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Eixo Temático: 14- Psicologia, Aprendizagem e Educação: aspectos psicopedagógicos e 
psicossociais 
 
 
Resumo: Este artigo tem como propósito analisar a educação para alunos com deficiência 
mental em uma instituição especializada em educação especial, a saber, a Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais de Aracaju-SE. Constitui-se aqui uma síntese de um Trabalho de 
Conclusão de Graduação em Pedagogia, no qual a metodologia adotada circunscreve a revisão 
teórica quanto aos princípios educativos no trabalho com esses educando, o atendimento, a  
legislação e as intervenções pedagógicas da equipe multidisciplinar da instituição em tela, 
verificada através da observação in loco, entre os meses de março a junho de 2003, para a 
coleta de informações e registro da dinâmica institucional. No decorrer da exposição teórica, 
serão contemplados autores como Mazzota, Inhelder, Carvalho, Thelford, dentro outros, 
elucidando a contribuição de cada um deles para o tema. Conclui-se então que precisamos 
antes de tudo, reexaminar a deficiência mental e as características para o seu pleno 
atendimento, o trabalho didático direcionado e o tempo livre compatível com o potencial de 
aprendizagem dos sujeitos demandantes. 
 
Palavras-chave: Educação; Deficiência mental; APAE. 

 

ABSTRACT: This article aims to analyze the education for students with learning disabilities 
in an institution specializing in special education, namely the Association of Parents and 
Friends of Special in Aracaju-SE. It constitutes a synthesis of a Work Completion of 
Undergraduate Education, in which the methodology is limited to reviewing the theoretical 
and educational principles in working with these learners, compliance, legislation and 
interventions of a multidisciplinary team of educational institution screen, verified by on-site 
observation, between the months March to June 2003 to collect information and record of 
institutional dynamics. During the theoretical exposition, will be fitted authors as Mazzota, 
Inhelder, Carvalho, Thelford, in others, elucidating the contribution of each to the theme. It 
follows then that we first need to reexamine the characteristics and mental disabilities for their 
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full service, directed the teaching work and free time compatible with the learning potential 
applicants of the subjects. 

 

Keywords: Education; Mental deficiency; APAE. 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

Do ponto de vista da análise e compreensão acerca do desenvolvimento humano, e 

mais especificamente das pessoas que apresentam deficiência mental, a perspectiva 

vygotskiana dá à questão da deficiência mental “[...] um enfoque prospectivo que privilegia os 

aspectos dinâmicos e as potencialidades que emergem e se realizam continuamente das mais 

diversas formas, nas relações das pessoas com o mundo [...]” (CARVALHO, 2006, p.35), é 

uma das teorias norteadoras do trabalho com educação especial, considerando-se que os 

encaminhamentos que vêm sendo dados à questão da educação nas últimas décadas têm se 

efetivado com base nos pressupostos e fundamentos do autor, para quem, 

 
[...] a relação da pessoa com o mundo não é uma relação direta, é uma relação 
semiótica, porque mediada pelo signo (pela linguagem) e pelo outro. É a nossa 
capacidade de criar e usar signos, ou seja, de criar e usar representações do real e 
compreendê-las como representação (isto é, de sermos capazes de relacionar algo a 
algo distinto), o que humaniza a nossa relação com o mundo. Nós nos tornamos nós 
mesmos através dos outros, enfatizando o papel dos processos de mediação da 
linguagem e do outro na história da construção social do sujeito (CARVALHO, 
2006, p. 31). 
 

Nesse contexto, A APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aracaju 

reafirma essa premissa, constituindo-se como uma instituição filantrópica sem fins lucrativos 

que atende em torno de 300 alunos portadores de deficiências mentais múltiplas, objetivando 

a sua habilitação e/ou reabilitação. 

No que concerne ao seu histórico, em agosto de 1967, o casal Maria e Manoelito 

Carvalho em conjunto com outros casais resolveram fundar “de fato” uma instituição que 

realizasse trabalhos com crianças excepcionais. A APAE naquela época só existia no papel. 

Estes casais tinham uma situação em comum que de certa forma os levava a serem os 

primeiros interessados na existência de uma entidade como esta. Possuíam dentro de suas 

famílias filhos portadores de deficiência mental. 

O início foi em uma sala no Complexo Desportivo Lourival Batista, o Batistão, com 

um trabalho envolvendo 12 crianças. Após anos de busca de reafirmação desse trabalho, veio 
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o reconhecimento e ajuda da população e da imprensa, sendo possível mudar as instalações 

para um novo local, na Rua Arauá. Um fato marcante deste reconhecimento foi a doação feita, 

na época, pela prefeitura, de um terreno localizado no Bairro Industrial, para a construção da 

sede própria. A partir de então a APAE passou a realizar a famosa “Feira da Bondade”. O 

dinheiro conseguido através da feira e doações dos seus associados permitiu, finalmente, a 

realização da sede própria. Hoje, a área coberta é de 2.200 m2, possui desde piscina a salas de 

pintura, cerâmica e carpintaria, bem como quadro completo de técnicos para uma escola de 

educação especializada. Os recursos para manutenção da APAE provêm de convênios 

educacionais e federais, contribuições, doações e vendas de produtos utilitários feitos pelos 

alunos em oficinas de arte. 

