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RESUMO 

 

MARQUES, S.M. Pensar e agir na inclusão escolar de crianças com necessidades 

educacionais especiais decorrentes de uma deficiência, a partir de referenciais 

freirianos : Rupturas e mutações culturais na escola brasileira. 2007. 344f. Tese 

(Doutorado) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007 

 

A presente tese, efetuada em co-tutela entre a Universidade de São Paulo e a Universidade 

Lumière Lyon2, na França, tem como objetivo demonstrar como, e até que ponto, Paulo Freire 

constitui um referencial teórico e prático para a inclusão escolar de crianças com necessidades 

educacionais especiais decorrentes de uma deficiência. A educação especial no Brasil, é 

apresentada desde suas raíses históricas até a atualidade efetuando-se uma análise da evolução 

dos termos à ela relacionados. O pensamento freiriano é analisado à luz dos fundamentos da 

educação inclusiva sob três enfoques :  filosófico, antropo-sociológico e pedagógico. O locus 

da pesquisa são duas escolas populares de educação básica, localizadas no município de 

Chapecó, em Santa Catarina, acolhendo crianças com deficiência intelectual e surdas. Ali 

foram entrevistados 51 atores educacionais : alunos, professores, profissionais externos às 

escolas, coordenador pedagógico, diretores de escola e secretários da educação do município, 

seguindo a metodologia da entrevista compreensiva e semi-diretiva. Para o tratamento das 

respostas utilizou-se a análise temática segundo Laurence Bardin. As análises mostram que a 

noção de ‘escola popular’, tal como a concebia Paulo Freire, traça as rupturas necessárias para 

a passagem de práticas pedagógicas ‘excludentes’ à práticas abertas à diversidade, em 

praticular para as crianças atingidas por uma deficiência. As escolas estudadas valorizam a 

diversidade e respeitam a singularidade de cada aluno, na teoria como na prática, lutando 

contra a exclusão. A participação e a autonomia dos alunos são estimuladas assim como a 

colaboração entre os professores que trabalham de forma interdisciplinar por meio dos temas 

geradores. A colaboração entre pais e escola bem como a avaliação dialógica ainda estão em 

vias de efetivação porém a pesquisa demonstra que as escolas populares, fundamentadas na 

teoria e prática de Paulo Freire podem ser consideradas inclusivas sob diversos aspectos. 

Mudanças radicais foram efetuadas nestas escolas com relação às suas idéias, sua organização 

e prática pedagógica partindo do pensamento freiriano.  

Palavras-chave : Paulo Freire, inclusão, necessidades educacionais especiais, deficiência, 

mutação cultural, rupturas. 
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RESUMÉ 

 

MARQUES, S.M. Penser et agir l’inclusion scolaire des enfants en situation de handicap 

à partir des référents freiriens. Ruptures et mutations culturelles à l’école 

brésilienne. 2007. 344f. Thèse (Doctorat) – Faculté d’Education, Université de São Paulo, 

São Paulo, 2007 

 

La présente thèse, réalisée en cotutelle entre l’Université de São Paulo et l’Université Lumière Lyon 2, 

a pour objectif de montrer comment, et dans quelle mesure, les travaux de Paulo Freire constituent un 

référentiel théorique et pratique pour l’inclusion scolaire des enfants em situation de handicap. 

L’éducation spécialisée au Brésil y est étudiée de ses origines à nos jours, permettant ainsi une analyse 

de l’évolution des termes qui s’y rapportent. C’est à partir des fondements de l’éducation inclusive que 

la pensée freirienne est analysée, et cela, sous trois angles : l’angle philosophique, l’angle anthropo - 

sociologique et l’angle pédagogique. Ce travail de recherche a été mené au sein de deux écoles 

populaires d’enseignement de base, localisées dans la municipalité de Chapeco, dans l’Etat de Santa 

Catarina, écoles qui accueillent des enfants déficients intellectuellement ainsi que des enfants sourds. 

Cinquante et un acteurs éducatifs ont été interrogés : des élèves, des enseignants, des professionnels 

extérieurs à l’école, des coordinateurs pédagogiques, des directeurs d’école et des secrétaires 

d’éducation de la municipalité. La méthodologie choisie est celle de l’entretien compréhensif et semi-

directif. Pour le traitement des réponses, l’analyse thématique de Laurence Baudin a été utilisée. Les 

analyses montrent que la notion d’école populaire telle qu‘elle a été conçue par Paulo Freire comporte 

les ruptures nécessaires au passage de pratiques pédagogiques « excluantes » à des pratiques ouvertes à 

la diversité, ce qui est particulièrement vrai pour les enfants em situation de handicap. Les écoles 

étudiées valorisent la diversité et respectent la singularité de chaque élève, dans la théorie comme dans 

la pratique, luttant ainsi contre l’exclusion. La participation et l’autonomie des élèves y sont stimulées, 

tout comme la collaboration entre les professeurs qui pratiquent une pédagogie interdisciplinaire au 

travers des thèmes générateurs. Bien que la collaboration entre les parents et l’école et l’évaluation 

dialogique en soient encore à leurs débuts, ce travail montre que les écoles populaires, inspirées de 

Paulo Freire, peuvent être considérées comme des écoles inclusives sous divers aspects. Des mutations 

radicales ont pu être observées dans ces écoles qui ont opté pour la pensée freirienne, tant dans le 

domaine des idées, que dans celui de l’organisation et de la pratique pédagogique. 

 

Mots-clés: Paulo Freire, inclusion, besoins éducatifs spéciaux, handicap, déficience, mutation 

culturelle, rupture. 
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INTRODUÇÃO 
 

Esta tese originou-se a partir do nosso trabalho de mestrado efetuado na Universidade 

Lumière Lyon-2 e intitulado  « De uma escola excludente a uma escola inclusiva. A 

contribuição de Paulo Freire à transformação da cultura e das práticas educacionais no 

Brasil », onde efetuamos uma primeira análise dos projetos de Educação Popular inspiradas na 

filosofia e obra de Paulo Freire.  

Este filósofo e pedagogo brasileiro, reconhecido principalmente no campo da 

alfabetização de adultos, defende a idéia de que o processo educacional deve levar 

prioritariamente em conta o contexto onde o aluno está inserido. Aos seus olhos, este contexto 

é o ponto de partida para uma pedagogia dialógica, que favoreça as faculdade criativas do ser 

humano, sua autonomia e sua aptidão à liberdade, em detrimento de estruturas sociais, 

políticas e econômicas opressoras.   

Partindo do estudo de cinco projetos de Escola Popular, em diferentes regiões do país : 

Escola Cidadã em Porto Alegre, a Escola Plural em  Belo Horizonte, a Escola Cabana em 

Belém do Pará,  a Escola Candanga no Distrito Federal e as Escolas Municipais de Sorocaba, 

colocamos as primeiras pedras para a compreensão do impacto causado pelas vias abertas por 

Freire no projeto pedagógico de escolas acolhendo alunos em desfavor social. A que ponto 

estes projetos contribuem para a emergência de uma educação inclusiva  na sociedade 

brasileira ?  

Constatamos que estas experiências inovadoras abrem caminhos para uma 

transformação mais profunda nas práticas escolares  como : a não imposição de uma 

sequência de conteúdos num tempo pré-estabelecido, o engajamento do professor em 

pesquisas sobre seus alunos e sobre a comunidade, a interdisciplinaridade curricular, o 

desenvolvimento de uma pedagogia crítica, a democratização das decisões, etc. 

Esta constatação, no ano de 2002, chama nossa atenção com relação à inclusão de 

crianças com necessidades educacionais especiais decorrentes de uma deficiência, na escola 

regular, pois, apesar do Parecer n°17/2001 posicionar-se no sentido de combater todas as 

formas de exclusão educacional e social, a realidade mostra-se caótica e carente de 

referenciais  consistentes.  

O relatório da UNESCO, em 2001, sobre a situação da formação do corpo 

docente brasileiro não deixa dúvidas sobre esta realidade : menos de um quarto dos 
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professores dos primeiros quatro anos do ensino fundamental somente, possuem 

formação superiora. 

Ora, se as Escolas Populares, inspiradas na obra freiriana, trazem respostas para a difícil 

realidade educacional brasileira, lutando contra a esclusão escolar e favorecendo o exercício 

da cidadania dos alunos e da comunidade, não seriam elas um valioso referencial para a 

inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais ?  Até que ponto o pensamento 

e a obra freirianos são suscetíveis de constituir um referencial para pensar e agir na inclusão 

de crianças com necessidades educacionais especiais,  decorrentes de uma deficiência, na 

atual escola brasileira ?  

Partindo deste questionamento avançamos a hipótese desta tese:  

 A noção de « Escola Popular », tal como a concebia Paulo Freire, traça as rupturas 

necessárias para a passagem de práticas educativas e pedagógicas « excludentes » à práticas 

abertas à diversidade, em praticular para as crianças atingidas por uma deficiência, 

apresentando necessidades educacionais especiais.  

Nas duas primeiras partes deste trabalho, efetuamos uma fundamentação teórica.  

A primeira refere-se à educação especial no Brasil e no mundo, notadamente, na 

França. Ela faz uma retrospectiva histórica e legislativa da educação especial até a constatação 

da situação atual. Analisamos ainda, diversos conceitos como : ‘handicap’, ‘deficiência’, 

‘necessidades educacionais especiais’, ‘integração’ e ‘inclusão’, mostrando que esta evolução 

terminológica corresponde a uma vontade social.  

Na segunda parte, analisamos o pensamento e a obra de Paulo Freire sob três 

diferentes óticas : filosófica, antropo-sociológica e pedagógica, mostrando como elas podem 

constituir um referencial teórico para a escola inclusiva. 

É na terceira parte que verificamos se, na prática, Paulo Freire constitui 

verdadeiramente um referencial para a educação inclusiva. Nosso locus de pesquisa são duas 

escolas populares na cidade de Chapecó, em Santa Catarina, acolhendo crianças com 

necessidades educacionais especiais. Uma delas possui duas ‘classes especiais’ com alunos 

apresentando déficits intelectuais além de alunos com necessidades especiais em classe 

regular. A outra, acolhe crianças surdas, em classes específicas, compartilhando diversos 

momentos escolares com os alunos ouvintes.  

Foram realizadas 51 entrevistas com os diferentes atores educacionais : alunos, 

professores, coordenador pedagógico, profissionais externos às escolas, diretores das escolas e 
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secretários da educação. A metodologia da entrevista compreensiva de Jean Claude 

Kaufmann, é apresentada no capítulo 8, assim como a metodologia de análise do conteúdo, de 

Laurence Bardin.   

Os resultados da análise são retomados na última parte da tese, consolidando e 

concluindo sobre os quatro tipos de rupturas culturais, necessárias para se atuar na inclusão 

escolar de crianças com necessidades educacionais especiais, a partir de referenciais 

freirianos :   Uma nova visão da criança com necessidades educacionais especiais, um novo 

enfoque da trajetória escolar destes alunos, uma visão renovada da profissão do professor e 

uma visão trtansformada da escola e da sociedade. 
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PARTE 1 : A inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais 

no contexto educacional brasileiro. Qual realidade ?  
 

 

 

 

 

 
Aquele que ama a humanidade, não ama de fato, mas sim 

aquele que ama tal ser humano determinado. Aquele que 

é racionalmente coerente e mantém seus engajamentos 

não é ainda fiel, mas aquele que toma sobre seus ombros, 

como sua carga própria, e reconhece, como a ligação 

dele mesmo, seu ato e seu amor passado. Aquele que 

quer para sempre uma organização justa do mundo não 

quer nada, mas sim aquele que na sua situação histórica 

própria capta o possível como partindo dele mesmo. 

      (Charles PEGUY) 
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CAPÍTULO 1  Olhar retrospectivo : uma perspectiva histórica  

 

1.1 Os primeiros passos da da educação especial no Brasil. 

 

 Para compreender o nascimento e a evolução da educação especial no Brasil é 

necessário entender todo o contexto sócio-cultural da formação da sociedade brasileira assim 

como o lugar ocupado pelas questões de ordem social e mais precisamente o lugar dado à 

educação de forma geral. Com este objetivo, analisamos, neste primeiro capítulo, 

principalmente as políticas educativas de âmbito nacional sem nos determos nas 

particularidades estaduais. Julgamos  ainda necessária a compreensão da influência da 

sociedade francesa sobre a sociedade brasileira, notadamente na questão da educação da 

pessoa com necessidades  educativas especiais.1 

 Enquanto Juan Pablo Bonet (1579-1633) publicava, em 1620, na França o célebre livro 

Redução das letras aos seus elementos primitivos e arte de ensinar os mudos a falar 2, o Brasil 

atravessava seu período colonial sob o império da coroa portuguesa.  

 Nesta época a economia brasileira era fundada na mão de obra escrava e na grande 

propriedade, tendo a cana-de açúcar como um de seus principais produtos. A organização 

familiar caracterizava-se pela autoridade máxima do patriarca baseada na obediência, no 

respeito e na coesão entre os homens. Esta estrutura social  marcou profundamente toda a 

evolução sócio-cultural brasileira até sua atualidade. 

Foi por meio da obra dos jesuítas que os costumes e as idéias dominantes européias 

introduziram-se no Brasil. A Companhia de Jesus constitui então o marco inicial da educação 

brasileira destinada somente aos padres e aos donos de terras enquanto uma massa cada vez 

maior de trabalhadores escravos e mulheres permanecia excluída.3 

 A educação brasileira, de forma geral, encontrava-se em estado embrionário no Brasil 

colônia, enquanto o filósofo Denis Diderot (1713-1784) e precursores da educação especial 

como Charles-Michel, abade de Epée (1712-1789), Valentin Haüy (1745-1822) e Jean-Marc 

Itard (1774-1838), despontavam na Europa e mais precisamente na França.   

                                                 
1 Optamos pela utilização da sigla NE para Necessidades Especiais e NEE para Necessidades Educacionais 
Especiais, procurando uma aproximação com a atual terminologia brasileira. Mantivemos as antigas 
terminologias quando julgamos necessário na citação de textos mais antigos. A análise da evolução 
terminológica é feita no capítulo 3.  
2 Nossa tradução tanto dos títulos quanto dos trechos das obras em  francês. 
3 ROMANELLI, O. O. História da educação no Brasil. Petrópolis : Vozes, 2001. pp. 33-36  
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 A publicação da Carta sobre os cegos para o uso daqueles que vêem,  de Diderot,  

consistiu num momento revolucionário com relação ao reconhecimento e à educação da 

pessoa com NE na França. Nesta publicação, Diderot, baseado nas suas observações e no caso 

do matemático cego Saunderson, explica o que um cego pode e sabe fazer assim como a 

relatividade da sua deficiência visual que adquire um sentido depreciativo somente no e para o 

mundo daqueles que vêem.  

 
Não é bem lamentável que os cegos estimem belo somente o que é bom? Quantas 

coisas admiráveis perdidas para eles! O único bem que lhes compensa desta perda, é 

de ter idéias do belo, na verdade, menos extensas, porém mais claras que as dos 

filósofos clarividentes que as têm tanto tratado ao longo do tempo.4 

 

As idéias que predominavam nesta época afirmavam, no entanto, a não educabilidade 

da pessoa com deficiência. O filósofo Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), por exemplo,  

declarava surpreendentemente que :  

 
Aquele que se ocupa de um aluno deficiente e doentio transforma sua função de 

orientador em ´cuidador-de-doentes´ [...] Eu não me ocuparei jamais de uma criança 

doente e fraca, mesmo que ela viva 80 anos. Eu não quero também um aluno 

sempre inútil à ele mesmo e aos outros, que se ocupa unicamente com sua 

conservação e no qual o corpo prejudica a educação da alma...Que um outro, na 

minha ausência, se ocupe deste deficiente, eu consinto e aprovo sua caridade, mas 

meu talento não é este: eu não sei ensinar à viver aquele que só pensa em morrer. É 

preciso que o corpo tenha vigor para obedecer à alma: um bom servidor deve ser 

robusto...Um corpo débil enfraquece a alma... Na falta de saber se curar, que a 

criança saiba ser doente;esta arte suplantando a outra, e com sucesso frequente: é a 

arte da natureza... Aqui estão minhas razões de desejar somente uma criança robusta 

e sadia. 5 

 

Contrários a essa corrente, os precursores da educação da pessoa com NE faziam ouvir 

suas vozes. É o caso do abade de Epée que se dizendo "primeiro instrutor gratuito dos surdos-

mudos" cria, em 1763, o Instituto Nacional para a Educação dos Surdos. Ele iniciou um 

trabalho de unificação dos sinais já utilizados pelos surdos e publicou, em 1784, A arte de 

instruir os surdos e mudos pelo método dos sinais. Um dos alunos instruídos neste instituto, 

                                                 
4 DIDEROT, D. Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient. Paris , 1749. 
5 ROUSSEAU J-J. Emile – De l' Education , livro I, Paris, 1762.  p.47  
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Laurent Clerc, conceberia, mais tarde, uma linguagem de sinais mais próxima da estrutura da 

língua francesa e, em seguida, nos Estados Unidos, ele a adaptaria criando o American Sign 

Language (AMESLAN).6  

Em janeiro de 1800, uma criança, encontrada na floresta de Aveyron, na França, era 

entregue aos cuidados do médico Jean-Marc Itard, no Instituto de surdos-mudos de Paris.  

Itard aplicou-se na educação desta criança a quem ele nomeia Victor, tentando provar 

os poderes e o alcance da educação. Num primeiro levantamento psicológico ele listou as 

deficiências de Victor e indicou as estratégias adotadas visando a socialização da criança. 

Itard procurava ensinar a substituição das coisas por suas representações, primeiramente por 

meio de desenhos representando os objetos e em seguida por palavras.  

Victor , entretanto, progredia com dificuldades sem ultrapassar a esfera do concreto e 

do presente. Assim, por exemplo, ele pronunciava o substantivo leite somente enquanto ele 

via ou bebia o líquido e nunca na ausência deste para pedi-lo. 7 

Os métodos de Itard, arraigados nos fundamentos da escola sensualista iniciada por 

Condillac (1714-1780) não obteve os resultados esperados mas  contribuiram para aprofundar 

as questões ligadas à educação da criança com NE. 

Enquanto esses precursores faziam avançar o pensamento educativo europeu, o Brasil 

permanecia em uma organização socio-econômica onde a educação da população em geral 

não era considerada prioritária. A primeira constituição brasileira de 1822, sob o império de 

D. Pedro I, veio "assegurar" o direito à instrução primária e gratuita a todos e inaugurar o 

grande "disparate" da distância entre os textos legais e a realidade do país, presente até os 

atuais dias. É, contudo, nesta mesma constituição que o adulto com deficiência é citado pela 

primeira vez, porém para assegurar a supressão de seus direitos políticos.  

Com o desenvolvimento da mineração no século XIX, surgia uma camada social 

intermediária radicada principalmente nas zonas urbanas. Este estrato, conhecido como a  

"pequena burguesia" brasileira, deu início a uma nova demanda em educação visando a 

ascensão social e a participação política.  

Para distinguir-se da população nativa, negra e mestiça, pela sua origem, a classe 

dominante procurava imitar os costumes da nobreza de Portugal. Deste contexto no início da 

formação do povo brasileiro, viria a histórica valorização da cultura estrangeira em detrimento 

da cultura nacional, a importação de idéias e soluções estrangeiras no lugar da pesquisa e 

                                                 
6 GARDOU, Ch. Ce que les situations de handicap, l’adaptation et l’intégration scolaires disent aux sciences de 
l’éducation » in Revue Française de Pédagogie n°134, janvier, février, mars 2001, pp.15-24 
7 Ibid., pp.10-14 
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reflexão brasileiras. Como bem ressalta Otaísa de Oliveira Romanelli, "o Brasil se tornou por 

muito tempo um « país da Europa », com os olhos voltados para fora, impregnados de uma 

cultura alienada e alienante." 8   

 O primeiro projeto brasileiro voltado à educação da pessoa com NE de que se tem 

registro, foi apresentado pelo deputado Cornélio França, em 1835, em favor da criação do 

cargo de professor de primeiras letras para surdos-mudos no Rio de Janeiro e nas demais 

províncias. Este projeto todavia, não se concretizou e foi somente em 1854, que a primeira 

instituição brasileira de atendimento a pessoa com NE, o Imperial Instituto dos Meninos 

Cegos nasceu no Rio de Janeiro sob a influência do brasileiro José Alvares de Azevedo e dos 

trabalhos do francês Valentin Haüy.9 

 O Instituto Nacional de Jovens Cegos de Paris, fundado em 1786 por  Haüy tinha por 

objetivo instruir e educar gratuitamente e sem discriminação todas as pessoas atingidas pela 

cegueira. Para Haüy o problema da educação dos cegos resumia-se fundamentalmente em 

transformar o visível em tangível. Foi nesta  instituição que estudou mais tarde Louis Braille 

(1809-1852), ilustre aluno, acidentalmente atingido pela cegueira.  

Braille tornou-se professor de geografia, álgebra e música. Com apenas 16 anos ele 

propos um código alfabético construido de maneira genial que se transformaria no código 

Braille, oficialmente adotado pela França em 1854.10     

Retornando ao Rio de Janeiro em 1851, o brasileiro José Alvares de Azevedo, 

impressionado com a sorte do deficiente visual no seu país e tendo estudado no Instituto 

fundado por Haüy, traduziu a obra sobre a história do instituto parisiense.  José Francisco 

Sigaud, médico do imperador, após tomar conhecimento da obra e tendo ele uma filha cega, 

contactatou o autor e interveio no conselheiro Luiz Pedreira do Couto Ferraz. Este último 

encaminhou o projeto originário do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, posteriormente na 

República denominado Instituto Benjamin Constant. 11 

No ano de 1856 era criada a primeira escola para a educação de surdos. Ernesto Hüet, 

professor e diretor do Instituto de Bourges, na França, chegou ao Rio de Janeiro em 1855, e, 

intervindo junto ao imperador, fundou o Imperial Instituto dos Surdos-Mudos, atualmente 

Instituto Nacional de Educação dos Surdos – INES.  

                                                 
8 ROMANELLI, O. O. op.cit., p.35 
9 MAZZOTTA, M.J.S. Educação especial no Brasil. História e políticas públicas. 3. ed. São Paulo:Cortez, 
2001. p. 28 
10 GARDOU, Ch. op.cit., pp.5-6  
11 JANNUZZI, G. A luta pela educação do deficiente mental no Brasil. 2.ed. Campinas : Editora Autores 
Associados, 1992. p. 21 
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Em 1874, essas instituições atenderam 35 alunos cegos e 17 surdos numa população, 

rescenceada em 1872, de 15.848 cegos e 11.595 surdos.  Este atendimento, numericamente 

insignificante, favoreceu contudo, o surgimento da questão da educabilidade da pessoa com 

NE no 1° Congresso de Instrução Pública, em 1882. É importante lembrar que a educação 

destinava-se até então, à uma minoria : em 1890, 85% da população brasileira era 

analfabeta.12 

As primeiras instituições voltadas ao atendimento, não necessariamente pedagógico, 

dos deficientes mentais, surgiram anexadas aos hospitais psiquiátricos. Segundo os estudos da 

historiadora  Gilberta Jannuzzi, a primeira instituição especializada apareceu em 1874 no 

Hospital Juliano Moreira, em Salvador, no estado da Bahia e, em 1887, a Escola México, era 

criada no Rio de Janeiro oferecendo o ensino regular para deficientes mentais, visuais e 

físicos.  

Após a proclamação da República, em 1889, as iniciativas educacionais ficaram por 

conta de cada Estado, exceto, a educação de nível superior, historicamente vinculada ao 

governo central.  De modo geral, numa economia rural e escravagista, a educação das 

camadas populares assim como aquela das pessoas com NEE não eram do interesse da elite 

que governava o país.  

Em 1900, durante o 4° Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia, no Rio de 

Janeiro,  era apresentada a monografia de Carlos Eiras, intitulada Da educação e tratamento 

médico pedagógico dos idiotas. A partir daí, começaram as tímidas publicações científicas 

brasileiras interessadas na pessoa com NE.13 

 Até o fim século XIX a sociedade brasileira permanecia culturalmente arraigada em 

sua experiência colonial, a despeito da sua independência e constituição enquanto República 

democrática. Os debates sobre a educabilidade da pessoa com NE era circunscrito à um 

pequeno grupo de intelectuais  e a desescolarização geral da população, encarada como 

"normal", seria questionada somente no século XX.  

 

1.2 A primeira metade do século XX 

 

                                                 
12 JANNUZZI, G. op.cit., pp. 21-23 
13 MAZZOTTA, M.J.S. Educação especial no Brasil. História e políticas públicas. 3.a ed. São Paulo:Cortez, 
2001. p. 30 
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 O coronelismo, traduzido pelo controle do poder político-social dos grandes 

proprietários de terras, foi o formador da base estrutural do poder no Brasil. Este sistema não 

se interrompeu com o advento da República mas reorganizou-se em função das oligarquias 

regionais ou "política dos Estados".  

 A economia cafeeira, formada a partir da década de 1910, destinava-se basicamente à 

exportação possibilitando o acúmulo de capital para a implantação e o desenvolvimento da 

industrisalização brasileira.  A principal mão de obra aí utilizada advinha da imigração de 

europeus no período de 1888 à 1930. O Estado de São Paulo tornava-se o principal produtor 

de café, alternando-se no governo central com o Estado de Minas Gerais, principal produtor 

de leite. Porém o aumento das indústrias e a crise econômica internacional de 1929, fez com 

que a política "café com leite" se declinasse. O voto, neste período, era uma mera adesão 

pessoal sem qualquer compromisso ideológico.  

 A década de 20 foi ponto de confluência de formas de pensamento e de atuação dos 

mais variados movimentos políticos-sociais nuclearizados em torno da temática republicana. 

Daí correntes como o medernismo, o nacionalismo e o entusiasmo pela educação.  

O tema mais amplo da questão social surgido nesta fase, ficava entretanto restrito a 

algumas categorias profissionais, aquelas pertencentes aos ramos estratégicos ou mais 

decisivos à economia nacional.  

Foram as lutas políticas entre os diferentes setores da classe dominante que orientaram 

os "movimentos educativos" visando uma sociedade teoricamente mais igualitária. Os 

discursos sobre o trabalho livre e sobre a igualidade estavam cada vez mais presentes nas leis, 

constrantando sempre com as práticas reais.  

Na legislação social, reflexo da mentalidade jurídica dominante, encontrava-se a 

justificativa do trabalho de menores nas oficinas, por exemplo, como medida para evitar o 

aumento das crianças abandonadas nas ruas e entregues ao vício. A questão social 

transformava-se frequentemente em questão de polícia. Ela constituia "uma dessas idéias 

exóticas, que fomentava a revolução no espírito das classes populares e operárias ". 14   

 Com a entrada da "Escola Nova" nos anos 20 várias reformas foram realizadas na área 

da educação, notadamente a reestruturação da escola primária.  

Entretanto o discurso educacional desenvolvia-se de maneira completamente 

desvinculada da realidade. De forma geral, como ressalta  Jorge Nagle,  "o padrão de 

pensamento existente na literatura educacional da década de 20 se caracterizou pela crença de 

                                                 
14 NAGLE, J. Educação e Sociedade na Primeira República. São Paulo : E.P.U, 1976. pp.33-34 
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um mundo histórico e um mundo super-histórico; ou melhor, o mundo histórico é o sub-

mundo e o super-histórico adquire o significado do "verdadeiro" mundo histórico, pois é 

aquele em que se vive ou se procura viver. O segundo é acariciado pelas constantes e cada vez 

mais rebuscadas formulações verbais; o mundo histórico ou submundo, que deveria ser o da 

ação, é o das puras lamentações, em consequência da comparação que se estabelece entre 

ambos ". 15  

 Até 1950, o Brasil apresentava 65 estabelecimentos atendendo de alguma forma alunos 

com NE distribuídos da seguinte forma : 

 

• 2 escolas de ensino regular público federal; 

• 48 escolas de ensino regular público estadual; 

• 4 escolas de ensino regular particulares; 

• 4 instituições especializadas públicas estaduais; 

• 7 instituições especializadas particulares; 

 

Duas vertentes dominavam o cenário do atendimento à criança com NE neste período : 

A vertente médico-pedagógica representada principalmente por Renato Kehl, Gustavo Riedl, 

Juliano Moreira, B. Vieira de Mello, Ulysses Pernambucano e Franco da Rocha e a corrente 

psicopedagógica tendo como principais representantes Clementino Quaglio, Mariano de 

Oliveira, Basílio Magalhaes, Souza Pinto e  Helena Antipoff.  Estas duas vertentes nem 

sempre foram bem delimitadas e muitos destes autores passaram, de uma à outra com o 

decorrer do tempo. 

 A história de educação especial no Brasil está, como na Europa,  ligada à história da 

psiquiatria. Em 1907, foi criada a Sociedade Brasielira de Psiquiatria, Neurologia e Medicina-

Legal. Esta psiquiatria nascente, teoricamente influenciada pelo pensamento psiquiátrico 

francês, não correspondia, no Brasil,  a uma prática coerente. Embora houvesse esforços no 

sentido de se fundamentar cientificamente a psiquiatria brasileira, notadamente com as ações 

de Juliano Moreira na direção do Hospital Nacional dos Alienados, no Rio de Janeiro, a 

prática ficava por conta de pessoal leigo e/ou religioso. 

 Segundo  Jurandir Costa, os psiquiatras mostravam uma extrema vulnerabilidade 

diante dos preconceitos culturais da época assim como uma dificuldade em delimitar o campo 

próprio à pisiquiatria. Assim sendo, confundiam ou associavam indevidamente fenômenos 
                                                 
15 NAGLE, J. op.cit., p. 275 
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psiquicos e problemas socio-culturais em geral, como a situação social dos imigrantes recem-

chegados ao Brasil e a constituição étnica do povo brasileiro. 16 

 A Liga Brasileira de Higiene Mental (LBHM), fundada no Rio de Janeiro em 1923 

pelo psiquiatra brasileiro Gustavo Riedel objetivava, em princípio,  a melhoria da assistência 

aos doentes mentais.  

Entretanto, passados dois anos de sua fundação, esta instituição, representante da elite 

psiquiátrica brasileira, desviou seus objetivos para a prevenção, a eugenia e a educação da 

população em geral. Intervir nos meios escolares, profissional e social passou a ser o foco dos 

psiquiatras e não mais a cura da doença mental. A partir de 1928 os psiquiatras se definiam 

cada vez mais como higienistas tendo a higiene mental como alicerce das suas práticas e em 

1930 a LBHM associou-se  ao Departamento Nacional de Saúde passando a atuar mais 

fortemente em toda sociedade.  

 Partindo dos trabalhos difundidos por Juliano Moreira, considerava-se a importância 

da hereditariedade na epilepsia, na esquizofrenia, nas psicoses, na paralisia geral e na 

"imbecilidade mental".  

 Como muitos intelectuais brasileiros de outras disciplinas, os psiquiatras aderiram, 

neste momento, à ideologia do eugenismo e atuaram para a "purificação" da "raça brasileira". 

Neste contexto, os doentes mentais, os negros, os mestiços, os alcóoltras e as pessoas com 

deficiências eram todos destinados ao saneamento.  

A Comissão Central Brasileira de Eugenia, fundada em 1931 pelo psiquiatra Renato 

Kehl apresentava como objetivos :  

 
[…] manter no país o interesse pelos estudos das questões de hereditariedade e 

eugenia, a propagar pela difusão dos ideais de regeneração integral do homem e a 

prestigiar os empreendimentos scientíficos ou humanitários de caracter eugênico. 

[...] Evidencia-se por toda a parte a preocupação dos governos de encontrar solução 

para abrigar e alimentar a elevadíssima percentagem de incapazes, de mendigos, de 

criminosos, de anormais de todo gênero que difficultam e oneram, pesadamente, a 

parte sã e produtiva da sociedade.[...] Para agravar, ainda mais, a calamitosa 

situação, a higiene social de um lado, a medicina e a filantropia de outro, salvam a 

vida de milhões destes infra-homens (que a seleção natural devia eliminar) [...] Em 

toda parte são criadas e prosperam as associações destinadas à conservação destes 

resíduos humanos [...] Muito, dentre os fortes, os sadios, os inteligentes, os 

                                                 
16 COSTA, J.F. História da Psiquiatria no Brasil :Um corte ideológico. 3a. ed. Rio de Janeiro : Campus, 1981. 
pp. 30-31 
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honrados, dentre os que estão, por si e por sua descendência, mais capacitados para 

realizar progressos, não encontram qualquer apoio útil, devido aos erros sociais que, 

via de regra, os sacrificam à humanidade degenerada". 17 
  

Seguindo as ideias eugenistas alemãs, a psiquiatria brasileira incorporou a concepção 

do indivíduo doente ou são baseada exclusivamente em critérios biológicos. Um exemplo da 

forma tomada pelo eugenismo brasileiro na década de 30, encontra-se nos escritos do 

psiquiatra brasileiro Xavier de Oliveira. Segundo este autor :  

 
Não é possível continuarmos a receber asiáticos e outros indesejáveis, inclusive 

psicopatas de todas as partes do mundo[...] sei, porém, que, mesmo por empréstimo, 

sou eugenista, quando digo que, de orientais, pouco assimiláveis, bastam ao Brasil 

os cinco milhões que somos, os nordestinos e planaltinos de Minas, Bahia, Mato 

Grosso, Goias, sem falar nos autoctones da Amazônia, aos quais quatro séculos de 

civilização passaram indifferentes à sua inferioridade patenteada numa decadência 

incontestável, que marcha, felizmente, para uma extinção não muito remota.18 
  

Entretanto, se por um lado o pensamento psiquiátrico da LBHM identificava-se 

claramente à psiquiatria nazista, nesta mesma liga encontravam-se psiquiatras contrários à 

"higiene social da raça" como Ulysses Pernambucano, James Ferraz Alvim, e outros que 

continuaram a desenvolver seus trabalhos baseados na concepção inicial de higiene mental 

enquanto forma de humanização da assistência psiquiátrica.  Pernambucano defendia a 

humanização dos hospitais e procurava mostrar a irracionalidade do preconceito racial.  

Como bem ressalta Costa, as preocupações eugênicas subestimavam não apenas o 

direito dos indivíduos de preservar a integridade de seus corpos, mas buscavam destruir a ética 

de liberdade individual peculiar à democracia liberal. Escolhendo a esterelização, a 

segregação, etc., como instrumentos terapêuticos, os psiquiatras deixavam transparecer o 

gosto pelo uso de medidas de força no tratamento da doença mental além de difundirem a 

xenofobia e um moralismo "deliriforme" na medida em que afirmavam : 

 
são os vícios humanos maiores geradores de pobreza que os acidentes e as 

enfermidades, e o remédio para o mal é a profilaxia social, que prevenindo em 

                                                 
17 KEHL, R. A campanha da eugenia no Brasil. 1931, citado em COSTA, J.F. op.cit. pp. 39-42 
18 OLIVEIRA, X. Da profilaxia mental dos imigrantes. 1932, citado em COSTA, J.F. ibid. p. 45 
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tempo, diminuirá de modo notável a miséria resultante dos acidentes, doenças, 

anormalidades, fraquezas, imprevidência, e vícios do homem. 19 
 

Dentre os franceses que mais influenciaram o pensamento educacional brasileiro 

destaca-se Alfred Binet (1857-1911), psicofisiologista e psiquiatra, conhecido pela criação da 

Escala Métrica de Inteligência : Ele fundou sua obra em dois princípios : « A pedagogia deve 

estudar preliminarmente a psicologia individual da criança »; e « as diferenças individuais são 

mais fortes nos processos superiores que nos procesos elementares ».  

Tendo trabalhado em Salpetrière com  Jean Martin Charcot e, mais tarde com  

Theodore Simon e Desiré-Magloire Bourneville,  Binet foi um defensor da educabilidade da 

criança dita "anormal" e responsável por diversas ações neste sentido. Graças ao seu trabalho 

a lei francesa de 1909 institui a criação de classes anexas e escolas autônomas de 

aperfeiçoamento, assim como o primeiro Certificado de Aptidão ao Ensino de Crianças 

Atrazadas, modificado diversas vezes até a atualidade.  

A partir da aplicação de três exames : médico, pedagógico e psicológico, Binet 

classificava as crianças em idiota, imbecil ou débil, visando em seguida uma metodologia 

adaptada à cada criança segundo o resultado dos testes. Ele considerava que o anormal não era 

nem atrasado, nem inferior, mas diferente em ritmo e modo de evolução. Sua Escala Métrica 

foi concebida visando somente as crianças anormais. A partir daí era atribuida uma idade em 

relação à criança dita normal sem contudo prender-se nesta classificação pois segundo Binet o 

atrazo em um campo é compensado, por vezes com um desenvolvimento suplementar em 

outro de tal forma que é impossível fazer uma referência precisa em termos de "idade 

mental"20    

Convencido da importância da formação em psicologia para a pedagogia, Binet abriu o 

Laboratório de pedagogia experimental aos professores inaugurando a psicologia escolar 

assim como a corrente psico-pedagógica. Entre suas obras destacou-se A medida em 

psicologia individual (1918), As idéias modernas sobre as crianças  (1911). 

