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RESUMO  
O objetivo do é investigar as possibilidades de alfabetização das pessoas com deficiência 
em turmas de educação inclusiva de uma escola que trabalha com ensino fundamental. Tra-
ta-se de um estudo de caso de base etnográfica. Foram investigados vinte alunos em situa-
ção de deficiência. Na busca de dados utilizou-se observação, entrevista semi-estruturada 
com pais alunos e professores, consultas a documentos dos alunos e aplicação de questioná-
rios. Percebeu-se que é difícil para pais e professores respeitar a capacidade e os limites de 
cada criança em processo de alfabetização, encontrar a justa medida no justo tempo exige 
uma formação teórica sólida, sensibilidade  e criatividade do professor para que todos os 
alunos, independente de sua condição física, sensorial ou mental atravesse esse período 
decisivo da vida acadêmica de modo tranqüilo e prazeroso. 
Palavras chave: inclusão, ensino fundamental, alfabetização. 
 
 
ABSTRACT  
The aim of this study  is to investigate the possibilities of literacy of people with disabilities 
in inclusive education classes at a elementary school. This is a study of case based on 
ethnographic research. Twenty students with deficiency were investigated.  Data was 
gathered using observation, semi-structured interview with parents, students and teachers, 
student documents consultations and questionnaires. During the study it was noticed that it 
is difficult for parents and teachers respect the capacity and limitations of each child during 
the process of literacy, find the proper balance at the right time requires a solid theoretical 
training, sensitivity and creativity of the teacher to all students, regardless of their physical 
condition, mental or sensory in order that the child be able to cross this critical period of 
academic life in a calm and pleasant way.   
Keywords: inclusion, elementary school, literacy. 
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O objetivo dessa pesquisa é investigar as possibilidades de alfabetização das pessoas 

em situação de deficiência em turmas de educação inclusiva em uma escola da rede particu-

lar de Aracaju. Como referencial teórico utilizou-se Molica, 2007, Souza, 2000, Figueredo, 

2007, dentre outros. Trata-se de um estudo de caso de base etnográfica. Na coleta de dados 

utilizou-se observação, entrevista semi-estruturada com pais alunos e professores, consultas 

a documentos dos alunos e aplicação de questionários. Foram observados vinte alunos em 

situação de deficiência. Com relação aos responsáveis foram entrevistadas seis mães. O 

critério para seleção foi ser mãe de criança em situação de deficiência e se dispor a partici-

par da entrevista. 

Os critérios para a escolha dos professores foram: ser professor de uma das três 

séries iniciais do ensino fundamental ou da educação infantil, possuir pelo menos uma 

criança em situação de deficiência em sua classe, se dispor a participar da pesquisa.  

Os cinco professores entrevistados afirmaram não ter preconceito com relação aos 

alunos em situação de deficiência, no entanto, não se preocupavam em promover a inserção 

da criança com deficiência em todas as atividades realizadas em sala de aula. Afirmando 

que a criança não tinha condição de acompanhar o nível dos demais colegas. O preconceito 

das professoras foi percebido através do discurso. “Eles são muito amáveis não têm 

maldades”  ou “ Sempre passo coisas fáceis pois eles não têm condição de aprender” ou 

“Cobro do mesmo modo que os demais e vejo que ele não aprende”.  Muitas vezes o aluno 

com deficiência não é estimulado perdem um tempo imenso com atividades repetitivas que 

não levam a lugar algum. Ou são forçados a executar tarefas não condizentes com a sua 

capacidade. 

 Já as mães de alunos com deficiência demonstravam posições distintas. Algumas jogavam 

a responsabilidade na alfabetização de um autista a professora chegando a dizer “eu dou o 

prazo até o final do ano para você alfabetizar meu filho”. Outra mãe afirma “não precisa se 

preocupar com deixe meu filho a vontade. Não quero que ele faça atividades.” Por outro 

lado, entrevistamos mães que acompanham seus filhos com sem deficiência participam de 

suas atividades e conquistas  vibrando com desenvolvimento de cada um. O rendimento do 

aluno com e sem deficiência que recebe um acompanhamento mais amadurecido por parte 

da família é muito mais eficaz. 
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 Na sociedade atual exige-se cada vez mais, que os sujeitos sejam indivíduos alta-

mente qualificados; e, ao mesmo tempo, usuários e produtores de tecnologias de ponta. As 

escolas, mormente nos países emergentes, debatem-se com este desafio por não se sentirem, 

e, de fato, por não estarem, aptas a fornecerem as bases teóricas, e muito menos as práticas 

postuladas. E, ainda que estivessem, é fato que não existiria vaga no mercado de trabalho 

