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RESUMO

Este artigo resulta de uma observação de duas práticas pedagógicas numa sala de aula do 1º Ano do
Ensino Médio de uma escola pública da Rede Estadual de Alagoas localizada no município de
Tanque d’Arca, agreste alagoano. Partindo de uma abordagem descritiva buscamos acompanhar um
período do processo de inclusão de um aluno portador do Transtorno de Personalidade Borderline
(TPB) enquanto instrumento de análise e reflexão em consonância com atitudes e metodologias que
venham contribuir no processo de ensino e aprendizagem a partir de mudanças pertinentes ao
currículo escolar. Diante disso, recorremos a narrativa da professora de Língua Portuguesa e da
equipe diretiva por meio de entrevistas e observações das aulas no sentido de melhor entender este
percurso.

Palavras-chave: Educação. Inclusão. Aprendizagem. Personalidade. Transtorno.

RESUMEN:

Este artículo es el resultado de una observación de dos prácticas pedagógicas en un aula de primer
año de secundaria de una escuela pública de la Red Estatal de Alagoas localizada en la ciudad de
Tanque d´Arca, Alagoas. Saliendo de un enfoque descriptivo, buscamos seguir un período del
proceso de inclusión de un estudiante con Transtorno Límite de la Personalidad (TPB) como
instrumento de análisis y reflexión en línea con actitudes y metodologías que pueden contribuir al
proceso de enseñanza y aprendizaje a partir de los cambios pertinentes al currículum escolar. Por lo
tanto, utilizamos la narrativa del profesor de lengua portuguesa y el equipo de gestión para
comprender mejor este camino.

ABSTRACT:

This article is the result of an observation of two pedagogical practices in a first year high school
classroom in a school of the Alagoas Public Teaching located in the city of Tanque d´Arca, Alagoas.
Starting from a descriptive approach we seek to follow a period of the process of inclusion of a
student with Borderline Personality Disorder (TPB) as an instrument of analysis and reflection in line
with attitudes and methodologies that may contribute to the teaching and learning process from
changes relevant to the school curriculum. Therefore, we used the narrative of the Portuguese
language teacher and the Management Team in order to better understand this course.

Keywords: Education. Inclusion. Learning. Personality. Disorder.
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1. INTRODUÇÃO

Partindo de uma perspectiva democrática, a escola deve articular-se para oferecer um ensino básico
com atendimento educacional especializado o que implica num grande desafio quando se pensa num
processo de inclusão que de fato atenda as demandas e as necessidades dos alunos especiais nas
diferentes etapas e níveis da educação. Sabemos que esse papel não compete unicamente a escola e
seus professores mas de todo um sistema em implementar políticas públicas coerentes com as
necessidades de cada contexto.

Neste sentido, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, ressalta a Resolução nº 4 de
2 de outubro de 2009, p. 302, art 3º defendendo que: “A Educação Especial se realiza em todos os
níveis, etapas e modalidades de ensino, tendo o AEE como parte integrante do processo
educacional”.

Diante do exposto, nos basearemos numa bibliografia de inclusão que considera o contexto legal
enquanto aspecto de suporte no processo de mudanças de atitudes no tocante a reflexão e a inclusão
dos alunos com necessidades educativas especiais aqui contextualizado.

Este artigo traz em seu bojo uma observação de duas aulas no 1º Ano do Ensino Médio da
(E.E.R.C.F.)[1] localizada da zona urbana do município de Tanque d’Arca, Estado de Alagoas. As
aulas observadas foram ministradas pela professora (R.J.S.), o aluno especial é (F. M.),
diagnosticado como portador de transtorno de personalidade borderline (TPB).

O objetivo deste trabalho é observar como se constitue na prática o comportamento oscilante do
aluno com transtorno de personalidade borderline (TPB) e a relação da escola com este indivíduo na
promoção de práticas inclusivas.

A priori, com o intuito de situar e direcionar esta discursão por entender que não há como negar a
complexidade da temática, afirmamos que torna-se relevante ressaltar o conceito de personalidade
abordado por SILVA, 2013, p.15.

De forma bem abrangente, a personalidade é um conjunto de padrões de
pensamentos, sentimentos e comportamentos que uma pessoa apresenta ao
longo de sua existência. Ela é o resultado da interação dinâmica daquilo que
herdamos geneticamente de nossos pais (temperamento) com as experiências
que adquirimos durante toda a vida (caráter). A carga genética é fundamental
para a constituição de nossa personalidade, mas as nossas vivências
interpessoais e o ambiente em que estamos inseridos também interferem na
construção da pessoa que nos tornamos dia após dia. Somos a nossa
personalidade e é assim que nos apresentamos ao mundo. Ela é o nosso
cartão de visitas; a maneira pela qual cada um de nós consegue sentir o
mundo ao redor e a si mesmo. É a nossa individualidade, o que nos distingue
do outro.