Ainda entre os franceses que influenciaram o pensamento brasileiro, temos Edouard 

Seguin (1812-1880), médico francês discípulo de Itard, primeiro a trabalhar com uma classe 

de crianças deficientes mentais na França. Posteriormente encarregado de tratar das crianças 

                                                 
19 CARDOSO, A.  8a. reunião da campanha pro-hygiene mental. 1933, citado em COSTA, J.F. op.cit. pp. 59-70 
20 Foi William STERN quem propos, em 1912, o cálculo do quociente de inteligência retomado em seguida por 
Lewis TERMAN que utiliza a noção de idade mental. Citado por GARDOU Ch. « L’intelligence et l’éducation 
ds enfants déficients, d’après Alfred Binet » in Pensée et actualité d’Alfred Binet, Cahiers Binet Simon n°634, 
1993, pp. 19-32 
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"idiotas" em Bicêtre, seguindo seus métodos, Seguin trabalhou ao lado de Felix Voisin  e 

marcou o início da linha de tratamento médico-pedagógica influenciando na criação de 

numerosas escolas especializadas assim como hospitais, na França e nos Estados Unidos.  

Em seu método , exposto em Tratamento moral, higiene e educação dos idiotas e de 

outras crianças atrazadas ou retardadas (1846), ele partia das aptidões corporais e da 

motricidade para o desenvolvimento das percepções conduzindo às noções e destas às idéias:  

 
A educação de todas as crianças e a dos idiotas com mais razão ainda, deveria 

começar pelo estudo das noções que abarcam todos os fenômenos perceptíveis pelos 

sentidos. [...]Quando ja tiver as noções, a criança estabelecerá as relações que 

podem existir entre elas (as coisas),[...] Devemos induzir que sua inteligência não 

acordará jamais? Não, certamente. Deixemos seu espírito crescer no verdadeiro, da 

mesma maneira e pelo mesmo proceder intelectual com o qual ele julgou as coisas, 

ele julgará as abstrações[...] Avancemos então, calmos e confiantes, nesta via[...] 21 
 

Conceptor de um engenhoso material didático, exercícios e progressões ajustadas, ele 

foi o precursor da neuropsicologia e da reeducação psicomotora que influenciaria Bourneville 

e Maria Montessori.  

Desiré Magloire Bourneville (1840-1909), médico e seguidor da medicina 

experimental de Claude Bernard, orientou seus primeiros trabalhos para a eplepsia e a idiotia,  

fundando a revista « O Progresso Medical », com o apoio de Jean Martin Charcot (1825-

1893).   

 Político republicano, liberal e anti-clérigo, Bourneville foi o precursor da formação 

especializada assim como da neuropsiquiatria infantil.  

 Servindo-se de um enfoque médico-pedagógico, ele orientava a educação das funções 

orgânicas, das funções motoras, dos sentidos e do desenvolvimento sensitivo-motor por meio 

de um material diversificado, complementado com duchas, banhos e massagens. Em paralelo, 

ele utilizava como suportes psicológicos as faculdades da atenção e da imitação confrontando-

os com a realidade por meio de objetos lúdicos diversos.  

                                                 
21 SEGUIN E. Traitement moral hygiène et éducation des idiots et des autres enfants arriérés ou retardés, 1846. 
Citado em WACJMAN C. L'enfance inadaptée. Anthologie de textes fondamentaux. Toulouse : Privat, 1993. 
pp.66-67 
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 Bourneville deixou inúmeras obras como Assistência às crianças ditas incuráveis 

(1889) ; Criação de classes especiais para crianças atrazadas (1989) ; Tratamento médico-

pedagógico das diferentes formas de idiotia (1905).  

 Tomando por inspiração os trabalhos deste precursor, em 1905, Juliano Moreira e 

Fernando Figueira fundavam, no Rio de Janeiro, o Pavilhão Bourneville   visando a educação 

e o tratamento das crianças deficientes mentais que se encontravam até então no Hospício 

Nacional e na Colônia de Ilha do Governador.  

 Esta mesma medida foi tomada por Leitão da Cunha em Petrópolis, em 1920, e por 

Franco da Rocha que criou, em São Paulo, um pavilhão no Hospício de Juqueri em 1921. 

Mais tarde, em 1929 é criada ainda a escola Pacheco e Silva sob a orientação de Norberto 

Souza Pinto.  

 Em 1917, foi publicado, pelo médico Vieira de Mello, Débeis mentais na escola 

pública e Higiene escolar e pedagogia onde se liam as normas de funcionamento deste serviço 

na qual era incluiada a seleção das pessoas com NE.  

 Segundo as análises de Jannuzzi, o critério de avaliação da anormalidade utilizado por 

Mello, era o grau de inteligência baseado fundamentalmente no comportamento e notas da 

crianças observadas pelo professor que as classificavam em anormais intelectuais (precoces, 

normais ou tardias), morais ou pedagógicos segundo comportamentos observados tais como a 

atenção fraca, memória preguiçosa e lenta, a vontade caprichosa, a iniciativa rudimentar, com 

decisão difícil, reflexão laboriosa, credulidade excessiva ou insuficiente. 22  

 De acordo com a autora, os critérios para a distinção entre cada uma das categorias 

eram totalmente difusos ou simplesmente omitidos. A obra não apresentava, além disso, 

nenhuma orientação referente ao procedimento pedagógico ou criação de instituições 

específicas para estas crianças deixando transparecer mais uma preocupação de classificação 

para "saneamento" das escolas, excluindo estas crianças, do que propriamente uma 

preocupação de fundo educativo.  

 Em 1913, Clemente Quaglio publicou os resultados de sua pesquisa realizada nas 

escolas públicas de São Paulo onde aplicara a escala métrica de inteligência  Binet-Simon. 

Neste trabalho realizado com 149 crianças e intitulado A solução do problema pedagógico-

social da educação da infância anormal da inteligência no Brasil, Quaglio apontava 13% de 

crianças denominadas anormais de inteligência. Com base nesse percentual, o autor calculava 

                                                 
22 JANNUZZI G. op.cit, pp. 37-38 
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e anunciava a quantidade de crianças anormais da inteligência no Estado de São Paulo como 

sendo  de 12. 050 crianças.  

 Entretanto desde o Decreto-lei de 1904, não era permitida a matrícula de  crianças com 

menos de 6 anos de idade que sofressem de "moléstia contagiosa e repugnante",  os imbecis e 

os que por defeito orgânico fossem incapazes de receber educação. 23 

 Nestas condições, como bem mostra a autora, as pessoas com NE mais evidentes eram 

desde longa data classificados e excluídos, cabendo à escola efetuar uma nova triagem 

segundo a escala métrica de inteligência.  

 Seguindo a mesma linha de Quaglio, Basílio de Magalhães contribuiu também para a 

difusão do pensamento francês por meio de sua obra : Tratamento e educação das crianças 

anormais de inteligência (1913).  Ele fez uma síntese apoiando-se fundamentalmente nas 

idéias de Binet e Bourneville procurando ressaltar a importância do processo seletivo das 

crianças com NE e sua consequente educação em instituições especializadas.  

 Na prática entretanto, a seleção dos ditos « anormais » ficava por conta dos pareceres 

dos educadores que confundiam o « anormal » com o « indisciplinado » sem nenhum exame 

ou aprofundamento para a compreensão de cada caso. 

 A preocupação com essa classificação no Brasil, fundamentava-se, acima de tudo, na 

validação do sistema socio-econômico dominante e não numa preocupação de ordem 

humanista e/ou científica.  Os conceitos, processos e métodos dos precursores franceses foram 

sendo distorcidos em função das idéias dos grupos dominantes.     

Vale ressaltar a influência que as idéias desses intelectuais teria na representação da 

pessoa com NE até a atualidade. Confundidas num grupo de « incapazes, mendigos e 

criminosos », essas pessoas eram considerados « resíduos humanos » naturalmente destinadas 

à extinção por meio da seleção natural. 

O olhar e a perspectiva brasileira face àqueles que seriam cada vez mais excluídos da 

sociedade ficou patente no discurso de Santos, contido no Anuário do Ensino de São Paulo em 

1917 : 
 

[…] As sociedades de amanhã serão caracterizadas por um rigoroso espírito de 

seleção, de diferenciação funcional, de molde a designar a cada indivíduo a sua 

órbita de ação para a harmonia do conjunto. Ai dos resíduos! Ai dos parasitas! Cada 

um valerá o que produzir" 24 

                                                 
23 JANNUZZI G. op.cit., pp. 41-42 
24 Ibid., p. 43 



 

32

 

 

Norberto Souza Pinto registrava em sua obra : A infância retardatária - Ensaios de 

Ortophrenia, em 1927, o pensamento psiquiátrico brasileiro relativo à educação das crianças 

com NE. Apoiando-se ainda nas idéias dos precursores  franceses Bourneville e Binet, Souza 

Pinto definia a « ortophrenia » como uma ramo da pedagogia científica, destinado à educação 

das crianças « Anormais da escola».  

Ele dividia os "anormais de escola" em 3 categorias :  

 

• retardados de inteligência(arriérés), retardatários ou débeis; 

• instáveis ou costumazes; 

• mixtos, ao mesmo tempo instáveis e retardados 

 

A escola constituia então o critério de determinação de normalidade/ anormalidade. 

Segundo o autor, pertenciam ao grupo dos retardados : "todas as crianças que embora saibam 

se comunicar com seres semelhantes oralmente ou por escrito, mostra contudo, um atrazo de 2 

a 3 anos no percurso de seus estudos" .  

O grupo dos instáveis ou costumazes seriam : "todos aqueles que os nossos atuais 

educadores crismam durante a vida escolar de indisciplinados porque espalham 

quotidianamente a tagarelice, a turbulência, não raras vezes a hipocrisia e a delação." 25  

Souza Pinto associava a criança com NE à uma natureza mórbida e mesmo maléfica da 

qual era preciso defender a sociedade. A educabilidade dessas crianças repousavam sobre a 

idéia de prevenção contra futuros atos delituosos. Eram crianças que, na visão do autor : 

"perdidas para a sociedade e relegadas ao manicômio a expiarem as culpas dos pais, aguardam 

oportunidade para receberem a luz benéfica da instrução ". 26 

 Constata-se ainda que a representação da criança com NE , para Souza Pinto, estava 

ligada à idéia de pecado, de desvio e de vítima expiatória, herança do judaismo do Antigo 

Testamento. A salvação pela luz da educação refletia desta forma, as expectativas dos  ideais 

escola-novistas deste período.  

 As pessoas com NE eram também citadas na sua obra como pertencendo a um grupo 

maior composto de indigentes, criminosos, rebeldes, etc.  Esta associação que, na França, 

                                                 
25 SOUZA PINTO, N.  A infância retardatária : Ensaios de ortophrenia. Campinas, 1927. pp. 3-4 
26 Ibid. p. 57 



 

33

 

estendeu-se até o século XIX , quando a necessidade de uma clarificação e separação se 

impôs, permaneceu entretanto no imaginário social brasileiro até o século XX.  

Apesar do caráter normativo, segregatório e ambíguo dos precursores brasileiros, foi 

por meio deles que apareceram as primeiras ações em prol da  educação e da integração da 

pessoa com NE no Brasil. Em 1926 Norberto Pinto fundou a Escola Auxiliar dos Retardados, 

um dos marcos da educação especial brasileira. 

Já o médico Ulysses Pernambucano fundou, em 1925, no Recife, uma escola para 

pessoas com NE e publicou o  Estudo psicotécnico de alguns testes de aptidão (1922); O 

vocabulário das crianças das escolas primárias de Recife (1922); Quociente de inteligência de 

psicopatas de Pernambuco (1931); Ideais e realizações (1932) e Alguns dados antropológicos 

da população de Recife (1935).  

Ele promoveu, em 1940, a 1ª jornada de Estudos Psicológicos, organizou o Museu de 

Neuro-biologia e a Liga de Saúde Mental de Pernambuco e tornou-se professor do ensino 

especial no Recife. 27 

 Nas décadas de 20 e 30, uma série de leis estaduais de ensino excluiam porém a pessoa 

com NEE da escola ao mesmo tempo que diziam assegurar sua educação em classes especiais.  

 O Estado de Minas Gerais, em sua reforma educacional de 1927, isentava da matrícula, 

o deficiente, o indigente, a criança que morasse numa distância maior de dois quilômetros da 

escola e instituia ao mesmo tempo escolas ou classes para os retardados mentais.  

 A escola de aperfeiçoamento instituida pela reforma previa a formação de professores 

para a educação especial tendo como disciplinas fundamentais a psicologia e a biologia num 

curso de 16 meses de duração. Francisco Campos, secretário da educação trouxe, em 1929, 

Théodore Simon, Leon Walter, Artus Perrelet e Jeanne Louise Milde para a abertura da 

escola. Mais tarde a russa Helena Antipoff, colaboradora de Edouard Claparède no Instituto 

Jean-Jacques Rousseau, na França, viria para o Brasil afim de dirigir o Laboratório de 

Psicologia da Escola de Aperfeiçoamento.   

 Nascida em Grodno na Rússia, em 1892, Helena Antipof iniciou seus estudos de 

Medicina na Sorbonne e trabalhou como aluna e estagiária de Théodore Simon na Sociedade 

para o estudo da Criança em Paris.28   

                                                 
27 JANNUZZI G. op.cit.,  p. 63 
28 ANTIPOFF D.I.  Helena Antipoff. Sua vida/sua obra, Rio de Janeiro : Jose Olympio Editora, 1975. passim. 
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 Convidada por Claparède para incorporar-se ao Instituto Jean- Jacques Rousseau na 

Suissa, ela abandonou seu curso de medicina e transferiu-se para Genebra onde trabalhou por 

dois anos.  

 Após um período de dez anos, durante os quais ela trabalhou na Alemanha e na Russia, 

Helena Antipoff voltou para o Instituto Jean-Jacques Rousseau para trabalhar como assistente 

de Claparède por mais quatro anos até que, a convite do governo brasileiro, ela instala-se, em 

1929, na cidade de Belo Horizonte em Minas Gerais.  

 Em 1932, Antipoff fundou a Sociedade Pestalozzi visando o amparo e educação das 

crianças « exepcionais ». O termo excepcional, que até então não era utilizado no Brasil foi 

aos poucos incorporado substituindo os termos « anormais », « débeis », etc... 

 Seguindo as idéias de Binet, Simon, Claparède e Montessori, ela trabalhou ativamente 

pela educação das crianças com NE, deixando diversos artigos até sua morte em 1974 em 

Belo Horizonte.   

Por iniciativa de Antipoff, foi também fundada a Sociedade Pestalozzi do Estado do 

Rio de Janeiro, em 1948, destinada ao amparo de crianças e adolescentes deficientes mentais. 

Esta instituição foi pioneira na orientação profissionalizante de jovens deficientes mentais e 

responsável pela instalação das primeiras oficinas pedagógicas para deficientes mentais no 

Brasil.29 

Henri Pestalozzi (1746-1827), leitor admirativo do Contrato Social e de Emílio de 

Rousseau, iniciou sua primeira experiência educativa acolhendo a infância miserável em 

Neuhof.  Fundamentado na tradição da educação pelo trabalho, ele colocava as crianças para  

trabalhar e estudar nesta comunidade auto-gerada que não obteve sucesso. Pestalozzi aplicou-

se então, a escrever um romance em quatro partes : Leonardo e Gertrude (1781). Pestalozzi 

acreditava no princípio da bondade natural dos seres humanos corrompida pela ordem social.   

Em 1799 ele criou o instituto de Stans numa cidade destruída pela guerra. 

Nesta « situação pedagógica extrema » ele procurava mostrar o poder de humanização do 

trabalho pedagógico a partir de uma situação onde o homem fora « desumanizado ». Ele 

declara em sua obra Cartas de Stans,  ter ele mesmo vivido como um mendigo para poder 

ensinar aos mendigos a viverem como homens. 30 

                                                 
29 MAZOTTA M.J.S. op.cit., pp. 43-44 
30 GARDOU Ch. op.cit., pp.8-10 
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Tendo que fugir devido à guerra, Pestalozzi continuou sua obra educativa fundando 

um outro instituto em Berthoud. Na sua obra Como Gertrude instrui seus filhos, ele traçou os 

princípios daquilo que ficaria conhecido como o « método Pestalozzi » :  

 

• Cabeça : conhecimento/ Pedagogia da inteligência : educação intelectual ; 

• Mãos : poder / Pedagogia da mão : educação física e profissional ; 

• Coração : vontade / Pedagogia do coração : educação moral. 

 

Obrigado ainda a deixar Berthoud, ele fundou outro instituto em Yverdon  acolhendo 

crianças oriundas das diversas partes da Suiça. Este instituto atraiu, por sua vez,  a atenção, 

entre outros, de Goethe, na Alemanha, mas foi após uma visita ao Instituto Royal de surdos-

mudos de Paris que Pestalozzi decidiu criar uma instituição semelhante na Suiça.  

Os objetivos essenciais que orientavam sua pedagogia eram : a prioridade dada à 

linguagem mímica na evocação do concreto ; a aprendizagem de palavras baseada nas 

atividades quotidianas e na leitura ; o ensino de noções abstratas ; o acesso à linguagem 

articulada ; a integração profissional e social e o conhecimento do meio e abertura para o 

mundo. Para Pestalozzi a educação da humanidade consistia em reconhecer, manter e 

promover em cada ser a sua dignidade.  Ele acreditava que o desejo de aprender é diminuido 

ou mesmo extinto pelos fracassos, propondo então regular os exercícios de maneira a permitir 

o sucesso.  

Atuando como promotor da educação popular e da educação especial, Pestalozzi 

infuenciou, entre outros, Friedrich Fröbel (1782-1852) e Johann Herbart (1776 –1841), sendo 

considerado o pai da pedagogia moderna.  

Em 1954 era criada no Rio de Janeiro a 1ª Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais(APAE), por um grupo de pais, influenciados por um casal norte-americano 

membros da National Association for Retarded Children (NARC) dos EUA.  

Outras instituições apareceram ainda neste período como : O Instituto de Cegos Padre 

Chico (1928); o Instituto Santa Terezinha (1929) para deficientes auditivos ; O Instituto 

Educacional São Paulo(IESP), (1954) para deficientes auditivos; a Santa Casa de Misericórdia 

de São Paulo (1931) para deficientes físicos; Lar-escola São Francisco (1943) , também para 

deficientes físicos; assim como a Associação de Assistência à Criança Defeituosa (AACD)  

(1950). 
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Todas essas instituições mantinham convênios com governos, federal, estadual e/ou 

municipal , entidades religiosas e privadas. 

 

1.3 Os progressos legislativos a favor da pessoa com deficiência 

 

 Foi a partir da segunda metade do século XX que a sociedade brasileira iniciou seu 

grande crescimento econômico. Este não era entretanto acompanhado de um desenvolvimento 

social. Na realidade, as relações de classe ainda conservavam muito do seu passado colonial.  

 As análises de Florestam Fernandes, feitas na década de 60 são válidas até a atualidade 

e clarificam as disparidades sociais brasileiras intensificadas principalmente neste período.  

 Apesar do advento da industrialização e da formação das consequentes classes sociais, 

os padrões de relação da época colonial perduraram a tal ponto que  
 

o horizonte cultural inerente à consciência conservadora de nossos dias (...) 

lembram mais a simetria "colonizador" versus "colonizado" que a "empresário 

capitalista" versus "assalariado". Isso evidencia o quanto a ordem civil ainda não 

atingiu mesmo grupos incorporados ao mercado capitalista de trabalho e ao sistema 

de relações de classes(...) Aquele padrão compatibiliza a coexistência da tolerância 

e até da cordialidade com um profundo desdem elitista por quem não possua a 

mesma condição social. O que faz com que aquilo que parece "democrático", na 

superfície, seja de fato "autoritário" e "autocrático" em sua essência. Esse patamar 

psicológico é a nossa herança mais duradoura do passado colonial e do mundo 

escravista. 31 
  

Embora sob a denominação de República democrática, não houve ruptura com o 

padrão acima citado. O cidadão que emergia, na sociedade nacional brasileira, era o "nobre" 

ou o "burguês"  com condição senhorial, desfrutando das garantias civis, do direito de 

representação e dispondo de voz nos mecanismos seletivos da "opinião pública", que 

comandava a democracia restrita. A mudança social não se fez para a sociedade brasileira, 

mas  para um pequeno universo estamental. A consciência conservadora prevaleceu, porque 

ela reunia os princípais trunfos das estruturas de poder da velha e da "nova" oligarquias, em 

seus propósitos de "desenvolvimento com segurança", com os setores ascendentes das classes 

médias e os parceiros estrangeiros, notoriamente os Estados Unidos.  

                                                 
31 FERNANDES F. Mudanças sociais no Brasil : aspectos do desenvolvimento da sociedade brasileira. São 
Paulo : Difusão européia do livro, 1960. pp. 34-35 
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Foi assim que, há mais de um século e meio depois da Independência e há mais de três 

quartos de século da universalização do trabalho livre e da proclamação da República, como 

declara Fernandes,  

 
a mudança social ainda não se dá para a sociedade brasileira como um todo, mas 

para uma minoria privilegiada, a qual pode ser estimada, para efeitos de 

classificação social efetiva "no sistema", no máximo em quarenta por cento, mas 

que não passa, na realidade, de dez por cento, em termos de concentração de renda 

ou de poder e de renda média compatível com o "padrão de vida decente" das 

elites.32 
 

 Essas considerações importam na medida em que as políticas adotadas no correr da 

história brasileira, visavam principalmente dotar o país de infra-estrutura econômica, de 

comunicações, de transportes e de serviços estreitamente moldadas por objetivos imediatistas 

dos estratos sociais dominantes. Ainda nos dizeres de Fernandes :  

 
A minoria privilegiada encara a si própria e a seus interesses como se a Nação real 

começasse e terminasse nela. Por isso, seus interesses particularistas são 

confundidos com os "interesses da Nação"  e resolvidos desse modo. Enquanto que 

os interesses da grande massa excluida são simplesmente esquecidos, ignorados ou 

subestimados. Os assuntos de mudança social entram , assim, na esfera do controle 

social e da dominação de classe, com uma ótica enviezada, que identifica a Nação 

com os "donos do poder". 33 
 

 Neste contexto, é possível compreender a difícil marcha das questões sociais referentes 

às classes populares, notadamente a educação.  As leis, constantemente modificadas, burladas 

ou simplesmente ignoradas atestavam o nível da pretensa democracia brasileira. De fato, sob a 

cobertura de um sistema que, de democrático tinha e tem apenas sua denominação, o país 

desenvolveu-se e tem existido somente para uma pequena parcela da população.  É a 

resistência "sociopática" às mudanças, conforme o termo empregado por Fernandes, reforçada 

pelas classes privilegiadas que, por medo histórico, enxergam em qualquer abertura ou 

                                                 
32 FERNANDES, F. op.cit., pp. 42-43 
33 Ibid. pp. 44-45 
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modificação da ordem vigente o início de um cataclisma social. Esse pânico é com frequência 

também manipulado e exagerado. 34 

 Neste contexto, podemos dizer que a legislação educacional tem avançado 

timidamente enquanto a sua prática avança tragicamente.  

Em 1954, um primeiro estudo estatístico sobre o abandono escolar foi realizado no 

Brasil por Moysés Kessel. Estudando uma amostragem de alunos inscritos no primeiro ano do 

ensino fundamental, ele concluiu que nove anos mais tarde, a metade deles não tinha sido 

escolarizada por mais de um ano.35  

Por volta da década de 60, o governo federal voltou-se para a questão educacional dos 

"excluídos" por meio de campanhas. Emergiram assim inúmeros movimentos pela erradicação 

do analfabetismo, educação de adultos, educação rural, etc. e intensificaram-se os debates 

sobre a questão da educação popular.  

Foi assim que, em 1957 instituiu-se, por Decreto Federal, a Campanha para a 

Educação do Surdo Brasileiro (CESB). Por meio do INES essa campanha, desativada alguns 

anos mais tarde, teve como objetivo a educação e a assistência ao surdo.  

A Campanha Nacional de Educação e Reabilitação do Deficiente da Visão, vinculada 

ao IBC, foi lançada em 1958. Sofrendo várias mudanças estruturais ao longo dos anos, esta 

Campanha acabou subordinada ao Ministério da Educação e da Cultura com a denominação 

de Campanha Nacional de Educação de Cegos (CNEC).  

 Liderada pela Sociedade Pestalozzi e a APAE do Rio de Janeiro, ainda no âmbito das 

campanhas nacionais, foi instituida, em 1960, a Campanha Nacional de Educação e 

Reabilitação de Deficientes Mentais (CADEME), ligada ao Ministério de Educação e da 

Cultura e igualmente regulamentada por Decreto. 36 

No seio dos movimentos pela democratização da educação brasileira, emergiu no 

scenário político nacional a figura do educador Paulo Freire. Convidado pelo Ministro da 

Educação, Paulo de Tarso Santos, para realizar a Campanha Nacional de Alfabetização, 

Freire, coordenador deste projeto, visava a alfabetização e a formação para a cidadania de 

cinco milhões de adultos.  

                                                 
34 Haja vista o período que antecedeu as eleições presidenciais de 2003 na qual a candidatura de Inácio Lula da 
Silva, representante da esquerda brasileira, provocou o dito pânico na sociedade brasileira e nos países credores e 
investidores. Apesar da pressão dos grupos dominantes, nacionais e internacionais, Lula foi eleito à presidência. 
35 PATTO, M.H.S. A produção do fracasso escolar, São Paulo : Casa do Psicólogo, 1990. p.112 
36 BRASIL. Decreto Federal n° 42.728, de dezembro de 1957 para a CESB; Decreto n° 44.236 de agosto de 1958 
para a CNERDV e Decreto n°48.252 de maio de 1960 para a CNEC; Decreto n°48.961 de setembro de 1960 para 
a CADEME; citado em MAZOTTA M.J.S., op.cit. pp.49-51 
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O Presidente Jõao Goulart (1963) procurou colocar em prática o "método de 

alfabetização " de Paulo Freire em todo o paísm, entretanto, o golpe militar de 64, colocou fim 

neste e em muitos outros projetos educacionais, enviando Paulo Freire e outros intelectuais 

brasileiros ao exílio.  

Na Lei n°4024, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1961, está reafirmado 

o direito dos « excepcionais » à educação, visando sua integração na comunidade. Sua 

educação deverá, segundo os termos desta lei, enquadrar-se, dentro do possível, no sistema 

geral de educação. Ainda no artigo 89 da mesma Lei, há  um compromisso dos Poderes 

Públicos de dispensar "tratamento especial mediante bolsas de estudos, empréstimos e 

subvenções" a toda iniciativa privada, relativa à educação de « excepcionais », considerada 

eficiente pelos Conselhos Estaduais de Educação. 37   

 Como mostram as análises de Mazzotta, a Lei de 61 apresenta muitas lacunas 

comprometendo tanto as ações quanto a destinação de verbas.  

 Esta situação só tendeu a agravar-se com o período da ditadura, que  extendeu-se até 

1984. O desenvolvimento do ensino público de tendência tecnicista e burocrático caracterizou 

este período e a Educação Moral e Cívica tornou-se disciplina obrigatória em todos os níveis 

de ensino. Foi sob o regime militar, como indica Maria Helena Souza Patto, que  

 
a verticalização do poder, pela via da segmentação do saber, atingiu importantes 

proporções, uma preocupação tecnicista levou a se focalizar sobre a inserção de 

novas camadas na hierarquia dos funcionários do sistema educativo (...) Em nome 

do perfeccionismo técnico, da eficiência da produtividade do sistema, a hierarquia 

se desdobra e a burocracia aumenta. Isto permitiu de se atingir as finalidades 

políticas sob a aparência de neutralidade, ao mesmo tempo que eram criadas as 

condições para a improdutividade do sistema escolar. 38  
 

Alguns artigos na Constituição de 1967 e a Emenda Constitucional de 69 asseguravam 

os direitos das pessoas com NE como : a melhoria de suas condições social e econômica por 

meio da educação especial e gratuita, da assistência, reabilitação e reinserção social, proibição 

da discriminação no trabalho e accessibilidade aos estabelecimentos públicos.  

A Lei n°5.692, de1971, que fixa as diretrizes e bases para o ensino atualmente 

chamado de fundamental e médio,  declara no seu artigo 9° que  os alunos apresentando 

                                                 
37 MAZOTTA M.J.S., op.cit., pp. 54-68 
38 PATTO, M.H.S. op.cit, pp.190-191 
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deficiências físicas ou mentais, os que se encontram em atraso considerável quanto à idade 

regular de matrícula e os superdotados devem receber tratamento especial, de acordo com as 

normas fixadas pelos competentes Conselhos Estaduais de Educação. Entretanto nenhum 

esclarecimento maior com relação às normas para a educação das pessoas com NE, em escola 

regular ou especial, foi fornecida.   

Em 1972, foi instalado o primeiro curso de formação de professores de alunos com 

NEE de nível superior do país, como habilitação do Curso de Pedagogia na Faculdade 

Pestalozzi de Ciências, Educação e Tecnologia, no Estado de São Paulo. O  primeiro curso de 

formação em Educação Especial numa Universidade pública ocorreu somente em 1977 na 

Universidade Estadual Paulista (UNESP), seguida pela Universidade de São Paulo em 1983 e 

a Universidade de Campinas em 1988.  

De 1955 à  1972, a formação dos professores de alunos com NEE era feita no nível 

médio. Mantidos inicialmente por entidades particulares confessionais, os cursos de formação, 

foram, aos poucos, assumidos pelas entidades públicas.  

Historicamente a remuneração do professor especializado no Brasil tem acompanhado 

a remuneração do professor regular.  

O Centro Nacional de Educação Especial  (CENESP), criado em 1973 pelo Decreto 

n°72.425, tinha como finalidade promover, em todo território nacional, a expansão e melhoria 

do atendimento às pessoas com NE. Criado como órgão central de direção superior, com suas 

atividades sob a supervisão da Secrataria Geral do Ministério da Educação e Cultura, o 

CENESP teve sua organização, competência e atribuições estabelecidas e aprovadas pela 

Portaria n° 550 em 1975. Passando por várias alterações ao longo do tempo, este órgão 

transforma-se na Secretaria de Educação Especial (SESPE), mantendo basicamente sua 

estrutura inicial. Com a re-estruturação do ministério da Educação em março de 1990, 

extinguiu-se a SESPE e transferiu-se as atribuições relativas à educação especial para a  

Secretaria Nacional de Educação Básica (SENEB) tendo esta um Departamento  de Educação 

Supletiva e Especial (DESE). Os Institutos Benjamin Constant e o Instituto Nacional de 

Educação de Surdos ficaram vinculados à SENEB para fins de supervisão ministerial, 

mantendo-se como órgãos autônomos.   

As diretrizes básicas para o atendimento às pessoas com NEE estabelecida em 1977 e 

1978 pelos Ministérios da Educação e Cultura e da Previdência e Assistência Social, visavam 

a ampliação do atendimento especializado, de natureza médico-psicossocial e educacional. 

Nestas diretrizes estabelecem-se duas categorias de "clientelas" : aquela a ser atendida pelas 
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instituições ligadas ao Centro Nacional de Educação Especial (CENESP/MEC) e  outra ligada 

à Fundação Legião Brasileira de Assistência (LBA). Os primeiros são definidos como as 

pessoas com NEE que apresentam condições pessoais necessárias à sua aceitação como 

beneficiários dos sistemas de ensino, via regular, supletiva ou especializada, os segundos 

seriam aqueles apresentando um conjunto de alterações provocadas por incapacidade, gerando 

desvio dos padrões médios, sem prejudicar o alcance da meta mínima de reabilitação. 39 

  Ficou estabelecida a exigência do diagnóstico para o encaminhamento  aos serviços 

educacionais a ser realizado pela LBA ou outro órgão competente ligado ao Ministério da 

Previdência e Assistência Social (MPAS). Desta forma, como ressalta Mazzotta, caracterizou-

se  o posicionamento cliínico e terapêutico da educação especial fundamentado na prevenção e 

na correção. Entretanto,  tanto o diagnóstico como a exigência de formação especializada do 

professor, vinculadas à expressão "sempre que possível", deixaram clara a forma sempre 

ambígua de se tratar a questão, notadamente com relação à pontos fundamentais como : quem 

são os deficientes e/ou excepcionais? Como se considera sua educabilidade? Como e por 

quem eles devem ser educados?  

Foi na década de 80 que, ao menos no âmbito normativo, algumas questões 

começaram a  se clarificar.  

Segundo o levantamento do Plano Nacional de Ação Conjunta para Integração da 

Pessoa Deficiente de 1986, somente 2,3 % da população com NEE em idade escolar era 

atendida sendo que a oferta de serviços educacionais concentrava-se nas capitais e nos centros 

urbanos, notoriamente nas regiões Sul e Suldeste do país.   

A  Portaria CENESP/MEC n°69, de 1986, definia a Educação Especial como parte 

integrante da Educação visando ao desenvolvimento pleno das potencialidades do educando 

com NEE. Nesta mesma Portaria modificou-se o termo "excepcional" para "aluno com 

necessidades especiais".  

No mesmo ano, pelo Decreto n°93613, o CENESP transformou-se na Secretaria de 

Educação Especial (SESPE), sob a direção do Ministério da Educação.  

A Constituição de 1988 trouxe importantes contribuições com relação aos direitos das 

pessoas com NE. Nela podemos destacar os seguintes avanços :  

 

• Assistência social prestada a quem dela necessitar, independentemente da 

contribuição à seguridade social; 

                                                 
39 MAZOTTA M.J.S., op.cit, p. 72 
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• Habilitação e reabilitação da pessoa com NE e a promoção de sua integração à 

vida comunitária; 

• Garantia de um salário mínimo de benefício mensal mediante a comprovação 

de não possuir meios de prover sua própria manutenção; 

• Atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de 

ensino; 

• A Educação é direito da criança e do adolescente, devendo ser assegurada pela 

família, sociedade e Estado com absoluta prioridade; 

• Criação de programas de prevenção e atendimento especializado para os 

portadores de deficiência física, sensorial ou mental e integração do 

adolescente portador de deficiência mediante o treinamento para o trabalho e a 

facilitação do acesso aos bens e serviços, com a eliminação de preconceitos e 

obstáculos arquitetônicos; 

• Normas para a construção de logradouros e de edifícios de uso público e de 

fabricação de veículos de transporte coletivo visando à accessibilidade.40 

 

A Lei n°7853, de 1989, estabelece as normas gerais para o "pleno exercício dos 

direitos individuais e sociais da pessoa con NE e sua efetiva integração social". Ela estabelece:  

 

• A inclusão, no sistema educacional da Educação Especial como modalidade 

educativa que abranja a educação precoce, a pré-escolar, do ensino 

fundamental e médio, a supletiva, a habilitação e reabilitação profissionais, 

com currículos, etapas e exigências de diplomação próprios; 

• A inserção das escolas públicas e privadas no sistema educacional; 

• A oferta obrigatória e gratuita, de Educação Especial em estabelecimentos 

públicos de ensino; 

• O oferecimento obrigatório de programas de Educação Especial em unidades 

hospitalares e congêneres nas quais estejam internados, por prazo igual ou 

superior a um ano, educandos com NEE; 

• Acesso de alunos com NE aos benefícios conferidos aos demais educandos, 

inclusive material ecolar, merenda escolar e bolsas de estudo; 

                                                 
40 MAZZOTTA M.J.S., op.cit., pp. 75-80 



 

43

 

• Matrícula conpulsória em cursos regulares de estabelecimentos públicos e 

particulares de pessoas com NE capazes de se integrarem no sistema regular de 

ensino; 

• Reestruturação da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência (CORDE), como órgão autônomo, administrativa e 

financeiramente; 

• Previsão de reestruturação da SESPE visando a melhoria do atendimento e 

cumprimento do que se dispõe.41 

 

Com relação aos recursos financeiros, as ações do Ministério de Educação tem se 

caracterizado, historicamente,  por repasses dos recursos públicos destinados à Educação 

Especial às instituiões especializadas particulares. De 1974 à 1988 o percentual de alunos 

inscritos no sistema particular de ensino aumentou de 41,8% para 45,5% enquanto que no 

sistema público caiu de 58,2% para 54,5%.  

Com relação ao tipo de atendimento, em 1988, do total de 179.523 crianças, 43,6% 

estavam matriculadas no sistema regular de ensino e 56,4% em instituições especializadas. 

Deste total, 38,72% eram crianças deficientes mentais e 35,57 % eram crianças com 

deficiênciências múltiplas. Esses números podem, entretanto, apresentar alguma distorção 

dependendo da variação dos critérios utilizados em cada momento. 