Visando maximizar suas potencialidades e minimizar suas deficiências, a APAE conta 

com uma programação direcionada para estes fins, com acompanhamento e supervisão diária 

de uma equipe multidisciplinar que realiza um trabalho de estimulação precoce, de assistência 

pedagógica, de profissionalização, de desenvolvimento psicomotor e fisioterápico e de 

assistência médico-odontológica, além de incentivar a participação e o envolvimento dos 

alunos com seus grupos familiares, através de apoio social. Sua missão objetiva prestar ao 

deficiente mental e múltiplo a assistência necessária a sua reabilitação e integração à 

sociedade, através de uma educação específica, criação e desenvolvendo atividades 

profissionais similares às condições estabelecidas pela sociedade. 

 
 

PRINCÍPIOS EDUCATIVOS PARA O TRABALHO COM ALUNOS PORTADORES 
DE DEFICIÊNCIA MENTAL 
 

 
Atendendo à necessidade de adaptação ao meio numa perspectiva individualizada, por 

ser a melhor forma de servir as necessidades próprias de cada criança, não podemos afirmar 

que existam “receitas” específicas para o trabalho com alunos portadores de deficiência 

mental. No entanto, analisando as características gerais comuns a estas crianças, podemos 

enunciar alguns princípios. 

As aprendizagens são processadas dentro do ritmo de cada um, visto que é importante 

focarmos a atenção apenas nos objetivos que realmente queremos, criar situações de 

aprendizagens positivas e significativas, preferencialmente nos ambientes naturais do aluno e 

de forma mais concreta possível. Para que este se sinta motivado e com disposição para novas 
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situações, é necessário que estas aquisições se processem em contextos e situações 

diversificadas. 

A perspectiva desenvolvimentista defende que não se pode traçar um perfil padrão de 

desenvolvimento das pessoas com deficiência mental, nem características específicas de sua 

personalidade ou comportamento. Já o funcionamento adaptativo de uma pessoa com 

deficiência mental pode ser influenciado por vários fatores, dentre eles a educação, a 

motivação, as características de personalidade, as oportunidades sociais e as condições 

médicas gerais. De um modo geral, as limitações mais definidas na deficiência mental 

correspondem à inteligência conceitual, responsável pela aquisição do conhecimento e da 

aprendizagem e à inteligência prática e social, que definem a competência social do 

indivíduo (TELFORD, 1998).  

Para uma criança com idade entre quatro e seis anos, os desafios à inteligência 

conceitual ainda não atingiram um grau elevado e as demandas curriculares da escola são 

menos acadêmicas do que nas séries subseqüentes. Na fase da pré-escola o currículo é 

constituído de atividades mais lúdicas, socializadoras, psicomotoras e estimulam as condutas 

de autocuidado, os jogos simbólicos, a criatividade, as expressões verbais e as atitudes de 

cooperação. 

Este período corresponde a um momento em que todas as crianças estão em plena 

aquisição das habilidades sociais. A competência social do indivíduo com deficiência mental 

também está em fase de desenvolvimento e merece a atenção da família e da escola para os 

limites que devem ser exercidos, a exemplo das demais crianças não-portadoras de 

deficiência. 

Nesse ponto, a criança com deficiência mental não se distinguir muito das demais 

crianças e sua participação nas brincadeiras, atividades familiares, escolares, comunitárias e 

sociais ocorrem de maneira natural e realizadora, dentro das expectativas de seu grupo etário. 

A deficiência intelectual e cognitiva, de maneira geral, está associada à sua comunicação e 

linguagem, às funções perceptivo-motoras, à memória, à atenção, bem como suas 

potencialidades criativas. As crianças com deficiência mental constituem um grupo 

heterogêneo. Suas limitações cognitivas e adaptativas variam, influenciando todas as 

possibilidades futuras, as formas como serão vistas e tratadas, bem como as expectativas 

quanto ao seu desenvolvimento e aprendizagem. Nesse contexto, B. Inhelder (1975), 

colaboradora de Piaget, estudou os estados de deficiência pelo estabelecimento de 

correspondência entre observações efetuadas em deficientes mentais, a saber: 
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0-7 anos  - Fase egocêntrica:  É caracterizada pela mentalidade individual e autística. 

0-2 anos: Inteligência sensório-motora: ações generalizadas, mas sem representação. 