Por ser a personalidade um fator tão complexo, tão abstrato e tão particular de cada um, entendemos
que tanto para o indivíduo que denota uma “personalidade atípica” do seu grupo de convivência
quanto para aqueles que convivem com esse indivíduo de “personalidade e comportamento atípico”
pode gerar uma convivência conflituosa natural de uma longa caminhada que o ser borderline vai
percorrer durante toda sua vida. Continuando com SILVA, 2013, p.16. Destacamos que:

Cada indivíduo pode experimentar sentimentos, pensamentos e
comportamentos que nem sequer imaginamos. Somos únicos entre bilhões de
outros seres humanos. Esta é a complexidade da mente e da personalidade
humana, infinitamente sedutora e, ao mesmo tempo, desafiadora. É preciso
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entender como as pessoas funcionam para que as relações interpessoais
possam ser harmoniosas e transcendentes. Diante do exposto, é possível
perceber que classificar personalidades humanas não é uma tarefa tão simples
assim. No entanto, isso é algo absolutamente necessário para que nosso
entendimento da natureza humana possa avançar. Somente dessa maneira,
por meio do conhecimento, seremos capazes de aliviar dores, angústias,
incertezas, sofrimentos e injustiças que norteiam a nossa existência. Nenhum
homem é uma ilha, somos seres sociais. Existir é, portanto, navegar em águas
desconhecidas, que somos nós mesmos e nossos semelhantes. Viver, sem
dúvida, é navegar no mar das personalidades.

Continuando com os pressupostos de Carneiro (2004, p. 66) verificamos que o termo borderline
significa “limítrofe”, e está associado a um grave transtorno mental com conduta oscilante de lucidez
e insanidade interferindo na regulação do afeto, na internalização da autoimagem e no processo das
relações interpessoais. O transtorno de personalidade borderline pode ser revelado a partir de
diferentes facetas e nuances caracterizado por um alto teor de excesso em tudo que fala e faz, tendo o
exagero como uma marca registrada desencadeada a partir de uma miscigenação de sintomas
relacionados aos limites que podem refletir de modo “desorganizado” no processo psicodinâmico dos
indivíduos deste grupo. Assim sendo, ainda de acordo com os pressupostos de Silva (2013, p.1),
ilustramos:

Toda pessoa border vive no limite de uma hemorragia emocional; vez por
outra sangra a alma e, não raro, o próprio corpo. Não é por outra razão que a
afetividade compõe um dos seus sintomas centrais e o mais difícil de ser
estruturado.

Neste contexto de observação, o aluno supracitado apresenta a maioria dessas características no seu
cotidiano escolar e com base nestes argumentos, destacamos que esta breve abordagem conceitual a
respeito do transtorno de personalidade borderline (TPB) pode ser utilizada para situar o leitor a
respeito do transtorno abordado sem nenhuma intenção de enveredar pelo âmbito da psicologia ou
psiquiatria entretanto, nos valemos destas por reconhecer que as duas ciências aqui mencionadas são
naturalmente entendidas como valiosíssimas ferramentas e objetos de apoio na parceria do fazer
pedagógico ou psicopedagógico, numa tentativa de ajuda para melhor entender características para
assim nortear práticas docentes efetivamente mais inclusivas.

2. A sala de aula: contexto do sujeito com transtorno de personalidade borderline

O sujeito da nossa observação é um rapaz de 17 anos de idade (F.M), classe média, morador da zona
rural do município supracitado, membro de uma família que se faz presenta na escola, ciente do seu
papel no processo de inclusão deste. O mesmo é aluno do 1º Ano do Ensino Médio, se diz gótico,
gosta de desenhar (principalmente sobre temas fúnebres como por exemplo cemitérios), usar roupas
pretas além de nutrir uma grande admiração por Pabllo Vittar.