Conforme as análises de Mazzotta, até 1990 as políticas de educação especial refletem 

um sentido assistencial e terapêutico numa visão estática onde toda criança com NE é 

associada à Educação Especial.  42   

É a partir daí que uma nova visão começa a tomar forma nos textos legais e no 

discurso educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 MAZZOTTA, M.J.S. op.cit., pp. 80-81 
42 Ibid., pp198-201 
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CAPÍTULO 2.  Olhar atual : realidade na entrada do século XXI  

 

Os últimos trinta anos do século XX representam de maneira geral o grande 

desenvolvimento econômico do país de tal forma que este encontra-se entre as dez maiores 

economias mundiais.  A dependência cultural funciona entretanto como um instrumento de 

fortalecimento da dependência política e econômica. A super-valorização dos domínios 

tecnológicos, com a predominância do ensino específico em detrimento da formação geral e o 

enfraquecimento das ciências humanas e sociais são as principais resultantes das políticas 

educacionais do país em parceria com o Banco Mundial.  

 

2.1 Uma sociedade ainda excludente 

 

Segundo os dados do Banco Mundial, em 1993, 40,9% da população brasileira é pobre 

com renda mensal inferior a US$60,00 e 18,7% são extremamente pobres com renda mensal 

inferior a US$ 30,00. 43 

A taxa de analfabetismo do país em 1999 é de 13% numa população de 

aproximadamente 160 milhões de habitantes. Considerando-se o desigual desenvolvimento do 

país em todas as áreas,  avalia-se em 7,8% de pessoas analfabetas  na região sul, 7,8% na 

região sudeste, 10,8% na região centro-oeste, 11,6% na região norte e 26,6 % na região 

nordeste.44 

Com relação ao grau de escolaridade, até o ano de 1990, somente 19% da população 

do país tem o ensino fundamental, 13% atinge o ensino médio e 8% o nível superior.  Os 

índices de reprovação e de abandono escolar são, em 1999, de 21,6% e de 

4,8% respectivamente.45 

O descaso histórico do Brasil com a educação tem gerado a exclusão de milhares de 

crianças do mundo escolar. Os dados internacionais publicados em 1999, dão um panorama 

não só da exclusão escolar mas do lugar ocupado pela educação no contexto mundial. O 

levantamento revela que :  

 
                                                 
43 GADOTTI M. et al. Perspectivas atuais da educação. Porto Alegre : Artmed, 2000. p. 147 
44 IBGE/PNAD, Recenceamento demográfico. Cálculos efetuados pelo MEC/INEP, 1999. A região norte não 
contabilizando a totalidade da população rural. Disponível in : <http://www.inep.gov.br/basica/censo/ 
default.asp>.  Acesso em : 05 abr.2004 
45 MEC/INEP/IBGE, PCN – Parâmetro Curricular Nacional e Educação no Brasil, 2001. Disponível in : 
<http://www.inep.gov.br/basica/censo/ default.asp>.  Acesso em : 05 abr.2004 
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• Cerca de 125 milhões de crianças nunca frequentaram a escola ; dois terços das 

quais são meninas. 

• Outras 150 milhões iniciaram o processo de escolarização, mas o abandonaram 

antes que pudessem ler e escrever. 

• Um entre quatro adultos no mundo em desenvolvimento - 872 milhões de 

pessoas - não sabe ler ou escrever ; dois terços deles são mulheres. 

• A pobreza não é a única explicação. Alguns países pobres, de fato, investem 

em educação, por exemplo, Cuba, Sri Lanka, Vietnã, China, Indonésia, 

Zimbabue. 

 

Foi estimado que um total de 8 bilhões de dólares por ano seriam necessários para 

atingir as metas da Educação Para Todos.  Segundo a Oxfam Internacional 46, 8 bilhões de 

dólares equivalem a : 

 

• Quatro dias de gastos militares mundiais ; 

• Metade do que é gasto nos Estados Unidos a cada ano com brinquedos ; 

• Menos do que os europeus gastam anualmente com jogos de computador e 

água mineral ; 

• A África gasta 13 bilhões com o pagamento da dívida externa ; 

• O Paquistão gasta seis vezes mais em defesa do que em educação.  

 

Atualmente a coordenação do processo de desenvolvimento da Educação Especial 

brasileira está sob o encargo da Secretaria de Educação Especial ( SEESP), órgão integrante 

do Ministério da Educação e do Desporto (MEC). A SEESP tem como objetivo principal 

coordenar a elaboração da Política de Educação especial do país, estimular, supervisionar e 

fomentar sua implantação, assistindo-a técnica e financeiramente. 

Com relação à definição e diagnóstico da deficiência mental, o MEC adota o sistema 

da American Association of Mental Deficiency (AAMD).  Historicamente há, no Brasil, uma 

grande variação dos termos empregados para classificação e diagnóstico da pessoa com 

deficiência mental tanto pela sociedade  quanto pelos órgãos governamentais. Enquanto que a 

                                                 
46 OXFAM INTERNATIONAL. Education Now : Break the Cycle of Poverty. Oxford : Oxfam Publications, 
1999, citado em MITTLER P. Educação inclusiva. Contextos sociais. Porto Alegre : Artmed, 2003. pp. 41-42 
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AAMD utiliza o termo genérico « retardamento mental» e as subcategorias leve, moderado, 

sevéro e profundo, o Brasil adota os termos genéricos « retardo mental» ou « deficiência 

mental » e as subcategorias educável, treinável e dependente desde 1975. 47 

Quanto aos critérios de classificação, os testes de QI tem sido frequentemente 

utilizados com inúmeras alterações quanto ao valor limite entre « normalidade » e 

« anormalidade».  A avaliação do comportamento adaptativo da criança por meio de testes 

psicomotricidade e de personalidade também tem sido empregado como instrumentos 

diagnósticos. Entretanto todas estas ferramentas, na sua maioria desenvolvidas em outros 

países e nem sempre adaptadas ao contexto brasileiro não são objeto de consenso criando 

enormes flutuações nas análises e deixando margem para todo tipo de comportamentos 

segregativos sem qualquer fundamento científico.  

Por outro lado,  a falta de qualidade do sistema educacional, seja em termos de 

formação do corpo docente, seja no referente ao cumprimento das leis, favoriza a não 

aplicação dos critérios mínimos para o diagnóstico. Neste contexto, temos um sistema de 

rotulações indiscriminadas que alimentam um sistema excludente.  

Conforme algumas pesquisas realizadas no Estado de São Paulo, problemas de 

repetência e comportamento são muitas vezes suficientes para o encaminhamento ao ensino 

especial. A condição socio-econômica ou simplesmente ser parente de uma criança 

frequentando o ensino especial são  também critérios de seleção utilizados 

indiscriminadamente.  Na prática, fica patente o descaso e a falta de rigor com que é encarado 

o problema da educação da criança com NE na sociedade brasileira.  

As conclusões de Julio Romero Fereira, referentes ao deficiente mental,  nos fornecem 

um resumo dos principais problemas enfrentados na educação do aluno com NE no Brasil :48 

 

• Super-representação das camadas socialmente desfavorecidas nas clases 

especiais ; 

• A utilização de instrumentos não adaptados à realidade socio-cultural da 

criança, o uso exagerado do QI e o encaminhamento arbitràrio para classes 

especiais  na falta de instrumentos para diagnóstico ; 

• O ínfimo número de crianças que, atendidos em classes especiais, retornam 

para o ensino regular ; 

                                                 
47 FERREIRA J.R. A exclusão da diferença. Piracicaba : Unimep, 1995. p. 45 
48 Ibid., p. 63 
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• Uma « inclusão física » do aluno com NE no ensino regular sem as 

providências mínimas necessárias  para uma verdadeira inclusão. 

• A tendência de se atribuir os insucessos educacionais à deficiência em si, mais 

do que às limitações sócio-educacionais. O fantasma da « não educabilidade » 

da pessoa com deficiência é ainda presente no imaginário brasileiro. 

• Ausência de dados sobre o desenvolvimento, desempenho escolar,  

continuidade educativa e integração social das pessoas com NE. Na realidade, 

trata-se de uma população esquecida nos relatórios e avaliações.  

 

É a partir da década de 90 que o Brasil intensifica suas ações visando a construção de 

uma educação inclusiva.  Sua adesão à Declaração Mundial de Educação para Todos em 1990 

em Jomtien marca este compromisso, seguido, em 1994, da Conferência Mundial, em 

Salamanca na Espanha, sobre as Necessidades Educativas Especiais : « Acesso e Qualidade ».  

Neste mesmo ano a Lei nº 8.069 dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 

assegurando-lhes proteção integral. Ela enfatiza o dever da família, da comunidade, da 

sociedade em geral e do poder público de assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos 

direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária entre outros. 

Acrescenta ainda que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

Em 1994, a Portaria nº 1793 inclui a disciplina « Aspectos ético-político-educacionais 

da normalização e integração da pessoa com NE », nos cursos de pedagogia, psicologia, nas 

licenciaturas e em outros cursos da área da saúde e do serviço social.  

A Lei n. 9.394 de Diretrizes e Bases, aprovada em dezembro de 1996, propõe  algumas 

mudanças significativas no domínio da educação brasileira. Os três níveis : federal, estadual e 

municipal, que sempre disfuncionaram por falta de articulação entre si, são chamados  a 

cooperar visando a melhoria da qualidade do ensino.  Esta Lei prevê um investimento mínimo 

da União de 18% do seu orçamento global em educação e 25% de investimento para Estados e 

Municípios 

No seu capítulo V, ela define a educação especial como modalidade de educação 

escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com NEE. 

Conforme esta Lei, os sistemas de ensino devem assegurar currículos específicos, 

terminalidade específica ou aceleração para a conclusão do nível fundamental, professores 
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com especialização adequada de nível médio e superior em educação especial e capacitação de 

professores do ensino regular para a integração dos alunos com NEE em classes comuns, 

educação especial para o trabalho e acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais do 

ensino regular.   

Em 1999 o Ministério da Educação e da Cultura institui a Comissão Brasileira do 

Braille, constituída de oito membros e visando principalmente elaborar e propor a política 

nacional para uso, ensino e difusão do Sistema Braille em todas as suas modalidades de 

aplicação ; propor normas e regulamentações relativas ao uso, ensino e produção do Sistema 

Braille no Brasil ; acompanhar e avaliar as normas e políticas  e elaborar material e publicação 

que facilite o processo ensino/aprendizagem e o uso do sistema Braille em todo o país. Esta 

comissão tem seu regulamento interno aprovado pela portaria 554 de 26 de abril de 2000,  

quando entra em vigor. 

Ainda em 1999, a Portaria n°1679 dispôe sobre os requisitos de acessibilidade de 

pessoas com NE em instituições de ensino superior. Ela estabelece como requisitos : a 

eliminação de barreiras arquitetônicas ; reserva de vagas em estacionamento ; construção de 

rampas com corrimão ou elevadores ; adaptação de portas e banheiros para acesso de cadeiras 

de rodas ; instalação de lavabos,  bebedouros e telefones públicos em altura acessível aos 

usuários de cadeiras de rodas ; máquinas de datilografia braille, impressora e sistema de 

síntese de voz ; gravador, fotocopiadoras e softwares ampliadores de textos ; plano de 

aquisição gradual de acervo bibliográfico dos conteúdos básicos em braille ; intérpretes da 

língua de sinais e flexibilidade na correção das provas. Estes requesitos passam a constar dos 

critérios de avaliação das instituições de ensino superior a partir de novembro de 2003 com a 

Portaria 3.284/03.  

 

2.2 A entrada da noção de inclusão nos textos oficiais 

 

O Parecer n°17/2001, aprovado em julho de 2001, contém as atuais Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, fundamentado  basicamente nas 

orientações da Declaração Mundial de Educação para Todos e na Declaração de Salamanca. 49 

É nesta data que, ao menos no aspecto legislativo, há um posicionamento claramente 

inclusivo no sentido de se combater todas as formas de exclusão educacional e social.  

                                                 
49 MEC. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, MEC, 2001 p.15 Disponível em 
<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/parecercne17.pdf > Acesso em : 06 abr. 2004 
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Com relação à política educacional, o Parecer declara que a construção de uma 

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

manutenção de um Estado democrático, entendendo-se por inclusão : 

 
 a garantia, a todos, do acesso contínuo ao espaço comum da vida em sociedade, 

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

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

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

vida.  

 

A Inclusão é apresentada como um avanço com relação ao movimento de integração 

escolar pois postula uma  reestruturação do sistema educacional visando um espaço 

democrático e competente para trabalhar com todos os educandos, sem distinção de classe, 

gênero ou características pessoais, considerando-se que a diversidade deve não só ser aceita 

como desejada.  

O Parecer define a educação especial como modalidade de educação escolar 

consistindo um  

 
processo educacional definido em uma proposta pedagógica, assegurando um 

conjunto de recursos e serviços educacionais especiais, organizados 

institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos, 

substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar e 

promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam 

necessidades educacionais especiais, em todos os níveis, etapas e modalidades da 

educação básica. 

 

  O documento esclarece ainda que a política de inclusão de alunos com NEE na rede 

regular de ensino nada tem a ver com a simples permanência física desses alunos junto aos 

demais educandos, mas «  representa a ousadia de rever concepções e paradigmas, bem como 

desenvolver o potencial dessas pessoas, respeitando suas diferenças e atendendo suas 

necessidades ».  

A política inclusiva deve implicar na melhoria qualitativa e quantitativa dos recursos 

humanos e a garantia de recursos financeiros e serviços de apoio pedagógico públicos e 

privados especializados visando o desenvolvimento educacional dos alunos. Essa melhora, 
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contudo deve ser gradativa afim de se adequar a educação especial e regular à uma nova 

realidade educacional. 

O Parecer tenta romper com o enfoque tradicional clínico e classificatório definindo a 

noção de necessidades educacionais especiais como um conceito amplo que enfatiza o ensino, 

a escola e as condições de aprendizagem ao invés da histórica focalização no aluno e na sua 

normalização. Necessidades educacionais especiais são então aquelas que « requerem, da 

escola, uma série de recursos e apoios de caráter mais especializado, que proporcionem ao 

aluno meios para acesso ao currículo ».  

Os educandos com necessidades educacionais especiais são aí definidos como sendo 

aqueles que, durante o processo educacional, demonstram : 

 

• dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de 

desenvolvimento que dificultam o acompanhamento das atividades 

curriculares, sejam elas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou 

deficiências, sejam aquelas não vinculadas à uma causa orgânica específica ; 

• dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos, 

demandando adaptações de acesso ao currículo, com utilização de linguagem e 

códigos aplicáveis ; 

• altas habilidades/ superdotação. 50 

 

Já no documento elaborado em outubro de 2001, o alunado da Educação Especial, 

chamado genericamente de « portador de necessidades especiais » é definido como aquele que 

por apresentar necessidades próprias e diferentes dos demais alunos no domínio das 

aprendizagens curriculares correspondentes à sua idade, requer recursos pedagógicos e 

metodologias educacionais específicas. Eles classificam-se em : 

 

• Portadores de deficiência (mental, visual, auditiva, física, múltipla) ; 

• Portadores de condutas típicas (problemas de conduta) ; 

• Portadores de altas habilidades (superdotados) . 

 

Entende-se por condutas típicas manifestações de comportamento típicas de portadores 

de síndromes e quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos que ocasionam atrasos no 
                                                 
50 MEC, op.cit., pp. 18-19 
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desenvolvimento e prejuízos no relacionamento social, em grau que requeira atendimento 

educacional especializado.51 

O Parecer firma também um compromisso político com a educação inclusiva por meio 

de estratégias de comunicação e de atividades comunitárias tendo como objetivos : 

 

• Fomentar atitudes pró-ativas das famílias, alunos, professores e da comunidade 

escolar em geral ; 

• Superar os obstáculos da ignorância, do medo e do preconceito ; 

• Divulgar os serviços e recursos educacionais existentes ; 

• Difundir experiências bem sucedidas de educação inclusiva ; 

• Estimular o trabalho voluntário no apoio à inclusão escolar. 

 

O serviços de apoio pedagógico especializados compreendem aqueles realizados em : 

 

• salas de aula comuns por professores ou outros profissionais especializados ;  

• as salas de recursos suplementando ou complementando o atendimento 

realizado nas classes comuns por meio de equipamentos e recursos 

pedagógicos específicos ;  

• os serviços de itinerância desenvolvidos por professores especializados que 

visitam as escolas para orientação e supervisão pedagógica ;  

• os professores-intérpretes para apoio de alunos surdos, surdos-cegos e outros 

que apresentem comprometimentos de comunicação e sinalização. 

 

É previsto o atendimento especializado em classe hospitalar ou em ambiente domiciliar 

nos casos de alunos impossibilitados de frequentar a escola por razões de saúde com 

prolongada permanência nesses ambientes. 

Com relação ao currículo são previstas flexibilizações nos conteúdos e nas avaliações 

conforme o caso, bem como a terminalidade específica que assegura uma certificação de 

conclusão de escolaridade fundamentada em avaliação pedagógica para alunos cujas 

necessidades educacionais especiais estão associadas a grave deficiência mental ou múltipla.  

Considera-se globalmente dois perfis de professores destinados ao ensino dos alunos 

com NEE : 
                                                 
51 MEC, op.cit., p. 13 
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• O professor de classe comum capacitado. É aquele que comprove que, em sua 

formação, de nível médio ou superior, foram incluídos conteúdos ou disciplinas 

sobre educação especial e desenvolvidas competências mínimas para este 

exercício ; 

• O professor especializado em educação especial. É aquele formado em cursos 

de licenciatura, graduação e especialização em educação especial ou em uma 

de suas áreas. 

 

Segundo o relatório da UNESCO, em 2001 a formação do corpo docente brasileiro 

equivale a do Egito, com menos de um quarto de seus professores de primário com formação 

superiora. É ainda na Tunísia, no Brasil e na China que se constata os índices mais baixos de 

professores formados em nível superior.  52  

Em 1997, somente 25,5% dos professores dos quatro primeiros anos do ensino 

fundamental têm formação superiora. As regiões norte e nordeste lideram esta triste realidade 

com somente 5.3% e 10,5% de seus professores formados em nível superior 

respectivamente.53 

A partir da Lei de Diretrizes e Bases de 1996 a formação em nível superior dos 

professores do ensino fundamental passa a ser obrigatória deixando contudo aberta a 

possibilidade da antiga formação em nível médio.  

A precariedade de estratégias formativas para os professores ditos « comuns » é 

seguida pela realidade da formação de professores do ensino especial. O primeiro curso de 

nível superior em educação especial no Brasil, surgiu somente em 1972 . A ausência de 

pesquisas nesta área é em grande parte reflexo deste atrazo.  

Como ressalta Roseli Baumel, na formação de profesores da educação especial é 

necessário considerar-se  várias dimensões ligadas : 

 

• à formação focalizada nas necessidades, classificadas ou não como especiais, 

do aluno no seu processo de desenvolvimento e de aprendizagem ;  

                                                 
52 UNESCO. Les enseignants pour les écoles de demain : Analyses des indicateurs de l´ éducation dans le 
monde, 2001. Disponível em < http :unescostat.unesco.org/en/pub/pub _p/ wei2001.htm.> Acesso em 06 
abr.2004 
53 MEC/INEP Perfil do Magistério da Educação básica. Censo do professor , 1997 Disponível em 
<http://www.inep.gov.br/basica/levantamentos/outroslevantamentos/professor/1997/perfil.htm> Acesso em : 06 
abr.2004 
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• à articulação entre formação continuada e formação contínua ; 

• às problemáticas da integração e da inclusão.54 

 

Ora, dada a concentração de alunos com NEE inscritos no nível fundamental e a atual 

situação da formação dos professores, compreende-se a enorme distância a percorrer para a 

conquista de uma educação de qualidade para todos. O descaso histórico com a formação de 

professores vêm acrescentar-se à complexidade inerente à questão da inclusão. Podemos 

afirmar que o lugar ocupado, na prática, pelo professor que atua com crianças com NEE é 

ainda muito distante da idealizada equipe multi e inter-disciplinar, almejada pelo movimento 

inclusivo.  

De qualquer forma, a partir deste ano, intensificam-se as ações e Leis em favor da 

inclusão. 

No ano de 2001 é formado o Conselho Nacional De Combate à Discriminação 

(CNCD) visando propor, acompanhar e avaliar as políticas  públicas afirmativas de promoção 

da igualdade e de proteção dos direitos de indivíduos e grupos sociais e étnicos afetados por 

discriminação racial e demais formas de intolerância. 55 

Em 2002, a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) é reconhecida como meio legal de 

comunicação e expressão das pessoas surdas, por meio da Lei 10.436/02.  Ela apoia o uso e a 

difusão da LIBRAS pelas instituições e assegura a inserção desta disciplina nos cursos de 

formação de educação especial, fonoaudiologia,  pedagogia e letras.   A regulamentação desta 

Lei entrará em vigor somente em 22 de dezembro de 2005 com o Decreto 5.626.  

Em 2004, o Decreto 5.296/04 regulamenta  e estabelece as normas e critérios básicos 

para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida. Ele dispõe sobre as regras de implementação da acessibilidade arquitetônica e 

urbanística, dos serviços de transporte coletivo e do acesso à informação e à comunicação.56 

 

 

 

                                                 
54 BAUMEL, R.C.R.C. Formação de professores. Algumas reflexões, in BAUMEL, R.C.R.C ; RIBEIRO, M.L.S.  
Educação especial. Do querer ao fazer, São Paulo : Avercamp, 2003, pp. 27-40 
55 MEC, Decreto 3.952 de 04 de outubro de 2001. Disponível in <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/ 
pdf/dec3952.pdf > Acesso em : 06 abr.2004 
56 MEC, Decreto 5.296 de 02 de dezembro de 2004, in <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/decreto% 
205296-2004.pdf> Acesso em : 22 jan. 2006 
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2.3 Desigualdades e limites na efetivação da inclusão 

 

Apesar do avanço legislativo, os dados educacionais brasileiros atestam a dificuldade 

na efetivação da inclusão escolar. De de 1996 à 1999 houve um crescimento de 86% no total 

de matrículas de alunos com NEE do país. Em 2005 o sistema público de ensino detêm 

35,59% das matrículas contra 64,47% do sistema particular conforme a tabela 1.57  

 

Tabela 1 - Matrículas de alunos com NEE 
por  Rede de Ensino    (2005) 

Rede de Ensino Qtde de alunos % 
Municipal 68.183 18,04% 
Estadual 65.206 17,25% 
Federal 922 0,24% 

Particular 243.763 64,47% 
Total 378.074 100,00% 

 

 O número de alunos com deficiência mental corresponde a 54,279% do total de alunos 

com NEE matriculados no sistema de ensino em 2005, seguido dos alunos com de deficiência 

múltipla e surdez. A classificação « outros », presente até 1999, é mais detalhada em 2005 

computando separadamente a síndrome de Down e o autismo assim como o desdobramento 

das deficiências visuais e auditivas :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57 MEC/INEP, Resultados do censo escolar 2005, Disponível em <http://www.inep.gov.br/basica/censo/ 
Escolar/Sinopse/sinopse.asp> Acesso em : 02 jan 2007 
58 Ibid. 

Tabela 2 - Evolução da matrícula de alunos com NEE por tipo de 
deficiência (2005)58 

  Qt. de alunos % 
Total 378.074 100,00% 

Cegueira 5.189 1,37% 
Baixa visão 6.866 1,82% 
Surdez severa 28.293 7,48% 
Surdez leve ou moderada 6.769 1,79% 
Surdo-cegueira 585 0,15% 
Física 13.939 3,69% 
Mental 205.184 54,27% 
Autismo 7.123 1,88% 
Síndrome de Down 27.049 7,15% 
Múltipla 55.599 14,71% 
Condutas típicas 21.478 5,68% 



 

55

 

 A concentração de alunos com NEE matriculados no ensino fundamental e na 

modalidade educação de jovens e adultos (EJA) revela o problema da continuidade escolar : 

São 54% de alunos inscritos no nível fundamental e 16% no EJA contra 1% matriculados no 

ensino médio.  

Figura 1 59 

Matrículas de alunos com NEE por nível de 
ensino (2005)
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Quanto à modalidade de atendimento, apesar de todas ações em prol da inclusão em 

escola regular, a maioria dos alunos com NEE, 47%, são atendidos pela modalidade 

considerada a mais segregadora : as escolas especializadas. 12% estão em classes especiais e 

23% em classe comum sem recurso adicional (sala de recursos) : 

 

Figura 2 60 
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59 MEC/INEP. Op.cit. 
60 Ibid. 
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 O sistema privado compreende a grande maioria (79,82%) das escolas especializadas. 

Quanto as classes especiais e comuns, estas concentram-se quase completamente no sistema 

público de ensino conforme a tabela a seguir. 61 

 

    Tabela 3 - Matrícula da Educação Especial por modalidade e rede de ensino (2005)  

escola classe                    classe comum  
  

Total  
  
especializada 

  
especializada

com sala de 
recursos 

sem sala de 
recursos     Rede de 

ensino Qtde. % Qtde. % Qtde. % Qtde. % Qtde. % 

Pública 60.847 20,18% 73.464 96,05% 109.475 95,33% 139.702 94,77% 383.492 59,89%

Privada 240.739 79,82% 3.024 3,95% 5.359 4,67% 7.707 5,23% 256.829 40,11%

Total 301.586 100,00% 76.488 100,00% 114.834 100,00% 147.409 100,00% 640.321 100,00%

 

 As regiões que concentram o maior número de matrículas da educação especial são as 

regiões sul e sudeste. As regiões centro-oeste, norte e nordeste apresentam respectivamente 

7,65%, 6,04% e 18,06% respectivamente.  Se considerarmos ainda que  as duas últimas são 

regiões economicamente mais desfavorecidas e com os piores índices educacionais, podemos 

deduzir que uma grande parte das crianças com NEE fica simplesmente à margem do sistema 

educativo. 62 

      

Tabela 4 - Número de  matrículas da educação especial por região 
(2005) 

        Regiões Nº de matrículas % 
        Norte 22.844 6,04% 
        Nordeste 68.289 18,06% 
        Sudeste 164.889 43,61% 
        Sul 93.143 24,64% 
        Centro Oeste 28.909 7,65% 
        Total 378.074 100,00% 

 

 Com relação às evoluções no âmbito do trabalho, é editada, em 1991, a Lei nº 8.213 de 

Benefíicios da Previdência Social pela qual toda empresa com mais de 100 empregados é 

obrigada a contratar de 2% a 5% de funcionários com NE. 

                                                 
61 Ibid. 
62 Ibid. 
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 A existência da discriminação nas relações de trabalho é assumida oficialmente, pelo 

Brasil, durante a 82ª Conferência Internacional do Trabalho, em 1995, em Genebra. Em 1997 

inicia-se o programa Brasil Gênero e Raça, Todos Unidos pela Igualdade de Oportunidades 

em cooperação com a Organização Internacional do Trabalho. Esse programa visa o 

entendimento entre as empresas e o trabalhador, por meio de mediação para o combate a toda 

forma de discriminação. 63  

 O trabalho realizado por este programa permite o recebimento de denûncias dos 

trabalhadores no acesso e curso das relações e inserção no mercado de trabalho.  

 A partir de dezembro de 1999, por meio do Decreto nº 3.298, a inserção das pessoas 

com NE no mercado fica sob a competência do Ministério do Trabalho e Emprego. Entretando 

o desconhecimento da legislação e a má fiscalização deixam enormes brechas neste sistema. 

 Em um levantamento sobre a inserção de pessoas com NE efetuado em 1999 e 2000 no 

estado de São Paulo, foram analisadas 6 empresas públicas e 30 empresas privadas. 

Constatou-se que havia 248 empregados com NE nas empresas públicas e um déficit de 744 

empregados. Ja as 30 empresas privadas, empregavam 118 funcionários com NE apresentando 

um déficit de 351 empregados com NE. O número de empregados com NE trabalhando 

corresponde, segundo o estudo, a um terço da quota prevista por lei.64 

 A partir de 1999 intensificam-se as ações para a insersão da pessoa com NE no 

mercado de trabalho : A Comissão de Valorização da Pessoa com Deficiência do Senado, 

criada em dezembro de 2005, lança em março de 2006 o Programa de Valorização da Pessoa 

com Deficiência e a campanha "Com as Nossas Diferenças, Somos Todos Iguais", visando a 

sensibilização da sociedade acerca da importância de garantir acessibilidade e inclusão para 

deficientes físicos brasileiros. 

De 2001 a 2005, o número de pessoas com deficiência formalmente empregadas pelo 

sistema de Cotas instituído em 1999, evolui de 601 para 35.782. O total de  empresas que 

cumprem as cotas, por sua vez, passa  de 12 para 4.004 65 

Apesar desta evolução, em junho de 2005, a A Subcomissão Permanente de Assuntos 

Sociais das Pessoas com Deficiência informa existir no Brasil 24,5 milhões de pessoas com 

deficiência, das quais 9 milhões em idade própria para o trabalho, mas apenas 1 milhão delas 
                                                 
63 CLEMENTE, C.A. Vencendo barreiras – Histórias de superação e inclusão de pessoas portadoras de 
deficiência, São Paulo : Espaço da Cidadania , 2002. p.33 
64  Ibid., p.38 
65 AGENCIA SENADO. « Apoio ao diferente », Jornal do Senado, 18 jan. 2007 Disponível em : 
<www.senado.gov.br/jornal/noticia.asp?codEditoria=1467&dataEdicaoVer=20070118&dataedicaoAtual= 20070 
118&nome Editoria=Sa%FAde> Acesso em 02 fev. 2007 
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em atividade (11%). Os dados mostram que é baixo o nível de escolaridade entre as pessoas 

com deficiência : apenas 1,55% têm mais de 12 anos de estudos. Uma faixa de 78,7% limita-

se a sete anos de estudos. 66 

Mesmo com as proteções legais e os progressos alcançados, na prática a inserção da 

pessoa com NE no mercado de trabalho e sua inclusão de forma mais abrangente na sociedade 

é ainda problemática no Brasil. A falta de escolaridade e/ou interrupção desta no ensino 

fundamental, a falta de qualificação profissional, a falta de acessibilidade nas ruas, 

estabelecimentos e transportes públicos constituem ainda a atual realidade.   

 Diante deste cenário, nos perguntamos como podemos falar em integração e inclusão 

quando o acesso à escolarização é precário ; a escolarização é segregadora e, em grande parte, 

de baixa qualidade ; a continuidade escolar nos níveis médio e superior é ínfima ; a 

qualificação e consequente inserção no mercado de trabalho é mínima e a participação na vida 

social e cívica é também restrita ? 

 Infelizmente, essas constituem ainda as características da excludente realidade 

brasileira.  

Antes de nos aprofundarmos na problemática da inclusão escolar no Brasil, tentaremos 

compreender e distinguir as principais noções à ela relacionadas, suas origens e evoluções.  

 

                                                 
66 AGENCIA SENADO. Op.cit.  
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CAPÍTULO 3. Por traz da evolução terminológica, uma vontade social  

 

 Neste capítulo, procuramos analisar as principais noções relacionadas às pessoas com 

NE e empregadas na atualidade tanto no Brasil como internacionalmente. Não nos detivemos 

no estudo das terminologias caídas em desuso uma vez que o objetivo principal do presente 

capítulo é entender de que modo o processo pelo qual passaram os termos atualmente 

utilizados refletem mudanças e rupturas paradigmaticas relativas à visão das pessoas com NE 

pela sociedade como um todo.   

 

3.1 Olhar conceitual : handicap, deficiência, CIH, CIF,  necessidades educacionais 

especiais  67 

 

 Atualmente, o termo handicap é empregado em muitos países, em particular nos países 

europeus, para designar de forma geral a pessoa portadora de deficiência. Entretanto este 

conceito tem um significado bem mais profundo enquanto reflexo de uma vontade social de 

rompimento com a visão estigmatizante das pessoas com NE. Sua evolução representa uma 

modificação paradigmatica relativa à forma de se pensar a situação da pessoa com 

necessidades especiais.  

 Inicialmente a palavra handicap, originária do inglês e presente nos dicionários 

ingleses desde o século XVII, designava um jogo popular de azar no qual os participantes 

tinham que deixar uma mão dentro do chapéu (hand in cap) durante a partida. Ao árbitro cabia 

a função de equalizar as chances do jogo sendo este então o handicaper.  

 Ja no século XVIII a palavra é impregada nas corridas de cavalos. A arbitragem impõe 

um peso ou uma distância maiores aos cavalos de melhor nível a fim de criar uma situação 

com equalização de changes durante a competição. O termo atravessa fronteiras e é utilizado 

também no mundo hípico francês sendo  em seguida  também empregado em outros esportes 

como o polo e o golf.  

 O mundo literário chega também a utilizar a palavra handicap como « desvantagem » 

no início do século XX, mas é somente a partir da década de sessenta que o termo é 

amplamente utilizada no campo social francês. É, entretanto neste momento que uma 

orientação no sentido da palavra a carrega com uma conotação pejorativa.  

                                                 
67 O capítulo 3.1 apoia-se substancialmente em GARDOU Ch. Curso de mestrado « Situations de handicap: 
recherches anthropologiques et traitements éducatifs », 2002. Universidade Lumière-Lyon2.   
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 Em sua origem o termo traz a noção de reestabelecimento das condições de 

competição em igualdade de chances. Neste sentido a noção de igualdade deveria prevalecer, 

mas á a noção de desvantagem que acaba por triunfar significando uma desvantagem numa 

competição.  

O uso do termo handicap é consagrado a partir de 1975, na Lei em favor das pessoas 

handicapées (deficientes) na França. Em 1981 é decretado o « Ano Internacional das pessoas 

handicapées », o período de 1982 a 1993 é considerado o decênio das pessoas handicapées et 

organismos internacionais como a Organização Mundial da Saúde adotam também a 

terminologia. Entretanto o uso desta palavra permanece de maneira confusa e mesmo 

anárquica.  

Desde 1965, um esquema já era proposto por Saad Zagloul Nagy unindo  as alterações 

do estado biológico e suas consequências sociais. Este esquema foi retomado pelo Institute of 

Medicine : « Disability in America »  propondo  a sequência : Impairements  Functional 

limitation  Disability ( Estado patológico ; Lesão ; Limitação funcional ; Handicap).  

Para clarificar esta noção estabelecendo quais situações e etapas que constituem uma 

situação de handicap, em 1980,  a Organização Mundial da Saúde, fundamentada nos 

trabalhos de Philipp Wood, propõe, a título experimental, um manual de Classificação 

Internacional do Handicap : Deficiências, Incapacidades e Desvantagens. Um manual de 

classificação das consequências das doenças (CIH). O objetivo primeiro desta classificação foi 

o de propor um corte conceitual da noção de handicap em três níveis de experiência dos 

problemas que distinguem : a deficiência ao nível de uma lesão, a incapacidade ao nível 

funcional e a desvantagem ao nível situacional. Esta segmentação visa assim clarificar as 

ações de intervenção, a programação de medidas médicas, paramédicas e reeducativas ao 

nível da incapacidade, políticas e regulamentares ao nível das desvantagens sociais. 68 

 A CIH, adotada pela França em 1988, apoia-se em três eixos:  

 

• A deficiência corresponde a toda perda de substância ou alteração de uma 

estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica ; 

• A incapacidade é ligada à toda redução (resultando de uma deficiência) parcial 

ou total, da capacidade de executar uma atividade do modo ou nos limites 

considerados como normais para um ser humano ; 

                                                 
68 BARRAL, C. La classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé , in  
Réadaptation, n° 496, 2003. pp. 33-35 
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• A desvantagem resulta de uma deficiência ou incapacidade que limita ou 

impede a realização de um papel normal, com relação à idade, ao sexo, aos 

fatores sociais e culturais. 69  

 

Esses três níveis foram incorporados na linguagem dos setores médico e social e 

mostraram a dificuldade de se descrever o handicap de uma pessoa. Segundo cada observador, 

o primeiro, o segundo ou o terceiro nível será privilegiado.    

Na CIH, o handicap corresponde à resultante de um processo a partir de uma doença, 

ou seja à « desvantagem ». Entretanto seu uso corrente refere-se aos três eixos : deficiência, 

incapacidade, desvantagem como mostra a figura 1.  

                      

Figura 3 – Handicap e CIH 

 

  

 

Situação   Exteriorização             Objetivação  Socialização 

Intrínseca           1                  2             3 

 

 

 

 

Para uma melhor compreensão, imaginemos que  alguma coisa de « anormal » 

acontece ao nível individual, seja um fenômeno congênito ou adiquirido. Uma sucessão de 

circunstâncias causais provoca modificações estruturais ou funcionais do corpo. Essas 

transformações patológicas, que podem ser evidentes ou não, são exteriorizadas a partir do 

momento que se toma consciência de sua existência e das deficiências advindas. A capacidade 

de ação ou o comportamento do indivíduo podem ser alterados a partir da consciência do seu 

estado. Suas atividades habituais correm o risco de serem reduzidas ou modificadas. A 

experiência da doença é objetivada assim, nas consequências das deficiências em termos de 

performance funcional.  A perspectiva de sua incapacidade, alteração de comportamento ou 

funcionamento consequentes leva a uma desvantagem para o indivíduo em relação aos outros 

                                                 
69 OMS. Classificação Internacional do Handicap : Deficiências, Incapacidades, Desvantagens - CIH . 
Paris : CTNERHI-INSERM, 1988. pp. 23-25 

Doença Deficiência Incapacidade Desvantagem 

Handicap 
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fazendo de sua experiência um problema social. Este nível de consequências é o mais 

problemático devido a sua ligação direta com os valores atribuídos às atividades e ao estatuto 

do indivíduo.  