No curso do segundo ano, a função semiótica intervém e a partir de então não cessa mais de 

se desenvolver, como linguagem, imagens mentais e desenho. 

2-7 anos: Inteligência pré-operatória: Devido ao egocentrismo, o pensamento é 

irreversível, o que o torna incapaz de conceber a relatividade dos pontos de vista e, portanto, 

manejar relações, como a organização das operações lógicas. Ele procede por julgamentos 

fundados sobre as percepções e as imagens mentais; são juízos intuitivos, ligados ao aspecto 

exterior das coisas ou dos eventos, e ao ponto de vista particular do sujeito, tal como está no 

momento em que o juízo intervém. 

Após os 7 anos, socialização progressiva:  implica na regressão do egocentrismo e, 

assim, o acesso à relatividade dos pontos de vista. O pensamento torna-se reversível e ao 

mesmo tempo capaz de proceder por operações lógicas. Desse modo se manifesta a 

inteligência operatória, que compreende dois estágios: 

7-12 anos: Estágio das operações concretas: as operações lógicas não podem ainda 

se organizar senão quando incidem sobre objetos particulares, vistos ou manipulados 

efetivamente ou em pensamento. Elas não são aplicáveis conjuntamente a todos os domínios: 

intervêm entre 6 e 7 anos no domínio do número, mas somente entre 7 e 8 anos para a 

substância, 8 e 9 anos para o comprimento, 9 e 10 anos para as superfícies e pesos, 10 e 11 

anos para volumes. São elas que permitem o domínio das noções de conservação ou 

invariantes no curso das transformações das quantidades nesses diferentes setores. Há 

portanto, deslocamentos de um setor a outro e, no início de cada aquisição, uma fase de 

oscilação entre o nível anterior(intuitivo) e o nível para o qual o sujeito está passando 

(lógico). 

Após 12 anos: Operações formais: são as mesmas que as do nível precedente, mas 

em vez de incidir sobre objetos, fazem-no sobre simples proposições. Os critérios de 

coerência na construção do raciocínio substituem o ponto de apoio que, no estado precedente, 

era fornecido pela crença. 

O deficiente passa pelos mesmos estágios que a criança normal, mas enquanto nesta há 

uma aceleração progressiva do desenvolvimento, devido à mobilidade crescente do 

pensamento operatório, na criança especial há uma lentificação gradual e, em certos casos, 

estagnação durável. Essa lentidão do desenvolvimento tem por conseqüência uma viscosidade 

no raciocínio. Enquanto a criança normal, por ocasião da passagem de um estágio para outro, 
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se desprende das formas anteriores de pensamento, após uma breve fase de oscilação, o 

deficiente que atingiu um nível superior, guarda por muito tempo a marca do nível que acaba 

de ultrapassar e aquele em que acaba de ingressar. Por vezes essas oscilações culminam num 

progresso que consiste em se manter definitivamente no nível superior. Mais freqüentemente, 

entretanto, assiste-se a uma flutuação constante ou a raciocínios retrógrados que traduzem um 

desmoronamento das noções que poderiam ser consideradas já adquiridas, mas das quais só 

estava fixada de forma verbal. Os choques afetivos ou as situações sociais vividas como 

“inquietantes” acentuam essas oscilações. O nível mental resultante de uma maturação 

excessivamente lenta permanece frágil e faltam ao pensamento, ao mesmo tempo, mobilidade 

para se liberar de um modo de pensamento anterior e estabilidade para se manter ao nível 

superior que acaba de ser atingido. A viscosidade genética é acompanhada de certa fraqueza 

do dinamismo intelectual. Ainda que observem os mesmos fenômenos que uma criança 

normal de mesmo nível, os deficientes estudados por B. Inhelder se interrogam menos que 

elas, esperam que lhes pergunte em lugar de tomar eles mesmos a iniciativa. 

As investigações de B. Inhelder têm o incontestável mérito de ter mostrado o que 

muito freqüentemente se negligencia, a saber: que o deficiente é capaz de atuar logicamente e 

mesmo de raciocinar. E seu raciocínio só pode ser exercido sobre objetos efetivamente 

percebidos e manipulados ou representados simplesmente. Legitima-se, desde então, 

confirmar a inutilidade de um ensino do tipo formal, isto é, privado do suporte que os objetos 

ou suas representações mentais podem conferir à linguagem, ou mesmo, um ensino que 

almeje sua força de convicção na estrutura e na expressão lógica do discurso apresentado ao 

aluno. Seria concomitantemente vão um ensino que abordasse antes da hora atividades que 

exigissem processos lógicos, ainda que estes fossem aplicados a objetos manipuláveis.  