De acordo com a narrativa da professora o estudante apresenta um comportamento de instabilidade
acentuada e oscilante, alternadas por momentos de calmaria, e por momentos de muita indisposição,
sonolência, desabafos e angústias. Sujeito de muitas queixas a respeito dos pais adotivos (“não gosto
do meu pai, ele é muito chato!”, “minha mãe não gosta de mim!”) e biológicos (“minha mãe me
trancava num quarto escuro, lembro que tinha muito medo, era horrível!”). Outro fator angustiante
para ele diz respeito a não aceitação do seu corpo masculino além de condutas autodestrutivas como
multilações constantes. Entretanto, no que diz respeito aos momentos de estabilidade, o aluno
investigado apresenta um comportamento dócil porém, pouco interativo nas suas atividades
escolares, a socialização com os colegas de classe e com todos os personagens da comunidade
escolar pode ser considerada bastante amistosa.

No entanto, a professora narrou que no início do ano alguns colegas tratavam (F. M) com
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preconceito e xingamentos em razão da sua opção sexual. Diante do fato, a professora aproveitou
uma falta do aluno para fazer uma reunião com os demais alunos. Organizou as cadeiras em círculo,
pediu ajuda, tentou sensibilizá-los mostrando o que o transtorno de personalidade borderline pode
causar na vida de uma pessoa e que todos os seres humanos estão propensos a desenvolver qualquer
tipo de transtornos ou dificuldades.

Primeiramente, é de fundamental importância de quem oferece a educação a
este ser deverá ter uma filosofia de responsabilidade, examinando-o
brevemente para ver a extensão do interesse por ele e dele para com a
educação, ter um conceito democrático respeitando a noção proporcional de
igualdades de oportunidades a cada um, independente de qualquer razão. É
direito fundamental de todos esses indivíduos especiais e bem assegurados, a
educação. (ALVES, 2005, p. 49).

Vivemos numa sociedade plural que deve organizar-se de maneira harmônica, acolhendo a todos
independente de suas destrezas, limitações ou dificuldades de qualquer natureza.

Não sabemos o dia de amanhã, como serão os filhos que teremos e as
surpresas que a vida pode nos trazer. Enquanto humanos temos a obrigação
de acolher nossos semelhantes. Não queremos dizer com isso que devemos
passar a mão na cabeça do (F.M), ele deve cumprir normas e regras como os
demais alunos mas o que não podemos aceitar é que ele ou qualquer outra
pessoa seja tratada com preconceito ou discriminação, pois como estamos
cansados de saber: bullying é crime! (Fala da professora R.J.S).

Por essa e por outras razões intrínsecas, a escola em consonância com o Conselho Escolar (CE) tem
se preocupado com aprendizagem e interação do aluno, tem parado para ouvi-lo, conversado com os
pais e equipe multidisciplinar e tem tentado inseri-lo em diversos projetos escolares. Um exemplo
disso foi inseri-lo no Projeto Namoro sem Violência onde a escola sugeriu que o aluno produzisse
um painel com desenhos que ilustrassem o tema articulado com a Lei Maria da Penha em razão deste
desempenhar grande habilidade artística e expressar sentimentos diversos por meio do desenho. O
viés da arte tem sido um aspecto importante de análise da conduta do aluno e uma forma dele
externalizar seus sentimentos. Seu portfólio de desenhos denotam nitidamente seus conflitos
internos, como dor, tristeza, momentos de solidão, apatia e infelizmente, desejo de morte.

1. O locos da observação: descrevendo o que vimos e ouvimos
Aula 01

06 de maio de 2019

Público Alvo: alunos do 1º ano do Ensino Médio

Duração: 1h40

Atividades desenvolvidas: Expressão oral e escrita: leitura e interpretação de texto.

Gênero trabalhado: Documentário.

Componente curricular: Língua Portuguesa.

Conteúdo trabalhado: O que é esse tal de documentário?

Recursos: computador, pincel atômico para quadro branco, quadro branco, canetas, caderno e texto
xerocado.
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7h30- Professora entra sala: Bom dia pessoal!

Estudantes: Bom dia!

Professora: Gente hoje vamos falar sobre a Olimpíada de Língua Portuguesa. Essa Olimpíada
vocês já conhecem pois é trabalhada todos os anos nas escolas públicas de todo Brasil e
participam alunos do Ensino Fundamental e Médio. Cada Modalidade de ensino trabalha um
gênero distinto e o 1º e 2º Ano do Ensino Médio vão trabalhar com o gênero documentário.

O tema geral da Olimpíada que faz parte do Programa Escrevendo o futuro é: “O lugar onde
vivo”. E o tema geral do 1º e 2º Ano do Ensino Médio é: Olhar em movimento: cenas de tantos
lugares.

Professora: Dirige-se ao aluno (F.M): Tá tudo bem?

