómo se debe hacer para promover la inclusión y el desarrollo de 
todos los problemas de aprendizaje (de los discapacitados o no)? Los profesores 
deben ser preparados para recibir a un estudiante discapacitado? A través del 
documental EDUCATING PETER, de los productores y directores G. Würzburg y T. 
Goodwin, buscamos responder a esta y otras preguntas a través de un bibliográfico 
y de nuestra propia experiencia docente. Sin la presunción de poner fin al debate, 
hacemos un análisis de las políticas y acciones educativas contemporáneas como 
obstáculos o posibilidades para la inclusión escolar. 
Palabras clave: Educación, inclusión, medidas no gubernamentales. 

 



ANÁLISE DA CONJUNTURA 

 

Uma lei federal nos Estados Unidos exige que, sempre que possível, as 

crianças deficientes3 sejam matriculadas no sistema de ensino regular. O 

Documentário Educando Peter (1993), dos diretores e produtores G. Wurzburg e T. 

Goodwin, levanta algumas problemáticas que poderiam ser equiparadas a 

discussões também presentes na realidade do Brasil: as escolas regulares estão 

preparadas para receber os alunos deficientes? Como deve ser feita a inclusão para 

favorecer o aprendizado e desenvolvimento de todos (deficientes ou não)? Os 

professores devem ser preparados para receberem um aluno deficiente? Essas e 

outras questões estão postas para a discussão. 

Faz parte da atual realidade escolar no Brasil a inclusão de alunos 

portadores de necessidades especiais, tendo o direito a se matricularem nas escolas 

de ensino convencional assegurado por lei. 

Os sistemas de ensino devem matricular a todos os alunos, 
cabendo às escolas organizar-se para o atendimento aos educados 
com necessidades educacionais especiais, assegurando às 
condições necessárias para uma educação de qualidade para todos 
(Artigo 2º das Diretrizes Nacionais para a Educação Especial 
na Educação Básica). 

 

Nossa Constituição Federal (1988) aponta também alguns avanços 

legislativos acerca da educação inclusiva. No artigo 208, inciso III, o texto 

constitucional assegura “atendimento educacional especializado aos portadores de 

deficiência, preferencialmente4 na rede regular de ensino”.  

Outras leis, resultados das pesquisas e discussões acerca do tema, 

asseguram o direito de um ensino de qualidade gratuito para o deficiente. Outro 

exemplo, sobre a constitucionalidade da educação especial, é a lei promulgada pelo 

Ministério da Educação, mais especificadamente os artigos 58 a 60 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996.  

Quando discorremos sobre educação especial é comum as pessoas 

associarem o indivíduo com deficiência com um ensino diferenciado, “adaptado”, 

onde o aluno deve ser segregado para ser “preparado”. Entretanto, como salienta 

Fávero (2008): 



[...] o costume de associar pessoas com deficiência a um ensino 
diferente e apartado vem sendo colocado em xeque. Há uma 
crescente constatação de que elas devem ter acesso à mesma 
escola e à mesma sala de aula que qualquer outro aluno. As 
mudanças necessárias para que isso ocorra com qualidade, além de 
garantirem às pessoas com deficiência seu direito à igualdade, talvez 
sejam uma contribuição para a melhoria do ensino em geral. 
(FÁVERO, p. 17) 
 

A falta de profissionais capacitados para o tratamento específico e inclusivo 

na rede regular de ensino causa, na maioria das vezes, a exclusão e não a inclusão 

escolar. O que às vezes ocorre, por parte de alguns professores, é a padronização 

de seus alunos. Cria-se o padrão e, nesse caso, alguns são “esticados” e outros 

“amputados”5 por estarem fora do padrão pré-estabelecido.  

 

DUALIDADE ENTRE INSTUIÇÕES PRIVADAS VERSUS INSTITUIÇÕES 

PÚBLICAS: A AFIRMAÇÃO DA DESIGUALDADE 

A inclusão escolar e/ou educação especial, quando debatida nos fóruns, 

colóquios, palestras etc, muitas vezes, não aparece como uma modalidade de 

ensino, mas é disfarçada com medidas “assistencialistas” ao deficiente. Outro ponto 

lamentável são os discursos que assemelham a atividade do “professor inclusivo” 

com o “dom sacerdotal”, de modo que quase é negada sua profissionalização, seus 

conhecimentos técnicos e teóricos para lidar com o assunto.  

 A partir dessa breve discussão compreendemos duas questões: primeiro que 

medidas, políticas e inclusive ações educacionais destinadas a deficientes podem 

assumir outros sentidos além do educacional, como o de abrigo, assistência, terapia, 

entre outros. Segundo é que professores são profissionais da área da educação, 

trabalham principalmente na arte de ensinar, de educar, e não com caráter 

clínico/terapêutico. 