Ao contrário, é necessário acima de tudo levar em conta seus ritmos de aprendizagem 

e  organização mental para sugerir-lhe, por mais tempo que à criança normal, atividades que 

desenvolvam e coordenem os esquemas sensório-motores em estruturas suficientemente 

móveis para se familiarizar com a diversidade de situações. Os exercícios contínuos que 

levem ao estabelecimento de ligações entre os inúmeros modos de percepção e de movimento, 

sob forma de deslocamentos e de manipulações, são particularmente indicados.  

Além do mais, o indivíduo excepcional tem necessidade de mais tempo para 

amadurecer os esquemas intuitivos cuja coordenação leva às construções lógicas da fase 
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operatória. Todas as maneiras de simbolização ou representação2 têm necessidade de ser 

especialmente estimulados, e uma atenção particular pode ser dirigida às experiências mentais 

e ações executadas em nível de pensamento, sendo que na fase seguinte, tornam possível o 

raciocínio sobre objetos constantemente representados. 

Essas investigações denotam também a necessidade de ajudar a criança a alcançar o 

raciocínio lógico e as dificuldades com que essa intervenção se defronta. Trata-se de saber 

esperar, mas, sobretudo de intervir no momento oportuno, propondo atividades de exploração 

e de descoberta nos distintos setores sucessivamente organizados de forma lógica32. 

É importante destacar também as contribuições de Maria Montessori (1870-1956), 

médica italiana que aprimorou os processos de Itard4 e Seguin5, desenvolvendo um programa 

de treinamento para crianças deficientes mentais nos internatos de Roma. Suas técnicas para o 

ensino foram experimentadas em vários países da Europa e da Ásia. Montessori enfatizou a 

“auto-educação” pelo uso de materiais didáticos que incluíam, dentre outros, blocos, encaixes, 

recortes, objetos coloridos e letras em relevo. Definiu dez regras de educação que parecia 

considerar adequadas tanto a crianças normais em idade pré-escolar, como crianças treináveis, 

em idade escolar. 

No período de 1850 a 1920, nos Estados Unidos, houve um aumento crescente das 

escolas residenciais, que eram um modelo europeu. Na última década do século XIX, as 

escolas residenciais não eram mais consideradas instituições apropriadas para a educação do 

deficiente mental. Passaram a ser vistas com instituições para a tutela de crianças e adultos 

sem esperança de vida independente e, portanto, sem possibilidades de educação. Em razão 

disso, começaram a ser desenvolvidos os programas de externato. Assim é que, em 1896, foi 

aberta a primeira classe especial diária para deficientes mentais, em Previdence, Rhode 
                                                           
2- Imagens reais ou mentais, expressão simbólica de jogo, expressão gráfica ou verbal. 
3- Número, travasamentos, substância, comprimentos..., relação de parentesco nas famílias..., comparações, 
seriações, etc. 
4 - ITARD, Jean Marc (1774-1838), médico reconhecido como a primeira pessoa a usar métodos sistematizados 
para o ensino de deficientes mentais. Itard trabalhou durante cinco anos com Vítor, uma criança de doze anos, 
menino selvagem capturado na floresta de Averyon, no sul da França, por volta de 1800. Em 1801, publicou em 
Paris o livro onde registrou suas tentativas e que é tido como o primeiro manual de educação de Deficientes 
Mentais: De l’Éducation d’um Homme Sauvage. Apesar de todo o sucesso obtido na educação de Vítor, ainda 
convenceu as autoridades que o menino tinha “retardamento mental” grave e fora abandonado pelos pais antes 
da captura. 
5- SEGUIN, Edward (1812-1880) aluno de Itard e também médico, prosseguiu com o desenvolvimento dos 
processos de ensino para os gravemente retardados, a partir do ponto em que Itard ficou. Em vez de trabalhar 
com um só menino, como Vítor, estabeleceu o primeiro internato público da França para crianças deficientes 
mentais, e imaginou um currículo para elas. Sua técnica era neurofisiológica, baseada na crença de que o sistema 
nervoso limitado dos excepcionais mentais, podia ser reeducado pelo treinamento motor e sensorial. Usava 
ainda, cores, música e outros meios para motivar a criança. 
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Island. Por volta de 1940, um anúncio publicado no The New York Times pelo pai de uma 

criança com paralisia cerebral, levou à mobilização dos pais destas crianças no sentido de 

fundarem a New York State Cerebral Palsy Association.  Nesta associação, os pais levantaram 

fundos tanto para centros de tratamento quanto para pesquisa, além de estimularem 

organizações governamentais para uma nova legislação que proporcionasse recursos para 

pesquisa, treinamento profissional e tratamento. 

