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RESUMO 

 

Este trabalho buscou analisar a situação dos educandos em situação de deficiência intelectual 
no município de Vitória Torta, situado no interior de Sergipe. Nesse município as escolas são 
tidas como inclusivas, entretanto, em uma delas, verificou-se a existência de uma turma com 
modelo segregado da Educação Especial. Os dados utilizados foram coletados através de uma 
pesquisa-ação que ocorreu durante o ano de 2009, que demonstra a experiência de uma 
professora nessa turma especial. Através dessa vivência, comprovou-se que nesse município 
os educandos em situação de deficiência não são incluídos pelo fato de estarem em uma 
escola regular, mas sim excluídos, já que continuam em uma turma segregada sendo 
chamados de “doidos” por uma grande parte da comunidade escolar.  
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ABSTRACT 
 
This study aimed to analyze the situation of students in a situation of intellectual disability in 
Vitória Pie, located inside of Sergipe. In that city schools are seen as inclusive, however, in 
one of them, verified the existence of a segregated class with Model of Special 
Education. Data were collected through an action research that took place during the year 
2009, which shows the experience of a teacher in this special class. Through this experience, 
it was shown that learners in this city in a state of disability are not included because they are 
in a regular school, but excluded, as they continue on a segregated class being called "crazy" 
for a large part ofschool community. 
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História da Educação Especial no Brasil 

 

A Constituição de 1988 estabelece que a educação é direito de todos, porém 

educandos em situação de deficiência, ou seja, aqueles que apresentam dificuldades maiores 

que os demais alunos no domínio das aprendizagens curriculares correspondentes à sua idade 

(seja por alguma deficiência, por dificuldades ou carências do contexto sócio-familiar, seja 

pela inadequação metodológica e didática, ou por história de insucesso em aprendizagem), 

precisam, por superar ou minimizar tais dificuldades, de adaptações para o acesso físico e/ou 

adaptações curriculares significativas, em várias áreas do currículo.  

Contudo, incluir de fato esses alunos e a partir disso possibilitar a aprendizagem dos 

mesmos é um desafio para os profissionais da educação. Uma vez que, existe ainda a falta de 

conhecimento sobre os fundamentais problemas desses alunos, a carência de suporte 

pedagógico adequado para acolhê-los adequadamente, além da imprópria adaptação do espaço 

físico. Sendo assim, estudos comprovam que apesar da proposta de inclusão de muitas escolas 

brasileiras, ela ainda é tida como deficitária, prolixa e muitas vezes incoerente com a proposta 

adequada. 

Segundo a Secretaria de Educação Especial (SEESP), a ação pedagógica deve ser 

orientada por normalização, integração e individualização que são os princípios específicos 

que devem permanecer integrados durante o processo de inclusão. No que se refere à 

normalização destaca-se que é a base filosófico-ideológica da integração e consiste em: 

 
(...) oferecer aos portadores de necessidades especiais as mesmas condições 
e oportunidades sociais, educacionais e profissionais a que outras têm acesso 
(...) respeitando-se as características pessoais, normalização significa aceitar 
a maneira desses indivíduos viverem, com direitos e deveres 
(MEC/SEESP,1994, p.16). 

 
 

Na integração, para que um aluno com necessidades educacionais especiais 
pudesse estar numa classe regular, era necessário que apresentasse 
dificuldades médias ou comuns. Na inclusão, todos os alunos são membros 
de direito da classe regular, sejam quais forem suas características pessoais 
(ARNAIZ, 2005, p.14). 
 

 

A inclusão foi uma das formas encontradas pelo Governo Federal Brasileiro para 

incluir essas pessoas na sociedade, bem como minimizar os efeitos de discriminação por elas 

sofrida, conscientizando assim de que as necessidades básicas sociais, psicológicas e 

educativas desses indivíduos são idênticas as de todos os outros e podem ser satisfeitas 
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praticamente do mesmo modo. A construção de uma sociedade inclusiva é um processo de 

fundamental importância para o desenvolvimento e manutenção de um estado democrático. 