 Mazzota (2011, p. 79), sobre os laudos e pareceres exigidos dos deficientes 

pelas instituições de educação, nos alerta sobre a dificuldade de conciliar um 

“modelo clínico” ou “médico-psicológico” com um “modelo de educação”. Tais 

mecanismos de avaliação reforçam a “categorização”, a classificação, além de 

revelarem fortes evidências que a educação, nesses lugares, ainda acontece 

através de um “modelo clínico ou terapêutico”.  

Como as instituições privadas como a APAE e Pestalozzi são instituições 

privadas que buscam atender às necessidades da educação especial pública, 



cresceram ocupando o vazio da educação especial como rede nacional. Segundo 

Kassar (2004, p. 34), a partir do governo Collor de Mello as instituições particulares 

assistenciais ganharam o estado de “Organizações Não-Governamentais”. Tais 

parcerias entre a governo público e essas “ONGs”, baseavam-se no discurso 

modernizador que o país caminhava, onde as “parcerias” eram necessárias para o 

desenvolvimento do país. Tais instituições assistenciais, atualmente, são concebidas 

como “Instituições Públicas Não-Estatais”.  

Porém qual o significado da luta pela educação inclusiva – ou da luta pela 

qualidade da educação para todos – diante do movimento atual de valorização das 

instituições “públicas não-estatais”? 

Paulo Freire (2011) aponta a importância do conhecimento analítico e crítico 

na formação do aluno, segundo ele: 

O mundo não é. O mundo está sendo. Com subjetividade 
curiosa, inteligente, interferidora na objetividade com que 
dialeticamente me relaciono, meu papel no mundo não é só o de 
quem constata o que ocorre, mas também o de quem intervém como 
sujeito de ocorrências. Não sou apenas objeto da história, mas seu 
sujeito igualmente. No mundo da história, da cultura, da política, 
constato não para me adaptar, mas para mudar (FREIRE. P.74-75, 
2011). 

 
Assim o conhecimento não deve ser meramente descritivo e muito menos 

negado a algum aluno. Dentro da escola o processo de ensino ocorre pela mediação 

do professor, entre o conhecimento e o aluno. Assim cabe ao educador apropriar-se, 

adequar-se e elaborar métodos eficientes para essa mediação. Contudo o grande 

entrave da educação inclusiva vai além de conhecimentos conteúdistas. 

O processo de ensino-aprendizado é algo complexo, é mais que um simples 

processo é o encadeamento de métodos, de conhecimentos, de metodologias, de 

técnicas. Onde segundo Vygotsky: 

[...] o processo de formação de conceitos em toda a sua 
complexidade, surge como um movimento do pensamento dentro da 
pirâmide de conceitos, constantemente oscilando entre duas 
direções, da particular para a feral e do geral para o particular. 

[...] um conceito se forma não pela interação das associações, 
mas mediante uma operação intelectual em que todas as funções 
mentais elementares participam de uma combinação especifica. 
(VYGOTSKY. 2008, p.100-101). 

 

É possível assim compreender que as funções mentais são responsáveis pela 

formação do conhecimento dentro do aluno, então desde que elas existam a 



aquisição do conhecimento pode ocorrer. Os estudos existentes sobre pessoas com 

deficiência mental mostram que as funções mentais existem só que reagem e se 

comportam de forma peculiar, assim não cabe às funções mentais se adequarem a 

aos procedimentos metodológicos utilizados e sim tais se adequarem as funções do 

aluno. 

Assim como o Ministério da Educação (2006) refere-se à escola como tendo 

“um compromisso primordial e insubstituível: introduzir o aluno no mundo social, 

cultural e científico; e todo o ser humano, incondicionalmente tem direito a essa 

introdução”, chegasse a conclusão que a inclusão de qualidade, não apenas colocar 

o aluno especial na escola e sim ensina-ló é obrigatória, assim se é obrigatório e é 

possivel, porque não faze-la. 

Segundo Brandão (1940): 

 a educação existe no imaginário das pessaos e na ideologia 
dos grupos sociais e, ali, sempre se espera, de dentro, ou sempre se 
diz para fora, que a sua missão é transformar sujeitos e mundos em 
alguma coisa melhor, de acordo com as imagens que se tem de uns 
e de outros 

[...] na  prática, a mesma educação que ensina pode 
deseducar, e pode correr o risco de fazer o contrário do que pensa 
que faz, ou do que inventa que pode fazer”. (BRANDÃO, p.12)  

 

As Leis de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira vão de acordo com a 

ideia inicial apresentada e a realidade vai de acordo com o apresentado 

posteriormente.  