Da mesma maneira que os fundadores da New York State Cerebral Palsy Association , 

por volta de 1950 os pais de crianças com desenvolvimento mental comprometidos, 

começaram a se organizar. Até então, tais crianças, principalmente as “deficientes mentais 

treináveis” eram excluídas da escola, em virtude da existência de leis e regulamentos que 

impunham obstáculos. Com o objetivo principal de proporcionar atendimento a essas crianças 

e jovens nas escolas públicas de ensino regular, os pais de deficientes mentais se organizaram 

na National Association for Retarded Children – NARC. A NARC exerceu influência em 

inúmeros países, tendo sido a inspiradora da criação das Associações de Pais e Amigos dos 

Excepcionais – APAEs – no Brasil. 

 

 
QUEM É O DEFICIENTE: ATENDIMENTO, LEGISLAÇÃO E ABORDAGENS 
EDUCACIONAIS 

 

 

Os deficientes mentais manifestam atraso mais ou menos intenso em todos os setores 

de desenvolvimento, tendo maior ou menor ênfase nos distúrbios mentais motores. Na 

maioria das vezes, estes dois tipos de distúrbios estão associados um ao outro, embora não se 

manifestem com a mesma intensidade. Numa determinada pessoa, os distúrbios motores 

podem ser mais severos, e a deficiência mental ser menos intensa, ou vice-versa. 

Em decorrência da deficiência mental, o indivíduo tem dificuldade no aprendizado da 

comunicação pela fala, na formação perceptiva, organização espacial e temporal e, 

posteriormente em graus variados na aprendizagem escolar. O processo de integração na vida 

comum fica prejudicado desde que não se respeite essa evolução mais lenta, tanto nas 

atividades escolares, como nas atribuições do dia-a-dia. Às vezes, a divisão de Deficiência 

Mental decorrente de fatores genéticos e de causas adquiridas não fica clara. Isto se refere ao 

que se passa com os erros do metabolismo, em que fatores genéticos determinam um distúrbio 
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enzigmático que pode se manifestar depois do nascimento, produzindo danos irreversíveis 

quando não corrigidos em tempo hábil (DESSENT, 1994). 

Entre as chamadas causas adquiridas, devemos enfatizar a grande deficiência 

assistencial perinatal em nosso meio. Vários estudiosos afirmam que no Brasil, de uma total 

ausência de atendimento por parte da sociedade, as crianças e jovens com Necessidades 

Especiais passaram a receber atendimento tipicamente assistencial ou filantrópico, antes de 

serem incluídos como clientela escolar. Esse movimento de influências recíprocas entre 

atitudes e ações, desencadeadas no contexto socioeconômico, político e educacional, 

determina a complexidade dos serviços e recursos de Educação Especial, dificultando, muitas 

vezes, a compreensão do seu sentido e a definição de políticas e medidas técnico-

administrativas para o seu claro dimensionamento, quanto à organização e funcionamento e 

quanto à formação dos recursos humanos necessários. Atualmente, as principais modalidades 

de atendimento em Educação Especial no Brasil são:  

Atendimento domiciliar: atendimento educacional à criança com deficiência em 

casa; 

Classe comum: ambiente regular de ensino-aprendizagem, no qual os alunos 

matriculados, portadores de necessidades educativas especiais tenham condições de 

acompanhar e desenvolver as atividades curriculares programadas do ensino comum. 

Classe especial: sala de aula em escolas de ensino regular, organizada de forma a se 

constituir em ambiente próprio e adequado ao processo pedagógico dos discentes da educação 

especial; 

Centro Integrado de Educação Especial: organização que dispõe de serviço de 

avaliação diagnóstica, de estimulação essencial, de escolarização propriamente dita e de 

preparação para o trabalho, com o fim de atender aos alunos com necessidades especiais; 

Ensino com professor itinerante: proposta educativa praticada em várias escolas por 

docente especializado, orientando, ensinando e supervisionando o professor de classe comum 

com o aluno portador de necessidades; 

Escola especial: instituição especializada destinada a prestar atendimento psicológico 

a educandos com deficiências e condutas típicas, onde são desenvolvidos e utilizados por 

profissionais qualificados, currículos, programas e procedimentos metodológicos 

diferenciados, apoiados em instrumentos e materiais didáticos específicos; 
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Oficina pedagógica: ambiente destinado ao desenvolvimento das aptidões e 

habilidades de pessoas de necessidades especiais, através de atividades-piloto orientadas por 

professores capacitados; 

Sala de estimulação essencial: local destinado ao atendimento de pessoas com 

deficiência, com idade de 0 a 3 anos, onde são desenvolvidas atividades terapêuticas e 

educacionais voltadas para o desenvolvimento global; 

Sala de recursos: Local com equipamentos, materiais e recursos pedagógicos específicos em 

consonância com a natureza das necessidades especiais do alunado, no qual se oferece a 

complementação do atendimento educacional realizado em pequenos grupos, por 

profissionais da educação especializados e em horário diferente do ensino regular. 

