
EDUCAÇÃO E INFNCIA

SER OU NÃO SER; EIS A QUESTÃO: a educação inclusiva como esboço de uma interpretação de vínculo de
parcela na formação do indivíduo.

RESUMO: Este trabalho faz parte de um debate explicito sobre a educação com o objetivo de sintetizar a
crítica dos temas e propostas metodológicas desenvolvidos em teorias de trabalhos conjunto por diversos
autores.Assim, possibilitar pensar com mais profundidade acerca dos aspectos orgânicos esócio culturais
sobredeficiência da pedagogiana áreade educação de pessoas. Visando o processo de integração e de
inclusão do alunado no âmbito escolar de ensino dessa modalidade, na educação dos
deficientes.Entretanto, constatar de constante preocupação com o fazer-se das escolas junto ao Ministério
da Educação no vigor do livro que em estudo de caso, é dado poder de apreciação necessário suma de
relevo em uma rota que se encontra sobre os caminhos confusos e dispersos em emergência das
perspectivas do avanço da tecnologia como entre outros serviços, deestruturaque permeia a sociedade.

Palavras chave: educação, deficiência intelectuais,livro e desenvolvimento cognitivo.

ABSTRACT: This work is part of an explicit debate on education in order to synthesize the critical themes
and methodological approaches developed in theories of work set by several authors. Thus, the possible
thinking more deeply about the organic and socio-cultural aspects of disability pedagogiana area of
education of people. Support the process of integration and inclusion of pupils in the school education of
this kind, in the education of the disabled. However, note the constant preoccupation with the making of
the schools by the Ministry of Education in the force of the book on a case study, is given discretion
needed relief on a short route that is about confused and scattered paths emergency prospects of
advancement in technology and among other services, the structure that permeates society.

Keywords: education, intellectual disability, book and cognitive development.

1. INTRODUÇÃO:

É contextualizado no âmbito de continuidade de pesquisas por diversos autores que para se obter
subsídios de informação a partir de qualquer experiência de sistemas que seja similar em
desenvolvimento, é preciso haver reflexões partindo do pressuposto de que em qualquer forma de
organização das relações humanas, bem como em se tratar de adoção de políticas filosóficas de base
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material social com dimensões fundamentais é preciso o esboçar de estratégias apresentadas aos
princípios de conceitos referentes á administração e ao planejamento. No caso de escolas, ampliar o
potencialcrítico (descrever e explicar o fenômeno do contexto de vida real de formaempírica
contextualizadodentro da própria estratégia, para alcançar o objetivo), Além de pesquisas ação e
elucidação do alunado para essa realidade na obtenção de uma visão crítica, identificar problemas
coletivos, experimentando soluções. Com essas reflexões apresentar elementos que dinamizem um debate
que reforcem a procura de novos caminhos para o repensar da importância do vigor do Livro, o que só
será frutificado mediante um esforço coletivo. Esses novos rumos, acredita-se , tem que partir da
consideração do passado vivido pela valorização, a qual, submetida a uma crítica à base das tecnologias
de informação e comunicação (TICs), resgate de seus elementos substanciais. Essa é uma condição
indispensável à formulação de novas estratégias parauma ação coletiva que deverá apoiar-se em uma
análise rigorosa da realidade, superando

o mero voluntarismo dos agentes pára o indagar-se sobre a legitimidade da valorização do seu próprio
vigor, base para o registro do conhecimento humano.

O desenvolvimento da linguagem está intrinsecamente ligado ao indivíduo como ser social, aos seus
relacionamentos e cooperação com outras pessoas, aos seus sentimentos de segurança e ansiedade, à
totalidade de suas emoções, à sua prosperidade e distanciamento em relação aos outros e à sua
consciência de si e dos outro. A prática à colaboraçãodos setores públicos e populares que instiga o
conhecimento humano em todos os meios de forma de atuar numa linha de modernização do aparato
teórico-prático à instituição sociedade, precisa ser situada a partir das relações de força entre as classes
fundamentais dessa sociedade que será dedicada à reconstrução e explicação de diretrizes analíticas
—teórico metodológico na conformação de uma maneira peculiar de encarar o seu vigor na prática
pedagógica direcionando-a para o ensino inclusivo e os efeitos sobre o comportamento adaptativo dessas
pessoas. A contribuição dePiaget para a pesquisa e reflexões pedagógicas confirma isso. Ao apontar a
solicitação do meio escolar a uma educação que caminha para o futuro, selevanta questões do tipo (
polêmica) em relação ao papel do professor numa escola a ser redimensionada para as exigências do
século XX. Exigências que já se fazem presentes em uma temática implícita no ser ou estar
atendidasobjetivando formar cidadãos plenos. Essadeficiência pode ser considerada como uma das mais
sérias questões, em torno da influência dos determinantes sociais na produção da deficiência
circunstancial.