Entende-se por inclusão a garantia de todos, do acesso contínuo ao espaço comum da vida em 

sociedade, sociedade essa que deve estar orientada por relações de acolhimento à diversidade 

humana, da aceitação das diferenças individuais, de esforço coletivo na equiparação de 

oportunidades de desenvolvimento, com qualidade, em todas as dimensões da vida. 

Voltando-se para a história da Educação Especial verificou-se que a principio as 

instituições religiosas davam abrigo aos então chamados defeituosos. Em seguida, essa função 

passou a ser das instituições estatais que os colocavam em locais que eram considerados de 

reabilitação e integração, mas que não se prestavam a tais fins. Eram eles os abrigos, centros 

de recuperação, sanatórios, asilos e prisões. (CAIADO, 2003). 

O processo de integração nasceu a partir da precisão de eliminar as práticas 

segregacionistas e a rejeição a que eram submetidas às pessoas com deficiência. Os 

questionamentos a tais práticas deram lugar ao conceito de integração parcial ou temporal 

dessas pessoas em instituições especiais, sem que houvesse alguma preocupação se elas 

estavam ou não conseguindo se desenvolver socialmente (MANTOAN, 2003).  

Lima (2006) afirma: 

 
Normalidade exprime-se por sua sincronicidade histórica, regional, social, 
etc. Exprime-se por interesses e por atos excludentes. Considerar-se normal 
é considerar a existência de outros, cujos atributos diferem dos que você 
elegeu para a normalidade, ao fazê-lo, promoveu a exclusão dos que desses 
atributos não partilham, ou apenas não são considerados capazes de partilhar 
(p.61). 
 

Segundo Mantoan (2003): 
 

O que significa educação para todos? O que implicaria a igualdade e 
oportunidade? Quais as demandas que emergem no processo ensino 
aprendizagem? Como a escola tem se organizado para responder essa 
demanda? Como se dá na prática pedagógica à diversidade em que pais, 
alunos, comunidade estão participando do projeto político pedagógico da 
escola? Enfim, a escola está caminhando para a inclusão social, ou está 
maquiando uma realidade apenas com objetivo de fugir do fenômeno da 
exclusão social? (p. 25). 
 

 
Caiado (2003, p. 99-100) destaca: “O direito à educação de pessoas deficientes é 

muito recente em nossa legislação. Como prática social, a educação à pessoa deficiente 

aparece em nossa história com iniciativas tímidas e isoladas, sempre muito aquém da 

demanda social” (...). 
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De acordo com Bueno (1993) a criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos em 

1854 e do Instituto dos Surdos-Mudos em 1857, na cidade do Rio de Janeiro é o marco no 

Brasil no que se refere à Educação Especial. Contudo, estes institutos passaram por um 

processo de deteriorização devido a vários conflitos, de caráter político, social, moral e 

econômico. Apesar destes se parecerem com os institutos parisienses, se diferenciavam por 

serem de cunho assistencialista. Segundo Bueno (1993), os institutos brasileiros de educação 

especial exerciam função de ajuda aos desvalidos enquanto que os parisienses conservavam 

como oficinas de trabalho. 

Conforme Mendes (2006), a história da educação no Brasil iniciou a partir do século 

XVI. Nessa época o cuidado era meramente assistencialista e institucionalizado, através de 

asilos e manicômios. Contudo, nesse mesmo momento tantos médicos como pedagogos 

começavam a acreditar que era possível educar as pessoas consideradas ineducáveis.  

O cuidado aos doentes mentais em hospitais psiquiátricos começou no período 

Imperial. Os tratamentos no Hospital Psiquiátrico da Bahia iniciaram em 1874. Após a 

proclamação da República, mesmo vagarosamente, a educação especial se expandiu. Em 1903 

na Bahia, foi instalado o Pavilhão Bournevile no Hospital D. Pedro II para tratamento de 

doentes mentais. Em 1923, foi criado o Pavilhão de Menores do Hospital do Juqueri e o 

Instituto Petallozzi de Canoas em 1927 (BUENO, 1993). Neste período a educação especial 

era tratada com descaso no que se refere à criação de instituições para atendimento de casos 

mais graves, já que os mais leves eram ainda indiferenciados.  