 

Exemplo 1. Um jovem que, devido a um problema circulatório deve amputar a parte 

inferior da perna, abaixo do joelho :  

 

• Deficiência : perda da perna ; 

• Incapacidade : redução da aptidão a andar ; 

• Desvantagens : redução da aptidão ao trabalho, de certas atividades sociais 

(esporte, dança) e do entretenimento de relações sociais.  

 

Exemplo 2.  Uma menina de três anos é vítima de queimaduras ficando com profundas 

cicatrizes no rosto e  em todo braço esquerdo : 

 

• Deficiências : cicatrizes da queimadura, aparência « anormal » ; 

• Incapacidades : redução da mobilidade do braço, redução do interesse pelo 

meio e dos contatos sociais ; 

• Desvantagens : redução da aptidão a participar dos trabalhos domésticos, 

relações sociais perturbadas (rejeição pela família e membros da coletividade) 

e redução considerável das chances de casamento. 

 

Como nos mostra Charles Gardou 70, apesar da apresentação destes três níveis sugerir 

uma progressão linear, a realidade é bem mais complexa. A desvantagem resulta muitas vezes 

de uma deficiência sem incapacidade intermediária : uma deficiência estética pode dificultar 

as operações normais ligadas aos papéis sociais constituindo uma real desvantagem. Um 

garoto apresentando a falta congênita de uma unha da mão é portador de uma deficiência 

(estrutural) sem que isto atrapalhe de forma alguma o funcionamento de sua mão não havendo 

assim incapacidade e é improvável pelo fato da pouca evidência de sua deficiência, que exista 

uma desvantagem. Em resumo, alguém pode ser deficiente sem incapacidade ou apresentar 

uma incapacidade sem desvantagem. Verifica-se uma dificuldade de concordância entre os 

dois últimos níveis. Certas incapacidades podem retardar ou dissimular o desenvolvimento ou 
                                                 
70 GARDOU, Ch. Op.cit. 
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reconhecimento de certas capacidades. Assim, uma deficiência de linguagem  pode atrapalhar 

a expressão da inteligência assim como certas desvantagens podem ocasionar outras 

incapacidades e mesmo a deficiência de certas faculdades. Cada um dos conceitos é então 

bastante independente da sua origem e podem por vezes provocar outros  fenômenos 

secundários.  

Gardou aponta ainda o caráter normativo presente na CIH : os três conceitos referentes 

às consequências das doenças colocam em jogo o desvio com relação às normas.  O fato 

mesmo de se procurar o agente causal da doença está ligado a uma visão normativa do 

organismo normal ou são. Quanto às normas relativas a certas incapacidades e às 

desvantagens, estas são muitas vezes determinadas pelas respostas sociais e portanto difíceis 

de se categorizar. De qualquer forma, as normas sociais são aqui particularmente importantes 

pois elas provam que as representações do sujeito, ou a identidade que os outros atribuem a 

ele, podem gerar uma desvantagem.  

Muitas críticas foram feitas à CIH com relação ao perigo de etiquetagem e 

marginalização a partir do procedimento de medida e de classificação. Apesar de considerar 

legítimas as críticas, segundo Gardou, não se deve negar toda tentativa de coerência : 

enquanto as categorias não são devidademte identificadas, não se pode medir a importância 

dos problemas nem os recursos a serem empregados na sua solução.  

Ja na Inglaterra, o relatório de Warnock de 1978 e a Lei sobre Educação de 1981, 

instituem o termo englobante « Necessidades Educativas Particulares » (ou Especiais)  

visando romper com o enfoque médico.  Segundo a Lei de 1981 (Education Act), a criança é 

considerada como « apresentando necessidades educativas particulares » se ela possui 

« dificuldades de aprendizagem necessitando  medidas de educação especial ». Uma criança 

encontra-se neste caso quando :71 

 

A. ela apresenta dificuldades de aprendizagem consideradas significativamente 

maiores da maioria dos alunos de sua idade ; 

B. ela  possui uma incapacidade que a impede ou dificulta a utilização de meios 

educativos geralmente fornecidos nas escolas para as crianças de sua idade ; 

                                                 
71  PLAISANCE, E., Les mots de l´éducation spéciale, in CHAUVIÈRE M., PLAISANCE E. L´Ecole face aux 
handicaps, Paris : PUF, 2000. pp 15-29 
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C. sendo ela, menor de cinco anos de idade, tiver ou correr o risco de entrar nas 

categorias A e B caso as medidas de educação especial não forem  utilizadas em 

seu favor. 

  

Como mostram porém as análises de Felicity Armstrong, na pratica, os ingleses 

continuam a utilizar as categorias oriundas do enfoque médico, tentando uma substituição das 

categorias a conotação negativa por sub categorias como « crianças com dificuldades de 

aprendizagem » (subdivididas em moderadas ou sevéras), « crianças com déficit de atenção », 

« crianças com dificuldades comportamentais », etc. 72 

A simples mudança terminológica não realiza por si só as rupturas necessárias à prática 

educativa. No contexto educativo inglês, onde predomina a lógica de mercado, a 

competitividade tem levado muitas escolas a segregarem alunos com necessidades educativas 

especiais visando tão somente os bons resultados das mesmas.  

Com certeza a noção de « necessidades educativas particulares » está  

fundamentalmente ligada ao contexto das políticas educativas de cada país, entretanto é 

imperativo lembrar que um conceito não é somente reflexo de um pensamento mas uma força 

atuante na formação do pensamento. Como bem lembra Gardou, « a lógica da terminologia 

deve ser explorada para se reforçar um esquema conceitual » 73   

Neste sentido, depois de quase vinte anos durante os quais a CIH foi amplamente 

difundida, a OMS efetua, em 1998, uma revisão, procurando desta vez levar em conta como e 

até que ponto as relações da pessoa com o meio determinam a situação de handicap.   

 Aperfeiçoada depois de testes de terreno sistemáticos e uma consultoria internacional 

durante cinco anos, a Classificação Internacional do Funcionamento, da Deficiência e da 

Saúde (CIF) é validada  pela 54ª Assembléia Mundial da Saúde em 22 de maio de 2001 por 

meio da Resolução WHA 54.21.  Pertencendo ao grupo das classificações internacionais 

propostas pela OMS, ela reclama uma linguagem comum normalizada afim de permitir  a 

comunicação entre as diversas disciplinas e especialidades científicas em escala mundial. 

 Aceita como uma das classificações sociais das Nações Unidas, ela integra as « Regras 

pela equalização das chances das pessoas com NE », adotadas pela Assembléia Geral das 

Nações Unidas em 20 de dezembro de 1993. 

                                                 
72 ARMSTRONG, F. Les paradoxes de l´éducation inclusive en Angleterre, in CHAUVIÈRE M., PLAISANCE 
E. op.cit., pp.117-132 
73 GARDOU, Ch. op.cit. 
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 Ela trata do funcionamento e das deficiências associadas aos problemas de saúde sendo 

que estes últimos (doenças, lesões, traumatismos...) são classificados essencialmente em 

função da Classificação de Doenças, 10º revisão (CIM-10), fornecendo uma base etiológica. 

Essas duas classificações são então complementares, ou seja, duas pessoas sofrendo de uma 

mesma doença podem, na realidade, apresentar níveis de funcionamento diferentes, assim 

como duas pessoas com o mesmo nível de funcionamento não possuem necessariamente o  

mesmo problema de saúde.  

 Mesmo mantendo a estrutura anterior : corpo – pessoa – sociedade, a CIF representa 

uma profunda evolução com relação a CIH pois difere no modo de conceber as relações entre 

esses três planos acrescidos dos fatores contextuais.  

 Assim, a CIF abrange as áreas da saúde como a visão, a audição, a locomoção, a 

aprendizagem e a memória, mas também as áreas anexas à saúde tais como a mobilidade, a 

educação, o trabalho, as interações sociais, etc : 

 

• Estados de saúde e áreas da saúde. Um estado de saúde é o nível de 

funcionamento dentro de uma área da saúde dado pela CIF. Cada área da saúde 

corresponde à um setor de vida interpretado como sendo da responsabilidade 

primeira do sistema de saúde. 

• Estados conexos à saúde e áreas conexas da saúde. Um estado conexo à saúde  é 

o nível de funcionamento dentro de uma área conexa  da saúde dada pela CIF. 

Uma área conexa é definida como sendo uma área de funcionamento que, mesmo 

sendo fortemente ligada à um problema de saúde, não é da responsabilidade 

primeira do sistema de saúde, mais sim de outros sistemas contribuindo ao bem 

estar geral.  O bem-estar é compreendido aqui como a totalidade das áreas da 

vida humana, inclusive nos seus aspéctos físicos, psíquicos e sociais, que 

concorrem àquilo que chamamos uma « vida feliz ». As áreas da saúde (visão, 

fala, memória, etc) e de outras áreas (educação, emprego, meio, etc) , que 

compõe o universo da vida humana, participam deste « bem-estar.  

 

Entretanto a CIF não engloba as circunstâncias da vida não diretamente ligadas à saúde 

como aquelas decorrentes de fatores sócio-econômicos : por exemplo, as limitações na 

execução de certas tarefas no meio, devido ao pertencimento cultural, à religião, ao sexo ou 
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qualquer outro fator que não esteja associado às restrições de participação ligados à saúde, no 

sentido dado pela CIF.  

A CIF compreende, de maneira sistemãtica, as diferentes áreas pelas quais passam 

todas as pessoas que apresentam um problema de saúde. Por exemplo, aquilo que uma pessoa 

faz na realidade ou é capaz de fazer, levando-se em conta sua doença ou um dado problema.  

              

   

Figura 4 - Estrutura da CIF 
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Um problema de saúde designa uma doença aguda ou crônica, um problema, uma 

lesão ou traumatismo. Esta expressão pode igualmente se aplicar a outras situações, como uma 

gravidez, o envelhecimento, o stresse, uma anomalia congênita ou uma predisposição 

genética. 
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Parte 1 : Funcionamento e handicap são componentes da CIF que podem ser 

utilizados de duas formas : seja para indicar um problema, por exemplo, uma deficiência, uma 

limitação de atividade ou uma restrição de participação, e neste caso fala-se de handicap ; seja 

para referir-se aos aspectos da saúde ou estados relacionados não trazendo problemas, logo 

considerados neutros. Neste caso fala-se de funcionamento. 

 

• Handicap designa as deficiências, as limitações de atividades e as restrições de 

participação. Ele esta relacionado aos aspectos negativos da interação entre 

indivíduo (tendo um problema de saúde) e os diferentes fatores do contexto no 

qual ele evolue (fatores pessoais ou do meio). 

 

• Funcionamento designa as funções orgânicas as atividades da pessoa e a 

participação na sociedade. Ele se refere aos aspectos positivos da interação 

entre indivíduo (tendo um problema de saúde) e os diferentes fatores do 

contexto no qual ele evolue. 

 

• As funções orgânicas são as funções fisiológicas dos sistemas orgânicos 

incluindo as funções mentais ou psicológicas. O adjetivo orgânico se aplica ao 

organismo humano inteiro. Neste sentido ele inclue o cérebro e 

consequentemente as funções mentais ou psicológicas pertencentes ao conjunto 

das funções orgânicas. Para essas funções estima-se que a norma é a norma 

estatística válida para todos os seres humanos. 

 

Funções orgânicas : 

Capítulo 1. Funções mentais 

Capítulo 2. Funções sensoriais e dor 

Capítulo 3. Funções da voz e da fala 

Capítulo 4. Funções do sistema cardio-vascular 

Capítulo 5. Funções do sistema digestivo 

Capítulo 6. Funções genito-urinárias e reprodutivas 

Capítulo 7. Funções do aparelho locomotor e ligadas ao movimento 

Capítulo 8. Funções da pele e das estruturas associadas 

 



 

68

 

Os fatores do meio interagem com as funções orgânicas : qualidade do ar/ respiração ; 

luz/vista ; son/ouvido ; estímulos perturbadores/atenção ; temperatura ambiente/regulação da 

temperatura corporal, etc. 

 

• Estruturas anatômicas são as partes estruturais do corpo tais como os órgãos, os 

membros e seus componentes. Para estas estruturas, estima-se que a norma seja 

a estatística válida para todos os seres humanos. 

 

Estruturas anatômicas : 

Capítulo 1. Estruturas do sistema nervoso 

Capítulo 2. Olho, orelha e estruturas anexas 

Capítulo 3. Estruturas ligadas à voz e à fala 

Capítulo 4. Estruturas do sistema cardio-vascular, imunitário e respiratório 

Capítulo 5. Estruturas ligadas ao sistema digestivo, metabólico e endócrino 

Capítulo 6. Estruturas ligadas ao aparelho genito-urinário 

Capítulo 7. Estruturas ligadas ao movimento 

Capítulo 8. Pele e estruturas anexas 

 

As funções orgânicas e as estruturas anatômicas, classificadas em duas seções 

distintas, são concebidas para serem utilizadas em paralelo. Por exemplo, as funções orgânicas 

incluem os sentidos de base, como a vista (funções da visão), e seus correlatos estruturais 

(olhos e seus anexos) 

 

• Deficiência é uma carência, uma perda ou uma anomalia de uma estrutura 

anatômica ou de uma função orgânica (incluindo mental ou psicológica). Nesta 

ótica, o termo anomalia é exclusivamente utilizado para designar uma distância 

importante com relação à certas normas estatísticas estabelecidas, ou seja uma 

distância com relação à média da população (esta distância reduzida ou mais 

significativa, pode variar no tempo). As deficiências são temporárias ou 

permanecem estáveis. 

 

As deficiências não são equivalentes à patologia subjacente, mas sim uma 

manifestação desta patologia. Elas não dependem nem da etiologia nem do modo como elas 
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surgiram. Por exemplo, a perda da visão ou de um membro pode resultar de uma anomalia 

genética ou de uma lesão. Toda deficiência tem uma causa, mas esta causa não é, por si só, 

suficiente para explicar a deficiência resultante. 

Elas podem exprimir, as vezes um problema de saúde, mas não significam 

necessariamente que haja uma doença ou que a pessoa deva ser considerada doente. Elas 

abrangem um campo mais amplo que as doenças. Por exemplo, a perda de uma perna 

constitue uma deficiência da estrutura anatômica sem ser entretanto uma doença. 

Uma deficiência pode também desencadear outras. Por exemplo, uma falta de força 

muscular constitue um entrave ao movimento ; as funções cardíacas são as vezes inerentes à 

um deficit das funções respiratórias ; uma deficiência de percepção pode estar associada a um 

deficit das funções mentais.  

As deficiências são classificadas por categorias segundo critérios de identificação 

estabelecidos, idênticos a aqueles utilizados para as funções orgânicas e as estruturas 

anatômicas : 

 

a) perda ou falta ; 

b) redução ; 

c) adição ou excesso ; 

d) diferença. 

 

Por exemplo, no componente estruturas anatômicas, temos como um primeiro código 

qualificativo genérico utilizado numa escala negativa para indicar o alcance ou amplitude de 

uma deficiência. Ex. O código 730.3 indica uma deficiência grave do membro superior. Num 

segundo código qualitativo temos, por exemplo 730.32 indicando a ausência parcial do 

membro superior.  
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Tabela 5 – CIF : Funções orgânicas e estruturas anatômicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Atividade refére-se a execução de uma tarefa ou de uma ação por uma pessoa. 

Ela constitue a perspectiva individual do funcionamento. 

 

• Participação é a implicação de uma pessoa numa situação da vida real. Ela 

constitui a perspectiva societal do funcionamento. (A noção de implicação está 

ligada a « tomar parte », « estar incluído », « estar engajado numa área da 

vida », « ser aceito », ou « ter acesso aos recursos necessários »). 

 

 

 

 

 

Componentes Primeiro código qualitativo Segundo código qualitativo 

Código qualitativo genérico utili- 
zado numa escala negativa para 
indicar o alcance ou amplitude de 
uma deficiência 
 
Exemplo : b168.3 para indicar uma 
deficiência grave nas funções 
mentais específicas da linguagem. 

Nenhum Funções orgânicas (b) 

Utilizado para especificar a natureza 
das transformações afetando uma 
dada estrutura anatômica.  
 
0 = nenhuma transformação 
1 = falta total 
2 = falta parcial 
3 = parte suplementar 
4 = dimensões anormais 
5 = descontinuidade 
6 = posição não habitual 
7 = mudança qualitativa na estru - 
tura, inclusive acumulação de líqui- 
dos 
8 = não especificado 
9 =  sem objeto 
Exemplo : s730.32 para indicar a 
ausência do membro superior 

Código qualificativo genérico 
utilizado em escala negativa para 
indicar o alcance ou amplitude de 
uma deficiência 
 
 
 
 
Exemplo: s730.3 para indicar uma 
deficiência grave do membro 
superior  

Estruturas anatômicas 
(s) 
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Tabela 6 – CIF : Participação e fatores contextuais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As áreas correspondentes às atividades e participação são objeto de uma lista única, 

reunindo toda a gama de setores da vida : da aprendizagem elementar ou da observação às 

áreas mais complexas, como as relações interpessoais ou o exercício de uma profissão. Elas 

são especificadas por códigos qualificativos de performance e de capacidade.  
 

Tabela 7 – CIF : Áreas, performance e capacidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades e  
 
participação (d) 

Performance 
 
Código qualificativo genérico 
Problema no ambiente real da 
pessoa 
 
Exemplo: a5101.1 indica uma leve 
dificuldade para tomar um banho 
completo mesmo utilizando ajudas 
técnicas na seu dia a dia.  

Capacidade 
 
Código qualificativo genérico 
 
Limitações sem assistência 
 
Exemplo: a5101.2 indica uma 
dificuldade moderada para tomar 
um banho completo sem algum 
recurso ou assistente pessoal.  

Código qualificativo genérico, 
podendo tomar valor negativo ou 
positivo, servindo para indicar 
obstáculos e facilitadores 
 
Exemplo: e130.2 indica que os 
produtos destinados à educação 
constituem um obstáculo moderado. 
Inversamente, e130+2 indica que os 
produtos destinados â educação são 
um facilitador moderado.  

Fatores do meio 
(contextuais) (e) 

Nenhum 

Áreas Código qualificativo 

Performance Capacidade

d1. Aprendizagem e aplicação dos conhecimentos

d2. Tarefas e exigências gerais

d3. Comunicação  

d4. Mobilidade 

d5. Cuidados pessoais 

d6. Atividades domésticas 

d7. Atividades e relações com os outros

d8. Grandes áreas da vida  

d9. Vidas comunitárias, sociais e cívicas

Componentes Primeiro código qualitativo Segundo código qualitativo 
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A performance é um esquema que descreve, sob a forma de código qualificativo, 

aquilo que uma pessoa faz no seu meio habitual. Ela é entendida como uma « implicação 

numa situação de vida real » ou uma « experiência vivida » no seu contexto « ordinário ».  

Um problema de performance pode proceder diretamente do meio social onde a pessoa 

vive, mesmo se ela não apresenta nenhuma deficiência : por exemplo, alguém que tenha uma 

predisposição genética a uma doença grave pode mostrar aptidão para o trabalho satisfatória e 

se encontrar entretanto em situação de recusa de trabalho por preconceito ou discriminação.  

A capacidade é um esquema que descreve, sob a forma de código qualitativo, a aptidão 

de uma pessoa, num meio « normalizado » a efetuar uma tarefa ou a executar uma ação. Ela 

indica o nível de funcionamento mais elevado que se pode atingir numa determinada área e 

num dado momento.  

O meio « normalizado », visa neutralizar as incidências variáveis dos diferentes meios 

sobre a pessoa, podendo ser um  meio real, comparável aos testes de aptidão ou um meio 

fictício, concebido para produzir efeitos uniformes ou « standard ». 

A norma relativa a avaliação da capacidade e da performance de uma pessoa, refere-se 

a capacidade ou performance de uma pessoa que não sofra do mesmo problema de saúde. 

A diferença entre performance e capacidade, refletindo a diferença do impacto entre 

meio usual e meio standard, fornece preciosas indicações sobre as modificações a operar no 

meio da pessoa para melhorar sua performance. 

 As limitações de atividade (expressão substituindo o termo de « incapacidade », 

utilizado na CIH de 1980) são as dificuldades encontradas por uma pessoa na execução de 

suas atividades. A diferença com relação a aqueles que não apresentam problema de saúde é 

qualitativamente e quantitativamente mais ou menos marcante. 

As restrições de participação (expressão substituindo o termo  « desvantagem », 

presente na CIH de 1980) são problemas aos quais se confrontam uma pessoa quando ela se 

implica numa situação da vida real. A presença de uma restrição de participação é 

determinada comparativamente à participação esperada, numa cultura e sociedade dadas, de 

uma pessoa sem limitação de atividade. 

Substituindo a noção de desvantagem pela noção de participação, a CIF visa identificar 

as causas individuais e contextuais de restrição de participação com o objetivo de equalização 

de chances das pessoas portadoras de deficiências. 

 

Parte 2 : Compreende os fatores contextuais que se relacionam com a parte 1. 
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• Fatores contextuais referem-se a todos os aspectos do mundo exterior ou 

extrínsecos que formam o contexto da vida de uma pessoa e que incidem no 

seu funcionamento. Eles incluem o mundo físico e suas caracterísitcas ; o 

mundo físico construido pelo homem ; o tipo de relação aos autros ; os papéis, 

as atitudes e os valores ; os sistemas e os serviços sociais ; as políticas, as 

regras e as leis. 

 

A consideração dos fatores contextuais como facilitadores ou obstáculos ao 

funcionamento constitue uma mudança substancial da CIH para a CIF. 

Esses fatores externos têm uma influência positiva ou negativa sobre a performance da 

pessoa enquanto membro da sociedade, sobre sua capacidade, sobre uma função orgânica ou 

uma estrutura anatômica. Indo do ambiente mais próximo da pessoa aos mais global eles 

atuam em dois níveis diferentes : 

No nível individual (moradia, trabalho escola, etc), eles compreendem as 

características físicas ou materiais do meio e os contatos com os outros (membros da família, 

amigos, colegas, pessoas mais distantes, etc) 

No nível societal (estruturas sociais, serviços e regras de conduta ou sistemas, formais 

ou informais do meio cultural considerado),  eles  enblobam os organismos e serviços 

profissionais, as atividades comunitárias, os organismos governamentais, serviços de 

comunicação e transporte, leis e regulamentações oficiais ou não, atitudes e ideologias. 

Os fatores contextuais interagem com as funções orgânicas e com as estruturas 

anatômicas.  

 

O handicap se caracteriza então como o resultado da relação complexa entre  

 

• um problema de saúde e fatores pessoais e 

• os fatores externos, ou seja, as circunstâncias e condições de vida da pessoa 

atingida.  

 

Daí o impacto variável do meio : um meio pleno de obstáculos (imóveis sem acesso 

adaptado...) ou pobre em facilitadores (ajudas técnicas...), restringe a performance enquanto 

que um contexto dotado de facilitadores pode melhorá-la. 



 

74

 

Um obstáculo desígna todo fator situado a proximidade de uma pessoa que, pela sua 

presença ou ausência, limita o funcionamento e provoca incapacidade : meio físico 

inacessível, atitudes negativas das pessoas próximas e da sociedade, estruturas políticas 

impedindo a participação daqueles que têm um problema de saúde. 

Os facilitadores designam todos os fatores que pela sua presença ou ausência no meio 

da pessoa, melhoram o funcionamento ou reduzem seu handicap : meio fisico acessível, 

ajudas tecnicas... Os facilitadores impedem uma deficiência ou uma limitação de ativiade de 

se transformar em uma restrição de participação já que a performance real é melhorada a partir 

daí. 

 

Fatores contextuais ou do meio 

 

Capítulo 1. Produtos e sistemas técnicos 

Capítulo 2. Meio natural e mudanças implementadas pelo homem  no meio 

Capítulo 3. Apoio e relações 

Capítulo 4. Atitudes 

Capítulo 5. Serviços, sistemas e políticas 

 

• Fatores pessoais são fatores contextuais correspondentes au âmbito da vida 

própria a uma pessoa e suas caracterrísticas, como idade, grupo cultural, outros 

problemas de saúde, condição física, modo de vida, hábitos, educação recebida, 

origem social, profissão, experiência passada e presente, traços psicológicos... 

Todos juntos ou separadamente influem no handicap a um determinado nível. 

 

Esses fatores não estão entretanto classificados em razão da considerável variação 

social e cultural a eles associados, mas os utilizadores podem integrá-los no uso da CIF. 

O esquema a seguir mostra as interpretações possíveis entre os componentes da CIF 
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Figura 5 - Interações entre os componentes da CIF 

 

Problema de saúde 

 

 

Funções orgânicas e   Atividades   Participação 

estruturas anatômicas 

 

 

 

 

 

 

  

A CIF concebe então o handicap como o resultado de um processo onde fatores 

individuais e contextuais interagem para produzir uma situação de handicap.   

A CIF difere significativamente da CIH de 1980 na representação das relações entre 

funcionamento e handicap. Segundo o esquema acima, o funcionamento de uma pessoa  numa 

determinada área é determinado por uma interação ou uma relação complexa entre seu 

problema de saúde e os fatores  contextuais (fatores do meio e pessoais). Há uma interação 

dinâmica entre estas entidades : uma intervenção sobre qualquer uma delas modificará todas 

as demais.  

Além disso, ao invés de inferir diretamente uma limitação de capacidade a partir de 

uma deficiência ou uma restrição de performance a partir de uma limitação, convêm coletar-se 

os dados de maneira independente e de explorar em seguida as associações ou eventuais 

ligações de causalidade. Pode-se por exemplo :  

 

• Sofrer de uma deficiência sem contudo conhecer uma limitação de capacidade : 

um rosto desfigurado devido a graves lesões na pele não produz nenhum 

impacto nas capacidades da pessoa ; 

• Apresentar problemas de performance e limitações de capacidade sem ser 

portador de qualquer deficiência : redução de performance nas atividades 

quotidianas após uma doença ; 

Fatores do meio Fatores pessoais 
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• Ter limitações de capacidade e não ter nenhum problema na vida quotidiana : 

uma pessoa com mobilidade reduzida que beneficie de ajuda técnica para se 

locomover . 

 

 A CIF utiliza um enfoque bio-psico-social tentando realizar uma síntese coerente das 

diferentes perspectivas da saúde, sejam elas biológicas, individuais ou sociais. Desta forma, 

ela integra dois modelos antagônicos : o modelo médico e o modelo social.  

No modelo médico, o handicap é percebido como um problema da pessoa, 

consequência direta de uma doença, um traumatismo ou de um outro problema de saúde 

necessitando cuidados médicos dispensados por profissionais. Este tratamento visa a cura, a 

adaptação da pessoa ou das mudanças de seu comportamento. Aqui, os cuidados médicos 

constituem a principal questão e, ao nível político, a principal resposta consiste a modificar ou 

reformar as políticas de saúde. 

No modelo social, o handicap é percebido como um problema essencialmente criado 

pela sociedade como uma questão de integração social. O handicap não é um atributo da 

pessoa, mas sim um conjunto complexo de situações as quais em boa parte são devidas ao 

meio social. Também a solução para o problema exige medidas em termos de ação social. É 

da responsabilidade coletiva da sociedade de modificar o meio permitindo às pessoas em 

situação de handicap de participar plenamente à todos os aspectos da vida social. Aqui é 

enfocado o aspécto das atitudes ou da ideologia, daí a necessária mudança social, traduzindo-

se, no nível político, em termos de direitos da pessoa humana. Segundo este modelo, o 

handicap é uma questão política. 

Apesar dos avanços incontentáveis da CIF, alguns limites podem ser apontados como : 

 

• Seu volume e complexidade correm o risco de conduzir a uma fraca utilização 

ou até uma rejeição ; 

• Por meio da sua definição de ítens, muitas vezes vagos, ela refere-se a um 

modo de participação muito próximo ao modelo ocidental, dos países mais 

desenvolvidos socio-economicamente. Daí as várias críticas de etnocentrismo 

apesar da preocupação de se levar em conta a diversidade dos contextos 

culturais ; 

• Sob as intenções de democratização e de equalização de chances, a CIF pode 

deixar impliscitamente emergir uma perspectiva gestionária, baseada em 
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custos, em rendimentos e em uma avaliação quantitativa das necessidades, da 

utilização e dos resultados. Ela parece submeter as políticas sociais a avaliação 

de eficacidade. Daí o risco de uma deriva tecnocrática das mesmas. 

• Sua preocupação pragmática parece apoiada numa orientação behaviorista, 

empirista, como se o mais importante fossem as ações ligadas às exigências de 

aprendizagem e de comportamento. Prioridade ou exclusividade é dada ao 

fazer em detrimento da vontade e do desejo de fazer, das paixões, da história, 

dos conflitos, Ao reduzir à performance e aos resultados mensurávies a 

atividade humana, empobrece-se a noção de sujeito, de cidadão e de 

participação, que ela diz querer privilegiar.  Enfim, ela « desafetiva » o ser 

humano.     

 

A compreensão das evoluções terminológicas, particularmente com relação à noção de 

situação de handicap presente na CIF é fundamental na medida em que ela reflete as 

profundas transformações ocorridas na representação da pessoa com deficiência nos últimos 

trinta anos. 

É importante ainda ressaltar que a CIF, longe de estar concluída, abre um grande e 

importante espaço para questionamentos e análises da situação das pessoas com deficiência 

em todos os campos da sociedade.   

 O importante é notar a vontade social que impulsionou historicamente esta evolução 

terminológica. No âmbito escolar, a constatação da realidade do fracasso do sistema 

educacional, concomitante a vontade de sua democratização levou os diferentes observadores 

a identificarem a instituição escolar como, ela mesmo, geradora das dificuldades ou dos 

problemas dos alunos. Por meio desta  aparece um reconhecimento do direito à diferença 

saído de um direito à assistência.  

Isto mostra bem que o  handicap é essencialmente uma construção social e que ele não 

está necessariamente ligado a uma deficiência. O handicap não é mais um fato de ordem 

médica mas um fenômeno de antropologia social. Resta entretanto refletir sobre a natureza da 

interação de um indivíduo com seu meio e o sentido de sua participação neste  segundo ela se 

insira num contexto de uma sociedade estritamente liberal ou bem mais solidária.74 

                                                 
74 STIKER, J. Citado por RAULT, C. Besoins éducatifs particuliers : la définition d’un concept et ses incidences 
sur les dispositifs d’adaptation et d’intégration scolaires, La nouvelle revue de l’AIS. Adaptation et intégration 
scolaires, N°22, Suresnes : Cnefei, 2003.  pp. 19-32  
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Quanto à terminologia brasileira, esta nunca utilizou o termo handicap, a expressão 

ainda utilizada é a de « portador de deficiência », com toda sua  conotação negativa ou 

« portador de necessidades especiais », adotada a partir de 2001 a partir do discurso educativo.  

Originariamente, a expressão « necessidades educativas especiais » surgiu na 

Inglaterra com o Relatório Warnock, em 1978 numa tentativa de se deslocar o enfoque médico 

nas deficiências de um educando para um enfoque na aprendizagem escolar de um currículo 

ou programa. 

Neste intuito, ao invés de se conceberem programas direcionados para o tipo de 

deficiência ou para alunos com deficiência, concebem-se apoios adequados para que os alunos 

tenham acesso aos programas da escola regular na perspectiva mais normalizante e 

socializadora, ou seja, ao invés dos programas serem concebidos por especialistas, são, 

quando necessário, apoiados por eles. As adaptações curriculares são progressivas e decorrem 

dos esforços normais de diferenciação pedagógica fundamentada na heterogêneidade dos 

grupos. Só excepcionalmente concebem-se programas e currículos alternativos por 

representarem uma estratégia de exclusão do currículo escolar normal. 75 

Quanto a avaliação, esta efetua-se por meio da identificação e caracterização das 

necessidades, em função do currículo, concebido como padrão de referência, de orientação ou 

de critério de juízo. Este diagnóstico descritivo, qualitativo e dinâmico opõe-se ao diagnóstico 

quantitativo, psicométrico, polarizado nos défcits e que se revelou incapaz de fornecer 

informação para a tomada de decisões no âmbito curricular. A polarização no curriculo opõe-

se hoje, portanto, à anterior polarização nas deficiências da criança. Segundo esclarece   

Sérgio Nisa, trata-se da  

 
[…] passagem de uma avaliação sumativa intra-individual para uma avaliação 

formativa interindividual que decorre das necessidades infantis para as respostas 

educativas em função de um currículo geral e flexível. Esta linha de orientação 

pressupõe a organização cooperada das aprendizagens escolares e a adoção por 

parte dos professores de uma pedagogia diferenciada.76 
 

 Entretanto, a adoção desta expressão é também objeto de críticas. Para alguns autores 

uma preocupação excessiva em definir « necessidades educativas especiais » assim como a 

maneira de a elas responder prejudicaria as crianças compreendidas  nesta classificação.   
                                                 
75 NISA, S. Necessidades especiais de educação : da exclusão à inclusão na escola comum,  Inovação, vol. 9, n° 
1 e 2, Direcção Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular (DGIDC), Lisboa,  1996. pp. 139-149 
76 Ibid. 
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Para Tony Booth, a utilização do termo é confusa pois  : 

 

• Coloca o enfoque nas dificuldades experimentadas por alguns alunos e desvia a 

atenção das experiências vividas pelos demais ; 

• Coloca o enfoque nos « defeitos » dos alunos mais do que no desenvolvimento 

de políticas, escolas e ensino que minimizariam as dificuldades ; 

• Estimula a intervenção de especialistas, retirando a responsabilidade e a 

habilidade dos professores ; 

• Sua aplicação é problemática em países do norte e mais ainda nos países do 

sul.77 

 

De acordo com Mittler, as definições legislativas de necessidades especiais assumem 

que algumas crianças requerem um serviço que é diferente daquele que está « em geral 

disponível » e este fato contraria o objetivo da inclusão que é precisamente mudar o que está 

em geral disponível como um todo para responder a uma ampla gama de necessidades. A 

diversidade e a diferença que deveriam ser consideradas como normais, aparecem como 

exceções. 78 

O problema parece situar-se no termo especial, ja que o termo necessidade em si, 

reflete uma condição de todo ser humano. Neste sentido, Brahm Norwich estabelece uma 

distinção entre as necessidades individus, excepcionais e comuns : 

 

• As necessidades individuais emergem das características que são únicas para a 

criança e diferentes para todas as outras ; 

• As necessidades excepcionais emergem das características compartilhadas por 

alguns (impedimentos visuais, altas habilidades musicais) ; 

• As necessidades comuns emergem a partir de características compartilhadas 

por todos (as necessidades emocionais de pertencer e de se sentir na relação).79   

 

Mas qual destas representaria as necessidades especiais ? Se adotarmos um enfoque 

mais próximo da CIH, ou um enfoque médico responderemos que especial significa 

                                                 
77 BOOTH, T. Citado em SALEH, L. ; VÄYRYNEN, S.Inclusive Education – Consensus, conflict and 
challenges, in II Jornada sobre les Necessitats Educatives Especiais a l’Aula,  1999. pp. 1-19 
78 MITTLER, P. Educação Inclusiva. Contextos Sociais, Porto Alegre : Artmed, 2003. p. 33 
79 NORWICH, B. op.cit, p.33 
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excepcional, entretanto se nos posicionarmos  numa perspectiva inclusiva, coerente com a CIF 

seremos inclinados a dizer que as necessidades especiais correspondem às necessidades 

individuais. O problema reside então no fato de que o termo necessidades especiais, por si só 

não resolve problema cultural da etiquetagem e da segregação.   

Como ressaltam Michel Chauvière e Eric Plaisance, o qualificativo de « especial »  foi  

por muito tempo colado, sem mais discussões, às instituições para crianças ou adolescentes 

julgados irrecebíveis nas classes regulares. Gary Woodill e Ian Davidson analisaram a 

linguagem dos profissionais e particularmente o uso da noção « especial ». Eles declaram que 

este termo é o mais mistificador entre todas as palavras e expressões utilizadas, pois envolve a 

questão do poder. Caso ele designe o ensino, quais são as características que poderíamos 

qualificar de especiais ? Os profissionais, as estruturas, as praticas educativas ? Toda criança 

com características particulares não deve necessariamente estar associada ao ensino dito 

especial. 80 

Sally Tomlinson, analizando a situação britânica de um ponto de vista socio-histórico, 

tenta compreender os processos sociais que se desenvolvem quando uma parte de um sistema 

de educação de massa numa sociedade industrial  desenvolve-se como « especial » e não 

como « normal ».  Para ela, um processo essencial é a categorização dos grupos sociais 

dominados, que tornam-se alvo principal de medidas de segregação apesar das alegações de 

carater humanista para o « bem da criança » . 81  

Pela falta de acordo sobre as definições, o termo « necessidades educativas especiais » 

é problemático também, quando se procura analisar comparativamente as políticas de 

diferentes países. Um estudo, entretanto, construiu um indicador a partir de dados relativos 

aos recursos suplementares fornecidos para financiar a formação dos alunos tendo 

necessidades educativas especiais. Estas últimas definindas, na prática, em termos de recursos 

públicos e privados suplementares fornecidos para financiar a formação dos alunos.  