A educação inclusiva  não é um ato de caridade pelos profissionais 

envolvidos, é a garantia do cumprimento das leis já citadas. As instituições não-

governamentais estão fazendo aquilo que o governo não consegue fazer sozinho, 

porém sozinhas não conseguem suprir a deficiência existente, primeiramente por 

não possuirem um quadro pelo de profissionais da educação preparados, fato esse 

que não tira o crédito dos estudos e trabalhos desse profissionais, mas que deflagra 

a incapacidade do governo de criar condições para o preparo profissional do 

educador além que o número de vagas disponiveis nessas instituições não supre a 

real necessidade brasileira de vagas inclusivas. 

O  ensino público brasileiro, sofre históricamente com a falta de investimentos 

e com a má aplicação das verbas destinadas a ela, essa é uma herança de nossa 

era colonial que foi duramente agravada durante a ditadura militar e atualmente 

pouco ou quase nada é feita para que isso mude. A ineficiência dos investimentos 



públicos na educação acaba por atingir todas as áreas a ela inclusa, desde a 

formação de professores até os recursos dentro e fora de sala. As universidades não 

são preparadas para receberem alunos inclusivos e muito menos para ensina-lós, 

essa é a realidade do curso de Geografia da Universidade Federal de Goiás, por 

exemplo, que até o final do ano passado, 2011, não possuia nenhuma disciplina em 

seu curriculun que visasse auxiliar no preparo dos futuros docentes no ensino 

inclusivo. Grande parte das salas de aula das escolas públicas apresentam grande 

deficiência estrutural para o ensino tanto comum quanto especial, o depedramento 

da escola, a falta de investimento em recursos didáticos são alguns dos vários 

entraves da educação brasileira pública. Os recursos são insuficientes não apenas 

para a educação especial mas para qualquer educação. 

Quando se discuti a qualidade na educação pública e na educação privada 

vários pontos são levados em consideração e o que normalmente sobressai dando a 

“vitória” para a educação privada é a estrutura. Grande parte das instituições 

privadas apresentam infelizmente uma estrutura privilegiada, contudo dentro das 

escolas convencionais a educação inclusiva é tratada tão como, ou com menos 

interesse, que nas instituições públicas. Alunos com autismos, TDAH, entre outros 

casos, são tratados como alunos “atrasados” e não como educandos com 

necessidades suplementares ou diferentes dos demais. Com isso a discussão 

voltasse novamente ao professor, se as instituições convencionais pouco ou nada 

fazem pela educação inclusiva, cabe ao professor não se conformar com a imagem 

pré-concebida sobre seus alunos, pois ao educador foi incubido a missão de 

ensinar, claro que o auxilio da comunidade escolar é de suma importância. 

 

EDUCANDO PETER: UM EXEMPLO DE MODELO DE INCLUSÃO  

O documentário “Educando Peter”, sobre esse assunto, mostra a necessidade 

que uma professora do ensino básico teve em mergulhar em grandes doses de 

planejamento.  Entretanto, após os primeiros dias de adaptação de Peter a um novo 

ambiente até então desconhecido por ele, a professora e os alunos descobrem e 

aprendem com a diferença. Aliás, devemos compreender que a diversidade e as 

diferenças são características inatas do ser humano e devemos, de forma efetiva, 

inserir-las em nossas discussões em sala de aula (FIGUEREDO, 2008). 

Peter, protagonista do documentário, quase se torna um coadjuvante na 

relação de ensino-aprendizagem do ambiente escolar. O que mais surpreendente 



não é o desenvolvimento, aprendizado e socialização que Peter vai adquirindo, mas 

as lições valiosas que os alunos, ditos “normais”, também vão contraindo a partir do 

contato com o indivíduo diferente: compaixão, responsabilidade e solidariedade. 

Nessa relação todos aprendem, todos se desenvolvem. 

O documentário nos mostra que a inclusão escolar é um processo, do qual o 

planejamento, a paciência e persistência devem acompanhar o professor. Peter, nas 

primeiras semanas, demonstrava que a ideia de inserir deficientes em classes 

regulares não seria uma boa alternativa. Ele demonstrou-se temperamental e muito 

propenso a ataques, fato que comprometia os outros colegas e o ambiente 

educativo da escola, mas que principalmente colocava em xeque as metodologias 

adotadas pela professora.  