Em 1911, foi criada a inspeção médica-escolar em São Paulo, que era responsável pela 

criação de classes especiais e formação de pessoal para trabalhar com o deficiente mental, 

passando a existir uma preocupação com a higiene. Bueno (1993), afirma que essa 

preocupação é tida como o começo de um processo de segregação pelos especialistas do aluno 

diferente. 

Entre as décadas de 1930 a 1940, cresceu o número de entidades para atendimento de 

deficientes. Para atendimento aos deficientes mentais, surgiram as Sociedades Pestalozzi de 

Minas Gerais, do Brasil e do Rio de Janeiro, e em 1936 a fundação Dona Paulina de Souza 

Queiroz, em São Paulo. Em Recife em 1941, surgiu a Escola Especial Ulisses Pernambucano 

e a Escola Alfredo Freire (BUENO, 1993). 

No que se diz respeito aos deficientes visuais fundaram-se entidades privadas como a 

União dos Cegos do Brasil em 1924, no Rio de Janeiro e o Instituto Padre Chico, em São 

Paulo e o Sodalício da Sacra Família, no Rio de Janeiro em 1929. Segundo Bueno (1993) 

essas entidades contribuíram para a inclusão da educação especial no que se refere às 
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instituições filantrópicas-assistenciais e a sua privatização. Foram também criados os 

Institutos de Cegos do Recife, da Bahia, de São Rafael (Taubaté – SP), de Santa Luzia (Porto 

Alegre – RS), do Ceará (Fortaleza), da Paraíba (João Pessoa) e do Paraná (Curitiba). Em 1938 

foi criada a Seção de Higiene Mental do Serviço de Saúde Escolar, da Secretaria da Educação 

do Estado no estado de São Paulo. Também foi realizado trabalho semelhante no Rio de 

Janeiro (BUENO, 1993). 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, deu início a manifestações 

sociais, onde as famílias se organizaram e começaram as primeiras discussões em prol do 

atendimento do deficiente. O período de 1948 a 1961 a educação especial recebeu influência 

da criação dos conselhos estaduais de educação e do auxílio financeiro garantido por lei às 

escolas privadas. Nos anos de 1950 a 1959, o número de estabelecimentos de ensino especial 

para os deficientes mentais foi ampliado. Vale dizer que, no final da década de 1950, cento e 

noventa estabelecimentos de ensino especial eram públicos e em escolas regulares 

(MENDES, 2000). Em 1958, o Ministério da educação iniciou a prestação de assistência 

técnica-financeira às secretarias de educação e instituições especializadas. Observa-se, neste 

momento, que a escolarização para as classes mais populares aumentou e que houve também 

a implantação de classes especiais para os casos leves de deficiência mental. 

No ano de 1961 foi criada a lei 4.024/61 que previa o atendimento ao deficiente. 

Segundo Vidal e Faria Filho (2003), entre 1960 e 1970 houve uma ampliação na produção de 

trabalhos em história da educação no Brasil, que foram favorecidos pelo surgimento de 

programas de pós-graduação e pesquisas em educação. 

O Ministério da Educação criou, em 1973, o Centro Nacional de Educação Especial 

(CENESP). Sendo assim, no final da década de 1970 começaram a existir as primeiras 

capacitações para formação de professores no campo da Educação Especial. Em 1985, o 

governo federal criou um comitê para planejar, fiscalizar e traçar políticas de ações conjuntas 

na questão dos deficientes. A Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência foi criada em 1986. Em 1990, a responsabilidade na implementação da política de 

educação especial passa ser da Secretaria Nacional de Educação Básica (MENDES, 2000). 

A Constituição de 1988 regulamenta uma educação que visa atender educandos em 

situação de deficiência. A Educação Especial, assim como é conhecida, é o processo de 

desenvolvimento global das potencialidades de pessoas portadoras de deficiências, de 

condutas típicas e de altas habilidades e que abrange os diferentes níveis e graus de sistema de 

ensino. Fundamentam-se em referências teóricas e práticas, compatíveis com as necessidades 

específicas de seu alunado. O processo deve ser integral, fluindo desde a estimulação 
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essencial até os graus superiores do ensino. Sob o enfoque sistêmico, a educação especial 

integra o sistema educacional vigente, identificando-se com sua finalidade que é formar 

cidadãos conscientes e participativos. 