Dentro desse horizonte, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional atual, Lei 

9.394/96, estabelece parâmetros legais para a regulamentação e oferta da Educação Especial. 

Os artigos destacados a seguir elucidam o caráter legal dado à Educação Especial no Brasil:  

 
Art. 58 - Entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade 
de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 
educandos portadores de necessidades especiais. 
§ 1o – Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, 
para atender as peculiaridades da clientela de educação especial. 
§ 2o – O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 
especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for 
possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. 
§ 3o – A oferta de educação especial, dever constitucional do estado, tem início na 
faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil. 
Art. 59 - Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades 
especiais: 
I – Currículo, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica, para 
atender às suas necessidades; 
II – Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido 
para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e 
aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados; 
III – Professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para 
atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados 
para a integração desses educandos nas classes comuns; 
IV – Educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em 
sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de 
inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, 
bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, 
intelectual ou psicomotora; 
V – Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares 
disponíveis para o respectivo ensino regular. 
Art. 60 – Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de 
caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com 
atuação exclusiva em educação especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo 
Poder Público. 
Parágrafo único – O poder público adotará, como alternativa preferencial, a 
ampliação do atendimento aos educandos com necessidades especiais na própria 
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rede pública regular de ensino, independentemente do apoio as instituições previstas 
neste artigo. 

 
Na Educação Especial, a política e a legislação nacional atribuem preferencialmente 

à escola regular a função de receber os alunos com necessidade educacionais especiais. Sendo 

assim, de acordo com os vários dispositivos legais e documentos que definem o trabalho da 

Educação Especial, apresentamos sucintamente a análise de alguns documentos oficiais, 

considerados pontos fundamentais ao debate:  

a) Constituição Federal de 1988;  

b) Declaração de Salamanca (1994);  

c) LDB nº. 9394/96;  

d) PNE (Lei nº. 10.172/2001);  

e) Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (Resolução nº. 

02/2001).  

Inicialmente, é necessário perceber, nos textos legais, quanto são indefinidas e, ao 

mesmo tempo, diversas, as terminologias utilizadas nessa modalidade de ensino. Para melhor 

clarificar essa reflexão, organizamos um quadro teórico a seguir considerando os seguintes 

aspectos: 

a) O público alvo da educação especial; 

b) As terminologias adotadas; 

c) O locus proposto para o atendimento educacional das pessoas com necessidades 

educacionais especiais. 

É notória a preferência ou indicação de que o melhor ambiente escolar para os alunos 

é a escola regular. No entanto, tem-se também a compressão da necessidade de que parte dos 

alunos precisa de assistência especializada, ou seja, em classes especiais, escolas especiais, 

classes hospitalares ou núcleos especializados.  

Quanto à caracterização do público da educação especial, tem-se, primeiramente, a 

nomenclatura “portadores de deficiência” (CF, 1988). Posteriormente, com a Declaração de 

Salamanca (1994), o termo “necessidades educacionais especiais” aplicando-se às 

necessidades permanentes, temporárias, ou as que surgissem em qualquer etapa da 

escolarização. Portanto, há uma tendência à não utilização da palavra deficiente no sentido de 

déficit de potencialidades. É necessário atentar que o uso do termo “portador de deficiência” 

também pode referir-se à presença da visão clínica tão marcante na década de 70.   
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Corroborando com Mazzotta (2003), no tocante aos termos integração e inclusão, há 

indefinição no uso, que ora aparecem na legislação como etapas de um mesmo processo, ora 

exibem escala de superação, e por fim, podem remeter à oposição de sentidos, por exemplo, 

na redação do PNE (2001) ao dispor que “quanto às escolas especiais, a política de inclusão 

as reorienta para prestarem apoio aos programas de integração”. É necessário verificar em 

quais fundamentos teóricos e ideológicos os documentos se apóiam, para compreender o 

enfoque dos textos oficiais. No que se refere ao sentido disposto no PNE, tem-se o conceito 

de integração que “não pode ser visto simplesmente como problema de políticas educacionais 

ou de modificações pedagógicas na Educação Especial. Integração é um processo subjetivo e 

inter-relacional” (GLAT apud MAZZOTTA, 1997). Os programas de integração que o texto 

legal aponta, podem ser interpretados como todo e qualquer projeto que tenha como objetivo 

o desenvolvimento psicossocial dessas pessoas. Partindo desse conceito de integração, a 

inclusão implicaria “toda uma reforma na organização e funcionamento dos serviços 

destinados aos alunos especiais” (LAURENT, 1997). A escola tem, neste caso, o papel de 

preparar esses alunos para inclusão social.  

A Declaração de Salamanca (1994) diz que “o princípio fundamental da escola 

inclusiva é que todas as crianças devem aprender juntas, sempre que possível, 

independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças que elas possam ter. Afirma que é 

“dentro desse contexto que aqueles com necessidades educacionais especiais podem atingir o 

máximo progresso educacional e integração social”. Partindo da análise de que integração 

e/ou inclusão fariam parte de um mesmo processo. 