Em termos de comparação, os países criaram suas próprias categorias nacionais de 

necessidades educativas especiais subdivididas em três categorias : a categoria A corresponde, 

a grosso modo,  às necessidades resultando de uma deficiência (alunos com deficiência 

sensorial, mental, física) ; a categoria B refere-se às necessidades devidas à dificuldades de 

aprendizagem e que não parecem encaixar-se nas categorias A e C ;  a categoria C agrupa as 
                                                 
80 WOODILL, G. ; DAVIDSON, I. « Le langage des professionels de l’éducation spéciale : Un cadre 
conceptuel ». Citado em CHAUVIERE, M. ; PLAISANCE, E. L’Ecole face aux handicaps, Éducation séciale 
ou éducation intégrative ?, Paris : PUF, 2000. p.17 
81 TOMLINSON, S. « Sociology of special education », 1982. Citado em CHAUVIERE M., PLAISANCE E. 
op.cit., p. 17-18 
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necessidades que se julgam decorrentes principalmente de fatores socio-econômicos, culturais 

ou linguísticos.  

Entretanto olhando o quadro comparativo dos países percebe-se a diversidade 

conceitual relativa ao ensino especial. Em certos países, são beneficiados com o ensino 

especial unicamente alunos sofrendo de incapacidades medicalmente reconhecidas, como por 

exemplo, a República Tcheca e a Itália enquanto que na Turquia, este ensino, refere-se 

também aos alunos precoces e superdotados. Os alunos sofrendo de problemas afetivos são 

também percebidos diferentemente segundo cada país. Assim, na Irlanda, considera-se que 

esses problemas resultam de uma dificuldade social, na Finlândia, que eles são de origem mais 

racional e, em outros países ainda, eles têm uma causa claramente orgânica e em outros ainda 

eles simplemente não são considerados.82  

 

Tabela 8 - Reclassificação das categorias nacionais de necessidades educacionais 

especiais nas categorias internacionais A,B e C (1996) 83 

 

Categoria internacional  
País 

A B C 

Finlândia 

Retardo mental médio 
Deficiência auditiva 
Deficiência visual 
Deficiência motora e outras 
Outros 

Retardo mental léve 
Deficiência do desenvolvimento 
afetivo e social 
Problemas específicos de 
aprendizagem 
Ensino de apoio 

Imigrantes / emigrantes 

Grécia 
Cegos / visão sub-normal 
Surdos / deficiências auditivas 
Deficiência física 
Retardo mental 

Autistas Problemas de aprendizagem 

Irlanda 

Deficiência visual 
Deficiência auditiva 
Deficiência mental média 
Deficiência mental moderada 
Deficiência motora 
Problemas específicos da fala e 
da linguagem 
Problemas específicos de 
aprendizagem 
Retardo mental sevéro e 
profundo 
Deficiências múltiplas 

Criança com necessidade de 
ensino de apoio 
Criança com problemas afetivos
Criança com problemas afetivos 
severos 

Criança da viagem  
Jovem delinqüente 
Criança de refugiados 
Crianças oriundas de meio 
desfavorecido e escolarizada 
em estabelecimento ordinário 

continua...

                                                 
82 EVANS, P. À l’épreuve de la quantification dans huit pays, 2000. In CHAUVIÈRE M., PLAISANCE E. 
op.cit., pp.103-116 
83  OCDE. Citado em CHAUVIÈRE M., PLAISANCE E. Ibid., pp. 106-107 
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...continuação                         Categoria internacional  
País 

A B C 

Itália 

Deficiência visual 
Deficiência auditiva 
Retardo mental leve 
Retardo mental sevéro 
Deficiência física leve 
Deficiência física sevéra 
Deficiências múltiplas 

    

Turquia 

Deficiência visual 
Deficiência auditiva 
Deficiência ortopédica 
Retardo mental reeducável 
Retardo mental educável 
Deficiência da fala 
Atingido por doença crônica 

Precoce e superdotados   

 

 Aqui cabe lembrar, para efeito comparativo, que o Brasil subdivide as necessidades 

educativas especiais  em : 

 

A : Portadores de deficiência (mental, visual, auditiva, física, múltipla) ; 

B : Portadores de condutas típicas (problemas de conduta) ; 

C : Portadores de altas habilidades (superdotados) . 

 

 A inclusão de crianças com problemas de aprendizagem decorrentes de meios 

desfavorecidos ou problemas de natureza sócio econômica não se verifica no Brasil pois do 

contrário e tendo em vista a situação de pobreza de grande parte da população brasileira, a 

maioria das crianças em idade escolar pertenceria à categoria C e faria parte do grupo com 

necessidades especiais. Este exemplo mostra o quanto uma terminologia pode variar quanto a 

sua significação dependendo do contexto. Por traz das diferentes terminologias e 

classificações, vemos o reflexo ultural e político de cada país com relação às pessoas com NE.  

 Elisabeth Zucman, mostra que, a França, três grupos podem ser identificados como 

apresentando dificuldades de aprendizagem. A importância numérica de cada grupo é 

inversamente proporcional ao orçamento que lhe é concedido. Assim : 

 

• 1% de crianças reconhecidas como deficientes ou doentes,  recebem 80% dos 

recursos ; 
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• 2% à 4% de crianças com problemas instrumentais da linguagem, não recebem 

recursos adicionais ; 

• 8% a 10% das crianças apresentando problemas de aprendizagem devido a 

fatores psico-sociais e problemas do comportamento e de conduta são alocados 

somente  20%. 84 

 

Algumas hipóteses são avançadas procurando uma explicação para tal inegalidade : A 

primeira é o tratamento desigual dado pela lei às crianças apresentando deficiências e as 

demais crianças que apresentam também dificuldades de aprendizagem e que não têm sido 

favorecidas historicamente com recursos adicionais para o desenvolvimento de sua 

aprendizagem. A segunda hipótese, mais sutil refere-se, segundo a autora, às mentalidades : 

Para a maioria das pessoas nem os pais nem as crianças são consideradas culpadas ou 

responsáveis quando são atingidas por uma deficiência ou doença.  Infelizmente não se pode 

dizer o mesmo das pessoas atingidas por problemas psíquicos, as crianças em fracasso escolar 

ou perturbadoras em decorrência de carências essenciais do meio. Para a autora, no 

inconsciente coletivo hoje, mais do que nunca, a doença mental, a pobreza, a marginalidade, o 

não trabalho (desemprego dos pais e fracasso escolar dos filhos) são considerados como faltas 

pesadas, custosas para a coletividade. Famílias e alunos são frequentemente designados, como 

culpados e responsáveis. Enfim, há também uma distinção problemática entre a criança com 

alguma deficiência e a criança com problemas de comportamento ou em dificuldade de 

aprendizagem por outro fator. Os primeiros, embora recebam recursos adicionais, são negados 

de forma geral pela sociedade ; os segundos que apresentam-se como « normais » ao 

nascerem,  são desprovidos de atenção quanto à suas necessidades educativas especiais. Estes, 

são destinados à exclusão assim que seus comportamentos ou problemas da personalidade 

perturbam o sistema escolar. 85 

Nota-se assim que, mais importante do que a classificação é a finalidade que esta 

assume num determinado contexto. Embora a terminologia deva evoluir refletindo a mudança 

das mentalidades é na prática que se descobre seu verdadeiro sentido. Para se chegar à atual 

noção inclusão, um longo caminho de evoluções terminológicas e conceituais foi preciso. 

Passaremos então à análise  das noções de integração e inclusão que têm sido utilizadas, ora 

como sinônimos, ora como complementares, ora como noções completamente antagônicas. 
                                                 
84 ZUCMAN, E.  Les besoins éducatifs specifiques. Un concept intégrateur pour tous les élèves en dificulté à 
l’école. Reliance, Lyon : CRHES. Université Lumière-Lyon2, n°8, 2002.  pp.10-13. 
85 Ibid. 
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3.2 Da integração à inclusão  

 

É a partir da metado do século XX que o termo « integração » aparece ligado à questão 

da integração social e cultural de populações de origem estrangeira em diversos países da 

Europa.  Neste sentido, a nação integra as populações em uma comunidade de cidadãos 

compartilhando a idéia da existência de um domínio político com regras a respeitar 

independentemente dos interesses particulares.86 

A integração é analisada também do ponto de vista das periferias urbanas. François 

Dubet e Danilo Martucelli consideram que os jovens das periferias populares podem ser 

considerados integrados do ponto de vista cultural, pois compartilham valores culturais 

comuns com outros jovens, entretanto eles não estão integrados socialmente, já que são 

vítimas de vários processos de marginalização. Pierre Tap insiste na diferença entre integração 

e assimilação. Esta última significando uma simples entrada num sistema, num sentido menos 

forte do que a integração que supõe « fazer parte do tecido social, das redes de afiliação e de 

reconhecimento ». 87 

  O uso do termo integração escolar ligado principalmente às crianças com NEE é mais 

recente e tem sido adotado por diferentes países sob diferentes formas.  

Na França, as formulações mas explícitas em favor da integração não estão contidas na 

Lei de 1975 mas somente nos textos legais a partir de 1982, embora a primeira data seja o 

marco inicial das políticas neste sentido. A Itália fez a escolha radical de uma integração das 

crianças com NEE nas escolas ordinárias, excluindo mesmo a possibilidade de classes 

especiais nas escolas regulares. A Lei italiana de 1977 impoz em prioridade uma reforma 

pedagógica enfatizando a programação didática, com a prestação de professores 

especializados nas escolas regulares. Estes professores eram designados professores de apoio 

em princípio para cada quatro crianças com NEE integradas. Atualmente são considerados 

como recurso para a classe toda. A Grande Bretanha elaborou, como se sabe, a noção de 

necessidades educativas particulares ou especiais. Em 1988 os alunos com NEE são inclusos 

no âmbito do curriculo nacional e um professor deve assegurar, nas escolas, a coordenação 

das ações voltadas para eles. 

                                                 
86 SHNAPPER, D. Citado em PLAISANCE, E.Quelle intégration ?, in Dossier documentaire. L’intégration 
scolaire des élèves en situation de handicap I :  Politiques et dispositifs.,  N°13, Paris : CTNERHI/CNEFEI, 
1999. pp. 3-9 
87 DUBET F., MARTUCELLI D. Dans quelle société vivons-nous ? Paris : Seuil. 1998. p. 36 
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A adesão dos países, por meio de textos legais, em favor da integração escolar deu-se 

de modo geral a partir da década de 70, como mostram os exemplos abaixo 88 : 

  

• Itália : 1974 e 1977 

• França 1975, 1982/1983, 1989/1991 

• Dinamarca : 1979/1980 

• Espanha : 1982, 1990 

• Inglaterra : 1978  

• Suiça : 1983 

• Portugal : 1984 

• Grécia : 1985 

• Brasil : 1988, 1996, 2001  

 

Atualmente parece existir um consenso ao menos quanto à definição do termo de 

integração. Segundo Felicity Armstrong a integração pode ser considerada como um aspecto 

do paradigma da educação especial. Para a autora,   

 
[…] a integração é, de maneira inerente, « assimilacionista » na medida em que 

refere-se às mudanças administrativas e técnicas operadas entre as escolas 

ordinárias e as escolas especiais, de tal sorte que os alunos considerados como 

‘convenientes’ podem frequentar a escola ordinária parcialmente ou 

provisóriamente. 89 
 

Desta forma, a integração não rompe com a visão segregadora com relação às crianças 

com NEE na medida em que somente os alunos considerados aptos a frequentar as classes 

ordinárias serão mobilizados numa perspectiva de adaptação destes ao sistema existente.  

Na prática, a integração têm se deparado com inúmeras dificuldades sobretudo de 

ordem prática. Na Inglaterra, por exemplo, nas situações de integração, os alunos estão 

frequentemente presentes nos cursos regulares com seus colegas, dispondo entretanto de um 

assistente de ajuda à aprendizagem ligado a eles. Este é um dos traços mais problemáticos da 

integração segundo Armstrong pois, com frequência, as escolas e os professores não querem 
                                                 
88 BONJOUR, P. ; LAPEYRE, M. Handicaps et vie scolaire : L’intégration différenciée, Lyon : Chronique 
sociale, 1994. p. 157 
89 ARMSTRONG, F.  Intégration ou inclusion ? L’évolution de l’éducation spéciale en Anglaterre. Une étude de 
cas, Revue Française de Pédagogie, n°134, INRP, 2001. pp.87-96 



 

86

 

« aceitar » um aluno específico nos cursos regulares se este não estiver acompanhado por um 

professor ou assistente de ajuda. Cria-se assim uma situação altamente problemática na qual 

os alunos com deficiência ou aqueles que apresentam dificuldades de aprendizagem ou de 

comportamento, não têm ocasião de agir de maneira autônoma. Tais práticas contribuem para 

construir o aluno como diferente, a parte e fragil, comportando graves implicações referentes a 

autonomia dos alunos. 90 

Assim como a noção de necessidades educativas especiais, a integração pode ser 

considerada uma noção polisêmica na medida em que os autores que a ela recorrem, a 

utilizam com diversos fins : Tanto para determinar uma concepção filosófica quanto para 

designar um modo de organização pedagógica. O conceito de integração e o tipo de integração 

podem variar consideravelmente de uma experiência à outra e e um escrito a outro. Sob o 

vocábulo « integração », pode-se encontrar tanto jovens alunos agrupados no interior de uma 

classe especial numa escola regular, como alunos integrados numa classe regular. Por sua vez, 

o grau de integração na classe regular pode variar consideravelmente : ele vai de uma 

integração limitada a matérias ditas periféricas (educação física e artes, por exemplo) à 

integração nas matérias ditas fundamentais (como a língua maternal e a matemática) até a 

integração total.91 

Independentemente de suas diversas formas e usos, a noção de integração foi sendo 

aos poucos confundida e mesmo assimilada à noção de inclusão.  Mas será que podemos 

considerar a inclusão como uma evolução da integração ou uma integração ameliorada ? A 

prática da integração leva incondicionalmente à prática da inclusão ?  

Na verdade, o conceito de inclusão aparece em ruptura com a integração. Ele desloca o 

enfoque do problema do indivíduo para a sociedade, do aluno para a escola. Aqui a questão 

não é mais saber quais alunos podem se adaptar a escola regular mas como modificar a escola, 

e consequentemente a sociedade, de tal modo que esta seja apta a acolher todos os alunos sem 

exceção.  A inclusão supõe desta forma não deixar ninguém à margem, segregado ou excluído 

do sistema. 

A transição para uma educação inclusiva não consiste somente numa  mudança técnica 

ou administrativa mas significa um movimento numa clara direção filosófica que pode se 

desenvolver e associar a diversos níveis : 

 

                                                 
90 ARMSTRONG, F. op.cit. 
91 DORÉ, R. ; WAGNER, S. ; BRUNET, J-P. L’intégration scolaire au Québec : les principales conceptions, les 
défis et les facteurs de réussite au secondaire, Reliance n°7, Lyon : CRHES, 2002. pp. 3-7 
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• Ele pode estar associado a uma reforma no sistema educativo como um todo, como no 

caso de países como a Inglaterra, a África do Sul e a Espanha, onde a educação 

inclusiva tem estado no centro de uma ampla reforma direcionada ao aumento da 

efetividade do sistema. A Inclusão é vista como condição essencial para produzir 

educação de qualidade para todos e portanto não concerne somente uma minoria da 

população.  

 

• Ele pode estar associado a reformas do status de pessoas com NE e outros grupos 

marginalizados. No caso do Chile, a inclusão é colocada no interior da estrutura da 

«Lei de Integração Social de Pessoas Deficientes ». No Brasil, o movimento inclusivo 

tenta enfocar questões como pobreza, analfabetismo e marginalização. 

 

A Inclusão pode estar associada as reformas democráticas fundamentais. Em vários 

países do Leste Europeu, no Chile e na África do Sul, não é possível separar o movimento 

inclusivo de um movimento bem mais amplo no sentido da reconstrução da democracia.92 

 É evidente que a inclusão se molda a partir da realidade contextual onde ela se 

desenvolve, entretanto é fundamental a compreensão de que ela diferencia-se essencialmente 

da noção de integração.  No tocante às pessoas com NE pode-se afirmar que : 

  
A integração é centrada no dever de normalização da pessoa apresentando alguma 

deficiência, enquanto que a inclusão prioriza o direito da pessoa de ser ela mesma e 

valoriza a diversidade. Trata-se de uma ruptura política que sustenta uma mutação 

cultural, engajando mais do que somente estruturas e dispositivos. Ela interroga 

diretamente a sociedade sobre o papel que esta reserva a cada um de seus 

membros.93 
 

Desta forma, constata Mel Ainscow, ao invés de se enfatizar a idéia da integração, 

acompanhada da concepção de que se devem introduzir medidas adicionais para responder aos 

alunos especiais num sistema educativo que se mantém fundamentalmente inalterado, 

assistimos a movimentos que visam a educação inclusiva, cujo objetivo consiste em 

reestruturar as escolas, de modo que respondam as necessidades de todas as crianças. Esta 

                                                 
92 SALEH L. ; VÄYRYNEN S. ,Inclusive Education – Consensus, conflict and challenges, in II Jornades sobre 
les Necessitats Educatives Especials a l’Aula, UNESCO, 1999. pp. 1-19 
93 BONJOUR, P. ; GARDOU, Ch. ; POIZAT, D. Situations de handicap : aménagements des concepts ou 
ruptures ? Reliance, n°8, Lyon : CRHES, 2001. p.1 
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mudança de concepção baseia-se na crença de que as mudanças metodológicas e 

organizacionais que objetivam responder aos alunos apresentando dificuldades irão beneficiar 

todas as crianças. Na verdade, os que são considerados como tendo necessidades especiais 

passam a ser reconhecidos como um estímulo que promove estratégias destinadas a criar um 

ambiente educativo mais rico para todos.  94  

Para Mittler, a educação inclusiva envolve um processo de reforma e reestruturação da 

escola no seu todo, visando assegurar o acesso dos alunos a todas as oportunidades 

educacionais e sociais oferecidas pela escola. Todos os níveis : currículo, avaliação, pedagogia 

e formas de agrupamento dos alunos nas atividades de sala de aula, etc, devem se constituir 

em objeto desta reforma radical.95 

Para Armstrong, a pedagogia e a organização do ensino e da aprendizagem consistem 

numa importante diferença entre os modelos de integração e inclusão.  Enquanto que a 

integração se concentra nas vias que permitem a ajuda aos alunos enquanto indivíduos, a 

inclusão significa que as dificuldades educativas devem ser consideradas como ligadas ao 

contexto, surgindo da interação de uma dada criança com um programa educativo particular. 

Contrariamente ao enfoque tradicional onde o acento colocado nas causas das dificuldades 

inerentes à criança tendiam a criar uma atmosféra de desencorajamento, a perspectiva 

interativa enfatiza uma série de fatores sobre os quais os docentes podem ter influência para 

encorajar as aprendizagens dos alunos. A inclusão valoriza as ações dos professores na 

medida em que suas decisões, atitudes, relações que estes desenvolvem e as formas dadas à 

organização da classe, constituem, todos, fatores que podem ajudar as crianças a 

experimentarem o sucesso na escola. 96 

Entretanto na prática, a passagem da integração para a inclusão não se verica 

facilmente, a simples mudança de lugar de alunos provenientes do exterior em uma escola 

destinada a todos é muitas vezes entendida como inclusão. Portanto inclusão implica a 

reestruturação das culturas, das políticas e das práticas nas escolas de tal maneira que elas 

levem em conta a diversidade dos alunos em seus contextos. Ela procéde assim, de questões 

mais amplamente políticas sobre a natureza da sociedade e o status imputado as pessoas em 

                                                 
94 AINSCOW, M. Educação para todos :Torna-la uma realidade, Comunicação apresentada no Congresso 
Internacional de Educação Especial, Birmingham, Inglaterra, 1995. p.13-14 
95 MITTLER, P.Educação Inclusiva. Contextos Sociais, Porto Alegre : ARTMED, 2003. pp. 25-34 
96 ARMSTRONG, F. op.cit., pp.87-96 



 

89

 

formas e estruturas de organização social variadas. Movimento político em primeira instância, 

a inclusão concerne o fato de tornar tudo acessível a todos. 97 

A política relativa à educação inclusiva transforma as escolas ampliando a participação 

de todos os alunos nas escolas regulares sejam quais forem suas particularidades. Trata-se 

aqui do direito de toda a criança de participar da vida escolar e comunitária de forma 

equitável, sem marginalizações ou exclusões de qualquer tipo, cabendo à escola a 

compreensão e valorização da diversidade.   

É importante notar o deslocamento ocorrido com relação àquilo que representava 

tradicionalmente « o problema » na educação. O ponteiro que tem situado historicamente 

sobre o aluno passou a apontar a escola, o ensino de modo geral. Tradicionalmente tomado 

como objeto, ao aluno era atribuido o problema, a dificuldade, sem o questionamento da 

entidade que se colocava como sujeito observador : a escola. O questionamento do sujeito 

pelo objeto (que passa a ser também sujeito), o questionamento do centro por aquilo que têm 

sido deixado à margem reflete a contribuição dos estudos sobre as crianças com NEE, ou 

dizendo de outra forma, a contribuição da diversidade na educação em geral. Como bem 

ilustra Gaston Bachelard, « a luz sempre projeta, em alguma parte, a sombra. Não é em plena 

luz, mas na borda da sombra que o raio refratando-se nos confia seus segredos ». Sem dúvida 

alguma as crianças com NEE tem muitos segredos a confiar à educação regular e à sociedade 

como um todo. 98   

O Tratado de Salamanca pode ser considerado um marco no movimento inclusivo de 

forma geral. Contando com a representação de 92 governos de diferentes países na 

« Conferência mundial sobre as necessidades educativas especiais : acesso e qualidade », em 

1994,  a Declaração de Salamanca, reafirma o direito de toda a pessoa à educação conforme a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e reforça o engajamento internacional na 

ocasião da Conferência Mundial sobre Educação para Todos, em 1990. 99 

No artigo 1 da Declaração Mundial sobre Educação para Todos, a educação de pessoas 

com NE começa a ser enfatizada como um compromisso de todo sistema educacional :  

                                                 
97 CORBETT, J. ; SLEE, R. « An international conversation on inclusive education ». Citado em ARMSTRONG 
F., op.cit.  
98 GARDOU, Ch. ; DEVELAY, M.(2001). Ce que les situations de handicap, l’adaptation et l’intégration 
scolaires « disent » aux sciences de l’éducation, Revue Française de Pédagogie : Situations de handicaps et 
institution scolaire, n°134, INRP, 2001.  pp. 15-24 
99 CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS. Declaração de 
Salamanca, Conferência Mundial sobrer necessidades edicacionais especiais : acesso e qualidade, Salamanca, 
1994.  pp. 1-47 Disponível em http://portal.mec.gov.br/seesp/ arquivos/pdf/salamanca.pdf Acesso em 02 mar. 
2004 
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As necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras de deficiências 

requerem atenção especial. É preciso tomar medidas que garantam a igualdade de 

acesso à educação aos portadores de todo e qualquer tipo de deficiência, como parte 

integrante do sistema educativo.  100  

O compromisso brasileiro com a educação é também reforçado na Declaração de Nova 

Delhi sobre Educação para Todos, em 1993, juntamente com  Indonésia, China, Bangladesh, 

Egito, México, Nigéria, Paquistão e Índia :    

Nós, os líderes dos nove países em desenvolvimento de maior população do mundo, 

reiteramos por esta Declaração nosso compromisso de buscar com zelo e 

determinação as metas definidas pela Conferência Mundial sobre Educação para 

Todos e pela Cúpula Mundial da Criança, realizadas em 1990, de atender às 

necessidades básicas de aprendizagem de todos os nossos povos tornando universal 

a educação básica e  ampliando as oportunidades de aprendizagem para crianças, 

jovens e adultos. 101 

 

Entretanto, é no Tratado de Salamanca que os princípios, políticas e práticas em 

matéria de educação e de necessidades educativas especiais ficam mais claros.   

Em seus princípios, a Declaração de Salamanca reafirma o direito fundamental da 

criança à educação ; reconhece que cada criança possui características, interesses, aptidões e 

necessidades de aprendizagem  próprios e afirma que os sistemas educativos devem ser 

concebidos de modo a atender à diversidade dos alunos. Ela proclama que as pessoas 

apresentando necessidades educativas especiais devem ter acésso às escolas regulares e estas 

devem  lhes integrar num sistema pedagógico centrado no aluno e capaz de responder às suas 

necessidades .  

As escolas regulares tendo a tendência integrativa conforme os princípios citados, 

constituem, segundo a Declaração, o meio mais eficaz de combater as atitudes 

discriminatórias, criando comunidades acolhedoras, edificando uma sociedade integrativa e 

atingindo o objetivo da educação para todos. 

No âmbito político, ela exorta os governos de cada país à dar a maior prioridade nas 

políticas e orçamentos à melhoria de seus sistemas de ensino afim de poderem acolher todas 

                                                 
100 UNICEF. Declaração Mundial sobre Educação para Todos, Conferência de Jomtien, 1990. Disponível 
em : < http://www.unicef.org/brazil/jomtien.htm> Acesso em 03 mar. 2004  
101 ONU. Declaração de Nova Delhi sobre Educação para Todos, 1993. Disponível em :  
http://www.direitoshumanos.usp. br/counter/Onu/Educacao/texto/delhi.html Acesso em 03 mar. 2004 
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as crianças, independentemente das diferenças ou dificuldades individuais. Cada país deve 

assim adotar, enquanto lei ou política, o princípio da educação integrada, acolhendo todas as 

crianças nas escolas regulares, a não ser que razões imperiosas o impeçam. Os países devem 

ainda estabelecer mecanismos descentralizados de participação para a planificação, controle e 

avaliação dos serviços efetuados em favor de crianças e adultos apresentando necessidades 

educativas especiais  e encorajar e facilitar a participação dos pais, da comunidade e das 

organizações de pessoas com deficiências na planificação das medidas tomadas para 

responder às necessidades educativas especiais e às decisões  tomadas neste sentido.  

De acordo com a Declaração de Salamanca, as necessidades educativas especiais 

aplicam-se à todas as crianças e adolescentes cujas necessidades advêm de deficiências ou de 

dificuldades de aprendizagem. 102 

Com relação às práticas pedagógicas, ela prevé que  : 

 

• o curriculo deve ser flexível adaptando-se os programas às necessidades das crianças e 

não o inverso ;  

• as crianças apresentando necessidades educativas especiais devem beneficiar de um 

apoio pedagógico suplementar para assegurar o direito à mesma educação ; 

• o ensino devera estar ligado à experiência pessoal dos alunos e às suas preocupações 

práticas, afim de melhor lhes motivar ; 

• a avaliação será formativa, integrada no processo educativo comum. 

 

Para Baumel, os princípios da escola inclusiva são essencialmente a valorização da 

diversidade ; a real participação do aluno na experiência escolar e de toda comunidade em 

torno da inclusão ; o compromisso de oferecer apoio para todos os alunos obterem êxito e a 

busca da qualidade da educação. Um currículo inclusivo, segundo a autora, deve garantir o 

acesso de todos os alunos à aquisição do conhecimento por meio da participação destes. Neste 

sentido, Baumel  lembra que um currículo inclusivo deve apoiar-se na sua funcionali- 

dade direcionando práticas fora do ambiente escolar ao longo da vida e propiciando 

aprendizagens que envolvam situações com significação para os alunos.103 

 Gordon Porter define um currículo inclusivo como sendo :  

 

                                                 
102 UNESCO. Declaração de Salamanca. op.cit., p.6 
103 BAUMEL, R.C.R. ; SEMEGHINI (orgs.) Integrar/Incluir. Desafio para a escola atual. São Paulo : FEUSP, 
1998.  pp.36-41 
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um currículo comum a todos os alunos que garanta um ensino com níveis 

diversificados e dê aos alunos de todos os níveis oportunidade de se envolverem de 

forma positiva nas atividades da classe. Isto implica o desenvolvimento de um 

currículo baseado em atividades que permitam que os alunos « aprendam fazendo ». 

Um curriculo inclusivo baseia-se num porcesso e em conteúdos que irão facilitar a 

colaboração entre os alunos e os professores, de forma a conseguir-se uma 

aprendizagem significativa para cada aluno. 104 
 

A gestão escolar, segundo a Declaração de Salamanca,  é chamada a desenvolver 

modalidades de gestão mais flexíveis, re-planejar os recursos pedagógicos, diversificar as 

opções educativas, organizar assistência mútua entre os alunos, desenvolver um apoio 

pedagógico para aqueles que apresentem dificuldades na aprendizagem e estabelecer relações 

estreitas com os pais e a comunidade. Uma boa gestão escolar depende da participação ativa e 

criativa de professores e do resto do pessoal, da colaboração e do trabalho em equipe, afim de 

satisfazer às necessidades dos alunos. 

Pelo seu caráter estratégico e fundamental, a formação dos professores têm merecido 

especial atenção de diversos autores no desenvolvimento de uma educação inclusiva.  

De fato, a UNESCO iniciou, em 1988, um projeto experimental visando a formação de 

professores como ponto de partida para a transformação da educação numa perspectiva 

inclusiva.    

As noções de colaboração e reflexão foram os pilares sobre os quais construiu-se o 

projeto. Ele procurava assim « encorajar os professores a se tornarem mais confidentes e 

competentes no aprendizado a partir do processo de reflexão », experimentando o valor do 

diálogo com colegas, alunos, pais e outros professores no sentido de ganhar um melhor 

entendimento e encontrar mais possibilidades para melhoras na prática. 105 

O projeto partia, então da constatação de que professores em muitos países não 

estavam habituados à idéia de pensamento estratégico, e não viam portanto a atual 

implementação de mudanças na classe como sendo parte de suas responsabilidades.  

Baseado nas correntes de pensamento da psicologia cognitiva que enfatizam a idéia de 

que aprender consiste num processo pessoal de significação-ação, na qual cada participante 

numa determinada lição ou atividade constroi sua própria versão desta experiência 
                                                 
104 PORTER, G. Organização das Escolas : Conseguir o acesso e a qualidade através da inclusão.  Propects. Vol 
XXV, n°2, Junho 1995, UNESCO, p.45 
105 AINSCOW, M. Towards inclusive schools : some lessons from the UNESCO project ‘Special needs in the 
classroom »,  II Jornades sobre les Necessitats Educatives Especials a l’Aula, UNESCO, 1999.  pp. 20-33 
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compartilhada, o projeto tem como objetivo trabalhar reconhecendo no processo pessoal de 

significação-ação suas implicações nos caminhos que cada professor vai planejar suas lições e 

tecnicas  para organizar as atividades em classe. 

Dentre as diversas conclusões tiradas do projeto UNESCO que deu origem a 

Declaração de Salamanca, vale destacar algumas constatações particularmente interessantes à 

nossa tése :  

 

• Como aspectos chaves no ensino em classe, os professores  reconhecem que os 

estágios iniciais de toda lição ou atividade são particularmente importantes quando os 

alunos são ajudados a entender seu propósito e sentido. Deste modo, os professores 

costumam questionar para ajudar seus estudantes a recordarem experiências prévias e 

conhecimentos com os quais o novo conhecimento pode ser conectado. 

• A estratégia particularmente potente parece consistir no reconhecimento de que os dois 

mais importantes recursos para aprender são os próprios professores e os estudantes. A 

cooperação entre alunos parece ser um modo particularmente válido de se criar as 

condições em classe que podem maximizar a participação e atingir alto nível de 

aprendizagem para todos.  

 

Com efeito,  a valorização profissional dos professores, a partir desta experiência 

extensiva, que implicou cerca de 50 países, concentrou-se na forma como as tarefas são 

conceptualizadas. As oportunidades de considerar novas possibilidades, o apoio à 

experimentação e reflexão e a aprendizagem a partir da experiência, são consideradas como 

principais estratégias.106 

Para a construção de salas de aula mais inclusivas, o projeto sugere três fatores 

chaves : 

 

• a planificação para a classe, como um todo ; 

• a utilização dos próprios alunos, enquanto recursos naturais de apoio à aprendizagem  

reconhecendo que, a aprendizagem é um processo social.  

• a improvisação, a capacidade de modificar planos e atividades à medida que ocorrem, 

em resposta às reações dos alunos na classe. É essencialmente por meio desse processo 

                                                 
106 AINSCOW, M., op.cit. pp.20-33 
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que os professores podem encorajar uma participação ativa e, ao mesmo tempo, ajudar 

a personalizar para cada aluno a experiência da aula.  

 

 Com relação aos trabalhos de cooperação entre os professores, Ainscow reafirma o 

valor dos diálogos que vão muito além de simples discussões. Eles  representam formas de 

interação que auxiliam na resolução dos problemas. Isto conduz a uma « aventura crítica »  em 

que uma comunidade de professores, envolvida numa ação de aperfeiçoamento, utiliza as suas 

múltiplas perspectivas como oportunidades para uma reciprocidade de interpretações.  107 

Esta forma de reflexão crítica, realizada em colaboração com os colegas, é 

especialmente importante, segundo Ainscow, na área das necessidades educativas especiais. 

Ele enfatiza a importância da ação e da reflexão, assim como  a compreensão de que os 

métodos são construções sociais baseados em ideologias. Estas podem, em muitos casos, 

impedir a compreensão das implicações pedagógicas das relações de poder no seio da 

educação.  Uma abordagem acrítica, pode conduzir a formas de trabalhar que continuam a 

manter, em relação a certas crianças, os pontos de vista baseados na deficiência. Assim é 

necessário auxiliar os professores no seu apefeiçoamento enquanto profissional mais reflexivo 

e mais crítico, de modo a ultrapassar as limitações e os perigos das concepções retrógradas. 108 

Para este autor, a prática destes princípios tendem a influenciar a forma como os 

professores percebem a si próprios e a forma como vêem o seu trabalho desenvolvendo uma 

organização de aprendizagem.  A partir daí, uma mudança mais profunda em toda a cultura 

escolar tende a concretizar-se.  A presença de crianças que não correspondem ao tradicional 

esteriótipo de « bom aluno »  encoraja, de alguma forma, os professores na busca de uma 

cultura mais colegial e da ajuda mútua na experimentação de novas respostas educativas. 

Desta forma, as atividades de resolução de problemas podem gradualmente transformar-se nas 

funções definidoras da realidade da escola inclusiva, constituintes da sua cultura. 109 

 Enfim, o projeto ressalta outro fator igualmente decisivo na construção da escola 

inclusiva, que consiste no envolvimento que se estende para além da equipe pedagógica 

abrangendo alunos, pais e os membros da comunidade.  Nesta perspectiva é fundamental 

repensar os papéis dos tradicionais especialistas da educação especial.  

                                                 
107 AINSCOW, M. Educação para todos :Torna-la uma realidade, Comunicação apresentada no Congresso 
Internacional de Educação Especial, Birmingham, Inglaterra, 1995. p. 18 
108 Ibid., pp.19-20 
109 Ibid., pp.22-23 
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A passagem de crianças com NEE para as instituições do ensino regular, é com 

frequência vivida como uma perda pelas instituições especializadas : perda de poder, 

redefinição dos territórios e necessidade de transformação das estruturas e do pessoal. Deste 

ponto de vista a inclusão pode aparecer como uma ameaça para a ferramenta de trabalho de 

profissionais dos setores especializados que necessitam reconsiderar suas identidades 

profissionais. 110 

Com relação aos papéis dos especialistas, é possível constatar, segundo Ainscow, três 

possibilidades que refletem claramente a passagem da integração para a inclusão :  

 

• Permanência dos papéis : em que respondemos àqueles alunos que se debatem com 

dificuldades, nas condições educativas existentes e, atuando deste modo, estamos 

provavelmente a contribuir para uma manutenção não intencional do status quo. 

• Papéis em mudança : em que respondemos àqueles alunos que sentem dificuldades, 

nas condições educativas existentes, procurando adaptar essas mesmas condições. 