Em 1994 aconteceu a Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais 

Especiais, promovida pelo governo da Espanha e pela UNESCO, onde foi produzida a 

Declaração de Salamanca. Segundo Mendes (2006), este foi o mais relevante marco mundial 

da difusão da filosofia de educação inclusiva que prevê linhas de ação para o atendimento dos 

deficientes. 

Educação inclusiva é o modo mais eficaz para construção de solidariedade entre 
crianças com necessidades educacionais especiais e seus colegas. O 
encaminhamento de crianças a escolas especiais ou a classes especiais ou a sessões 
especiais dentro da escola em caráter permanente deveriam constituir exceções, a ser 
recomendado somente naqueles casos infreqüentes onde fique claramente 
demonstrado que a educação na classe regular seja incapaz de atender às 
necessidades educacionais ou sociais da criança ou quando sejam requisitados em 
nome do bem-estar da criança ou de outras crianças (DECLARAÇÃO DE 
SALAMANCA, 1994, p. 5). 

 

No Brasil, nesse mesmo ano, foi criado o Plano Nacional de Educação Especial 

(PNEE) que objetivava o desenvolvimento global da potencialidade dos alunos, o incentivo à 

autonomia, à cooperação, ao espírito crítico e criativo, além da integração das pessoas com 

deficiência à sociedade.  

A LDB 9394/96, possui o capítulo V que contempla a Educação Especial. O art. 58 

aponta “atendimento preferencial na rede regular de ensino”, e também garante, quando 

necessários a classe regular com apoio, classes homogêneas (essas duas no ensino regular) e 

escola especial levando em consideração a gravidade do aluno a ser atendido (GUEBERT, 

2007). A partir dessa LDB apareceram diversos documentos que orientaram o atendimento 

especializado e começaram a existir no Brasil momentos de conflitos apontados por 

posicionamentos muitas vezes divergentes e radicais, por alguns. 

Em 2007, no Paraná, as Diretrizes Curriculares para Educação Especial com 

Perspectiva Inclusiva foram alteradas. Este documento demonstra o posicionamento da 

Secretaria Estadual de Educação como favorável a inclusão responsável, na qual família e 

escola respeitam e levam em conta as dificuldades do aluno deficiente. Sendo assim, elas 

escolhem pelo melhor lugar no momento que vai prestar o atendimento educacional. 

Em janeiro de 2008 foi entregue ao ministro da educação, Fernando Haddad, a 

“Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva”, que foi um 

documento organizado pelo grupo de trabalho nomeado pela portaria nº 555/2007, composta 

por membros da equipe da Secretaria Especial – MEC e renomados doutores envolvidos com 
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a área. Este documento estabelece uma reorganização na educação especial em temas 

conceituais e organizacionais. Além disso, enfatiza que ela decorre de todos os níveis de 

ensino3 e deve acontecer em período contrário ao ensino regular, como apoio pelos serviços 

prestados pela própria escola ou centro de atendimento especializado. 

 

 

Educação Especial no Município de Vitória Torta X Inclusão 

 

O artigo 208 da Constituição Federal de 1988 estabelece que todos os alunos, mesmo 

os portadores de deficiências severas, devem ser incluídos preferencialmente na rede regular 

de ensino e por isso o modelo segregado de Educação Especial passou a ser questionado. 

Apesar dessa lei estar em vigor há mais de vinte anos, no município de Vitória Torta4 ainda 

existe uma turma com modelo segregado que atende educandos em situação de deficiência 

intelectual.  

Essa turma existe no município a mais de doze anos em uma escola da rede municipal 

de ensino que atende, atualmente, alunos do 5º ao 9º ano. Nessa escola há 8 salas de aulas, 1 

sala com banheiro para os professores, 1 sala com banheiro para a direção, 1 sala para os 

coordenadores, 1 secretaria, 1 cozinha, 1 banheiro feminino com 3 sanitários e 1 masculino 

também com 3 sanitários para os alunos, 1 banheiro feminino e 1 masculino para as pessoas 

do apoio, 1 videoteca e 1 quadra esportiva. Ao entrar nessa escola verifica-se a presença de 

uma rampa para possibilitar o acesso aos deficientes físicos.  