F.M.: levanta a cabeça e responde: não professora, não dormi à noite, estou com muita dor de
cabeça.

Professora: Vá ao banheiro, lave o rosto e tente participar da aula!

F.M.: Não consigo professora!

Professora: Tudo bem, conversaremos no intervalo.

Professora: bom pessoal, entendendo um pouco a respeito do gênero documentário, vou
colocar aqui no quadro o objetivo da Olimpíada de Língua Portuguesa e também o período das
oficinas. Escrevam no caderno, é importante!

Objetivo da Olimpíada: Estreitar vínculos com a comunidade, aprofundando e valorizando o
conhecimento concernente a cultura da realidade local, contribuindo para a reflexão do
indivíduo enquanto agente do seu próprio contexto.

Período das oficinas: 02 de maio a 02 de agosto de 2019.

Professora: Agora pessoal, vou entregar este texto sobre o que é esse tal documentário, vamos
fazer uma leitura compartilhada e vamos discutindo os aspectos relevantes e também as
dúvidas sobre esse gênero. F.M. gostaria de iniciar a leitura do texto?

F.M.: Não professora, não tenho condição, estou com muito sono!

Professora: Ok! Quem gostaria de Ler?

A.V.: Eu leio Professora.

Professora: Muito bem! A (A. V.) ler um parágrafo e outro colega continua ok?

Estudantes: Ok Professora!

Professora: Pessoal, o gênero documentário é pertinente para vocês trabalharem pois vocês se
identificam com as ferramentas tecnológicas e poderão fazer um documentário muito bom a
respeito do lugar onde vivemos.

J. R.: Professora qual será o tema específico do nosso documentário?

Professora: Boa pergunta J.R.! Que tema vocês sugerem?
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Estudantes: A trilha do cajá.

Professora: Muito bem, excelente ideia! A trilha do cajá é um evento que faz parte do nosso
calendário cultural, envolvendo pessoas do município, da região e até de outros estados.
Vamos refletir, amadurecer a ideia e criar um título a partir do evento da trilha. Na próxima
aula, todos devem trazer ideias por escrito e também devem assistir em casa o documentário:
Pescaria de merda que tem menos de nove minutos de duração. Assistam para terem inspiração
para produzir o nosso documentário.

Professora: Bom pessoal, por hoje é só. Tenham um bom dia!

A aula termina.

1. Discutir é preciso I
Observando a aula torna-se fácil compreender como é complexa a tarefa da escola em lidar
especificamente com o aluno portador de transtorno de personalidade borderline (TPB). Nesta aula o
aluno F.M. parecia estar em outra galáxia, parecia que o mesmo estava em outro mundo,
demonstrava muito cansaço e estava muito sonolento.

A professora relatou que o aluno supracitado tem laudo de transtorno de personalidade borderline
(TPB) e é acompanhado por uma psicóloga e por uma psiquiatra e toma medicamentos controlados.
A mesma também relatou que o aluno em questão tem seus momentos de normalidade, não
demonstra comportamento agressivo e as vezes interage normalmente com os outros colegas no
entanto, há momentos de muitas queixas afirmando que não tem mais vontade de viver, que seus pais
não lhe entende, que ele não se aceita com um corpo masculino e que as mutilações lhe trazem a
sensação de alívio. A docente também enfatizou a importância das adaptações necessárias no
planejamento das aulas, incluindo recursos adaptados no currículo com o objetivo de adequar a
prática pedagógica às necessidades específicas do aluno incluído para que de fato as atividades
desenvolvidas possam mobilizar os saberes, as habilidades e as interações entre os diferentes alunos
da turma e de toda a escola numa proposta de inserir todos numa perspectiva interdisciplinar de
inclusão e acolhimento.

Tudo muito novo para mim mas estou lendo muito sobre o transtorno de
personalidade borderline (TPB) e inclusão na tentativa de conhecer um pouco
sobre o transtorno em questão para poder melhor incluir o aluno e valorizar
suas habilidades e competências. Orientei que o aluno fizesse um portfólio
dos seus desenhos e o tenho motivado a continuar. Estamos pensando em
palestras e formação de grupos de estudos sobre o transtorno mencionado
porque precisamos conhecer para melhorar nossa atuação. Enfrentamos
muitos desafios, não temos psicólogo na escola, muitos problemas com falta
de recursos tecnológicos e a escassez do tempo para atender toda demanda
concernente as dificuldades vivenciadas na escola pública. (R.J.S, professora
observada).