• Papéis em desenvolvimento : em que respondemos aos alunos que se debatem com 

dificuldades, realizada a partir do trabalho com os colegas, fazendo surgir novas 

condições que possam facilitar a aprendizagem de todos os alunos. 111 

 
Em junho de 1999, na cidade de Guatemala, a Convenção Interamericana para a 

eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência 

visa previnir e eliminar a discriminação contra as pessoas com NE e favorecer sua integração 

à sociedade. Ela clarifica a noção de discriminação distinguindo-a da diferenciação para fins 

educacionais . A discriminação contra as pessoas com deficiência significa « toda 

diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência […] que tenham efeito ou 

propósito de impedir ou anular o reconhecimento, gozo ou exercíciopor parte das pessoas com 

deficiência de seus direitos humanos e suas liberdades fundamentais. » 112 

 

 Ela define que não constitui discriminação  

 

                                                 
110 LESAIN-DELABARRE, J-M. L’intégration scolaire en France : une dynamique paradoxale in Dossier 
documentaire. L’intégration scolaire des élèves en situation de handicap : I Politiques et dispositifs. N°13, 
CTNERHI/CNEFEI, 2004. pp.41-46  
111 AINSCOW, M., op.cit, p.27 
112 CONVENÇÃO INTERAMERICANA PARA A ELIMINAÇÃO DE TODAS AS FORMAS DE 
DISCRIMINAÇÃO CONTRA AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA. Disponível em : 
<http://www.bancodeescola.com/guatemala.htm> Acesso em 01 fev. 2007 
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 a diferenciação ou preferência adotada pelo Estado Parte para promover  a 

integração social ou desenvolvimento pessoal das pessoas portadoras de deficiência 

desde que a diferenciação ou preferência não limite em si mesmo o direito a 

igualdade dessas pessoas e que elas não sejam obrigadas a aceitar tal 

diferenciação.113 
 

Dez anos depois da Conferência de Jomtien, desta vez em Dakar, no Senegal, a Cúpula 

Mundial de Educação expõe a situação da educação no mundo : 

 
A Avaliação de EPT 2000 demonstra que houve progresso significativo em muitos 

países. Mas é inaceitável que no ano 2000, mais de 113 milhões de crianças 

continuem sem acesso ao ensino primário, que 880 milhões de adultos sejam 

analfabetos, que a discriminação de gênero continue a permear os sistemas 

educacionais e que a qualidade da aprendizagem e da aquisição de valores e 

habilidades humanas estejam longe das aspirações e necessidades de indivíduos e 

sociedades. Jovens e adultos não têm acesso às habilidades e conhecimentos 

necessários para um emprego proveitoso e para participarem plenamente em suas 

sociedades. 114 
 

Face a este contexto, o Marco de Dakar procura reforçar os compromissos assumidos 

no sentido de assegurar o acesso à educação, em especial aos grupos em maior desvantagem. . 

Ele define seis  objetivos a serem cumpridos até o ano de 2015 .115 
  

1) Expandir e melhorar cuidado e educação na primeira infância. 

2) Prover educação primária universal grátis e obrigatória até 2015. 

3) Acesso eqüitativo a programas de aprendizado e habilidades de vida. 

4) Conseguir uma melhora de 50% nas taxas de alfabetização adulta. 

5) Eliminar disparidades sexuais na educação em todos os níveis até 2015. 

6) Melhorar todos os aspectos da qualidade da educação 
 

Em junho de 2001, o Conselho Canadense da Readaptação e do Trabalho, organiza o 

Congresso Internacional Sociedade Inclusiva com o objetivo de fazer avançar as políticas e 

                                                 
113 CONVENÇÃO INTERAMERICANA PARA A ELIMINAÇÃO DE TODAS AS FORMAS DE 
DISCRIMINAÇÃO CONTRA AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA.  Ibid.  
114 ONU (2000). Declaração de Dakar. Disponível em :  <http://www.direitoshumanos.usp.br/counter/Onu 
/Educacao /texto/texto_4.html> Acesso em 05/02/2007 
115 Ibid. 
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práticas inclusivas. A Declaração Internacional de Montreal tem como foco o 

comprometimento dos diferentes setores da sociedade : governos, trabalhadores e sociedade 

civil, com o desenvolvimento da sociedade inclusiva em todos os ambientes, produtos e 

seerviços. Ela ressalta que a questão da inclusão é de responsabilidade da sociedade como um 

todo e não somente do setor educacional. 116  

No Quebec, são inúmeras as contribuições com estratégias visando a construção de 

escolas inclusivas. Em um trabalho sobre a educação inclusiva os autores sugerem nove 

fatores ou condições que podem influenciar a qualidade da inclusão : 
 

• Os aspéctos sociais e legais (leis, mídia, opinião pública...) ; 

• A organização escolar (políticas escolares) ; 

• Ensino (conjunto dos aspéctos pedagógicos ligados ao ensino/ aprendizagem, ex. 

cooperação, etc) ; 

• Os serviços de apoio ( recursos humanos que vêm regularmente apoiar o ensino e a 

aprendizagem o desenvolvimento global do aluno e o processo de inclusão no seu todo, 

terapeutas, especialistas, apoio pedagogico...) ; 

• O meio comunitário (lugares exteriores à escola, trabalho, lazer...) ; 

• O enquadramento e o acompanhamento (o processo de inclusão escolar sendo lento e 

longo deve ser enquadrado pos mecanismos como um Comité consultativo, ou um plano 

de intervenção personalizada e um plano de serviços individualizados que tratam das 

medidas progressivas a ser efetivadas para assegurar a passagem harmoniosa do aluno 

para o nível médio e superior ; 

• As atitudes. Este fator é transversal com relação aos demais e refere-se às atitudes de 

todos os atores sociais face aos alunos ; 

• A preparação dos agentes (são agentes o conjunto das pessoas ou organismos do mundo 

escolar. Em seguida, outros que intervêm como pais, empresas, alunos ...).117 

 

O Reino Unido desenvolveu também um material conhecido como Index for 

Inclusion : Developing Learning and Participation in Schools pelo Centro de Estudos em 

Educação Inclusiva. Este material, publicado no ano de 2000, foi distribuído para todas as 

                                                 
116 DECLARAÇÃO INTERNACIONAL DE MONTRREAL SOBRE INCLUSÃO. Disponível em : 
<http://www.apaedf.org.br/ inter_montreal.htm> Acesso em 05/02/2007 
117 DORÉ, R. ; WAGNER, S. ; BRUNET, J-P.L’intégration scolaire au Québec : les principales conceptions, les 
défis et les facteurs de réussite au secondaire, Reliance, n°7, Lyon :CRHES, 2002.  pp.3-7,   
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escolas e autoridades locais inglesas visando contribuir no processo de transformação das 

escolas do nível fundamental e médio na perspectiva inclusiva.118 

O Index é organizado em três dimensões, de forma a atuar nos diferentes níveis  : 

cultura, políticas e práticas pedagógicas.  Cada nível possui subdivisões, como por exemplo  a 

dimensão das práticas subdivide-se em 2 sessões : orquestrando a aprendizagem e 

mobilizando recursos.  De modo geral as práticas reafirmam os princípios básicos da escola 

inclusiva, enfatizando a importância da aprendizagem em colaboração, da participação de 

todos os alunos, da minimização das barreiras à aprendizagem, do comprometimento de todos 

no apoio à aprendizagem e da utilização da experiência da comunidade,  dos especialistas, dos 

alunos e dos professores como recursos à aprendizagem.  

A diferenciação do trabalho pedagógico é também preconizada, sendo definida 

como « um processo por meio do qual o planejamento e a forma como o conteúdo curricular é 

trabalhado na sala de aula levam em conta as diferenças individuais e combinam o que é 

ensinado e o modo como é ensinado aos estilos de aprendizagem e às necessidades individuais 

de cada estudante. »119  

O Index traz uma importante contribuição no esclarecimento do conceito de apoio  que 

têm sido utilizado tradicionalmente para os alunos com dificuldades de aprendizagem. Como 

situá-lo então numa perspectiva inclusiva ?  

O apoio é entendido aqui como proveniente tanto do exterior como do interior do 

universo escolar. Partindo da experiência em sala de aula dos professores, o Index reforça a 

idéia de que o conceito de apoio não deve desvalorizar ou desconsiderar a prática quotidiana. 

Com efeito, numa prática inclusiva, o apoio pode assumir diversas formas : 
 

• Uma forma de apoio vem de estruturas que permitem aos professores apoiarem-se 

mutuamente [...] Um grupo de professores encontra-se com regularidade para discutir a 

respeito de uma criança em particular ou, mais comumente, uma preocupação mais geral 

relativa às barreiras para a aprendizagem e para a participação dos grupos de alunos. 

Uma variação nesse tema é a participação de um consultor visitante ; 

• A presença de um segundo adulto na sala de aula  (ensino colaborativo) ; 

• Crianças apoiando crianças. Na China, tal apoio é considerado como um dever das 

crianças mais capazes. O apoio mútuo tem-se mostrado, em particular, efetivo no ensino 

de leitura, desde que o « tutor » (o aluno que apoia) esteja apropriadamente preparado e 

o aluno que recebe o apoio esteja disposto a aceitar tal ajuda ; 

                                                 
118 MITTLER, P. Educação inclusiva. Contextos sociais, Porto Alegre : Artmed, 2003. pp. 163-165 
119 PHILLIPS, S. et al., citado em MITTLER, P., op.cit., p.166 
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• Apoio do coordenador de necessidades especiais e/ou assistentes de apoio à 

aprendizagem (trabalho em conjunto na classe) ; 

• Psicólogos educacionais (apoio externo) ; 

• Vínculos entre lar e escola , como por exemplo, professores que visitam as famílias .120 
 

Ainda com relação ao apoio, Armstrong esclarece que em contraste com os 

dispositivos de apoio associados a integração, o modelo de educação inclusiva supõe a 

aceitação do fato que todos os adultos presentes na classe estão la para ensinar e dar suporte a 

todos os alunos, sejam quais forem suas diferenças. Isto constroi os alunos como tendo um 

título igual a obter apoio e atenção e coloca em questão o modelo deficitário do aluno 

deficiente dependente, sem autonomia e precisando de ajuda. Supõe ainda flexibilidade e 

colaboração mais do que a imposição de um modelo no qual um aluno ou um grupo recebe de 

maneira visível e evidente um tratamento diferenciado dos demais.121 

Para melhor visualizarmos os fundamentos referentes à inclusão, resumimos no quadro 

a seguir os pontos até aqui analisados .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
120 MITTLER, P., op.cit., pp.170-173 
121 ARMSTRONG, F. op.cit.,  pp.87-96  

Tabela 9 - Fundamentos da Inclusão 
 

1. Valorizar a diversidade humana afirmando o direito de toda criança de ser reconhecido e 
respeitado na sua singularidade. 

2. Lutar contra a opressão e a exclusão, sob todas as formas. 
3. Garantir o acesso de cada criança, sem discriminação, à diversas possibilidades 

educativas, profissionais, sociais, culturais, artísticas, esportivas, etc. 
4. Estimular e desenvolver a participação crítica, a autonomia e a colaboração de todos no 

processo educativo, na perspectiva de uma sociedade democrática. 
5. Proporcionar respostas a cada criança, segundo suas necessidades singulares, por 

meio de uma pedagogia diversificada : currículo e organização escolares flexíveis, 
práticas interdisciplinares, aprendizagens contextualizadas, avaliação formativa. 

6. Passar de uma concepção que atribui à criança as dificuldades de aprendizagem à uma 
visão que lhes concebe como resultante de uma distorção entre suas necessidades 
reais, o programa escolar e as estratégias pedagógicas. 

7. Valorizar a experiência, efetuar a formação e a profissionalização do conjunto dos atores 

educativos. 
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Podemos constatar, até aqui, que inúmeros têm sido os esforços no sentido da 

transformação da educação em direção da inclusão. Entretanto constata-se uma real 

dificuldade na sua efetivação. É sabido que enquanto processo complexo e longo, a inclusão 

não pode ser decretada simplesmente por meio de leis e ordens administrativas.  Muitos países 

deparam-se ainda com uma realidade frustrante e distante dos princípios inclusivos 

quantitativa e qualitativamente.   

No Quebec, em 1994, o percentual de alunos incluidos em classes regulares com apoio 

ou frequentando classes de recursos era de 59% na pré-escola, 23% no  ensino fundamental 

caindo para 2% no ensino médio.122 

Na Inglaterra, desde o relatório Warnock de 1978 e a Lei de 1981, a educação especial 

foi reimplantada no interior das escolas e colégios regulares. Entretanto, como constata 

Armstrong, apesar dos esforços para romper com o enfoque médico aplicado aos alunos com 

NEE, na prática os ingleses continuam a utilizar as categorias originárias do enfoque médico, 

esforçando-se para substituir as categorias julgadas negativas demais por outras terminologias. 

A competitividade entre escolas que têm seu desempenhos divulgados, favorecem ainda um 

processo de exclusão. 123 

Na França, Jean Ferrier, então diretor das escolas no ministério da Educação Nacional, 

declarava, em uma de suas intervenções em 1991 : « seja la o que possamos dizer, eu não 

acredito que sejam os meios a grande falta [...] No meu ponto de vista a dificuldade reside na 

comunicação entre parceiros que tem culturas, necessidades, espectativas e campos de 

competências diferentes ».124 

O relatório de inspeção geral francês oferece, em 1999,  uma visão global do estado 

atual da inclusão escolar. Eles denunciam com grande vivacidade ao mesmo tempo os 

processos de exclusão de certas crianças do sistema  médico-psico-pedagógico, e os freios ao 

desenvolvimento da inclusão escolar : preconceitos, medos, recusa de responsabilidade da 

parte dos atores e, no plano institucional, disfuncionamentos dos dispositivos e 

emprisionamentos administra- tivos que entravam as possibilidades de ações coordenadas. 

                                                 
122 DORÉ, R. ; WAGNER, S. ; BRUNET, J-P. op.cit. pp.3-7 
123 ARMSTRONG, F. Les paradoxes de l’éducation inclusive en Anglaterre, in CHAUVIÈRE, M. ; 
PLAISANCE, E. L’Ecole face aux handicaps, Éducation spéciale ou éducation intégrative ?, Paris : PUF, 
2000. pp 117-132 
124 BONJOUR, P. ; LAPEYRE, M. Handicaps et vie scolaire. L’intégration différenciée, Lyon : Chronique 
sociale, 1994.  p. 159 
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Como nos demais países, na França também a inclusão na pré-escola é aparentemente mais 

bem cuidada do que nos níveis seguintes. 125 

Com relação à parceria ou o trabalho de cooperação entre profissionais, ítem 

fundamental no âmbito da inclusão, uma pesquisa foi efetuada na França, por Brigitte 

Belmont e Aliette Vérillon, a partir de enquetes sobre as relações entre professores das classes 

regulares e professores especializados no caso de inclusão escolar  seja em maternal seja no 

ensino fundamental. Partiu-se da hipótese de que as coolaborações levariam a uma melhor 

adaptação dos processos pedagógicos se os parceiros desenvolvessem relações acompanhadas 

onde eles têm a possibilidade de falar das práticas colocadas em ação. Essa pesquisa 

foi.dirigida a 98 professores no correr de 1993 e 1994. Os pesquisadores constatam 

primeiramente uma grande variedade de interlocutores especializados com os quais 

encontram-se os  professores no decorrer do ano, mais precisamente trimestralmente. 

Entretanto,  na  maior parte do tempo, esses professores tem um interlocutor privilegiado, na 

pré-escola esse interlocutor é o educador especializado. O tema dos progressos e dificuldades 

das crianças é mais frequentemente mencionado do que o tema das práticas a adotar. Daí a 

conclusão dos pesquisadores : « Os modos de encontros que geralmente existem, não parecem 

oferecer as melhores condições para  que se estabeleça uma colaboração centrada nas 

práticas ».126 

A pesquisa complementa ainda que para além das atitudes de ordem pedagógica, 

aparecem dimensões de ordem mais geral. Por exemplo, os professores, que se dizem 

« partidários da pena de morte », são proporcional-mente mais numerosos a preconizar a 

orientação em direção ao circuito especializado. Para os autores,  são as visões de mundo mais 

globais que estão por traz, estruturando fundamentalmente as aceitações de crianças com NEE 

pelos professores. 

As barreiras atitudinais parecem constituir um dos maiores entraves à inclusão.  Na 

Romênia, um recente estudo revela que as atitudes negativas dos professores e adultos 

consistem a maior barreira para a inclusão. É notório que  crianças não têm preconceitos antes 

dos adultos os ensinarem.  O testemunho de uma pessoa com deficiência reforça que as 

« atitudes são mais importantes do que fatos, circunstâncias, fracassos ou sucessos. Atitudes 

podem construir ou distruir uma empresa, um lar. Porém todos os dias podemos escolher qual 
                                                 
125 MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ ; MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION. Rapport sur 
l’accès à l’enseignement des enfants et adolescents handicapés, 1999. Tomos 1 e 2.  Passim. 
126 BELMONT, B. ; VERILLON, A.  Intégration scolaire d’enfants handicapés à l’école maternelle : partenariat 
entre enseignants de l’école ordinaire et professionnels spécialisés , Revue Française de Pédagogie, n°119, 
1997. pp.15-26 
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atitude tomar. A vida é dez por cento aquilo que acontece conosco e noventa por cento como 

reagimos a isto. Nós estamos a cargo das nossas atitudes »  127 

Na Itália, segundo Andrea Canevaro, « a integração  é o esforço de conexão de vários 

dados e é, antes de tudo, na nossa cabeça que é preciso fazer este esforço ». A Espanha vai 

igualmente no mesmo sentido : a falta de informações da sociedade e dos professores é citada 

em primeiro lugar, entretanto, a rigidez administrativa e a insuficiência de meios são citadas 

logo em seguida. Os Países Baixos, a Grécia denunciam o fechamento entre ensino regular e 

ensino especial e a Suiça se desespéra de constatar que « nada, no atual momento permite de 

afimar que o pessoal docente se diferencia radicalmente dos demais atores sociais com relação 

a adoção de uma atitude aberta face a integração escolar. A Dinamarca insiste no fato de que 

os meios devem ser colocados a disposição da instituição escolar para que se efetive a 

inclusão. 128 

Em resumo, variando segundo o contexto, todos os países têm experimentado mais ou 

menos as mesmas dificuldades relativas a construção de uma educação inclusiva.  

Diante da necessidade de mobilização, em março de 2002, a Declaração de Madri, é 

proclamada por 34 países visando orientar as ações a serem desenvolvidas na ocasião do Ano 

Europeu das Pessoas com NE, em 2003.  

Esta Declaração procura analisar a atual situação das pessoas com NE na União 

Européia e os fatores que levam com frequência à discriminação, à exclusão social e à 

pobreza. Ela desenvolve um programa  com sugestões de ações nas quais todos os atores 

chaves tem um importante papél a desempenhar. Exortando ao abandono das arcaicas atitudes 

discriminatórias e preconceituosas em favor do reconhecimento dos direitos de todo cidadão, 

ela reforça a idéia de que a questão das pessoas com NE não deve manter-se segregada no 

domínio de alguns setores específicos mas fazer parte de todas as áreas da sociedade na 

perspectiva de uma sociedade para todos.129 

Resumindo sua visão na : Não discriminação + ação positiva = inclusão social, a 

Declaração de Madri desenvolveu um vasto programa incluindo medidas legais, mudanças de 

comportamento, serviços para a promoção da vida autônoma, ajuda às famílias de pessoas 

com NE na perspectiva da inclusão, uma atenção particular às mulheres com NE, esforços 

                                                 
127 SALEH, L. ; VÄYRYNEN, S. op.cit., p. 1-19 
128 BONJOUR, P. ; LAPEYRE, M., op.cit, pp.159-160 
129 CONGRESO EUROPEO SOBRE AS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Déclaration de Madrid.  Non-
discrimination + action positive  = l’inclusion sociale. Congreso Europeo sobre las personas con discapacidad, 
Madrid, março de 2002. Disponível em < http:/www.madriddeclaration.org> Acesso em 07 fev. 2004 
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com relação ao emprego para pessoas com deficiências e sua inclusão social e a participação 

ativa da pessoa com NE em todos os programas e medidas.  

 A Declaração de Madrid, é antes de mais nada, a constatação de que muito ainda 

precisa ser feito no combate à exclusão escolar e social.  

No Brasil, os programas contra o analfabetismo e a fome vêm juntar-se à capacitação 

de professores, à melhoria de recursos e da acessibilidade no sistema educativo.  Entretanto, 

apesar das diversas medidas tomadas na construção de uma escola e sociedade inclusivas, o 

país padece de dificuldades agravadas pela situação precária da educação em geral.  

O relatório global Educação para Todos, divulgado pela Organização das Nações 

Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco), em 2005, apresenta um ranking dos países 

com base no Índice de Desenvolvimento da Educação (IDE) – uma fórmula que soma dados 

de alfabetização, matrícula na escola primária, qualidade na educação e paridade de gênero na 

escola.  

Entre 121 países, o Brasil ocupa o 71° lugar em qualidade da educação e 85° lugar 

com relação ao número de crianças que chegam a 5a. série do ensino fundamental.130 

O mesmo relatório mostra que o país tem cerca de 16 milhões de analfabetos, sendo 

um dos 12 com o maior número absoluto de analfabetos e concentrando 1,9% da população 

mundial que não sabe ler e escrever.  

Em outubro de 2006, O relatório anual Education for All Global Monitoring Report, 

publicado pela UNESCO, constata que  a conclusão da escola primária permanece um grande 

desafio: na América Latina e no Caribe, menos de 83% das crianças matriculadas na primeira 

série da escola primária atingem a última série. 131 

Diante destes dados, como transformar o sistema escolar na perspectiva da inclusão ? 

Como sair da impressão de que estamos derrapando ha anos em mecanismos representados 

por discursos, dispositivos e instituições sem a efetiva transformação ?  Que referencial 

poderia auxiliar de forma efetiva a inclusão escolar brasileira  ? 

 Neste contexto voltamos nosso olhar a Paulo Freire, filósofo e pedagogo, produto da 

cultura brasileira e reconhecido internacionalmente pela sua luta contra a exclusão de grupos 

                                                 
130  PARAGUASSU, L. Brasil é 71° em qualidade da educação Relatório da Unesco assinala a precariedade do 
ensino no País, que tem maior taxa de repetência da América Latina, A Tarde, 10 nov. 2005, Salvador 
Disponível em : <http://www.meb.org.br/ noticias/unescoalfabetizacao>, Acesso em : 02/02/2007 
131 UNESCO, Cuidados e educação na primeira infância, o elo esquecido na corrente da educação, 26 out. 2006. 
Disponível em :http://www.unesco.org.br/noticias/releases/reportefa2006/mostra_ documento>  Acesso em: 05 
fev. 2007 
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oprimidos. Até que ponto o pensamento e a obra freirianos são suscetíveis de constituir um 

referencial para pensar e agir a inclusão de crianças com NE na atual escola brasileira ?  

Nós avançamos, a partir daí, a seguinte hipótese de pesquisa : 

  A noção de « Escola Popular », tal como a concebia Paulo Freire, traça as 

rupturas necessárias para a passagem de práticas educativas e pedagógicas 

« excludentes » à práticas abertas à diversidade, em praticular para as crianças 

atingidas por uma deficiência, apresentando necessidades educativas específicas.  

 Para melhor compreensão desta noção, passaremos à análise da obra de Paulo Freire. 
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PARTE 2 : Nesta paisagem cultural, como a filosofia e a pedagogia 

freirianas constituem um referencial para uma escola inclusiva?  
 

 

 

 

 
Como posso dialogar, se alieno a ignorância, isto é, se a vejo 

sempre no outro, nunca em mim? 

Como posso dialogar, se me admito como um homem diferente, 

virtuoso por herança, diante dos outros, meros ‘isto’, em quem 

não reconheço outros ‘eu’ ?  

Como posso dialogar, se me sinto participante de um gueto de 

homens puros, donos da verdade e do saber, para quem todos os 

que estão fora são ‘essa gente’, ou são ‘nativos inferiores’ ? [...] 

A auto-suficiência é incompatível com o diálogo. [...] Se 

alguém não é capaz de sentir-se e saber-se tão homem quanto 

os outros, é que lhe falta ainda muito que caminhar, para chegar 

ao lugar de encontro com eles. Neste lugar de encontro, não há 

ignorantes absolutos, nem sábios absolutos: há homens que, em 

comunhão, buscam saber mais.  

     (Paulo FREIRE) 
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 Paulo Freire era o mais jovem dos seus três irmãos e irmãs. Nascido em 19 de 

dezembro de 1921 em Recife, Paulo Reglus Neves Freire aprende o alfabeto antes de ser 

escolarizado, com seus pais que, com a ajuda de um pedaço de madeira, desenhavam no chão, 

palavras ligadas às suas experiências infantis. 

 Com vinte e dois anos, ele inicia seus estudos de direito à Faculdade de Recife. Nesta 

época, ele dá aulas de língua portuguesa na mesma escola onde estudara. Em 1944, antes de 

terminar seus estudos superiores, Freire casa-se com a professora Elza Maria Costa Oliveira 

com quem tem cinco filhos. Elza o encoraja a abordar questões de ordem pedagógica. Ele 

exerce grande influência sobre seus trabalhos, pois compartilha dos seus engajamentos e lutas. 

 Em 1947, Freire é convidado a dirigir o Departamento de Educação e  

Cultura do Serviço Social das Indústrias (SESI)´, onde permanece por dez anos. É aí que ele 

inicia seu trabalho de alfabetização de adultos, desenvolve sua teoria e prática pedagógicas. 

 Em 1956,  ele é nomeado membro do Conselho Consultivo de Educação de Recife. É 

no seu relatório “A educação de adultos e as populações marginais : o problema dos 

Mocambos”, apresentado, em 1958, no segundo Congresso Nacional de Educação de Adultos, 

que Freire se afirma enquanto educador progressista.  Em 1959, ele obtem o título de Doutor 

em filosofia e hitória da educação com sua tese Educação, prática da liberdade. A partir de 

1961, ele ensina filosofia e história da educação na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

da Universidade de Recife.  

 Neste momento, os intelectuais brasileiros recebem influências de sociólogos e 

filósofos como Karl Mannheim, Karl Jaspers, Gunnar Myrdal e Gabriel Marcel. Além destes, 

Freire é grandemente influenciado por Jacques Maritain e Emmanuel Mounier da esquerda 

católica. 132  

 É contudo nos círculos de cultura que ele estabiliza seu método graças ao qual os 

analfabetos, após 30 horas de curso, sendo uma hora por dia e cinco dias por semana, 

conseguem ler artigos simples de jornais e escrever frases curtas. 

 Seu método estimula os adultos analfabetos, permitindo-lhes sair do conformismo e da 

apatia, por meio da compreensão de que são produtores de cultura e atores de sua sociedade. 

                                                 
132 Karl Mannheim (1893-1947), representante da  sociologia do conhecimento, escreveu Ideologia e Utopia 
(1929), Karl Jaspers (1883-1969), representante da filosofia da existência. Autor de Filosofia (1932), Razão e 
existência (1935). Gunnar Myrdal (1898-1987), sociólogo e economista suéco, representante do 
institucionalismo, autor de An American dilemma : the negro problem and modern democracy (1942), 
Gabriel Marcel (1889-1973), filósofo e dramaturgo, principal representante do existencialismo cristão. Escreveu 
Presença e imortalidade (1943), Jacques Maritain (1882-1973), filósofo cristão, representante do tomismo, 
autor de Primazia do espiritual (1927) e Humanismo integral (1936). Emmanuel Mounier (1905-1950), filósofo 
cristão, fundador da revista Esprit e representante do  Personalismo. 
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A eficácia do método consiste em partir da realidade quotidiana da vida dos estudantes, de 

situações que lhes são conhecidas e familiares. Os diálogos não são livres, o animador os 

conduz de modo que o grupo problematize cada vez mais os temas abordados desenvolvendo 

assim o pensamento crítico.  

 Este método alcança um sucesso considerável em todo o país.  Freire é então 

convidado pelo Ministro da Educação do governo do presidente João Goulart,  Paulo de Tarso 

Santos, para coordenar o Programa Nacional de Alfabetização. 

 Entretanto, a implantação do programa se revela difícil tendo em vista as pressões 

políticas do momento. Um golpe militar de Estado o interrompe, em 1964. Acusado de 

subverção, Freire passa setenta e cinco dias na prisão. Constantemente chamado a 

interrogatórios policiais, ele parte para a Bolívia aos 43 anos como refugiado político. 

Consultor do Ministério da Educação boliviana, ele assiste, vinte dias depois de sua chegada a 

La Paz, ao golpe de Estado contra o governo reformador de Paz Estensoro. Freire instala-se 

então no Chile, onde permanece de 1964 a 1969. 

 No Chile, Freire coloca-se ao serviço do Instituto de Formação e Pesquisa para a 

Reforma Agrária e do Escritório Especial de Educação de Adultos. Ele ensina ainda na 

Universidade Católica de Santiago e torna-se consultor da UNESCO. 

 Em 1967, Freire publica seu primeiro livro : Educação prática da liberdade,  difundido 

um ano depois no Chile e bem aceito na Argentina, México e Estados-Unidos. Porém seu 

principal livro : Pedagogia do oprimido, publicado em 1970, é considerado violento pelos 

representantes da direita chilena, forçando Freire a fugir novamente.  

 Enfatizando o caráter político da educação, a Pedagogia do Oprimido constitue uma 

ferramenta de renovação tanto pedagógica como política em benefício das classes sociais 

desfavorecidas. Esta pedagogia apóia-se na problematização e na constante re-avaliação das 

condições subjetivas presentes no processo educativo. Recusando o autoritarismo, ela baseia-

se no diálogo e nas relações horizontais. 

Freire é convidado a lecionar em Harvard por dois anos porém alí permanece somente 

seis meses. É alí que ele conclue a Ação cultural para a liberdade, opondo sua concepção de 

ação cultural ao imperialismo cultural. 

Aceitando o convite de consultor do Conselho Ecumênico das Igrejas de Genebra, 

Freire funda na Suiça, juntamente com um grupo de exilados brasileiros, o Instituto de Ação 

Cultural. Este instituto presta serviços educacionais, principalmente para países do Terceiro 
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Mundo. Nos anos que se seguem, o IDAC recebe pedidos de cooperação de vários paíse do 

mundo.  

De volta ao Brasil em 1980, ele deseja re-impregnar-se da cultura brasileira. Seus 

contatos com a situação concréta da classe operária e o Partido dos Trabalhadores dão um 

novo impulso ao seu pensamento. 

Nos anos 80, seu engajamento pela escola pública popular o conduz a publicação de  

Educação na cidade, publicado em 1991.  

Suas concepções educativas inspiran-se de diversas correntes filosóficas como a 

fenomenologia, o existencialismo, o personalismo cristão, o marxismo humanista e o 

hegelianismo. 

O ano de 1986 é marcado pela morte de sua esposa Elza. Dois anos mais tarde ele 

casa-se novamente com Ana Maria, uma de suas antigas alunas. 

Depois da vitória eleitoral, em 1988, em São Paulo, do Partido dos Trabalhadores, 

Freire é nomeado, em 1989, Secretário de Educação do município de São Paulo. Numerosas 

ações são implantadas afim de reformar o sistema escolar  municipal.  Ao mesmo tempo, o 

Movimento de Alfabetização de São Paulo (MOVA-SP) é criado e estruturado em estreita 

cooperação com os movimentos populares e sociais da cidade.  

Ele retira-se da Secretaria da Educação após dois anos para retomar suas atividades 

universitárias, suas conferências e suas atividades de escrita, deixando Mario Sergio Cortella 

em seu lugar. Freire morre em  02 de maio de 1997, com 75 anos. Seu pensamento e trabalhos 

repandidos no mundo inteiro, atestam seus esforços para o desenvolvimento de uma educação 

libertadora e uma sociedade mais justa.  

Nesta parte, analisaremos o pensamento de Freire sob três enfoques : filosófico, sócio-

antropológico e pedagógico, visando mostrar que ele pode constituir um referencial para a 

escola inclusiva.    

 

 

 

 

 

 

 



 

109

 

 CAPÍTULO 4. Olhar filosófico 

 

Examinemos primeiramente o pensamento freiriano a partir de um enfoque filosófico, 

mostrando como sua ética, fundamentada na inter-relação, no diálogo, na práxis e na 

libertação, compreende e valoriza a diversidade e a singularidade humanas.   

   

4.1 A  ética do outro em Paulo Freire   

 

Antes de entrarmos precisamente na ética freiriana, procuraremos  compreender as 

noções de ética e moral, que se confundem muitas vezes. Se, semanticamente, ética e moral 

possuem uma mesma origem, a palavra “moral” vem do latin mores que significa “modos”. O 

termo “ética” procede por sua vez, do grego ethos significando igualmente “modos”.  

Conforme a disciplina,  utiliza-se uma ou outra. Assim, a psicologia, a física e a medicina 

empregam a palavra “ética” enquanto que o direito, a sociologia e a política, por exemplo,  

utilizam com freqüência o termo “moral”. 133 

Entretanto, este último tornou-se pouco a pouco conotado, impregnado de juízos de 

valor resultantes da cultura judeu-cristã. Falar de moral parece remeter a valores  relevantes no 

passado, porém sem eco na atualidade de uma sociedade de consumo e tecnologia. O termo 

“ética” tem sido mais valorizado e utilizado significando a moral da moral, notadamente na 

sua aplicação prática.    

Numa análise sobre a formação da identidade moderna, o filósofo Charles Taylor 

mostra o que está implícito na vida contemporânea referente à questão dos valores morais. Ele 

destaca três áreas de tensão na cultura moral moderna : a questão das fontes ; a moralidade e o 

instrumentalismo .  

 Segundo Taylor, a raiz original de buscarmos a justiça e o bem-estar universais está 

ligado à tradição religiosa judeu-cristã. Entretanto o compromisso moderno de uma definição 

não teísta exige que algo tome ou desempenhe o lugar da graça. Uma das respostas aparece 

como herdeira do iluminismo : a razão; a idéia de que ao alcançarmos a plenitude da razão, 

afastando-nos das superstições e apegos religiosos, seremos, por conseqüência, impelidos a 

beneficiar a humanidade. Uma outra resposta, emerge do pensamento de Rousseau : o ser 

humano « natural » tem simpatia de um tipo animal,  perturbando-se face ao sofrimento, sendo 

                                                 
133 LOUBAT, J-R. La promotion de la personne: un engajement éthique pour les établissements médico-sociaux.  
La nouvelle revue de l’AIS. Adaptation et intégration scolaires : Éthique, éducation et handicap. n°19. 
Suresnes : Cnefei, 2002. pp. 53-62 
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impelido a “ajudar”. Seja qual for a resposta, o fato é que não existe uma concordância 

relativa às fontes, ou seja, existe incerteza e divergência quanto a aquilo que constitue a moral.  

 Partindo desta primeira constatação, Taylor levanta uma outra questão : esses padrões 

morais são ou não, compatíveis com sua realização? A moralidade cobra um preço alto demais 

na sua totalidade? Padrões elevados exigem fontes fortes, e não podem sustentar-se somente 

sobre o sentimento de obrigação não cumprida, de culpa, ou de satisfação consigo mesmo.     

 
A moralidade enquanto benevolência obrigatória, gera auto-condenação para os que 

não a cumprem, e uma depreciação dos impulsos de auto-realização, vistos como os 

muitos obstáculos erguidos pelo egoísmo que nos dificultam a satisfação dos 

padrões [...] De fato, a contestação de Nietzsche baseia-se num insight profundo: se 

a moralidade só se fortalece negativamente, e assim não pode haver algo como uma 

benevolência fortalecida por uma afirmação de seu receptor enquanto um ser de 

valor, então a piedade é destrutiva para quem a sente e degradante para quem a 

recebe, e a ética da benevolência pode ser realmente indefensável. 134 

 

 Para Taylor, existe ainda um conflito entre um instrumentalismo, onde o homem torna-

se mero instrumento para fins individuais ou coletivos ; e um protesto modernista defensor de 

uma realização mais plena do sujeito. O autor ressalta o perigo de uma sociedade 

instrumentalista, onde um estilo de vida mercantil, capitalista e burocrático esvazie a vida de 

sua riqueza e significado, não havendo mais espaço para o heroísmo,  propósitos elevados, ou 

coisas pelas quais valha a pena sacrificar-se. Induzindo uma postura onde nada mais resta 

senão a aspiração à um « conforto deplorável », a sociedade instrumentalista fragmenta os 

indivíduos, ocultando os significados mais profundos da vida que ela celebra. 135 

O pluralismo superficial da moralidade contemporânea é igualmente ressaltado por 

Alasdayr MacIntyre na busca de padrões morais impessoais e racionalmente justificáveis. Para 

este filósofo, a moralidade contemporânea não é um diálogo ordenado entre pontos de vista 

que se interseccionam, mas uma mistura não harmoniosa de fragmentos mal combinados e 

fundamentados no emotivismo. 136 

                                                 
134 TAYLOR, Ch. As fontes do self. A construção da identidade moderna. São Paulo : Ed. Loyola, 1997. 
p.658 
135 Ibid. p. 650 
136 EMOTIVISMO é a doutrina que todos os julgamentos valorativos e mais especificamente que todos os juízos 
morais não são mais que expressões de preferência, de atitudes e sentimentos, na medida em que eles são de 
caráter moral ou valorativos não são nem verdadeiros nem falsos, e acordos entre julgamentos morais não vão ser 
assegurados por nenhum método racional, pois não existe nenhum. OLIVEIRA M.A. Correntes fundamentais 
da ética contemporânea. Petrópolis : Vozes, 2000. p. 35  
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Tentando encontrar uma saída para os conflitos da moralidade  moderna, a filosofia de 

Paulo Freire parte do homem concreto, nas situações reais da vida humana onde este constrói 

sua humanidade.  Defensor de um humanismo crítico, Freire exorta a :    

 
Um humanismo que não  se nutra de visões de um homem ideal, fora do mundo; de 

um perfil de homem fabricado pela imaginação, por melhor intencionado que seja 

quem o imagine. 