Comecei a trabalhar nessa escola no turno matutino em setembro de 2008. Nesse ano, 

o horário da manhã atendia os alunos da 1ª a 4ª série, à tarde da 5ª a 8ª série e à noite 

dedicava-se ao Ensino de Jovens e Adultos. Eu assumi uma turma onde a professora titular 

estava de licença. Sendo assim, em novembro ela retornou e eu fui convidada a ensinar na 

turma especial juntamente com outra pedagoga que tinha solicitado ajuda à coordenação. 

Dessa forma, comecei a trabalhar com esses alunos três vezes por semana, já que nos outros 

                                                           
3
 Art. 1§ 1º Considera-se atendimento educacional especializado o conjunto de atividades, recursos de 
acessibilidade e pedagógicos organizados institucionalmente, prestado de forma complementar ou suplementar à 
formação dos alunos no ensino regular”. BRASIL, Decreto nº 6.571, de 17 de setembro de 2008. Dispõe sobre o 
atendimento educacional especializado, regulamenta o parágrafo único do art. 60 da Lei no 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, e acrescenta dispositivo ao Decreto no 6.253, de 13 de novembro de 2007. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6571.htm>. Acesso em: 25 maio 2010.   
 
4
 Vitória Torta é um nome fictício que foi utilizado afim de não identificar o município onde foram coletados os 
dados da pesquisa. 
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dois dias tinha que ficar na outra sala porque a professora titular, que tinha retornando de 

licença, tinha direito a dois dias de folga por conta do tempo trabalhado no município. 

 No ano de 2009, eu solicitei à Secretária de Educação, que tinha assumido nesse ano, 

a permanência nessa turma, uma vez que tinha sido uma experiência bastante relevante para 

mim e a mesma concordou. O pouco tempo que eu passei no ano de 2008 com a turma deu 

para sentir um pouco o descaso em relação a ela, mas nada se comparou com o que passei no 

ano seguinte. As aulas começaram no mês de fevereiro e o número dos alunos havia 

aumentado. Contudo, no segundo dia de aula fui intimada a comparecer à Secretaria de 

Educação, pois haviam me lotado em outra escola. Dessa forma, fui sai da turma especial, 

pois alegaram que ela tinha duas professoras e que em outras escolas do município estavam 

faltando. Assumi a nova turma, mas com a promessa de que eu retornaria quando houvesse a 

posse dos novos professores. A promessa foi cumprida em abril. Retornei e o número de 

alunos havia reduzido, permanecendo até o final do ano dezesseis. Sendo nove homens e sete 

mulheres com faixa etária entre 15 a 44 anos. Esses alunos estudavam de segunda-feira a 

sexta-feira das 07:30 horas às 11:00 horas. 

No ato da matrícula o responsável pelo aluno deveria levar a escola um laudo médico 

comprovando a deficiência do educando. Contudo, observou-se que muitas pastas estavam 

vazias e por isso não sabíamos ao certo o grau da deficiência desses alunos. Por inúmeras 

vezes solicitamos a ajuda da psicóloga que trabalhava na Secretaria de Educação e a mesma 

sempre alegou uma desculpa e por isso não assistiu a turma durante todo o ano. É interessante 

ressaltar que a mesma estava cheia de planos no início do ano e até se intitulou coordenadora 

da turma especial. Apresentou-se no primeiro dia de aula aos pais e depois não apareceu mais 

na escola. 