Diante da observação, pode-se afirmar que a professora demonstra interesse em incluir o aluno no
processo de aprendizagem fazendo diversas tentativas muitas vezes inúteis mas sempre com o
objetivo de fazer uma intervenção didática adequada ao contexto. De acordo com ALVES, (2005,
p.59) o professor “tem que conhecer ou procurar se aprofundar na vida pessoal, no ambiente familiar
destes indivíduos para que possa planejar as tarefas de ensinar, com mais profundidade e atenção, só
assim irá ocorrer a transformação, por menor que seja”.

Aula 02

09 de maio de 2019

02/04/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/transtorno_de_personalidade_borderline_uma_experiencia_em_sala.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.7-13,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



Público Alvo: alunos do 1º ano do Ensino Médio

Duração: 1h40

Atividades desenvolvidas: Exposição oral e escrita com uso de PowerPoint sobre estilos de
documentários.

Gênero trabalhado: Documentário.

Componente curricular: Língua Portuguesa.

Conteúdo trabalhado: Estilos de documentário.

Recursos: computador, data show, pincel atômico para quadro branco, quadro branco, canetas,
caderno, extensão, pen drive.

7h30- Professora entra sala: Bom dia pessoal!

Estudantes: Bom dia!

Professora: Pessoal, hoje vamos continuar falando sobre a Olimpíada de Língua
Portuguesa. Lembrando que o tema geral da Olimpíada que faz parte do Programa
Escrevendo o futuro é: “O lugar Onde vivo”. E o tema do 1º e 2º Ano é: Olhar em
movimento: cenas de tantos lugares. Assistiram o documentário que indiquei?

L.F.: Eu não assisti, não tenho internet.

R.J.: Eu não pude assistir, minha avó adoeceu e fui pra casa dela com minha mãe.

A.L.: Eu não assisti porque tive que fazer o trabalho de química.

Professora: Tudo bem pessoal, então na próxima aula vamos assistir o documentário
aqui na sala de aula.

F.M. entra na sala.

F.M.: Bom dia professora!

Professora: Bom dia!

F.M.: A senhora não notou nada diferente em mim?

Professora: Está sem cabelos!

F.M.: Raspei por sugestão da A.V.

Professora: Ok, você continua bonito! Agora vamos estudar.

F.M. : Certo professora!

Professora: Gente eu trouxe aqui uma caixinha para vocês colocarem as sugestões dos
títulos para o nosso documentário, na próxima aula vamos socializar os títulos e construir
um único título a partir das sugestões e também vamos assistir o documentário Pescaria
de Merda.
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Estudantes: A maioria dos alunos colocou na caixinha os títulos do trabalho solicitado
pela professora na aula anterior.

Professora: Não trouxe sua sugestão F. M?

F. M: Não professora, trago na próxima aula.

Professora: Vou aguardar!

Professora: Bom pessoal, agora vamos estudar os principais estilos de documentários.
Trouxe um PowerPoint baseado nos estudos de Bill Nichols que vai nos ajudar nesse
processo. De acordo com a abordagem de Nichols os principais tipos de documentários
podem ser: poético, expositivo, participativo, reflexivo e performático. Vamos prestar
atenção em cada um deles e depois vamos decidir qual o melhor estilo de documentário
se adequa a nossa realidade.

F.M.: Professora eu acho que o nosso documentário pode ser expositivo.

Professora: por qual razão?

F.M.: Por que tem narrador, eu posso ser o narrador.

Professora: acho legal mas precisamos decidir democraticamente ouvindo a opinião de
todos.

Estudantes: Muito bem professora!

Professora: Bom pessoal a aula acabou, reflitam sobre os principais tipos de
documentários e quem puder assista um documentário sobre qualquer assunto de
interesse pessoal para ir se familiarizando com este gênero. Tenham um bom dia!

A aula termina.

Estudantes:Tchau professora!

2.3. Comentar é preciso II

Diante do exposto, torna-se nítido a mudança de humor do aluno (F.M.). Nesta aula o aluno chegou
sem cabelos e com duas marcas de mutilação no pulso esquerdo. Parecia aliviado, estava sorridente e
tranquilo. Participou de algumas discursões normalmente e interagia com os colegas em todo tempo
da aula.

A professora manteve uma postura normal, solicitando a participação do aluno mencionado bem
como dos demais colegas da classe. Neste sentido, o professor deve [...] “ser responsável para
garantir ao indivíduo o direito à educação, não se preocupando apenas na transmissão de
conhecimentos, mas também o afeto, o calor humano e oferecer uma escola e ensino de qualidade”.
(ALVES, 2005, p.59).