Humanismo que, não tendo uma visão crítica do homem concreto, pretende um será  

para ele; ele que, tragicamente, está sendo uma forma de quase não ser.  

Humanismo que, recusando tanto o desespero quanto o otimismo ingênuo, é por 

isto, esperançosamente crítico. E sua esperança crítica repousa numa crença 

também crítica: a crença de que os homens podem fazer e refazer as coisas; podem 

transformar o mundo. Crença em que, fazendo e refazendo as coisas e 

transformando o mundo, os homens podem superar a situação em que estão sendo 

um quase não ser e passar a ser um estar sendo em busca do ser mais. 137 
 

Para Freire, a busca do « ser mais » opõe-se à desumanização ou “coisificação” do 

homem. Influenciado pelas idéias do personalismo, ele valoriza a pessoa, notadamente aqueles 

que vivem alguma forma de opressão, aqueles que experimentam, no seu quotidiano a 

negação do seu ser. 

  Neste sentido, Freire reafirma o imperativo kantiano na sua luta pela valorização da 

pessoa que numa situação de opressão se vê reduzida à condição de « meio », de « não ser ». 

Segundo Kant : « as pessoas são fins objetivos e tem um valor absoluto. Todo ser humano, 

considerado como pessoa razoável e um fim em si, pertence, na qualidade de membro, ao 

reino dos fins como legislador e sujeito »138 

Em se tratando de pessoas com necessidades especiais, Charles Gardou e Alain Kerlan 

ressaltam que existe uma tendência natural de se considerar o outro a partir do seu aspecto 

e/ou de suas determinações socio-culturais, indo desta forma, contra o princípio 

kantiano citado acima : 

 
A moral como a entende Kant, recusa que a relação ao outro, seja qual for, seja 

fundada somente no sentimento que me inspira seu estado empírico e a imagem que 

ele passa ; a compaixão e a piedade me fazem sempre correr o risco de uma redução 

                                                 
137 FREIRE, P.  Extensão ou comunicação ? São Paulo : Paz e Terra, 1971. pp. 73-74 
138 GARDOU, CH. ; KERLAN, A. « L’Éthique à l’épreuve du handicap »  La nouvelle revue de l’AIS. 
Adaptation et intégration scolaires n°19. Suresnes : Éditions du Cnefei, 2002. pp. 7-22 
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insidiosa do outro ao estado de « meio », como por exemplo, ao transformar minhas 

ações com relação a esta pessoa, em meios de aliviar o sentimento que eu 

experimento a seu respeito.  139  
 

Ora, Freire não cessa de denunciar a “coisificação” do ser humano. Citando a condição 

de opressão dos analfabetos com os quais trabalhou, ele faz um apelo à necessária superação 

da violência que representa toda situação onde não há o reconhecimento do outro enquanto 

sujeito a parte inteira. Ele se opõe às atitudes assistencialistas, à falsa generosidade, ao olhar 

piedoso que diminui o outro e anula seu direito à dignidade : 

 
Os oprimidos, como objetos, como quase « coisas », não têm finalidades. As suas, 

são as finalidades que lhes prescrevem os opressores [...] Os opressores falsamente 

generosos, tem necessidade, para que sua ‘generosidade’ continue tendo 

oportunidade de realizar-se, da permanência da injustiça[...] A verdadeira 

generosidade está em lutar para que desapareçam as razões que alimentam o falso 

amor. A falsa caridade, da qual decorre a mão estendida do ‘demitido da vida’, 

medroso e inseguro, esmagado e vencido. 140 
 

A ética freiriana, interessada na valorização da singularidade de cada um, vai de 

encontro ao pensamento de Emmanuel Levinas que rompe com a ética do “mesmo” para 

inaugurar uma ética da alteridade, única, aos seus olhos, capaz de alcançar o humanismo.  

Partindo da experiência do encontro humano, Levinas afirma a singularidade 

irredutível de cada ser, com seu valor único que precede sua inscrição no universal da cultura. 

A ética instaura-se assim, na relação inter-pessoal que remete ao sentido profundo do humano 

precedendo, por sua vez, a ontologia.  

Sua filosofia propõe rupturas que vão de encontro ao pensamento freiriano. Ele  crítica 

a perda do outro quando reduzido ao mesmo, quando despojado de sua alteridade ; ele 

substitui uma subjetividade que transcende o sujeito por uma nova subjetividade ligada ao 

concreto da relação inter-pessoal ; ele recorre à fenomenologia e faz da relação o significado 

profundo do humano. Para ambos o “pessoal concreto” é mais importante do que o “geral 

abstrato”. 141 

                                                 
139 GARDOU, CH. ; KERLAN, A.  op.cit. 
140 FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro : Paz e Terra, 1970. pp. 47,31. 
141 PERGENTINO, S. P. « Ética da Alteridade » in OLIVEIRA M.A.(org.). Correntes fundamentais da ética 
contemporânea. Petrópolis : Vozes.  2000. pp. 79-97  
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 Freire critica a dominação do mesmo enquanto identificação do oprimido com o 

opressor. Ele procura restituir ao oprimido o direito de ser e de existir sem ser assimilado pelo 

opressor. Os padrões impostos como “normais” à todos, constituem uma das formas de 

dominação cultural. Impondo sua norma como modelo, o grupo dominante faz com que todos 

aqueles que com ela não se identifiquem, passem a ser, de alguma forma, desconsiderados e 

excluídos. O “ser mais” de Freire, consiste em abrir um espaço para que cada pessoa possa 

existir na sua singularidade, valorizando as diversidades.   

O « ser mais » é a vocação ontológica do homem, e tudo que impeça esta realização 

consiste numa desumanização. Para Freire, « ninguém pode ser, autenticamente, proibindo 

que os outros sejam. Esta é uma exigência radical. O ser mais que se busque no 

individualismo, conduz ao ter mais egoísta, forma de ser menos, de desumanização »142 

Levinas convida a um deslocamento do “eu” em direção ao “tu”, do mesmo em 

direção ao outro, sem jamais retornar ao mesmo. Ele desloca o eixo filosófico tradicional da 

ontologia para a ética. A questão não é mais o « ser », mas a responsabilidade para e pelo 

outro. Para ele, o ser humano tem uma marca de infinitude e de abertura que marcam a 

subjetividade do eu na relação, provocando uma espécie de esquizofrenia ou traumatismo no 

seio da identidade : « O mais no menos, escancara a identidade, agora prenha de alteridade 

aberta ao infinito »143 

A relação entre o eu e o infinito define uma abertura, uma transcendência que superam 

o esquema tradicional da relação eu-tu. A identidade animada pela alteridade não anula nem 

se amortece no pensamento que a pensa. Como ressalta Pergentino, enquanto que na 

identificação o eu é o pólo de referência em torno do qual tudo gira, no acolhimento de 

Levinas, o outro é referido na sua alteridade, o eu o acolhe. A consciência não compreende o 

infinito porém o afirma acolhendo-o. 144 

 A ética leviniana tematiza o rosto como epifania do outro e inaugura o humanismo do 

outro homem. O que importa não é ser, mas ser para o outro, ser para o infinito. Este 

pensamento vai contra a idéia de dominação do mesmo, do « ser » e da identidade, propondo a 

bondade como acolhimento da alteridade. « O mal é ser [...] A ética que se funda no ser, 

mesmo na civilidade, prolonga esse jogo, perpetua, de formas variadas, o império do egoísmo, 

às custas do outro » 145  

                                                 
142 FREIRE, P. 1970. op.cit.  p.75 
143 PERGENTINO, S.P. op.cit. pp. 79-97  
144 Ibid.  
145 Ibid.  



 

114

 

Podemos traçar, talvez, um paralelo entre o « infinito » de Levinas e o « ser mais » de 

Paulo Freire. Embora a busca do « ser mais » possa parecer, num primeiro momento, uma 

reafirmação do « ser », o pensamento freiriano, ancorado na dialogicidade, ressalta a 

importância fundamental da alteridade. Trata-se de um movimento em direção ao outro, de 

uma humanização baseada no respeito ao outro e na celebração do poder criativo que advém 

da verdadeira relação humana.  

Entretanto Freire se distingue de Levinas  por seu enfoque no compromisso com a 

transformação social.  Não basta o “eu”, nem o “tu”, mas toda a sociedade. 

 Partindo do homem concreto, situado no seu contexto e mundo, Freire defende a 

superação do conflito opressores-oprimidos na relação sujeito-sujeito e sujeito-mundo. Ele 

parece nos remeter à ética de Paul Ricoeur ancorada nas três dimensões :  “eu”, “tu”, “ele”. 

 Segundo Ricoeur, antes da relação de um sujeito à outro existe a relação do sujeito 

consigo mesmo. A estima de si mesmo é a fonte primeira de uma relação de respeito. Para ele, 

o respeito a si mesmo e o respeito ao outro estão dialeticamente ligados. Como mostram 

Gardou e Kerlan, Ricoeur reafirma o pensamento kantiano. A moral de Kant mostra que cada 

pessoa encontra, a sua maneira, o universal da lei inscrita no fundo de si mesmo, permitindo 

experimentar-se a si mesmo e considerar o outro como digno e respeitável. 146 

No seio desta ética encontra-se a solicitude com relação ao outro. Uma relação mútua 

de respeito se estabelece quando o eu vai de encontro ao tu com a mesma intenção positiva 

originária da estima de si mesmo. Sem ignorar a possibilidade da relação negativa que pode se 

estabelecer, Ricoeur afirma a primazia da relação positiva.  Desta forma, a relação negativa 

pode ser vista como uma « deriva » que exclue a dimensão ética.  

 
Entramos verdadeiramente na ética, quando à afirmação para si da liberdade se 

acrescenta a vontade que a liberdade do outro exista [...] Neste sentido, o plano  da 

relação ao outro, no pólo tu da ética, o outro não é aquele que ameaça minha 

liberdade opondo suas vontades e seus interesses aos meus, mas aquele que como 

eu  diz eu, que me interpela como um eu e que eu interpelo como um outro eu.  147 
  

 O pensamento Ricoeuriano, até aqui expresso, coincide com a crença Freiriana nas 

possibilidades positivas do ser na sua plena humanidade. É somente pela relação mútua do 

                                                 
146 GARDOU, CH.; KERLAN, A. op.cit.  
147 Ibid.  
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respeito, e não pela dominação, que o homem se humaniza : « Não sou se você não é, não sou, 

sobretudo, se proíbo você de ser »148 

 Como Ricoeur, Freire parte da primazia da relação positiva de um sujeito à outro, ou 

seja, o homem « humanizado » como único capaz de realizar sua vocação ontológica e 

histórica de ser mais. Entretanto isto subentende a primeira e a segunda premissas de Ricoeur :  

a relação de estima de si mesmo e o respeito ao outro.  

 
 Desde o começo mesmo da luta pela humanização, pela superação da contradição 

opressor-oprimido, é preciso que eles se convençam de que esta luta exige deles, a 

partir do momento em que a aceitam, a sua responsabilidade total [...] É como 

homens que os oprimidos tem que lutar e não como « coisas » [...] Não podem 

comparecer à luta como quase « coisas », para depois serem homens É radical esta 

exigência. A ultrapassagem deste estado, em que se destroem, para o de homens, em 

que se reconstroem, não é a posteriori.  149 

 

 Ricoeur apóia seu sistema ético num terceiro pólo : as instituições. Para ele, o viver 

bem não se limita às relações interpessoais, mas estende-se à vida das instituições. A justiça 

apresenta dimensões éticas que não provêm da solicitude, mas de uma exigência de igualdade. 

Esta última representa para a vida das instituições, aquilo que a solicitude representa para as 

relações interpessoais. 150 

 Para o Personalismo, as instituições prolongam a ação humana. Elas são  instrumentos 

de humanização. Esta idéia permeia o pensamento de Freire : a relação inter-humana, segundo 

ele, se dá num mundo, num determinado contexto que não só não pode ser ignorado, como 

deve fazer parte intrínseca das reflexões e ações humanas.  

Ele visa, por meio de uma pedagogia crítica, permitir que cada sujeito se situe no 

mundo de forma crítica para nele agir. Em consequência, no âmbito da ação educativa, o 

homem não pode ser considerado abstratamente, mas de forma contextualizada. Ou seja,  

considerado sobre um fundo cultural e histórico. Por intermédio da praxis, que ele define 

como a ação transformadora dos homens sobre o mundo, ele contempla em suma, os três 

pólos da ética segundo Ricoeur.  

 Nós corroboramos assim as análises de Gardou e Kerlan afirmando que  se o 

pensamento ético sobre a pessoa com NE, quiser abarcar o espaço da intenção à ação, deve, 

                                                 
148 FREIRE, P. Pedagogia da esperança. Rio de Janeiro : Paz e Terra, 1992.  p. 100 
149 FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro : Paz e Terra, 1970. p. 55  
150 MONGIN, O.As fronteiras da filosofia. Lisboa : Instituto Piaget, 1996. pp. 169-170  
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como defendem Ricoeur e Freire, permanecer atento à esta conjunção paciente e exigente do 

eu, tu, ele. 151 No entanto, esta conjunção repousa no diálogo, pilar essencial da ética freiriana. 

 

4.2 A ética da relação dialógica em Paulo Freire 

   

A comunicação pressupondo a interação de dois sujeitos é a base de toda relação ética. 

Freire critica assim toda relação unilateral de dominação. Ressaltando a importância da 

abertura ao outro e do encontro, ele questiona : 

 
Como posso dialogar, se alieno a ignorância, isto é, se a vejo sempre no outro, 

nunca em mim? 

Como posso dialogar, se me admito como um homem diferente, virtuoso por 

herança, diante dos outros, meros “isto”, em quem não reconheço outros eu?  

Como posso dialogar, se me sinto participante de um gueto de homens puros, donos 

da verdade e do saber, para quem todos os que estão fora são “essa gente”, ou são 

“nativos inferiores”?  

Como posso dialogar, se me fecho à contribuição dos outros, que jamais reconheço, 

e até me sinto ofendido com ela? 

Como posso dialogar se temo a superação e se, só em pensar nela, sofro e definho? 

A auto-suficiência é incompatível com o diálogo. [...] Se alguém não é capaz de 

sentir-se e saber-se tão homem quanto os outros, é que lhe falta ainda muito que 

caminhar, para chegar ao lugar de encontro com eles. Neste lugar de encontro, não 

há ignorantes absolutos, nem sábios absolutos: há homens que, em comunhão, 

buscam saber mais.  

[...] Finalmente não há diálogo verdadeiro se não há nos seus sujeitos um pensar 

verdadeiro. Pensar crítico. Pensar que, não aceitando a dicotomia mundo-homens, 

reconhece entre eles uma inquebrantável solidariedade. 

Este é um pensar que percebe a realidade como processo que a capta em constante 

devenir e não como algo estático.  152 

 

A comunicação é, para Freire, a condição primeira de toda relação dita “humanizante”. 

Definindo a experiência da comunicação, Karl Jasper, um dos filósofos que muito influenciou 

Freire, declara :  

 

                                                 
151 GARDOU, CH.; KERLAN, A. op.cit. Complemento nosso. 
152 FREIRE,  P. Extensão ou comunicação? São Paulo : Paz e Terra, 1971. pp.80-82 
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Em oposição à contingência de minha individualidade empírica entregue à sua 

vontade própria, eu experimento na comunicação que eu sou eu mesmo, é disto que 

eu não estou nunca tão seguro quanto quando eu estou plenamente disponível para o 

Outro, de sorte que eu mesmo,  me torno [eu], porque o Outro, no curso de uma luta 

reveladora, torna-se ele-mesmo.  153 

 

 O verdadeiro diálogo representa, para Jaspers, o momento onde os sujeitos 

comunicantes existem plenamente. A experiência do existir passa, assim, pela experiência do 

comiunicar.  

 Nesta mesma ótica, Gabriel Marcel mostra que o caminho de si à si mesmo passa pelo 

outro na relação dialógica. Para ele, o cogito cartesiano é irremediavelmente ambíguo quando 

afirma que a essência de uma pessoa reside na consciência que ela tem dela mesma, pois 

acaba reduzindo os outros a um pensamento sobre os outros. Ele  fecha um círculo de onde 

não se pode sair, no interior do qual há apenas um monólogo. Tratando o outro como uma 

idéia abstrata, é a mim mesmo que falto enquanto existência concreta. Quanto mais meu 

interlocutor é exterior a mim, mais eu sou exterior a mim mesmo. É somente no diálogo entre 

dois “tu” que o homem se descobre e se afirma como pessoa.  

 Com o reconhecimento, na segunda metade do século XX, da linguagem como 

médium constitutivo de todo discurso, vários pensadores fizeram da comunicação o objeto 

central de suas teorias. 

Jürgen Habermas, representante da corrente da ética do discurso, tendo igualmente 

marcado o pensamento freiriano, afirma que todo pensar tem que ser entendido, na sua 

estrutura, como uma auto-compreensão argumentativa com pretensão intersubjetiva de 

validade. O ato da fala possui uma dupla estrutura performativo-proposicional, onde o 

elemento performativo denominado pragmática, designa a relação com o outro ou a 

intersubjetividade e o elemento proposicional, denominado semântica, designa a relação com 

o mundo.  

Quando argumentamos, não o fazemos partindo do ponto zero da história pois já 

estamos numa situação histórica determinada. Existe portanto um a priori da situação. A ética 

do discurso remete, de antemão, os sujeitos concretos à participação em discursos reais que se 

abrem para a compreensão de interesses reais. É neste discurso-diálogo que reside a 

universalidade. Ele constitue um marco comunicativo histórico de um ser-com-os-outros, com 

iguais direitos e igual co-responsabilidade nas diferentes formas de vida sócio-culturais. Desta 
                                                 
153 JASPERS. K. Citado em MARCEL G. Essai de philosophie concrète  Paris : Gallimard, 1940. p. 336 
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forma, o discurso possibilita a fundamentação de um conceito universal de responsabilidade 

solidária e a sua organização : 154 

 
O diálogo é este encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para pronunciá-

lo, não se esgotando, portanto, na relação eu-tu [...] Se é dizendo a palavra com que 

« pronunciando » o mundo, os homens o transformam, o diálogo se impõe como 

caminho pelo qual os homens ganham significação enquanto homens. Por isso o 

diálogo é um exigência existencial.  155 

  

 É preciso considerar a dimensão coletiva de todo ser. Não ha um “eu penso”, mas um 

“nós pensamos”. Freire contesta a incompletude do cogito Cartesiano :  

 
O sujeito pensante não pode pensar sozinho; não pode pensar sem a co-participação 

de outros sujeitos no ato de pensar sobre o objeto. Não há um “penso” mas um 

“pensamos” que estabelece o “penso” e não o contrário. Por isso não é possível 

compreender o pensamento fora de sua dupla função: cognoscente  e  comunicativa. 

[...] na comunicação não há sujeitos passivos. 156 

 

A existência do sujeito ativo e pensante procede do ato comunicativo com o outro. A 

mesma exigência ética é expressa por Gardou ao denunciar a situação de opressão da qual são 

vítimas, as pessoas com NE numa sociedade que não lhes ouve ou dá a palavra. Daí sua 

reconsideração do cogito : 

 
Proponho então transformar o cogito cartesiano, « Penso, logo existo », em  “Sou 

reconhecido, logo existo”. Se não sou reconhecido, sou contado nas estatísticas mas 

eu não conto. Eu não posso me sentir sujeito, dissociado dos outros e do mundo 

que, só eles, conferem sentido a minha existência.  157 

  

O diálogo é a situação humana que permite a co-existência de dois pólos 

aparentemente opostos : o respeito às diferenças pessoais e o direito de cada um de existir, em 

igualdade, por meio do seu discurso. Segundo Marcel Conche, é no diálogo que se deixa de 

                                                 
154 HERRERO, F.J.  Ética do discurso in OLIVEIRA, M.A op.cit.  pp. 163-192 
155 FREIRE, P. 1970. op.cit., pp. 78-79 
156 FREIRE, P. 1971. op.cit., pp. 66-67 
157 GARDOU. Ch. « De connaître á reconnaître » in GARDOU, Ch. Et al. Connaître le handicap, reconnaître 
la personne. Toulouse : Ères, 1999. pp. 13-27 
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lado aquilo que nos separa e distingue. Cada um percebe o outro como capaz de captar sua 

verdade, ainda que se trate da verdade de cada um.  

 Entretanto no caso da pessoa com NE, o diálogo como relação interpessoal implica por 

vezes numa comunicação para além das palavras. Em alguns casos, como declaram Gardou e 

Kerlan, o silêncio dessas pessoas, exige a compreensão de outras dimensões da comunicação. 

A  verdade reconhecida no outro, não é apenas aquela da razão clara e distinta. É preciso que a 

escuta se abra também para a palavra enigmática, para a palavra vinda para além de toda 

palavra. 158 

    Encontramos, em Nicole Diederich, esta concepção do diálogo como pedra angular da 

relação humana e fundamento de uma postura ética :   

 
Fazer aparecer um sujeito, quer dizer, um ser humano constituído por uma  

memória, por desejos, por esperanças e alegrias lá onde não acreditaríamos 

encontrar que o vazio e caos ou, quando muito, restos insignificantes de uma 

humanidade decaída, é, sem nenhuma dúvida, uma das experiências das mais fortes 

emocionalmente, que podemos experimentar no contato com aqueles que não tem 

por vezes nem “as palavras para dizer”. É preciso, para isto, ter tomado o partido de 

se expor numa relação sem máscaras e escutar o outro atentamente, longe dos 

esteriótipos que atrapalham a faculdade da compreensão. Esta posição ética e 

metodológica torna vulnerável do ponto de vista tanto pessoal como profisional […] 

Para comprender e participar assim a este “tornar-se sujeito” do outro, é preciso 

primeiramente “escutar”, eu diria mesmo, “se expor a escutar”, pois se a 

humanidade não existe em si, ela é tecida no olhar dos outros e no fato de escutá-lo” 

[…] Escutar não é então uma escuta passiva e somente de boa vontade, mas um ato 

ético que consiste em aceitar o outro com suas falhas corporais ou mentais, na  sua 

radial alteridade por vezes. 159 
 

 E é ainda Gabriel Marcel que nos faz um apelo à uma verdadeira comunicação onde a  

participação repouse no engajamento de todo ser diante do outro concreto, longe dos a priori 

do ser humano idealizado.  

 
Aquele que ama a humanidade, não ama de fato, mas sim aquele que ama tal ser 

humano determinado. Aquele que é racionalmente coerente e mantém seus 

engajamentos não é ainda fiel, mas aquele que toma sobre seus ombros, como sua 
                                                 
158 GARDOU, CH. ; KERLAN, A. op.cit. 
159 DIEDERICH, N. “Devenir sujet aujourd’hui” in GARDOU, Ch. et al. Connaître le handicap, reconaître la 
personne. Toulouse : Éres, 1999.  pp. 42-52 
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carga própria, e reconhece, como a ligação dele mesmo, seu ato e seu amor passado. 

Aquele que quer para sempre uma organização  justa do mundo não quer nada, mas 

sim aquele que na sua situação histórica própria capta o possível como partindo dele 

mesmo. 160 

 

 Assim, o diálogo não consiste simplesmente numa troca de informações entre 

indivíduos. A implicação ativa de cada um, faz com que tanto o diálogo como os sujeitos nele 

envolvidos, estejam em constante transformação. Trata-se de um instrumento de 

transformação das pessoas e do mundo. 

 

4.3 Sua recusa à opressão ligada à exclusão e a ética da práxis e da libertação 

 

A transformação do mundo passa, segundo Freire, pela educação crítica. Opondo-se à 

educação tradicional, considerada alienante e excludente, ele defende uma educação 

participativa, crítica e democrática como uma via que permite ao indivíduo construir-se e 

tornar-se sujeito agente no mundo. Este é o caminho da humanização do homem :  

 
Humanização e desumanização, dentro da história, num contexto real, concreto, 

objetivo, são possibilidades dos homens como seres inconclusos e conscientes de 

sua inconclusão. Mas, se ambas são possibilidades, só a primeira nos parece ser o 

que chamamos de vocação dos homens. Vocação negada, mas também afirmada na 

própria negação. Vocação negada na injustiça, na exploração, na opressão, na 

violência dos opressores. Mas afirmada no anseio de liberdade, de justiça, de luta 

dos oprimidos, pela recuperação de sua humanidade roubada. 161 

 

Nas relações de dominação na sociedade, os seres excluídos, marginalizados, 

impedidos de existir com dignidade,  existem de alguma forma menos. Com efeito, eles são 

menos considerados pela sociedade e acabam frequentemente por inferiorizar-se à si mesmos. 

Ele critica um sistema capitalista que favorece os comportamentos individualistas e 

competitivos assim como uma cultura de exclusão social : « Esta busca do ser mais, porém, 

não pode realizar-se no isolamento, no individualismo, mas na comunhão, na solidariedade 

                                                 
160 PÉGUY, Ch. Citado em MARCEL, G. Essai de philosophie concrète. Paris : Gallimard, 1940. p. 339 
161 FREIRE, P. 1970. op.cit., p.30  
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dos existires, daí que seja impossível dar-se nas relações antagônicas entre opressores e 

oprimidos ».162 

 Numa sociedade competitiva e que adimira somente os vencedores, as pessoas com NE 

procuram, em vão, seus lugares enquanto cidadãos, com direitos e deveres de participar e agir 

na coletividade. Elas acabam, como afirma Gardou, desaparecendo sob as exigências das 

instituições e sob a categoría na qual uma uniformização abusiva faz delas prisioneiras. 

Tende-se a estabelecer com elas, uma relação a partir de suas deficiências, como se aquilo que 

lhes falta fosse suficiente para lhes definir, como se uma deficiência sensorial, física ou 

mental se transformasse em identidade global. Esquece-se a riqueza de suas histórias, de suas 

personalidades, de suas virtualidades e capacidades de se apropriar do real. Seja qual for o 

peso de suas dificuldades, todos possuem um potencial a atualizar. Não se pode jamais, nesses 

casos, ser questão de sucesso ou fracasso em si. Essas palavras não possuem significado 

algum diante do ser vivente, que resta, por essência, um perpétuo devenir, e que não pode 

suportar as exigências de normas colocadas pelos homens.163 

 Contrariamente ao “ser-mais” de Freire, a pessoa com NE, oprimida e excluída pelas 

exigências da “normalidade” e da “conformidade” tem sua identidade mutilada pelo olhar que 

lhes desumaniza atribuindo-lhes todos os valores negativos possíveis.   

 Banir o diferente, aquele que não está em conformidade com a norma instituída pela 

sociedade constitue uma herança cultural inscrita há tempos na humanidade. O mito de Édipo 

ilustra a luta entre a busca do idêntico e a rejeição da diferença.  

Segundo os costumes da Grécia antiga, toda criança que apresentasse ao nascer, uma 

deficiência ou deformidade física era “exposta”, ou seja, abandonada e deixada à sua própria 

sorte. Édipo, cujo nome significa “pés inchados”, carrega o estigma da diferença, mas, salvo 

da morte, tem traçado em seu destino as glórias do salvador de Tebas após derrotar a esfinge. 

Embora herói, experimenta a maldição do incesto que representa o amor do mesmo, com seu 

cortejo de tragédias. Maudito e sagrado, ao mesmo tempo, Édipo simboliza os dois extremos 

para aquele que nasceu diferente. Condenado a jamais fazer parte das maiorias, da 

normalidade, Édipo exilado é a própria expulsão da diferença e da alteridade. Édipo, o 

diferente, é vítima do idêntico porque o idêntico quer rejeitar o diferente. Desejando reinar 

                                                 
162 FREIRE, P. 1970. op. cit , p.75  
163 GARDOU, Ch. op.cit.,  pp. 13-27 
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sobre Tébas como o pai e amando a mesma mulher que seu pai, Édipo simboliza o desejo do 

mesmo, o desejo do mesmo desejo do outro.164   

 A norma apresenta-se assim como um modo de unificação do diverso, significando 

etimologicamente “esquadro”, ela designa aquilo que não pende nem à direita nem à esquerda. 

É normal aquilo que fica exatamente no meio, aquilo que se encontra na maioria dos casos ou 

constitui a média. Não se trata de um julgamento de fato, mas  de valor, a partir de uma 

representação comum num determinado momento e meio social. 165 

 O medo do diferente, segundo Henri-Jacques STIKER, refléte o desejo da similitude e 

da identidade. Enquanto o amor à diferença conduz à humanização, a paixão pela similitude 

conduz, sob formas eclatantes ou implíscitas, à exploração, à repressão, ao sacrifício e à 

rejeição :   

 
Se não nos submetermos a esta realidade genitora de diferenças, entre as quais as 

pessoas com deficiências, imporemos a lei dos “ conformes”, e por que não de 

alguns “mais conformes” entre os “conformes”, e por que não, finalmente a lei de 

um só? Afinal de contas, o nazismo continha um eugenismo na sua base. É uma  

terrível lógica. Por sorte, nós não somos rigorosamente lógicos, mas em potencial, 

toda recusa da diferença é totalitária e ditatorial. 166 
 

Freire se aplica a mostrar que a pessoa que vive a situação de opressão passa a negar a 

si mesma, valorizando de forma mais ou menos consciente a força que a oprime. O oprimido 

experimenta assim uma situação de ambiguidade : por um lado ele deseja a libertação das 

correntes que o oprimem mas valoriza e identifica-se com aquilo e aqueles que o oprimem. 

Ele não tem outra opção senão ser igual ao opressor, conforme a norma instituída ou 

simplesmente não existir :  

 
Sofrem uma dualidade que se instala na ‘interioridade” do seu ser. Descobrem que, 

não sendo livres, não chegam a ser autenticamente. Querem ser, mas temem ser. 

São eles e ao mesmo tempo são o outro introjetado neles, como consciência 

opressora. Sua luta se trava entre serem eles mesmos ou serem duplos. [...] Entre 

dizerem a palavra ou não terem voz, castrados no seu poder de criar e recriar, no seu 

poder de transformar o mundo [...] A situação de opressão em que se “formam”, em 

                                                 
164 STIKER, H-J. Corps infirmes et sociétés, Paris : Dunod, 1997. p. 56-58 
165 GARDOU, Ch. op.cit. p. 17 
166 STIKER, H-J. op.cit., pp. 12-18 
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que “realizam sua existência, os constitui nesta dualidade, na qual se encontram 

proibidos de ser.167 
 

 Esta dualidade, este impedimento de ser, lembra a situação de “limiaridade” nos ritos 

de passsagem. Aquele que vive num estado limiar, como explica Gardou, é aquele que 

encontra-se na soleira da porta, nos limbos sociais onde ele é mantido fora do sistema social 

formal. Ele está entre dois mundos  : 

 
Nem julgado culpado, nem tratado como inocente, nem estrangeiros, nem 

familiares, nem totalmente escravos, nem livres [...] eles viven uma contradição 

essencial : definindo-se como não sendo em nada diferentes dos demais seres 

humanos, eles constatam que uma imperfeição do seu corpo ou sentido, coloca em 

causa sua plena humanidade. 168 
 

Preocupado em libertar o oprimido de seu estado limiar, Freire recusa toda ação que 

visa moldá-lo e formatá-lo, adaptando-o a um sistema e inibindo sua ação livre e criadora. 

Para ele, o homem não está simplesmente situado no mundo, mas faz parte ativa deste e é por 

meio de sua ação no mundo que ele se humaniza:  

 
Não se trata aqui, de uma simples adaptação, de uma acomodação ou ajustamento, 

comportamentos tipicamente instintivos, e que seriam sinônimos da desumanização 

do homem […] Esta passividade aparecequando o homem, não sendo capaz de 

transformar a realidade, transforma-se a si mesmo para se adaptar. 169 
 

Ele utiliza, com frequência, a noção de praxis, como ação e reflexão do homem  para 

transformar.170 Para uma melhor compreensão desta noção, é preciso recordar a distinção feita 

                                                 
167 FREIRE, P. 1970. op.cit, pp. 35-42 
168 LIMIARIDADE : Deve-se este conceito ao antropólogo Arnold Van Gennep na sua obra Os ritos de 
passagem. Estudo sistemático dos ritos. Paris, 1a.ed. 1909.  Os ritos de passagem constituem todas as cerimônias, 
provas, concursos, festas, etc. tendo por objetivo a passagem de uma situação ou condição a uma outra. Eles 
simbolizam uma transformação :  de solteiro a casado, de menina à mulher, de ser vivente à morte, ano velho a 
ano novo,etc. O estado limiar representa o segundo momento do rito de passagem, em que a pessoa não se situa 
nem em uma condição nem em outra, mas está em suspensão. É um momento de espera e de incertezas. Cf. 
GARDOU, Ch., Fragments sur le handicap et la vulnérabilité., Ramonville saint-Agne: Érès, 2005. pp. 52-53  
169  FREIRE, P. L’éducation pratique de la liberté, Paris : Editions du Cerf, 1978. p. 40 
170 PRAXIS. Na concepção marxista, a práxis é definida como atividade prático-crítica, isto é, como atividade 
humana perceptível em que se resolve o real concebido subjetivamente. O conceito de práxis exprime 
precisamente o poder que o homem tem de transformar o ambiente externo, tanto natural como social.  Em Marx 
a práxis assume ainda uma conotação social enquanto história e luta de classes. De fato, para ele a práxis é a 
totalidade como processo histórico, é ainda o ato que realiza a unidade entre o sujeito e o objeto, na medida em 
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por Aristóteles entre práxis e poiesis. Esta última realiza-se em uma obra exterior ao agente. A 

atividade cessa quando sua finalidade é alcançada : quando a casa está terminada, deixa-se de 

construir; quando se aprendeu a lição deixa-se de aprender. Ao contrário, a práxis é uma ação 

“cujo único fim é ela própria, que aperfeiçoa o agente e não tende para a realização de uma 

obra fora desse agente : seu fim último não é senão o uso e o próprio exercício”. 171 

A práxis remete a um ato que se identifica com seu agente. Para Aristóteles a “visão” 

encontra-se no sujeito que vê, a “contemplação” no homem que contempla. Essas ações não 

acabam, mas duram enquanto o sujeito viver.  

Francis Imbert aborda o engajamento ético na educação enquanto praxis, ou seja, ato 

por meio do qual o sujeito não só exerce e desenvolve suas capacidades, mas ainda continua a 

se auto criar, a existir, por meio da auto-criação e da existência de outros sujeitos.  Entendida 

assim, a praxis permite a abertura necessária à existência da singularidade de cada um para 

além das modelagens e normalizações de ordem pulsional, institucional ou ideológica.   

 
A ética abre um campo de criação; um campo onde cada um se confronte com a 

tarefa de sua incessante auto-criação. A questão ética introduz uma falha, uma 

brecha exatamente onde a relação pretende estar fechada, totalizada.  A ética mostra 

que a relação não visa o controle do outro, sua de-finição, mas se confronta com o 

inesgotável, com o infinito das pessoas e das situações .172 
 

Encontramos aqui o lugar dado a práxis no pensamento freiriano.  A práxis opõe-se  ao 

projeto poiético de uma modelagem de si e dos outros, a uma fabricação fechada e acabada 

como forma de manipulação do outro.  

 Francis Imbert mostra como o retrato historicamente idealizado do adulto na relação 

adulto-superior/criança-inferior, legitima, de alguma forma, o desenvolvimento de práticas de 

dominação. Compete ao adulto “maduro” educar uma criança, cujas características seriam o 

vazio e o erro. Ainda que a educação da criança se realize, esta permanecerá para sempre 

marcada pelas modalidades de sua produção : tratar-se-á da educação de um sujeito-objeto e 

não do auto-desenvolvimento de um sujeito. Na perspectiva poiética, a educação supõe o 

postulado do vazio como característica do sujeito a educar. A plenitude que, um dia, vier a 

                                                                                                                                                         
que traduz em nova estrutura econômica a consciência das relações entre os homens. Dicionário de política. Vol 
II, pp. 987-992 
171 ARISTOTELES. Méthaphysique, 6, Paris : Vrin, 1962, p. 501-503, citado em IMBERT, F. A questão da 
ética no campo educativo. Petrópolis : Vozes, 2001. p. 30 
172 IMBERT, F. Ibid.,  pp 94-95 
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alcançar será sempre a plenitude de um outro. Esse paradigma educativo estabelece e preserva 

a ordem, a hierarquia e a segurança dos mestres. Ora, o objetivo do engajamento ético reside 

em subverter essa ordem, essa segurança e essa hierarquia.  