para absorver o total de sua clientela; gerando com isto, uma sobra social preocupante, 

principalmente diante da evidência de que continuamos com a vetusta dicotomia entre 

aqueles que planejam e dominam o capital, e aqueles que são os executores, de fato, das 

tarefas de produção. Estes, além de expropriados, são desafiados a concorrerem com 

máquinas - os extraordinários produtos da inteligência de grupo -, aparelhos capazes de 

fazerem o mesmo trabalho, com maior eficiência e menor custo. As habilidades cognitivas - 

sejam elas possuídas naturalmente, ou adquiridas por meio da escolarização - se constituem 

no lastro fundamental para o atendimento das exigências do mercado. Hoje, a matéria prima  

importante para os sistemas de produção é, sem dúvida, o rendimento cognitivo, a 

inteligência útil ao mercado, ou melhor: a cultura que sirva como objeto de consumo pelos 

sistemas econômicos. É esta quem define o valor do indivíduo para o sistema. A Escola, 

portanto, ocupa preponderante papel na dialética intra e inter humana. E uma sociedade é 

considerada ideal na medida em que tenha um sistema escolar que a sirva nesse propósito, e 

que atenda aos anseios de uma vasta globalização de mercado. Por isto o escândalo no 

paradoxo que vivemos no século XXI, onde se flagra a falta de sensibilidade do Homem, 

até para consigo mesmo, quando vemos um alto desenvolvimento tecnológico contrastando 

com uma enorme massa de excluídos, vivenciando miséria e fome. E a miserabilidade que 

se constata procede, em parte, do modo como os indivíduos, grupos e sociedades, praticam 

a exclusão daqueles que são considerados menos cultos, ou, pelo menos, portadores de um 

tipo e padrão de cultura conceituada como inútil e de baixa competitividade no mercado de 

consumo.  

Com o advento do novo paradigma capitalista - ao qual se convencionou chamar, de 

globalização -  vemos supervalorizado este aspecto competitivo, quer seja naquilo que se 

exige do sujeito individual, quer seja  dos grupos e sociedades.  
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Os defensores da globalização profetizam uma melhoria considerável na qualidade de vida. 

Mas, para quem? Certamente para os operários desse novo mundo. Entretanto, é notório 

que nem todos são aceitos, sequer, para este operariado. Pois o capitalismo é, 

essencialmente, um fenômeno humano excludente. E a globalização é um reforço neste 

paradigma. Acontece que, junto com as idéias da globalização, conecta-se, necessariamente, 

a da reengenharia de produção, que passa pelo emprego de máquinas e pelo desemprego de 

homens, com o objetivo de uma maior produção, com custos financeiros menores. O bem 

desse sistema  é, em primeiro lugar, o bem do capital, e depois, talvez, o do homem.Ora, se 

o indivíduo normal tem sua sorte afetada por este paradigma, o que se deve esperar para 

aquele que possui  alguma limitação cognitiva, de algum fator de atraso, o qual  o exponha 

à dificuldade na escolarização? E, em conseqüência, a uma menor competitividade no 

mercado?  Diante do fato da insensata insensibilidade antes denunciada, do equívoco nos desi-

deratos eficazmente ideologizados nos sistemas, se faz necessária uma reflexão sobre a ins-

tituição escolar frente às mudanças sociais que a marcha histórica dos atuais sistemas de 

produção humana a que estamos submetidos determina, e que afeta de forma grave e desu-

mana, a sorte daqueles que são menos favorecidos no aspecto cognitivo. Faz-se necessário 

discutir o papel da Escola, não somente enquanto instrumento dos ideais de produção e 

consumo, mas, principalmente, enquanto meio e instrumento de uma Humanidade solidária 

com as suas células: todo e qualquer homem tem direito à educação. Assim, o letramento 

tem que ser entendido como práticas sociais em que se constroem identidade e poder extra-

polando-se os limites da escrita. (MOLLICA, 2007). 

A questão é relevante, pois de acordo com dados do IBGE, 2000, 14,5% de toda a 

população brasileira possui algum tipo de deficiência. Sem incluir neste número os indiví-

duos que apenas apresentam rendimento escolar abaixo da média, quer seja em conseqüên-

cia de fatores removíveis, transitórios, quer seja por fatores permanentes, orgânicos. Ainda 

segundo dados do IBGE, 2000,  42% da população nordestina, com deficiência, acima de 

15 anos  é analfabeta. Embora o estado tenda a ser um elemento superado em sua capacida-

de e poder de determinação diante das estruturas mercadológicas globalizadas, tal índice 

exige uma postura reflexiva no sentido de sensibilizar este mesmo Estado e toda a Socieda-

de para o problema. Sem dúvida o espaço das pessoas cegas, surdas, com deficiência mental 
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ou qualquer outra limitação continua sendo restrito e segregado. Haverá de fato, lugar para 

eles no sistema regular de ensino?  Terão eles direito a competirem por uma vaga com a-

queles que são considerados normais? Como eles poderão exercer o direito de conviver 

sadia e tranqüilamente com os demais? Não se podem esquecer os avanços nesta área, mas 

ainda estamos muito longe de conseguir níveis aceitáveis.  