A gestão da escola foi mudada em 2009 e a diretora que assumiu não mantinha contato 

com os alunos dessa turma alegando que sentia medo dos mesmos. Ela sempre os tratou de 

forma preconceituosa e por isso ficava distante deles. Apesar de ser a diretora da escola, 

qualquer problema que tinha com algum aluno deficiente, ela sempre chamava as professoras 

da sala e nunca tentava resolver sozinha. A mesma também sugeriu que o recreio deles fosse 

em horário diferente dos demais, mas nós contestamos e por isso não foi alterado. Ressalto 

que o contato que ela teve com esses educandos foi, na maioria das vezes, motivados por eles, 

principalmente pelas alunas que eram muito carinhosas. Eram elas que a chamavam e que 

corriam para abraçá-la. Em contrapartida, houve uma resistência muito grande por parte de 

um aluno que se sentiu muito ofendido, e com razão, quando foi intitulado de “doido” pela 
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própria diretora. Nós, as professoras, tivemos que apaziguar a situação para que não tomasse 

proporções maiores.    

De acordo com Aranha (2000), a concretização da construção do projeto de inclusão 

dependerá das medidas, de caráter administrativo, tomadas pelo diretor. Cabe também a ele 

organizar reuniões pedagógicas, desenvolver ações relacionadas aos temas referentes à 

acessibilidade universal, às adaptações curriculares, além de convocar profissionais externos 

para dar suporte aos professores e às atividades programadas. O que não ocorreu nessa escola. 

Além da diretora, muitos alunos e alguns professores chamavam a turma especial de a 

“turma dos doidos”. Vale ressaltar que, não houve nenhum momento de conversa com os 

demais alunos por parte da coordenação e direção a fim de os conscientizarem sobre as 

deficiências desses educandos. Logo no início do ano, nós propomos que houvesse uma 

ocasião para isso, mas nem a coordenação e nem a direção levaram isso adiante. Assim, coube 

mais uma vez as professoras da turma realizar essa tarefa, tanto de forma individual como 

coletiva (nas salas de aula). Vale dizer que, no decorrer do ano foram poucos os alunos “ditos 

normais” que mantiveram contato com os alunos da turma especial, sendo a maioria deles 

eram do 5º ano A. Em virtude da pouca idade, esses poucos que apareceram sentiam-se 

atraídos pelos trabalhos desenvolvidos nessa sala. 

Em relação à posição dos professores notou-se que alguns deles só se referiam a essa 

turma como motivo de gozação e por isso preferiam também manter distância, não sendo nem 

capazes de desejar um bom dia mesmo passando pela sala. É importante também destacar que 

no começo desse ano havia uma aluna surda matriculada no 8º ano. Só que apesar da 

deficiência dela ser apenas auditiva, ela também era intitulada pelos professores de “doida”. 

Foram inúmeras as vezes que me disseram que ela deveria estar na sala especial e não na 

regular. Essa aluna se sentia tão excluída que sempre fazia questão de estar na turma especial. 

Eu não sei se era porque lá todos a tratavam bem ou se ela percebia que a deficiência dela era 

mínima em relação aos dos outros. Essa aluna abandonou a escola no segundo semestre.  

Outro ponto que merece destaque é que nos anos anteriores os professores da turma 

especial eram escolhidos aleatoriamente e muitas vezes quem ficava era alguém que não 

conseguia preencher o seu horário com outra turma. Sendo assim, a maioria não gostava de 

ensinar a esses educandos, chegando ao ponto de um professor levar colchão todos os dias 

para que os alunos dormissem enquanto ele lia algum livro ou revista.     

Ressalto que o município também não oferece aos professores nenhuma capacitação, 

supervisão e avaliação que sejam realizados de forma integrada e permanente no que diz 

respeito à Educação Especial. Sadalla (1998) adverte que a formação deve ser um processo 
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contínuo, o qual precisa ir além da presença de professores em cursos que objetivem mudar 

sua ação no processo ensino-aprendizagem. Segundo a autora, o docente carece ser ajudado a 

pensar sobre a sua prática, para que entenda suas crenças em relação ao processo e vire um 

pesquisador de sua ação, buscando aprimorar o ensino oferecido em sala de aula. 

 
Fazer da escola um espaço de mudança é transformá-la numa comunidade 
educativa de partilhas de trabalho e de cultura, com o envolvimento efetivo 
de todos, no processo educativo comum da inclusão. Nunca será demais 
estimular, de todas as formas, a participação de todos os que fazem a escola, 
incluindo, aí, a família e a comunidade, como recurso de incentivo e apoio 
ao processo de inclusão (HARGREAVES, 1998, p.84-85). 
 