Nesses Termos, o cognitismo está embasado diretamente na capacitação profissional que direcionará o
professor para uma atuação mais eficaz e eficiente no que diz respeito a inclusão social.É preciso
reformular e reavaliar certos conceitos tradicionais num sentido mais contemporâneo da problemática,
visando um novo modelo que dissemine uma maior interatividade entre as partes envolvidas, com
desenvolvimento de programas educacionais adequados aos profissionais e a cada indivíduo com
deficiência.

As DiretrizesNacionais para Educação Especial na Educação Básica (Brasil, 2001 apud GLAT, 2007,P.31):

Todos alunos em determinado momento de sua vida escolar, podem apresentar
necessidades educacionais , e seus professores , em geral , conhecem diferentes
estratégias para dar respostas a elas. No entanto, existemnecessidades
educacionais que requerem da escola uma série de cursos e apoios de caráter
mais específicos, que proporcionam ao aluno meio para o acesso ao currículo.
Essas são as chamadas necessidades educacionais especiais, (...), trata-se de um
conceito amplo; em vez de focalizar a deficiência de pessoas, enfatiza o ensino e
a escola, bem como as formas e as condições de aprendizagem:em vez de
procurar, no aluno, a origem de um problema, definiu – se pelo tipo de respostas
educativa e de recursos e apoios que a escola deve proporcionar – lhe para que
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obtenha sucesso escolar: por fim, em vez de pressupor que o aluno deva ajustar
– se a padrões de ´´ normalidade ´´ para aprender, apontar para a escola, o
desafio de ajustar – se para atender à diversidade de seus alunos.

Nesse sentido, o conceito de trabalho é longo, constante e necessita da participação de todos do ambiente
para garantir a inclusão. É preciso apaziguar esta amargura, este desconforto e esta insegurança, pois a
inclusão depende dos professores e, vem também testar o potencial dos profissionais, aonde eles podem
chegar, atropelando algumas etapas. É preciso que osprofessores se incluam na deficiência dos
intelectuais; a inclusão, representa, portanto, um grande desafio para as escolas adotando um modelo
com ênfase na aprendizagem e não apenas no ensino. O princípio fundamental da escola inclusiva é o de
que os alunos, sempre que possível, devem aprender juntos independentemente de suas dificuldades ou
diferenças. A idéia é que as escolas devem adequar – se ao social, ao emocional e a lingüística.

Os profissionais comprometidos com a proposta da inclusão devem acreditar no potencial dodesempenho.
Ou seja. Uma pessoa quando abarcada no programa de inclusão não deve ser classificado como ´´ coitado
´´ , deve ser tratado com a visão de garantir acesso e a participação ativa, cobrando normalmente suas
tarefas e deveres em cima das possibilidades de empenho e produtividade. Para este processo seguir
conforme se espera, deve– se refletir acerca da importância do papel do profissional como agente
intercessor na inclusão. Diante destas concepções, permitiro avanço na perspectivado acolhimento e da
diferença propiciando o alargamento nas trocas de conhecimentos e na formação humana. A inclusão é um
fato para entrar no mundo do aprendizado de forma total e incondicional.

2 METODOLOGIA

Esse trabalho de natureza bibliográficadescritiva qualitativa , caracteriza seu modo à educação em
princípios de atividades desenvolvidas a importância crescente de análise sobre desenvolvimento
educacional . Encontra - se em inúmeros estudos tanto em âmbito nacional quanto internacional, de
processo amplo e de debate permanente, com capacidade de suprir suas necessidadese de incrementar o
intercâmbio externo por meio de ações, visando preencher a lacuna existente entre a demanda de pessoal
no desenvolvimento educacional como estratégia prática de atuação, pensando em todos esses conceitos e
novos comportamentos de grupos de indivíduos e das escolas na educação sistematizando –os na prática
para gerar resultados nas áreas de conhecimento priorizadas. Do ponto de vista da´´ intencionalidade ´´
em conjunto com a educação.