Sob o aspecto ético, humanitário e legal não há dúvida de seu direito, mas a prática 

nos mostra outra realidade. Os professores, na sua maioria, dizem que não estão preparados 

para receber alunos com deficiência em suas salas. Ouso dizer que os professores não estão 

preparados para receber nenhum aluno. No imaginário dos alunos e professores dos cursos 

de formação docente existe um aluno ideal, inteligente - entenda-se capaz de memorizar e 

repetir aquilo que o professor quer-, comportado, limpo, educado nos padrões culturais da 

classe média. O aluno que não se enquadra nesse padrão tende a ser discriminado e até ex-

cluído (expulso) da escola.  Apesar de a escola inclusiva ser um caminho de mão única, 

muitos professores supõe que a pessoa com alguma deficiência, especialmente a mental, 

não deve acompanhar uma turma compatível com sua idade cronológica e não acreditam 

que um mesmo conteúdo possa ser estudado em sala de aula com diferentes níveis de per-

cepção. Na realidade toda a aprendizagem está relacionada às experiências de vida de cada 

pessoa, ninguém aprende do mesmo modo ou com a mesma profundidade.  

As pesquisas de Figueiredo Boneti, (1999, 2007), confirmam que a criança com de-

ficiência mental passa por processo semelhante de aprendizado da língua escrita das crian-

ças normais. Uma das diferenças é que a aprendizagem é muito mais lenta e os conflitos 

que permitem a criança entender a escrita e a leitura são mais demorados e evidentes, exi-

gindo um processo de superação mais longo, isto é, o entendimento de que  a relação letra 

fonema não é biunívoca, é assimilado pelo alfabetizando normal mais rápido, para o aluno 

com deficiência essa mesma compreensão exige um tempo bem maior. Um exemplo con-

creto: na palavra escola, o aluno tende no início pronunciar ’secola’ mas diante da palavra 

inexistente, se auto-corrige e pronuncia “escola”, no aluno com deficiência mental essa as-

sociação não ocorre automaticamente. O mesmo problema ocorre com relação às vogais 

abertas ou fechadas como nas palavras bolo e bola. No primeiro o “o” é fechado e no se-

gundo é aberto, embora na língua escrita sejam representados pela mesma sílaba. Estes e 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

6 

outros problemas exigem do professor conhecimentos a respeito da lingüística aplicada à 

alfabetização.  A criança com deficiência intelectual, como toda criança necessita de um 

ambiente alfabetizador onde se vivencia experiências reais de leitura e escrita. No cotidiano 

da sala de aula a língua deve ser utilizada com função social e não apenas com exercícios 

mecânicos. Todos os alunos, independente da sua condição física sensorial ou intelectual, 

necessitam de um professor capaz de interagir com todos e com cada aluno. Para que isto 

aconteça é necessário turmas com um número de alunos que permita ao professor atender as 

necessidades de cada um. Fica impossível para um professor, independente de ter alunos 

incluídos ou não, alfabetizar turmas de 30, 40 50 ou mais alunos. 

Recentemente, apesar da lei da acessibilidade, no período eleitoral, assistimos pela 

televisão o desespero de uma cadeirante que estava impedida de votar porque a sessão esta-

belecida para tal não estava situada no térreo do prédio, sendo o único acesso uma escadari-

a. A cidadã teve que se submeter à humilhação de um patético translado nos braços dos 

circunstantes. Aparentemente isto teria se dado por um problema arquitetônico. Mas, na 

realidade, foi expressão do alheamento social, pois sempre o deficiente é um indivíduo es-

quecido. As nossas Universidades, em sua maioria, não foram projetadas, e não dispõem de 

equipamentos adaptados aos deficientes. Estes que improvisem sua adequação. Por outro 

lado, é flagrante o preconceito entranhado no tecido social, até mesmo na família; e, mes-

mo, na família do portador de deficiência.  