Merecem atenção redobrada a abrangência da educação especial e educação inclusiva, 

pois refletem a imprecisão nas interpretações: ora em relação de oposição, ora de superação 

ou incorporação (MAZZOTTA, 2003). Essa indefinição pode também ser atribuída à 

interpretação da legislação e ao uso do termo escola especial. Segundo a Lei nº. 10.172/2001, 

“a educação especial se destina às pessoas com necessidades especiais no campo da 

aprendizagem, originadas quer de deficiência física, sensorial, mental ou múltipla, quer de 

características como altas habilidades.” (...) “As escolas especiais devem ser enfatizadas 

quando as necessidades dos alunos assim o indicarem”. 

A Educação Especial não perde significação ao atender de forma especializada, as 

crianças e adolescentes especiais, todavia, existe diferença entre educação especial e escola 

especial. As Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica em seu art. 3º 

diz que: 
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“Por educação especial, modalidade da educação escolar, entende-se um processo 
educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos e serviços 
educacionais especiais, organizados institucionalmente 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 educandos que apresentam necessidades educacionais especiais, 
em todas as etapas e modalidades da educação básica. 

Parágrafo único. Os sistemas de ensino devem constituir e fazer funcionar um setor 
responsável pela educação especial, dotado de recursos humanos, materiais e 
financeiros que viabilizem e dêem sustentação ao processo de construção da 
educação inclusiva.” 

 

Em se tratando de educação inclusiva tem-se também a ação pedagógica desenvolvida 

em núcleos ou centros de atendimento especializado, onde é necessária a participação da 

família, da escola regular ou especial, bem como de profissionais de diversos serviços (Saúde, 

Assistência Social, Trabalho, Justiça, Esporte etc) (LDB, PNE, RES/CNE).  

Mrech (1998) esclarece que “por educação inclusiva se entende o processo de inclusão 

dos portadores de necessidades educacionais especiais ou dos distúrbios de aprendizagem na 

rede comum de ensino em todos os seus níveis (...)”. A proposta é construir uma educação 

que supere as diferenças resguardando as características específicas do ser humano. De acordo 

com as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, “a construção de 

uma sociedade inclusiva é um processo de fundamental importância para o desenvolvimento e 

a manutenção de um Estado democrático” (MEC/SEESP, 2001). Fica evidente que as 

reformas dentro do cenário da Educação Especial trazem discussões diante de uma realidade 

que não aceita mais estar à parte da sociedade.  

 
 

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA APAE E PRÁTICA PEDAGÓGICA COM OS 
DEFICIENTES MENTAIS 
 

De acordo com Figueiredo e Gomes (2003) é importante para a criança com 

deficiência mental está em contato com o mundo letrado, com experiências que favoreçam à 

leitura através de atividades diversas. Assim, para prestar assistência a sua clientela, a APAE 

conta com uma equipe interdisciplinar constituída pelos seguintes profissionais 

especializados: Neurologista, Odontólogo, Assistente Social, Pedagogo, Fisioterapeutas, 

Professores de Educação Física, Professores de Educação Básica, Instrutores específicos, 

Auxiliares de Fisioterapia Auxiliares de Enfermagem, Pessoal de apoio e Voluntários. Os 

serviços oferecidos pela APAE perpassam pelo: 
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- Setor de Estimulação Precoce: destinado a alunos de 0 a 3 anos. Em salas de 

reabilitação físico-motora e atividades lúdicas; 

- Setor de Estimulação Essencial: alunos a partir de 3 anos. Salas de canto, terapia, 

etc; 

- Setor Pedagógico: alunos a partir de 4 anos. Acompanhamento pedagógico 

contínuo, com o olhar direcionado aos avanços pedagógicos dos alunos e interlocução com 

outros profissionais da equipe para esse registro; 

- Setor de Pré-oficina: Qualificação de alunos a partir de 14 anos. Oficinas em tela, 

madeira, cerâmica, etc.; 

- Setor de Oficinas Profissionalizantes: alunos já previamente habilitados nas pré-

oficinas de trabalho profissional; 

-Setor de Desenvolvimento Psicomotor: alunos portadores de deficiência mental  

moderada e severa, sobretudo na execução de atividades simples dia-a-dia, nas chamadas 

Atividades de Vida Diária; 

- Setor de Fisioterapia: alunos portadores de deficiências múltiplas (mental e física), 

com reabilitação fisioterápica necessário ao seu estado físico e mental. 