2.1 Do ponto de vista da ´´ intencionalidade ´´ fazem parte dos chamados países em desenvolvimento –
até o fim da guerra fria também designados países de terceiro mundo – os que, apesar de deficiências, as
características como a dependência externa, o atraso científico – tecnológico ( comportamento aos dos
países desenvolvidos ), os índices proporcionalmente baixos de formação técnico – educacional, os
consideráveis índices de analfabetismo, a grande desigualdade sócio interna, entre outros são encontrados
em uma série deles, podendo, assim, ser abordados em grupos.

Em conjunto do ponto de vista educacional, por exemplo, estes países, apesar de avanços assimiláveis,
temas suas taxas de alfabetização ainda, sobretudo se comparadas as dos países mais desenvolvidos.
Conforme a UNESCO , estas baixaram os seus índices de analfabetismo de 73,2 % , em 1970, para 49,
3% em 2.000, contra a redução de 5, 9% para 1, 1% no mesmo período, para o conjunto de países
desenvolvidos. Do ponto de vista econômico, alguns autores como Cassiolato( 1999), Wallerrstein (1998)
e Milton Santos ( 2000) fazem referência, de forma exemplar, à sua situação em relação ao comércio
mundial Y. Berlhelot( 1994 ) , citado por Wilton Santos ( 2.ooo p 41), aponta para o declínio, na
participação destes países, de 2,3%, em 1960, para 0, 3% nos dias de hoje, sendo, por isso, considerados
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a margem. Por seu turno, vários outros autores – a exemplo de Schmilz( 1998 ) ao explorar as
experiências internacionais na adoção das tecnologias – não deixam de fazer menção ao estado de
carência em que estão mergulhados estes países, em especial no que tange ao acesso às tecnologias e a
informação, dificultando ainda mais o seu processo de desenvolvimento.

PARA MARTINS (2000),o ensino superior no Brasil passou por um por um acentuado crescimento
quantitativo nas últimas três décadas, caracterizado pelo aumento de número de instituições, de
matrículas, de cursos , de funções docente, o sistema brasileiro é caracterizado por uma multiplicidade de
tipos de estabelecimentos acadêmicos, com formatos instituições, vocações e práticas acadêmicas
bastante diferenciadas (Ibidem. P. 41 .)

Sobre esses aspectos e de uma forma geral, vale citar que são apontados como obstáculos ao
desenvolvimento desses países – de acordo com diversos autores, sobre tudo os que abordam a questão
sob o prisma econômico e para osquais devem ser considerados os fatores capital e trabalho. – a baixa
capacidade produtiva, o baixo volume de capital ( equipamentos, indústria, etc.) ; a população ativa
relativamente reduzida , grande parte no setor informal, entre outros.

MANTOAN ( 2004), descreve o re-exame nos conceitos de deficiência , incapacidade e inadaptação, em
que esta última é resultante da interação entre os hábitos de vida da pessoa e os obstáculos colocados
pelo meio, provocando uma reversão na maneira de se interpretar o papel da escola, no processo das
deficiênciase incapacidades, notadamente no que diz despeito aos obstáculos de ordem cognitiva.Essas
experiências segundo a autora confere para desenvolver-se em habilidades intelectuais alternativas e a
mediação para estimular o subfuncionamento em suas correspondências(memória, planificação,
generalização, discriminações e outras funções), no meio escolar. Estes acontecimentos estão inseridos
em um meio escolar livre de imposições e de tensões sociais. Diante dos avanços conceituais (...),as
contribuições da psicologia e epistemologia genética de Jean Piaget,quebraraminúmeras barreiras
discriminadoras para se compreender as reais condições de educabilidade entre outros. Com efeito,
segundo a concepção Piagetiana, essas pessoas , seres normais entre outros, cuja inteligência pode
alcançar os níveis mais elevados das formas de raciocinar, a pessoa humana passa pelas mesmas etapas
de evolução mental, realizando processos similares de construção das referidas estruturas. Entretanto, os
desafios encontrados na implementação dos programas especiais de educação,hoje, incluem não somente
a expansão dos serviços, mas também a qualidade dos serviços, oferecidos também aos indivíduos
portadores de deficiência.