A Instituição Educacional que opta por trabalhar com crianças deficientes. incluin-

do-a no convívio das crianças normais, possui - se tratando de escola particular - menos 

chance no mercado da concorrência, por  lidar com indivíduos considerados “inúteis” para 

o sistema. Os indivíduos que apresentam alguma deficiência são, estupidamente, encarados 

como portadores de doença contagiosa. De modo que os pais de criança normal expressam 

o receio de que o filho possa, através do convívio escolar, ficar contagiado pelo não saber 

do outro. Os pais que possuem filhos cegos, surdos, deficientes físicos ou intelectuais, a-

plaudem a idéia de colocar seu filho deficiente na escola que inclui todas as crianças, mas, 

verifica-se que estes mesmos pais, quando conseguem uma vaga em uma escola de ensino 

regular, dificilmente matriculam na mesma o seu filho normal, optando por colocar seu 

filho sem deficiência em escolas que não trabalham com  inclusão . Isto denota a vivência 
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do mesmo preconceito, por entender que tal escola é boa para o deficiente, mas não  para o 

normal. 

Por outro lado, o que se consegue com a maioria das deficiências não são resultados 

que atendem as expectativas do paradigma de produção e consumo que vivemos. 

Se o social se estriba no pragmatismo que estabelece o valor do homem na medida do seu 

rendimento cognitivo, útil ao sistema; se estamos imersos num mar de preconceitos para 

com esses humanos diferentes, então, questionar o futuro e a sorte dessas pessoas diante das 

mudanças sociais frente aos paradigmas sócio-econômicos, não é levantar uma gratuita con-

traposição ao processo de globalização. Trata-se de uma reflexão crítica sobre o futuro do 

homem, na medida em que, genufletido diante do estabelecido e inexorável, vêmo-lo abrir 

mão da humanidade. Trata-se, antes, de uma denúncia contra a descompostura globalizada 

que instrumentaliza família, escola e sociedade. Ainda estamos muito longe de atingir uma 

escola preparada para trabalhar em condições satisfatórias com todos os alunos, até porque 

os resultados do IDEB publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio 

Teixeira (INEP) mostra a necessidade de mudanças em todos os sentidos para alcançar me-

lhores índices. 

Diante do exposto, recolocamos a incoerência da cultura do século XXI que, apesar 

dos avanços na reflexão sobre o homem, e dos avanços tecnológicos, ainda se encontra pre-

sa ao preconceito e à discriminação. Parece, mesmo, que a mudança dos paradigmas sociais 

e científicos mais ainda  acentua a perplexidade da humanidade. Sobre isto, Minayo (1993 

p.43) afirma: 

 

. A era da dúvida e da certeza no mundo do conhecimento intelec-

tual tem hoje como suporte a dúvida e a incerteza que permeia nos-

sa vida nesse fim de século, porque estão abaladas nossas estrutu-

ras, nossas instituições, nossos valores morais, e nossas representa-

ções sociais. 

 

A criança seja ela portadora ou não de deficiência sensorial, física ou intelectual é 

pessoa, e, como tal, deve ser respeitada e valorizada. A visão do diferente sempre deturpada 
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em nossa sociedade que se esconde na cortina de valores cujo protótipo de beleza orienta o 

olhar cartesiano que fragmenta o conhecimento e o ser humano 

 

A valorização da vida, especialmente da pessoa, é a nova perspectiva. Libertar o su-

jeito escondido nos sintomas é tarefa de todos. A partir da reflexão sobre a existên-

cia do homem no planeta terra e  a sua relação com a sociedade e a natureza pode-

mos valorizá-lo promovendo uma melhor qualidade de vida bem como condições 

para vivência dos direitos de cidadania, tanto para as pessoas em situação de defi-

ciência. quanto para os demais indivíduos. (SOUZA 2000). 

 

Concluindo, sem a pretensão de esgotar o tema, comungamos com Ferreira e alli ( 1993 p. 

32 ), quando  nos lembra que:  

Nos espaços da constituição da cidadania, inúmeros atores (ecologistas, sindicalis-

tas, feministas, pacifistas, intelectuais, minorias étnicas) buscam, premidos pelo 

tempo, o diálogo, a complementaridade e a cooperação adaptados ao conflito e à 

ação restrita dos grupos de interesses, ensaiam novas estratégias que organizam um 

projeto político para a sociedade do próximo século”. 

 

Percebemos que a escola é um importante ponto de parti-

da para a inclusão das pessoas em situação de deficiência. Os 

pais e professores, na sua maioria, sentem-se despreparados 

para enfrentar esse desafio. É difícil para pais e professores 

respeitar a capacidade e os limites de cada criança em proces-

so de alfabetização, encontrar a justa medida no justo tempo 

exige uma formação teórica sólida dos docentes, sensibilidade 

e criatividade para que todos os alunos, independente de sua 

condição física, sensorial ou mental atravesse esse período de-

cisivo da vida acadêmica de modo tranqüilo e prazeroso.  
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