 

Portanto, cabe a escola promover capacitação de seus docentes, está preparada, 

organizada e adaptada para atender a todos os alunos, inclusive os deficientes. Quando ela 

propõe ações no projeto político-pedagógico, no currículo, na metodologia, na avaliação, nas 

estratégias de ensino que beneficiam a inclusão social e práticas educativas distintas, ela 

acaba proporcionando uma educação de qualidade para todos os alunos. “Inclusão não 

significa, simplesmente, matricular os educandos com em situação de deficiência, ignorando 

suas necessidades especificas, mas significa dar ao professor e à escola o suporte necessário à 

sua ação pedagógica” (MEC-SEESP, 1998). 

Apesar de muitas vezes serem excluídos no ambiente escolar, a grande maioria desses 

alunos permanece nessa turma a mais de cinco anos. Para eles a escola é um lugar onde eles 

aprendem, apesar de lentamente, socializam e se divertem. Muitos não gostam do período das 

férias, pois não podem ir à escola. Ir a escola é um prazer para os mesmos.  

É interessante destacar que, a família da maioria dos alunos também os segrega, 

enquanto filhos. O medo do que a sociedade pode fazer ou achar torna esses pais super 

protetores. Destaco o exemplo da aluna mais velha da turma, com 44 anos, que tem Síndrome 

de Down. A mesma nasceu em outro município e começou a frequentar essa escola em 2008. 

Foi nessa turma que ela começou a aprender a segurar os objetos. As mãos dela já estavam 

ficando atrofiadas. Até a comida era levada à boca pela mãe. Depois que começou a ir à 

escola ela percebeu que era capaz e por isso demonstra muito amor por esse local. Casos 

como esse comprova que mesmo a escola sendo tão excludente, os alunos preferem freqüentá-

la a permanecer em casa. 

Mantoan (2003) destaca: 
 
A inclusão é produto de uma educação plural, democrática e transgressora. 
Ela provoca uma crise escolar, ou melhor, uma crise de identidade 
institucional, que, por sua vez, abala a identidade dos professores e faz com 
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que seja ressignificada a identidade do aluno. O aluno da escola inclusiva é 
outro sujeito, que não tem uma identidade fixada em modelos ideais, 
permanentes, essenciais (p.32). 

 

Neste sentido, ele sublinha a importância da inclusão na escola: 

 
A escola, para muitos alunos, é o único espaço de acesso aos conhecimentos. 
É o lugar que vai proporcionar-lhes condições de se desenvolverem e de se 
tornarem cidadãos, alguém com uma identidade sociocultural que lhes 
conferirá oportunidades de ser e de viver dignamente. (MANTOAN, 2003, 
p.53). 

 

Segundo Glat (2005), a educação de aluno com deficiência, que tradicionalmente se 

pautava num modelo de atendimento segregado, voltou-se nas últimas duas décadas para a 

Educação Inclusiva. Esta tem consciência da diversidade da espécie humana e trabalha dentro 

da escola tentando oferecer aos alunos com deficiência recursos na sala de aula regular. 

Contudo, na prática este modelo ainda não se configura no Brasil como uma sugestão 

educacional amplamente disseminada e compartilhada. Apesar, dos últimos anos existirem o 

desenvolvimento de experiências promissoras, a grande parte das redes de ensino necessita 

das condições institucionais indispensáveis para sua viabilização. 

A estrutura da escola é um dos itens que necessita ser levado em conta quando forem 

analisados e discutidos as possibilidades de implementação de projetos na área inclusiva. 

Pode-se dizer que a sala onde funcionava a turma especial não era adequada para os alunos 

em situação de deficiência. No decorrer do ano houve poucos recursos disponibilizados na 

escola para desenvolver as atividades nessa turma e o pouco que conseguimos foi graças à 

outra professora que foi atrás e se utilizou de conhecimentos políticos para obter. Além disso, 

os materiais que ficavam expostos na sala eram rasgados nos outros turnos de funcionamento 

da escola, já que a sala não era exclusiva da turma.  