Assim sendo, observou-se um acolhimento muito positivo da turma e da escola para com o (F.M) nos
levando a acreditar que além do apoio da família, da medicação que na perspectiva de Souza (2005)
vale ressaltar que: “qualquer tratamento psicoterápico, a prioridade é sempre o paciente, buscando
minimizar os efeitos colaterais dos fármacos, maximizar a adesão e conservá-lo estável, sem recaídas
e recorrências”. Por essa razão, acredita-se que o vínculo positivo que o mesmo recebe na escola tem
o ajudado a encontrar momentos de “normalidade” em meio aos conflitos internos que o mesmo vive
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e que talvez o acompanhará ao longo de toda sua vida.

Diante de tal princípio reforçamos que o ambiente escolar deve ser planejado e estruturado, “[...].
Para que haja esse planejamento e estruturação adequada se faz necessária a ampliação do raio de
abrangência da reflexão pedagógica”. (ALVES, 2005, P.39).

3. À guisa da conclusão

Sabendo-se que a escola tem um longo caminho pela frente e que os professores vivem momentos
estressantes por lidar com questões de grandes complexidade e instabilidade sem perder o rumo do
processo ensino e aprendizagem dentro de um contexto de inclusão, “é importante se interessar e
conhecer os procedimentos pedagógicos atuais para avaliar as mudanças necessárias de métodos e
dos recursos específicos”. (ALVES, 2005, p.59).

Observou-se o interesse da escola de manter uma interação com a família do aluno em questão e
estudar mais sobre o problema para melhor lidar com o aluno dentro de uma proposta de inclusão
sem perder de vista as finalidades do ensino médio conforme estabelecidas no art. 35 da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 20 de dezembro de 1996:

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a
novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do
pensamento crítico;

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.

Dentro desta concepção abrangente do compromisso da escola com a formação integral e dinâmica
do indivíduo e de acordo com os pressupostos estabelecidos pela Educação Especial em consonância
com a realidade observada, reconhecemos que necessita-se cada vez mais de um ambiente escolar
voltado para fortalecer os vínculos afetivos bem como inserir o aluno em todos os contextos de
aprendizagem significativa, partindo de um trabalho interdisciplinar, valorizando e ampliando suas
competências e habilidades enquanto ferramentas de sublimação e minimização das angústias no
sentido de ajudar o aluno no equilíbrio de mudanças emocionais que se faz mister neste e em todos
os níveis de ensino.

Quanto a avaliação da aprendizagem do aluno com necessidades específicas é realizada avaliação de
maneira processual, valorizando e respeitando os aspectos psico-sociais em consonância com as
dificuldades e habilidades observadas no cotidiano escolar ou seja parte-se do pressuposto da
avaliação qualitativa.

Os profissionais da psicologia asseguram que não se deve ver o portador de
necessidades especiais somente pelas suas dificuldades, suas defasagens, suas
deficiências. Ele é um ser que pensa e, acima de tudo sente. Valorizar os seus
sentimentos, desejos, sonhos, ambições é que se torna a valorização do ser
por completo, iniciando desta forma a possibilidade de sua inclusão.
(ALVES, 2005, P. 33).

02/04/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/transtorno_de_personalidade_borderline_uma_experiencia_em_sala.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.10-13,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



Neste contexto, a tese de ALVES aqui mencionada, serve de embasamento para fundamentar as
relações interpessoais sobretudo no contexto educacional tornando cada vez mais relevante inserir
projetos interdisciplinares no ambiente escolar bem como a formação de grupos de estudos na escola
sobre o transtorno de personalidade borderline (TPB) formado por professores, coordenadores,
gestores, pais, alunos e comunidade escolar, tendo em vista que uma escola inclusiva precisa
conhecer os problemas que afetam os indivíduos que dela fazem parte. Em face desta conclusão, fica
evidente e resulta no seguinte raciocínio: “ para que possamos incluir, devemos respeitar e querer
desenvolver o indivíduo em todos os aspectos dentro do processo de aprendizagem” (ALVES, 2005,
P. 15).

[1] Por uma questão ética, a identificação dos alunos, da professora e da escola serão apresentadas de
maneira abreviada com o intuito de manter o anonimato dos mesmos.
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[1] Por uma questão ética, a identificação dos alunos, da professora e da escola serão apresentadas de
maneira abreviada com o intuito de manter o anonimato dos mesmos.
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