O que poderia ser o exemplo de um programa fracassado tornou-se um 

exemplo bem-sucedido. Por causa da incrível capacidade das crianças de enfrentar, 

tolerar e cuidar, com a participação efetiva de uma professora compromissada com 

sua profissão, Peter foi capaz de fazer amizades, aprender a lidar com limites e 

respeito. Se a professora tivesse logo no início desacreditado de Peter ou 

questionado sua formação e “capacitação“, jamais teria alcançado os resultados 

obtidos como aconteceu. Mantoan (2008), já nos alertava que 

[...] as desigualdades devem ser enfrentadas de forma que criança 
alguma fique à margem do desenvolvimento de sua geração, em 
respeito ao seu direito à igualdade, à cidadania e à dignidade. 
(MANTOAN, p. 25). 
 

 A luta pela inclusão escolar não é um fato recente. Segundo a Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2010), no 

Brasil 

“o atendimento às pessoas com deficiência teve início na época do 
Império, com a criação de duas instituições: o Imperial Instituto dos 
Meninos Cegos, em 1854, atual Instituto Benjamin Constant – IBC, e 
o Instituto dos Surdos Mudos, em 1857, hoje denominado Instituto 
Nacional da Educação dos Surdos – INES, ambos no Rio de Janeiro” 
(p.10).  

 
Como nos mostra o documentário, o caminho para a inclusão escolar pode 

ser difícil, mas não é impossível. Nessa tarefa árdua e continua, o professor ganha 

destaque como planejador, mediador do desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem. Segundo Marques (2008),  



Cabe a nós, educadores, compreendermos nosso papel nesse jogo 
de relações que contribui a dinâmica social e educacional. (...) Até 
que ponto estamos contribuindo com o movimento de mudança que 
pode levar a uma melhoria na qualidade de vida das pessoas e na 
construção de uma sociedade mais justa e democrática? Como 
estamos lidando com a diversidade na escola e na sociedade? 
(MARQUES, p. 54) 

 

 Beyer em 1996, escreveu para a Revista Brasileira de Educação Especial, 

onde ele tratou dos ideais de Feuerstein, um pesquisador romêno que dedicou-se a 

pesquisas psicopedagógicas sobre apoio cognitivo de indivíduos com dificuldade de 

aprendizagem, que segundo Feuerstein: “a determinação diferencial do 

desenvolvimento infantil dá-se em função das oportunidades da criança em ter sua 

aprendizagem informal e formal mediada”, assim cabe ao professor a função de 

mediador, como já dito anteriormente desde que o individuo possua funções mentais 

ele é capaz de aprender. A não mediação segundo tais autores além de não 

desenvolver o conhecimento no aluno pode gerar 

 “o desenvolvimento de “funções cognitivas deficientes”, 
denominação que Feuertein dá à sindrome de dificuldade específicas 
do funcionamento intelectual. Quanto menos a criança vivenciar 
processos mediadores ou relações interativas de natureza cognitiva, 
linguística e cultural, tanto maiores serão as probalidades do 
surgimento de dificuldades no seu desenvolvimento cognitivo” 
(BEYER, 1996). 

 

 No documentário “Educando Peter” é possivel assim comprovar a importância 

apontada por Feuerstein na educação inclusiva para o desenvolvimento intelectual 

do aluno e principalmente a importância que esse processo ocorra dentro da escola 

comum, tanto o desenvolvimento de todos os alunos presentes no processo de 

aprendizado. 

 
 

CONCLUSÃO.  

Tal como toda a educação brasileira a educação inclusiva anda em passos 

lentos, talvez mais rápida na teoria que na prática. Instituições não-governamentais 

vêm mostrando que não dá mais para esperar que o governo mude a realidade da 

educação do país, pois a necessidade já superou os limites da paciência e da 

espera de quem precisa e quer aprender. 



Ao professor cabe um papel primordial na luta pela educação de qualidade e 

voltada para todos os alunos, a de pesquisar, de construir, adaptar metodologias 

educacionais, pois é ao professor que cabe a função de intermediar as relações 

entre o conhecimento e o aluno, segundo Freire (2011) “ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua 

construção”. 

Frisamos que o educador não deve limitar-se ao conteúdo, mas deve valorizar 

as habilidades de cada sujeito, dessa forma, não foi Peter quem foi “educado”, mas 

ele nos ensinou: a inclusão é possível! 

O ensino inclusivo requer muito estudo e dedicação, contudo é mais que um 

direito do aluno é uma obrigação do professor quanto educador, assim visto a 

necessidade do ensino, cabe a nós educadores a pesquisa e a elaboração de 

estratégias de ensino que cumpra com suas funções aos alunos com deficiências 

físicas e mentais. 
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