Mantoan (1998, p. 44) diz que: 

 

O princípio democrático da educação para todos só se evidencia nos sistemas 
educacionais que se especializam em todos os alunos, não apenas em alguns deles, os 
alunos com deficiência. A inclusão, como conseqüência de um ensino de qualidade 
para todos os alunos provoca e exige da escola brasileira novos posicionamentos e é 
um motivo a mais para que o ensino se modernize e para que os professores 
aperfeiçoem as suas práticas. É uma inovação que implica num esforço de atualização 
e reestruturação das condições atuais da maioria de nossas escolas de nível básico. 

 

Segundo dados fornecidos pela Secretaria de Educação Municipal de Vitória Torta, o 

último senso escolar realizado em 2002 apresentou a existência de 139 alunos em situação de 
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deficiência em salas regulares de ensino. Os dados fornecidos pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), nesse mesmo ano, só demonstra o 

número dos alunos da turma especial que eram 10. Já os dados do INEP em 2009 em relação 

Educação Especial (Alunos de Escolas Especiais, Classes Especiais e Incluídos) evidencia a 

existência de 1 aluno na creche, 1 na pré-escola, 20 nos anos iniciais e 2 nos anos finais. 

Diante desses dados de 2009 observa-se que nesse município há muito para ser mudado em 

relação a inclusão. E o primeiro passo é reconhecer que nas salas regulares há muitos alunos 

deficientes que precisam ser identificados e passar a receber acompanhamento de profissional 

habilitado. É preciso ter em mente que incluir não é depositar os alunos com deficiência em 

uma sala regular e quando ficarem velhos na turma especial, como vem acontecendo há 

alguns anos. 

 

 

Considerações Finais   

 

As novas descobertas da ciência possibilitaram avanços significativos em relação às 

pessoas que têm crescimento e desenvolvimento irregular ou anormal. Esse ritmo 

diferenciado, com diferentes fases e períodos, permitiu uma melhor compreensão do que 

deveria ser admitido como desenvolvimento regular, assim como, modo diferenciado de 

ajustes. Por meio da inclusão é possível aproximar as pessoas que antes eram tidas como 

anormais e incapazes. Essa união faz muita diferença não somente na vida do que foi incluído, 

mas também na daquele que aceitou a inclusão do diferente em sua vida.  

Apesar de ser bastante importante se discutir acerca da inclusão, é ao mesmo tempo 

muito difícil desse tema ser abordado. Uma vez que, requer uma alteração de atitude que 

começa a partir do momento que a pessoa reconhece que vive em uma sociedade que têm 

diferenças reais e que precisam ser respeitadas. Cabe a educação ajudar a promover essa 

mudança de comportamento através da informação, que é uma das formas mais simples de se 

combater o preconceito. 

Pode-se afirmar que a inclusão se concretizará quando todas as pessoas deficientes 

tiverem de fato as mesmas oportunidades, seja na educação ou no trabalho, em todos os 

campos em que a sociedade nos permite estar. 
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Com relação ao município analisado através dessa pesquisa-ação5, verificou-se que há 

muito para ser feito. É necessário que comece a existir por parte dos superiores a consciência 

de que a escola é um espaço onde todos devem ter os mesmos direitos. Por sua vez, esse 

entendimento deve ser propagado pela comunidade escolar e assim os alunos deficientes não 

serão mais vistos como “doidos, anormais, diferentes”. A escola precisa ver a diferença não 

como um problema, mas sim como algo importante na construção de experiências.Sendo 

assim, ela será capaz de se tornar um espaço que garanta a alunos, pais, diretores, professores, 

coordenadores e a comunidade como um todo, com ou sem algum tipo de deficiência, a união 

e o crescimento em busca de uma sociedade humanizada, onde o alvo principal seja o ser 

humano. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 (...) a pesquisa-ação envolve sempre um plano de ação, plano esse que se baseia em objetivos, em um processo 
de acompanhamento e controle da ação planejada e no relato concomitante desse processo. (ANDRÉ, Marli 
Eliza D. A. de. Etnografia da Prática Escolar. São Paulo: Papirus, 2008. p.33) 
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