As principais atividades desenvolvidas pela APAE-Aracaju, para mediação 

pedagógica com os alunos portadores de deficiência mental envolvendo ações coletivas da 

equipe multidisciplinar perpassam pela olimpíada esportiva, coral, capoeira, oficina em tela, 

marcenaria, atividades em refeitório, AVD – Atividade de Vida Diária, Programa de 

Capacitação Solidária, atividades educacionais tradicionais em sala de aula, estimulação 

corporal, aulas de natação e pintura em tudo. Cada uma dessas atividades leva em conta o 

nível de desenvolvimento cognitivo de cada deficiente, considerando as possibilidades de 

aprendizagem e de interação social.  

Já as intervenções desenvolvidas pelo Serviço Social da Instituição abraçam a 

apresentação periódica de coral com a participação de alunos especiais, Projeto APAE vai à 

Empresa, festividades coletivas envolvendo os aniversariantes do mês, passeios permanentes 

ao Jardim Zoológico da capital, Projeto de Integração Social, Visitas sistemáticas ao Projeto 

Tamar (Preservação de tartarugas marinhas), Programa de Capacitação Solidária, envolvendo 

educação, arte e trabalho, Programa de relações humanas, palestras educativas,  contato com 

instituições para o estabelecimento de convênios e divulgação do trabalho da instituição com 

o objetivo de obter patrocínios ou doações. 
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Atualmente, para um deficiente mental ingressar na APAE é preciso antes de tudo 

passar por um neurologista ou um neuropediatra que concederá um laudo ao responsável pelo 

deficiente. De posse deste laudo, a família entra em contato com o Serviço Social da 

Instituição que o avaliará no contexto socioeconômico e o encaminhará para os demais 

setores, como o pedagógico e o psicológico, para o ajustamento do mesmo a uma turma 

compatível com as suas limitações e potencialidades. 

 
 
 
 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Em função dos argumentos apresentados constatamos que a educação especial e até 

mesmo a rede regular de ensino, cada vez mais vem se aperfeiçoando, com o propósito de 

atender plenamente aos mais variados tipos de deficiência. Constatamos ainda que os 

portadores de deficiência mental não se desenvolvem normalmente em resposta aos 

procedimentos normativos, e a sua inserção em um meio normal, sem as devidas precauções 

testemunha um descaso com os mecanismos de aprendizagem destes sujeitos. Apesar de tudo, 

continua sendo um processo segregacionista, apenas mascarado, pois se recusa a considerar 

que possa existir no seio da sociedade indivíduos diferentes. As escolas especiais devem 

contribuir com as escolas regulares na provisão e fornecimento de conteúdos curriculares e 

métodos de ensino compatíveis às necessidades individuais dos alunos ali integrados. 

Atualmente, é por meio de políticas sociais que se garante às pessoas deficientes o 

direito de participação na vida de suas respectivas sociedades. Porém, para alcançar os 

objetivos de igualdades e participação plena, não bastam medidas de reabilitação voltadas 

para o indivíduo portador de deficiência. A experiência tem mostrado que, em grande parte, é 

o meio que determina o efeito de uma incapacidade sobre a vida cotidiana da pessoa. A 

pessoa vê-se relegada à invalidez quando lhe são negadas as oportunidades que dispõe, em 

geral, a comunidade, e que são necessárias aos aspectos fundamentais à vida familiar, a 

educação e ao estilo típico da vida diária. Algumas vezes, as sociedades cuidam somente das 

pessoas que estão em plena posse de todas as suas faculdades físicas e mentais. No entanto, 

deveriam reconhecer que por mais esforços que se façam em matéria de prevenção, sempre há 
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um número de pessoas deficientes incapacitadas, devendo-se identificar e eliminar os 

obstáculos à participação plena.  

Cabe uma política de organização que busque uma educação integrada, reabilitações 

comunitárias que organizem abordagens bem testadas e um efetivo apoio financeiro que 

promova a igualdade de acesso para todos aqueles com necessidades educacionais especiais 

como parte de estratégia nacional que objetive o alcance de educação para todos, levando em 

consideração que o recrutamento e a preparação apropriada de todos os educadores, inclusive 

o pessoal técnico administrativo são fatores imprescindíveis na promoção do processo, no 

sentido do estabelecimento da integração. Essa é a dimensão que a APAE-Aracaju busca 

seguir em seu Projeto Político Institucional.  

É fundamental a participação dos pais em todos os níveis do processo educativo, visto 

que são os primeiros agentes de intervenção educacional. Decisivamente, as influências 

familiares interferem na dimensão cognitiva dos sujeitos. Precisamos antes de tudo 

reexaminar a deficiência mental, garantindo a sua vivência e a convivência, bem como o 

trabalho e o tempo livre compatível com o seu potencial de aprendizagem. O deficiente é 

detentor de direitos sociais, e a sua educação, com as devidas características e peculiaridades 

deve ser parte do sistema educacional e não uma ação à parte dele. 
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