Em 1993 após apresentar uma Política Nacional de Educação Especial ( PNEE), em processo de
implementação discutida com representantes do governo, bem como com representantes de organizações
não-governamentais (ONGs), que representam as pessoas com deficiência e suas famílias. Sua política de
desenvolvimento é a valorização e o respeito às diferenças das pessoas, a individualização dos serviços e a
integração social e educacional dos indivíduos com deficiência. Suas diretrizes propõem ações conjuntas
entre os vários autores tais como educação, saúde, previdência social e trabalho, com o objetivo de criar
programas de diagnóstico, reabilitação, provisão de serviços educacionais e o treinamento em local de
trabalho para os profissionais, incluindo os próprios deficientes. Como a área de recursos humanos é
peculiar a idéia conjunta para estabelecer programas com universidades e produzir programas de
treinamento de professores, utilizando metodologias tradicionais ou alternativas tais como aprendizado à
distância, ao nível de aprendizado individual, propõe-se o uso de tecnologias educacionais para facilitar o
diagnóstico de capacidade cognitiva, eo desenvolvimento de programas educacionais adequados aos
profissionais e a cada indivíduo com deficiência.

KLEIMAN, ( 2011) apresenta uma pesquisa bibliográfica sobre o ensino de língua materna. Aponta o livro
sem mudanças teóricas, apenas com algumas correções , que tem a ver primeiro com a história -- a
história da pesquisa sobre a leitura no Brasil, a história dessa obra – e segundo, com a relevância da
abordagem cognitiva da leitura para formação do professor.
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A obra objetivou – se oferecer subsídios aos interessados na leitura e na formação de leitores. Pois o
desvendamento do processo só é possível quando há planejamento de medidas de ensino adequado, de
base informada e fundamentada, acionando o conhecimento em forma de texto e direcionando os
processos a ele.

A autora estrutura sua pesquisa num livro chamado Fenomenologia e Estruturalismo e classifica o
conhecimento lingüístico a desempenhar o papel central nesse processo. Para ela, atividade pela qual as
palavras unidas discretas e distintas são agrupadas em unidades ou fatias maiores, também significativas
chamadas constituintes da frase.Justifica que na medida em que as palavras são percebidas , a mente está
ativa, ocupada em construir significados e um dos primeiros passos nessa atividade é o agrupamento em
frases ( segmentação ou fatiamento ) com base no conhecimento gramatical de constituintes, o tipo de
conhecimento que determina o artigo e precede o nome se combina com o adjetivo (ART +N + ADJ o
homem alto) , assim sucessivamente. O conhecimento lingüístico, componente do chamado conhecimento
prévio, sem o qual a compreensão não é possível Kleiman apud Bonni, 2011. Uma estrutura organizada
em componentes ligados entre si por diversas relações lógicas: premissa e conclusão, problema e solução,
evidenciam causa e efeito, analogia, compreensão, definição e exemplos. Além de ser resultado de uma
acurada pesquisa, o livro elenca uma estrutura expositiva em que os textos também podem ser
classificados levando – se em consideração o caráter da intenção entre autor e leitor. O autor se propõe a
fazer algo e quando essa intenção está materialmente no texto, através de marcas formais, o leitor se
dispõe a escuta – o momentaneamente para depois aceitar, julgar, ou rejeitar. Sob o ponto de vista da
intenção, no dizer da própria autora pode – se também distinguir os discursos narrativos, descritivos,
argumentativos. Ainda que pese mais a carga informacional, o autor tenciona apresentar uma atitude,
avaliação, uma sensação específica a fim de que o leitor possa recriar, no discurso do conhecimento:
lingüístico e textual em que fazem parte do conhecimento prévio, utilizados na leitura.

3. CONCLUSÃO:

A educação de pessoas com deficiência intelectuais é defrontada com situações e questões relativas aos
processos de aprendizagem e de ensino que revelam o conservadorismo institucional e o despreparo dos
professores paraos enfrentar. Segundo Mantoan (2004), benefícios que se busca para essas
pessoas,incluindo -as nas escolas regulares, constituem um forte apelo para que o ensino de transformar
com mudanças na preparação de professores para oportunizar educação básica a todos alunos, quebrando
barreiras e limitações de toda ordem que geram segregacionismo (política de segregação social),
ocorrendo como nacionalidade. Para ela, projetos em desenvolvimento com vistas a efetivar a inclusão
escolar de pessoas, propõem mudanças nas práticas pedagógicas usuais, fundamentadas nas
investigações que focalizam os mecanismos funcionais da inteligência e as estratégias de aprendiz frente a
situação de resolução de problemas. A autora elenca as pesquisas feita em 1987 e 1991 em novas
perspectivas depesquisa pedagógica a qual é complementada o que se constata ao verificar a influência da
solicitação do meio escolar na estrutura do conhecimento com deficiência, acredita ser subsidiadas por
esses novos conhecimentos pode se esclarecer melhor as propostas de inclusão que se tem implantado
desde 1991, na contribuição de superação de algum problema, dificuldades e insuficiências da escola
fundamental, sem cair nos extremos da massificação ou das especializações do ensino. As conclusões
desse experimento deram origem a uma proposta que foi elaborada em 1986, sob a denominação de
PROEDEM ´´ Programa de Educação Escolar do Deficiente Mental ´´ , que desde então tem sido adotada
por inúmeras escolas públicas e privadas, ( para pessoas com deficiência mental que convergem,
modernadamente, para a integração das pessoas com deficiência nas diversas modalidades das atividades
humanas. Organizações internacionais dedicadas a diversas pessoas e lideradas pela UNESCO, tem
sensibilizado as nações, os estudiosos da infância e do conhecimento e ensejado inúmeras propostas e
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inovações educacionais, as estratégias gerais e outras específicas, para estimular o desenvolvimento da
consciência metacogonitiva, isto é, o conhecimento pela pessoa do funcionamento de seu pensamento e a
utilização deste conhecimento para controlar seus processos mentais.

O modelo de Feverstrin reagrupou 25 funções cognitivas, retiradas da observação clínica, em três fases do
processo de resolução de problemas; o imput( observação ), a elaboração ( resolução), e o output (
resposta). Tais funções, entretanto não podem se desenvolver a não ser por intercâmbio de ummediador
... Pois, professores ou outras pessoas significativas ( consciência cognitiva), podendo, pois, afirmar, que é
possível melhorar o desempenho intelectual de um indivíduo com deficiência mental, por este trabalho ou
outros trabalhos similares.

Todas as intervenções sugeridas por esses métodos e técnicas de funcionamento cognitivosegundo
Feverstrin de acordo com Kleiman (2011) oferece subsídios aos interessados na leitura e na formação do
leitor, onde o desvendamento do processo torna possível o planejamento de medidas de ensino adequado,
de base informada, bem fundamentada, acionando o conhecimento e direcionando os processos a ele,
assim como aspectos cognitivos de leitura ( texto e leitor), representam diferentes meios, cujo objetivo
comum é levar as pessoas com deficiência intelectual a desenvolver e a utilizar espontaneamente suas
estratégias cognitivas, fazendo – as chegar a um nível de consciência cada vez mais avançado de suas
habilidades mentais, trabalhando os aspectos motivaciunal e evitar os bloqueios para se chegar aos
resultados almejados.O exercício dessa modalidade, na escola, difere do que se prescreve para
atendimentos clínicos, pois, o treino das funções cognitivas deficitárias não tem em si mesmo, nas salas
de aula, são alternativas de uma prática de ensino em que a curiosidade, o interesse, a significação do
objeto de conhecimento mobilizam o sujeito a pensar, a descobrir, a criar, para alcançar seus objetivos. O
desenvolvimento de habilidades intelectuais alternativas e a mediação para estimular o subfuncionamento
mental de relações implicativas e nas correspondências, memória, planificação, generalização,
discriminações, e outras funções), no meio escolar, acontecem quando os alunos estão inseridos em um
meio escolar livre de imposições e de tensões sociais, afetivas e intelectuais que propicia o equilíbrio entre
os aspectos afetivo e intelectivo das aprendizagens, mantendo a motivação, a curiosidade a concentração
necessária à sustentação do sujeito, na busca da solução do problema em que a afetividade dita os fins, os
objetivos a que o aluno persegue, em sua atividade adaptativa e a inteligência dita os meios para alcançar
os fins desejados. Já englobado a energia quemantém o aluno motivado e atento, depende do significado
da resposta que procura. No caso do sujeito com deficiência mental, a atualização do potencial intelectual,
as autoregulaçõesmentais e os processos metacognitivos ocorrem com mais freqüência e facilidade,
quando o ambiente acadêmico é cooperativo, rico em estímulos físicos e sociais e eles podem se
comportar ativamente, ao construiremseus conhecimentos. É preciso aprender mais para inovar na
educação dos deficientes intelectuais, com observações de que em nada diminuem o vigor do livro. O
exaustivo trabalho de pesquisa que se pode observar e a constante preocupação com o fazer- se das
escolas junto ao Ministério da Educação, quer pelo ofício do pesquisador, quer pela necessidade de se
compreender a realidade brasileira.
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