 
A práxis se expõe ao risco de um confronto com sujeitos, com parceiros não 

mutilados, não reduzidos ao estatuto de objetos de ensino, mas com plena posse de 

sua história singular, de suas dimensões de razão e de afetividade, de consciência e 

de inconsciente, assim como de sua capacidade em produzir significações. 173 
 

A ética da práxis, defendida por Freire, recusa a manipulação do homem e a opressão 

decorrente das modelagens e normas instituídas.  Daí o apelo a uma educação que não seja 

“bancária”, mas que diga respeito e mobilize, conforme Imbert, as condições de vida em seu 

conjunto, de modo que, por meio da articulação de dispositivos de produção, trocas e 

expressão o sujeito possa dispor das “ferramentas” necessárias à sua inscrição em uma rede 

simbólica . 

A ação educativa enquanto ação libertadora, constitue, para Freire a via pela qual o 

sujeito pode existir plenamente. A liberdade, no centro dao ato educativo, pode encaminhar a 

sociedade para um futuro mais justo e solidário. O importante é saber qual é sua direção, por 

quem e para quem é dirigida. A libertação consistindo então num ato social e não 

individual.174 

Freire procura desenvolver a liberdade de pensamento, a liberdade moral e política e o 

senso de responsabilidade. Ele aproxima-se aqui de Piaget :  

 
Não é livre o indivíduo submetido à força da tradição ou da opinião reinante, que se 

submete, de cara, a todo decreto de autoridade social prmanecendo incapaz de 

pensar por si mesmo. Não é livre, também, o indivíduo cuja anarquia interior 

impede de pensar e que, dominado por sua imaginação ou fantasia subjetiva, por 

seus instintos e sua afetividade, balança entre todas as tendências do seu eu e do seu 

inconsciente. É livre, por conseguinte, aquele que sabe julgar, cujo espírito crítico, 

senso de experiência e necessidade de  coerência lógica, colocam-se ao serviço de 

uma razão autônoma, comum à todos os indivíduos, não dependendo de qualquer 

autoridade exterior .175 
  
                                                 
173 IMBERT, F. A questão da ética no campo educativo. Petrópolis : Vozes, 2001 pp 100-101 
174 FREIRE, P. ; SHOR, I. Medo e ousadia : O Cotidiano do professor, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. p. 135  
175 PIAGET, J. De la Pédagogie, Paris : Odile Jacob, 1998. p. 162 
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A ética de Paulo Freire, é uma ética do relacionamento, do diálogo, da práxis, mas 

acima de tudo uma ética da libertação. A partir da situação vivida pelo oprimido, Freire  alerta 

para a importância de um pensamento crítico que rompa e modifique esta situação. Este 

pensamento é a condição fundamental para que a liberdade do homem seja possível.  

 Na obra Ética da libertação, o filósofo Enrique Dussel defende uma ética apoiada  na 

situação atual do mundo, sobretudo na vida dos oprimidos e excluídos.  

 Ele insiste na importância de se olhar criticamente a filosofia ocidental. A própria 

implantação geopolítica da filosofia permite compreender se esta encontra-se no “centro” ou 

na “periferia”. Para Dussel, o etnocentrismo da modernidade é o único etnocentrismo mundial, 

na medida em que pressupõe sua universalidade. Desta forma eurocentrismo e universalidade 

tornam-se sinônimos aos olhos do autor.  

 Sua filosofia da libertação apóia-se no movimento crítico da Escola de Frankfurt que 

teve como representantes Max Horkheimer, Friedrich Pollock, Herbert Marcuse, Theodor W. 

Adorno, Erich Fromm e Jungen Habermas, entre outros.  

 Ele a define como um contra-discurso, uma filosofia crítica nascida na periferia e a 

partir das vítimas, dos excluídos, porém visando a universalidade. Seu ponto de partida é a 

experiência das vítimas e a negação da vida humana seu tema : 

 
A negatividade agora como dominação, como exclusão, como produção dos não 

incluídos (as vítimas), declara o autor, citando Adorno, pelo “caráter cindido” do 

todo social, deve exigir a não aceitação desta “exterioridade” – que será um 

princípio ético-crítico, como se fosse um “fato” natural: assim, por exemplo, na 

concorrência, há perdedores... e isso é inevitável (empiricamente impossível de não 

acontecer) [...] A questão consiste em perguntar-se se este paradigma formal não 

negou desde o começo a materialidade da vida humana como critério de verdade.176 
 

 A Ética da libertação reconhece a existência real das vítimas, sejam elas quais forem. 

Detectar empiricamente uma vítima é constatar “negatividades” : pobreza, fome, traumatismo, 

dor, patologias, etc. A vítima apresenta exigências existenciais próprias não atendidas. Não se 

pode admitir o que não permite viver. A razão crítica é assim entendida como : 

 
[...] um princípio subversivo que coloca em dúvida o estado de coisas existente. A 

razão exige uma ordem racional da vida e critica as condições irracionais 

                                                 
176 ADORNO, T.W. Negative Dialektik, 1966. Citado em DUSSEL, E.  Ética da libertação. Na idade da 
globalização e da exclusão, Rio de Janeiro : Petrópolis, 2002. p. 333 
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prevalecentes que não satisfazem suas exigências. A capacidade da razão para 

conduzir a vida humana e a prática social pressupõe que a mente tenha acesso a 

normas e conceitos que proporcionem as bases para criticar o estado de coisas 

existente, assim como o ideal a realizar-se na vida social. A razão crítica pressupõe 

uma autonomia do sujeito e a capacidade de descobrir verdades que transcendem e 

neguem a sociedade em questão, com o fim de alterar a realidade irracional até que 

se harmonize com as exigências da razão. 177 
 

 Dussel inspira-se no pensamento do filósofo Eboussi Boulaga que, na sua obra A crise 

do Muntu. Autenticidade africana e filosofia, resume a ética da libertação numa ética da 

corporalidade e da vida a partir da sociedade africana Buntu. Segundo o autor, a  etnologia 

está ligada à expansão hegemônica do Ocidente.  Partir da situação concreta Buntu significa 

exatamente dar a palavra a uma sociedade cuja existência permanece num mundo africano 

periférico, colonial, desgarrado e contraditório. « Tudo começa quando o ser experimenta o 

naufrágio de sua palavra afogada na insignificância, na possibilidade do não-significativo. Isto 

acontece quando se fala e já não se faz compreender, como um animal que grunhe ou um 

bárbaro que balbucia ». 178 

 Que melhor definição da condição das pessoas excluídas senão o “naufrágio da  

palavra afogada na insignificância”?  Dizer sua palavra é existir para si e para o mundo, 

recusando a imposição de normas que impeçam a emergência do sujeito. Para Freire, os 

grupos dominantes :  

 
[...] servem-se da concepção e da prática “bancárias” da educação a que juntam toda 

uma ação social de caráter paternalista, em que os oprimidos recebem o nome 

simpático de “assistidos”. São casos individuais, meros “marginalizados”, que 

discrepam da fisionomia geral da sociedade[...] Como marginalizados, “seres fora 

de” ou “a margem de”, a solução para eles estaria em que fossem “integrados”, 

“incorporados” à sociedade sadia de onde um dia “partiram”, renunciando, como 

trânsfugas, a uma vida feliz.  

[...] Na verdade, porém, os chamados marginalizados, que são os oprimidos, jamais 

estiveram  “fora de”, sempre estiveram “dentro de”. Dentro da estrutura que os 

transforma em “seres para outro”. Sua solução, pois, não está em “integrar-se”, em 

                                                 
177 KELNNER, D. Herbert Marcuse and the Crisis of Marxism, 1984. Citado em DUSSEL, E. op.cit, p.334 
178 BOULAGA, E. Citado em DUSSEL, E.Ibid., pp. 75-76 
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“incorporar-se” a esta estrutura, que os oprime, mas em transformá-la para que 

possam fazer-se “seres para si. 179 
 

 Dussel acrescenta que agir segundo o princípio ético-crítico da emergência do sujeito, 

significa reconhecer  a vítima como um ser humano autônomo, como um “outro” que a norma, 

ao quem se negou a possibilidade de viver. Uma vítima cujo reconhecimento leva 

imediatamente a uma co-responsabilidade, obrigando-nos a ajudá-la e a criticar o sistema que 

a oprime.   

A “situação-limite” representa, no pensamento freiriano, um ponto de partida material, 

analítico, econômico e político. Sua filosofia parte da máxima negatividade possível e o 

esforço para superar essas negatividades são não apenas aconselháveis,  mas indispensáveis. A 

consciência ingênua, a cultura do silêncio, a mitificação da realidade, etc. são as diversas 

negatividades denunciadas por Freire : « A partir da “consciência ingênua” emerge a 

“consciência crítica”; diante da “cultura do silêncio” o “poder falar”; diante da “mistificação 

da realidade” a “desmistificação” ».180 

Com relação à negatividade da situação de exclusão em que vivem as pessoas com NE, 

Gardou considera que esta realidade nos leva a reconsiderar nossas relações a partir de uma 

obrigação : restaurar uma ética da hospitalidade, elaborada sobre a experiência de uma 

hostilidade do mundo. Ao reduzir o homem a um animal racional e sua humanidade a sua 

inteligência, filósofos como  Platão, Aristóteles, Pascal e Descartes, esqueceram-se de que a 

dignidade não se resume ao exclusivo exercício do pensamento. A dignidade só é concebível 

se for para todos, do contrário, ela não existe para ninguem. Devido a sua natureza 

eminentemente racional, ela não pode jamais ser adquirida na solidão, mas sim no “viver-

junto”. 181 

 Este enfoque da humanidade do homem, desenvolvido por Dussel e Freire, remete ao 

quanto uma grande parte da humanidade tem sido esmagada pelo julgo de normas morais, 

sociais e científicas.    

 Dussel também critica a a fórmula cartesiana mostrando seus limites quando se 

pertence à uma outra cultura que não a ocidental, por exemplo na sociedade Bantu :    

 

                                                 
179 FREIRE, P. 1970.op.cit., p. 61 
180 DUSSEL, E.op.cit., p. 438 
181 GARDOU, Ch. De connaître à recconaître in GARDOU Ch. Et al., 1999 op.cit., pp. 15 -23  
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Tudo é alternância, ritmo... o ritmo é vital... o ritmo produz o êxtase, a saída de si 

que identifica com a força vital... Não seria exagerado dizer que o ritmo é a 

arquitetônica do ser, que para o ser humano da civilização cuja filosofia expomos, a 

experiência fundamental, que escapa a todos os ardis do gênio maligno[de 

Descartes], e que permanece fora de toda dúvida, é : eu danço, logo existo. 182 
 

Criticando o eurocentrismo na filosofia, Dussel retoma a máxima kantiana para 

reformulá-la segundo o enfoque da filosofia crítica. Ao imperativo kantiano  : « Aja de tal 

forma que você trate a humanidade: você e os outros, sempre como um fim, e jamais como um 

simples meio », 183 ele acrescenta um preceito afim de previnir a existência de vítimas, 

desequilíbrio e injustiça : « Não atues de maneira que tua ação cause vítimas, porque somos 

responsáveis por sua morte, tu e eu, e por isso seríamos criticáveis por seu assassinato ». 184 

 Para Dussel, Freire não é somente um pedagogo, mas um educador da consciência 

ético-crítica dos sujeitos. Comparando-o com Piaget, Vygotsky, Kohlberg e Feuerstein, 

Dussel conclue que estes não atingem o nível do compromisso ético de   Freire assumindo 

posturas ora : 

 

• cognitivistas, porque se ocupam com a inteligência teórica ou moral, ou com a 

consciência como mediação da patologia,  

• consciencialistas, enquanto não desenvolvem uma teoria dialógica, lingüística, 

•  individualistas, enquanto se trata de uma relação do pedagogo individual com os 

educandos individualmente,  

• ingênuos, pois não procuram transformar a realidade contextual nem promover uma 

consciência ético-crítica no educando 

 

Fazer emergir uma consciência ético-crítica nos alunos constitue a proposta 

fundamental da obra educativa de Freire. Ele define precisamente as condições do surgimento 

do nível do exercício da razão ético-critica como condição de um processo educativo integral. 

O educando não é só a criança, mas também o adulto e, particularmente, o oprimido e o 

excluído. « Por isso não é só a inteligência teórica ou moral, nem sequer o desbloqueio 

pulsional para uma normal tensão da ordem afetiva, mas algo completamente diferente : Freire 

                                                 
182 DUSSEL, E. op.cit., p.75 
183 GARDOU, CH. ; KERLAN, A. op.cit. 
184 WELLMER, A. Dialog und Diskurs, 1986. Citado em DUSSEL, E. op.cit., p. 380 
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pensa na educação da vítima no próprio processo histórico, comunitário e real pelo qual deixa 

de ser vítima. » 185 

Dussel enfatiza que Rousseau define o sujeito da pedagogia moderna, na pessoa de 

Emílio, protótipo de educação burguesa revolucionária, de um órfão sem família ou grupo 

cultural, enquanto que Freire apóia-se em uma comunidade de vítimas oprimidas, imersas em 

uma cultura popular, com tradições, embora analfabetos, miseráveis. A dialogicidade é o 

método que permite a prática da liberdade aos não-livres. O diálogo tem um “conteúdo”, tem a 

exigência da superação da assimetria na dialética dominador-dominado.  

 A pedagogia freiriana constitui efim, para Dussel, uma pedagogia planetária visando o 

surgimento de uma consciência ético-crítica. Sua ação educadora tendendo, não só a uma 

melhoria cognitiva, mas à produção de uma consciência ético-crítica que se origina nas 

próprias vítimas por serem os sujeitos históricos privilegiados de sua própria libertação.  

Como ressalta Gardou,a educação e a formação sem solidariedade não são mais que 

letra morta, discurso e abstração. A verdadeira solidariedade intelectual e moral é aquela que 

leva em conta as disparidades,que luta contra a intolerância, que sacode a indiferença, que cria 

pontes entre pequenos e grandes, príncipes e mendigos. 186 

A ética freiriana, ética da libertação, é também uma ética da responsabilidade a priori 

pelo outro, e a posteriori pelos efeitos não intencionais das estruturas dos sistemas que se 

manifestam à mera consciência cotidiana do senso comum : as vítimas. 187 

 A luta de Freire contra a opressão e a exclusão, sejam quais forem suas formas, a 

valorização da diversidade humana, sua afirmação do direito de toda pessoa ao 

reconhecimento de sua singularidade nos leva a reconhecê-lo como um referencial filosófico 

para uma educação inclusiva. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
185 DUSSEL, E. op.cit., pp.435-436 
186 GARDOU, Ch. op.cit., p. 27 
187 DUSSEL, E. op.cit., p. 571 
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CAPÍTULO 5 :  Um olhar antropo-sociológico 

 

5.1  A escola popular de Paulo Freire 

 

O termo “educação popular”  foi inicialmente utilizado na América Latina para definir 

a educação pública concebida pelos governos liberais do século dezenove. De modo geral ela 

tem sido definida como a educação da classe operária ou educação pública. Na década de 60 

ela se inicia com Paulo Freire e é associada a ações políticas de grupos cristãos e 

socialistas.188 

 A natureza dos movimentos de educação popular na América Latina, seguiram, de 

maneira geral, três orientações 189: 

 

• Educação popular como movimento de integração 

 

Trazia na sua ideologia a o desejo da obtenção da “democracia” por meio da difusão da 

educação para todos, da educação permanente para o desenvolvimento e da cidadania. Esta 

política educativa se propunha preparar e acelerar o desenvolvimento de países 

subdesenvolvidos por meio da criação e do aperfeiçoamento dos recursos humanos. Por meio 

da alfabetização e do ensino profissionalizante, visava ainda a eliminação da marginalidade 

social e a integração do campesinato no capitalismo. Apesar do seu discurso em favor da 

democracia, esta educação buscava na realidade, a ampliação da hegemonia das classes 

dominantes distanciando-se dos reais interesses das classes populares que não eram de fato 

chamados a participar do processo em questão.   

 

• Educação popular, com a orientação nacional-populista 

 

Engloba as experiências dos governos populistas, caracterizados pela ideologia 

nacional-desenvolvimentista. Aqui, governos, partidos e movimentos políticos mobilizaram 

setores das classes populares em alianças com setores modernos das classes dominantes, na 

luta principalmente pela industrialização e por uma participação ampliada das classes 
                                                 
188 MORROW, R.A.; TORRES, A.A. Teoria social e educação : Uma crítica das teorias da reprodução social e 
cultural, Porto : Ed. Afrontamento. 1997. p. 251 
189 WANDERLEY, L.E. “Formas e orientações da educação popular na América Latina”, in GADOTTI,  M. ; 
TORRES, C.A. (orgs.) Educação Popular, Utopia Latino-Americana.  São Paulo : Cortez, 1990. pp. 50-68 
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populares nas esferas social, econômica e política. Esta política educativa objetivava expandir 

a educação oficial, sem contudo questionar nem os fundamentos da educação, nem da 

conjuntura social e política. Com a queda dos movimentos populistas, esses planos de 

educação mudaram suas orientações ou desapareceram.   

 

• Educação Popular com a orientação de libertação 

 

Foram as experiências cujo foco estava em estimular as potencialidades do povo 

valorizando-as. Elas procuravam uma crescente identificação com o povo e sua realidade 

cotidiana e fornecendo meios para que o povo se auto-sustentasse e auto-promovesse. Que 

encontram-se as experiências educativas fundamentadas nas idéias de conscientização, de 

capacitação e de participação social. Apesar das dificuldades de avaliação desse tipo de 

educação popular dado o exíguo tempo de sua existência ela foi a que mais tentou exprimir os 

anseios e os interesses de setores das classes populares.    

 Para Freire a educação popular consiste num esforço de mobilização e organização das 

classes populares visando dar-lhes mais poder para que possam se libertar da opressão das 

classes dominantes. Ela enquadra-se assim numa educação popular com orientação de 

libertação. Seus principais fundamentos são resumidos por  Torres e Morrow  190:  

 

• Apresenta uma intencionalidade claramente política e social, dirigida a favor dos 

pobres e das classes sociais dominadas da América Latina. 

• Esforça-se por conjugar a pesquisa em educação com os processos educativos e com 

os processos de participação popular, tentando assim integrar, no mesmo processo 

político-pedagógico, os educadores como aprendizes e os aprendizes como 

educadores.  

• Critica a dicotomia entre a sabedoria popular e o conhecimento científico procurando 

uma relação dialética entre os dois.  

• Assume a necessidade de se ter, no início de qualquer prática educativa, uma visão da 

totalidade concreta, questionando assim a tentativa de transmitir instrução 

essencialmente para melhorar os funcionamentos de um dado sistema social, sem 

questionar as suas bases epistemológicas, sociais e político-econômicas. 

                                                 
190 MORROW, R.A.; TORRES, A.A. op.cit., pp. 251-252 
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• As práticas educativas populares esforçam-se não só por desenvolver a consciência 

crítica da população envolvida, mas também alternativas concretas de organização e 

mobilização dos desfavorecidos no sentido de  ultrapassarem as condições da sua 

própria pobreza e falta de poder. 

• Finalmente, a educação popular tem-se desenvolvido em relação com as práticas 

educativas dos movimentos sociais latino-americanos, que combatem no sentido de 

conjugar a educação aos cuidados de saúde, às exigências de alojamento 

economicamente acessível, ao arrendamento de terras, e questões semelhantes na 

periferia das cidades ou nas áreas rurais da América Latina.(...)  

 

Freire procura, por meio da relação dialógica, a valorização da cultura popular trazida 

pelo aluno à escola. É a priorização da “relação dialógica” no ensino que permite o respeito à 

cultura do aluno, à valorização do conhecimento que o educando traz, ,ou seja, um trabalho a 

partir da visão do mundo do educando. Ele propõe  

 
« um trabalho pedagógico que, a partir do conhecimento que o aluno traz, que é 

uma expressão da classe social à qual os educandos pertencem, haja uma superação 

do mesmo. Não no sentido de anular esse conhecimento ou de sobrepor um 

conhecimento a outro. O que se propõe é que o conhecimento com o qual se 

trabalha na escola seja relevante e significativo para a formação do educando. ».191 

 

A cultura trazida pelo educando está impregnada de informações que permitem uma 

leitura das formas de resistência possíveis das classes populares.  Entretanto,  devido à 

situação de dominação, essas informações não são corretamente utilizadas para a emancipação 

e libertação da classe oprimida. É por meio de uma educação crítica e libertadora que este 

processo torna-se possível :  

 
A luta de classes não se verifica apenas quando as classes trabalhadoras, 

mobilizando-se, organizando-se, lutam claramente, determinadamente, com suas 

lideranças em defesa de seus interesses, mas sobretudo com vistas à superação do 

sistema capitalista. [...] Não me parece possível organizar programas de ação 

político-pedagóica sem levar seriamente em conta as resistências das classes 

populares.É preciso entender que as formas de resistência envolvem em si mesmas 

                                                 
191 FREIRE, P. A educação na cidade.  São Paulo : Cortez. 1991.  pp. 82-83 
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limites que as classes populares se põe com relação à sua sobrevivência em face do 

poder dos dominantes. 192  
Aqui, Freire inspira-se da filosofia de Hegel, principalmente no tocante à relação de 

dominação entre senhores e escravos. No processo de dominação, o oprimido interioriza o 

opressor. Ele vive para o opressor ao invés de viver para si mesmo. A sombra do opressor 

torna-se parte do seu ser impedíndo-o de ver que ele tornou-se um ser pela metade ou um ser 

duplo (oprimido/opressor).   

O medo da liberdade no oprimido, constitue um obstáculo ao processo de libertação. A 

liberdade implica, com efeito, em desfazer-se da sombra do opressor preenchendo o espaço 

vazio correspondente com  um conteúdo a si próprio : a autonomia.  193 

Todo oprimido, tendo interiorizado esta consciência opressora, confronta-se com fortes 

tensões : ser pela metade ou existir inteiramente; fazer ele mesmo as coisas ou seguir 

prescrições; ser ator ou somente espectador; ter sua palavra a dizer ou não ter voz ; agir ou ter 

a ilusão de agir por meio da ação do opressor…  

Quando o oprimido sai da aceitação passiva, passa a exercer seu direito de ator social. 

Ao opressor, por sua vez, não basta somente referir-se verbalmente aos direitos do homem, 

mas sim, trabalhar concretamente para a eliminação das causas da opressão.     

A opressão inaugura a violência e a reação do oprimido é somente uma resposta a esta 

ação. Diferentemente da violência opressora primeira que visa a desumanização, a violência 

do oprimido é uma reação de resistência, de desacordo, logo, uma ação de humanização. E 

pela supressão do poder de oprimir dos opressores, que se pode realizar a libertação.  

A luta contra a cultura da opressão enfrenta entretanto, numerosos obstáculos. Face a 

uma situação concreta de libertação em prol dos oprimidos, o opressor, ainda embotado na sua 

cultura de dominação, não se reconhece no processo de libertação, mas vê ali, ao contrário, 

uma situação de injustiça. Como mostra Freire,  

 
se antes, ele podia alimentar-se, vestir-se, calçar-se, estudar, passear e escutar  

Beethoven, enquanto que  milhões de homens não podiam nem se vestir, nem se 

calçar, nem estudar, nem passear, e ainda menos ouvir Beethoven,  qualquer 

restrição à tudo aquilo lhe parece uma injusta violência ao seu direito de pessoa […]  

Isto porque ele considera somente a ele como pessoa humana. 194 

                                                 
192 FREIRE, P. “Alfabetização e Cidadania”. Citado em GADOTTI, M. ; TORRES, C.A. op.cit.  pp. 209-218 
193 FREIRE, P. 1970.op.cit., pp. 34-35 
194 Ibid., pp. 44-45 
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Compreende-se facilmente, as resistências dos atores e instituições escolares face à 

esta “revolução educacional” que contesta radicalmente a cultura da dominação e seus efeitos 

de marginalização e exclusão.  

Na educação tradicional, os alunos aprendem seus papéis de opressores e/ou 

oprimidos, interiorizam uma apreciação positiva ou negativa de si mesmos e desenvolvem um 

sentimento de força ou vulnerabilidade, reforçando sua dependência ou espírito de iniciativa.  

Ora, a perda da auto-estima constitue o primeiro passo para a interiorização do modelo da 

dominação : eles admitem, pouco a pouco que são os únicos responsáveis de seus fracassos e 

dificuldades escolares.  

Esta responsabilização exclusiva de si em um fracasso, conduz à crença de que o 

progresso individual depende exclusivamente do indivíduo e não da sociedade que se diz 

sempre « democrática ». Todo fracasso é facilmente explicado pela falta de ambição, de 

esforços pessoais.  Pre-conceito que impregna ainda a cultura brasileira.  

A escola popular de Freire exige o rompimento com a lógica do poder que tem força 

de lei na maioria dos estabelecimentos escolares, afim de re-pensar, de maneira mais 

dinâmica, participativa, e acima de tudo, democrática, as relações entre professores, alunos e o 

saber.  Para tanto, ele defende uma pedagogia crítica, única capaz, segundo ele, de promover 

uma sociedade mais justa.  

 

5.2  A pedagogia crítica   
 
 
 Dentre as inúmeras influências encontradas no pensamento freiriano, a teoria crítica 

procedente principalmente de pensadores da escola de Frankfurt como Althusser, Horkheimer 

et Marcuse, consiste em um dos pilares da educação popular defendida por Freire. Para 

compreendermos melhor seu pensamento, é necessário entender os principais fundamentos da 

teoria crítica.  

 O conceito de teoria crítica refére-se tanto ao processo de crítica como à uma escola de 

pensamento. Entretanto, como ressalta Henri Giroux, esta escola de pensamento não deve 

permanecer dogmaticamente fechada nos seus próprios princípios doutrinários. 195 

                                                 
195 GIROUX, H. Pedagogia radical : subsídios.  São Paulo : Cortez, 1983. p. 10 
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O pensamento dialético, que ocupa um lugar central na teoria crítica, assegura este 

anti-dogmatismo pois revela as insuficiências e as imperfeições dos sistemas de pensamento 

acabados.  

Como já expusemos no enfoque filosófico, a Escola de Frankfurt surge  num 

movimento de  retomada da questão da racionaliade. Ela procura resgatar a noção de « razão » 

da lógica positivista bem como desenvolver uma noção de razão abrangendo a crítica e o 

elemento da vontade humana e da ação transformadora. 

 Segundo Horkheimer, o positivismo retirou do conhecimento e da ciência suas 

possibilidades críticas. O primeiro foi reduzido ao domínio exclusivo da ciência e esta fechou-

se numa metodologia que se limitava à atividade científica da descrição, classificação e 

generalização dos fenômenos sem o cuidado de distinguir o periférico do essencial. Para a 

escola de Frankfurt a racionalidade positivista representou uma ameaça à noção de 

subjetividade e ao pensamento crítico. Sem refletir sobre suas premissas paradigmáticas, o 

pensamento positivista ignora o valor da consciência histórica e conseqüentemente ameaça a 

natureza do próprio pensamento crítico. 196  

  Unindo a teoria crítica às finalidades de emancipação política e social, a Escola de 

Frankfurt redefiniu a própria noção de racionalidade. Esta passou de um simples exercício do 

pensamento crítico para tornar-se o nexo entre pensamento e ação, visando a libertação da 

comunidade ou da sociedade.  

 A teoria crítica também chama a atenção para a necessidade de um corpo de 

conhecimento que reconstrua criticamente e dignifique as experiências culturais das classes 

populares. Ela reclama uma pedagogia que permita aos estudantes o aprendizado de 

habilidades, conhecimentos e modos de questionamento para o exame crítico das suas 

realidades e da sociedade. 197 

  Althusser mostra como a ideologia pode ser vista, na escola, de duas formas. 

Primeiramente por meio de sua existência material nos rituais, práticas e processos sociais que 

estruturam o cotidiano do trabalho escolar, e, em seguida, como um sistema de representações, 

significados e idéias que estruturam o inconsciente dos estudantes.  

Sem uma pedagogia crítica, a escola se constitui num mero instrumento de reprodução 

da sociedade e da hegemonia das classes dominantes.  

                                                 
196 GIROUX, H. op.cit. pp. 13-14 
197 Ibid. p. 28 
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A teoria da reprodução cultural de Bourdieu, mostra que o controle de classe é 

constituído por um exercício sutil do poder simbólico manejado por uma classe dominante, 

visando 

 
impor uma definição do mundo social que seja consistente com seus interesses. 

Cultura, nessa perspectiva, torna-se o elo mediador entre os interesses da classe 

dominante e a vida do dia-a-dia;  funciona de tal maneira que apresenta os 

interesses econômicos e políticos das classes dominantes, não como arbitrários e 

historicamente contingentes, mas como elementos naturais e necessários da ordem 

social. 198.  

 

Na perspectiva das teorias da reprodução, o conceito de cultura é inserido na noção de 

poder de forma unidirecional, como forma de controle das classes dominantes. Giroux, analisa 

o pensamento freiriano mostrando que para este último, a análise vai além dessa posição 

teórica por considerar a cultura em termos dialéticos. No núcleo do conceito de alfabetização 

de Freire, a cultura aparece não só como instrumento de dominação, mas também como 

possibilidade dos oprimidos de reinventarem e criarem os dispositivos materiais e ideológicos 

necessários para romper os mitos e estruturas que os impedem de transformar uma realidade 

social opressiva. Freire une assim, a noção de produção cultural ao processo de reflexão 

crítica e ação social.199 

Para Freire, a educação é, antes de tudo, uma ação emancipadora  e a pedagogia se 

exerce na direção de um ser humano multidimensional. Opondo-se à educação tradicional, 

considerada alienante e excludente, ele defende uma educação crítica, participativa e 

democrática.  

Num país fortemente marcado pelas desigualdades sociais, como o Brasil, Freire 

ambiciona conceber uma educação humanista numa escola mais igualitária e justa. Para ele, a 

desumanização e a humanização são possibilidades e não o fruto de determinismos históricos.  

Em Pedagogia do oprimido, Freire procura romper com o determinismo da teoria 

sociológica da reprodução : ele recusa fundamentalmente toda relação de dominação. O  poder 

em si, inerente ao ser humano, é patrimônio de todos : dominadores e dominados. A 

pedagogia libertadora consiste assim a “acordar”, nos oprimidos, a consciência do seu poder 

                                                 
198 GIROUX, H. op. cit. p.43 
199 Ibid. pp. 80-81 
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enquanto ator sociail, seu poder de mudar a realidade e de agir sobre as situações que o 

servilizam.   

Ele critica assim, o sistema capitalista que favorece os comportamentos individualistas 

e competitivos bem como uma cultura de exclusão social :  

 
A busca dos homens so se justifica na medida em que se dirige ao ser mais, à 

humanização dos homens[...] Esta busca do ser mais, porém, não pode realizar-se 

no isolamento, no individualismo, mas na comunhão, na solidariedade dos existires, 

daí que seja impossível dar-se nas relações antagônicas entre opressores e 

oprimidos.200 

 

Ele denuncia ainda, as práticas ditas “humanitárias”, tão frequêntes na América Latina, 

que acabam, segundo ele, por afirmar a inferioridade e a incapacidade das pessoas em 

desfavor sócio-cultural. Nenhuma pedagogia, afirma ele, pode permenecer distante dos 

oprimidos fazendo destes objeto de um “tratamento humanitarista”. Na alfabetização de 

adultos, Freire procura sempre desenvolver uma ação pedagógica valorisante que melhore a 

auto-estima e acorde suas consciências de atores sociais. 

Na primeira parte desta tése, mostramos o quanto as pessoas com deficiências  são 

ainda vítimas da visão e das práticas assistencialistas. Oprimidos historicamente pela cultura 

que valoriza a norma e o “normal”, elas tentam impor-se com dificuldade numa sociedade que 

não lhes confere poder algum. 

Nos trabalhos educacionais de Freire, as relações horizontais se substituem àquelas 

verticais e hierarquizadas. A educação libertadora apóia-se em uma relação democrática e 

solidária entre professores e alunos ; em uma relação entre dois sujeitos ativos na construção 

do saber e não em uma relação de dominação.  

A acesso do homem à cultura e sua conscientização enquanto transformador da 

realidade situam-se no âmago de sua pedagogia Uma pedagogia libertadora solicita as 

capacidades do ser humano como criador de cultura, ao invés de coisificá-lo ou desumanizá-

lo.  

Num contexto onde predomina uma escola tecnicista, Freire denuncia a distorção do 

sentido da educação. Ele condena o caráter utilitarista que reduz o indivíduo a um fator 

produtivo e a educação à formação profissional. Ele brada por uma educação do “ eu me 

maravilho” no lugar do “eu fabrico”, quer dizer, uma educação suscitando o pensamento 
                                                 
200 FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido, Rio de Janeiro : Paz e Terra, 1970 , p.75 
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crítico, o espírito de cooperação, a criatividade e o espírito de curiosidade, ao invés da 

passividade “mórbida” a que induzem as práticas tradicionais.   

Em resumo, contrariamente às teorias do determinismo social, ele desenvolve um 

pensamento pedagógico pleno de otimismo e esperança. Para ele, o futuro é um fenômeno em 

marcha e a história, uma lição, não uma determinação. « Quando o futuro é considerado pré-

determinado, não há lugar para a educação, somente para o adestramento. » 201 

É por isso que o pensamento crítico ocupa o primeiro lugar no processo educativo. A 

educação liberta na medida em que forma espíritos mais lúcidos, sujeitos ativos e não mais 

objetos passivos e vulneráveis à dominação por um outro grupo social. Ele enfatiza a 

importância ao simples ato de falar e dialogar, quase ausente na pedagogia tradicional, onde 

os alunos pasam a maior parte do seu tempo a escutar  ou a dormir de olhos abertos, 

contrariamente ao que se passa em uma pedagogia ativa, baseada na praxis.  

A natureza da ação corresponde àquela da compreensão: se esta é  crítica ou  

preponderantemente crítica, a ação o será igualmente. Esta é a marca de sua pedagogia. Freire 

considera o pensamento crítico e a problematização como ferramentas indispensáveis para que 

os alunos aprendam a distanciar-se com relação aos objetos de saber, autonomizando-se cada 

vez mais.  É somente por meio de uma reflexão crítica que o sujeito pode tornar-se menos 

vulnerável face ao mundo que o cerca e a toda dominação e manipulação.  

Uma educação baseada na praxis não pode ser concebida somente em termos 

metodológicos ou técnicos. É preciso estabelecer uma nova relação entre o saber e a  

sociedade ou, dito de outra forma, repensar o que traz realmente o saber hoje transmitido  pela 

escola para o aluno. A onde conduz a sociedade?  

Uma educação visando a transformação social, só é possível, segundo Freire, se não 

ficar estagnada na dicotomia entre a realidade e a prática. Para ele, o sonho pela humanização, 

passa pela ruptura das dificuldades reais, concretas, de órdem econômica, política, social, 

ideológica que estão nos condenando à desumanização.  202 

Esta desumanização, como bem remarca Adorno, somente pode ser extinta por meio 

de uma educação crítica. Somente ela pode nos livrar da repetição de horrores como  

Auschwitz.203  

                                                 
201 FREIRE, P.  Pedagogia da Esperança, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1992, p. 92 
202 Ibid.  p. 99 
203 “[...] impedir que Auschwitz venha a reproduzir-se”; eis a tarefa que, prioritariamente, deveria ser assumida 
pela escola. Sem dúvida, tal postura pressuporia que ela viesse a desenvolver um verdadeiro ensino que 
iluminaria “o jogo de forças sociais que atuam nos bastidores das forças políticas” ; que, por exemplo, viesse a 
submeter a estudo crítico determinadas noções – tal como a de Razão de Estado – que têm, a seu favor , todas as 
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Na pedagogia tradicional, conteúdos fragmentados e descontextualizados são 

simplesmente “derramados” nos espíritos dos alunos. Palavras que deveriam ter uma 

dimensão concreta, tornam-se vazias, tal uma fraseologia alienante e alienada. Mais um som 

do que uma significação, mais um som do que uma força transformadora : esta é a crítica de 

Freire.  

Ele visa sair deste impasse por meio de uma relação dialógica onde o saber dos alunos 

como aquele dos mestres são levados em conta. É necessário não separar o ato de ensinar do 

ato de aprender. O educador se educa com o conteúdo que o próprio educando lhe ministra, 

para Freire :  

 
não podemos deixar de lado desprezado como algo imprestável, o que educandos 

trazem consigo de compreensão do mundo... Sua fala, sua forma de contar, de 

calcular, seus saberes em torno do chamado outro mundo, sua religiosidade, seus 

saberes em torno da saúde, do corpo, da sexualidade, da vida, da morte, da força dos 

santos, dos conjuros. 204   
 

O diálogo como relação democrática, substitui-se à dominação. Na prática pedagógica 

tradicional, mais o aluno é passivo e dócil, melhor é considerado e mais  ele torna-se 

suscetível de adaptar-se ao mundo ao invés de transformá-lo. Freire vê nisto, uma escola que 

reproduz no lugar de agir sobre a realidade : o que querem os dominadores, declara ele citando 

Simone de Beauvoir, é transformar a mentalidade dos oprimidos e não a situação que os 

oprime. 

A libertação autêntica, é humanização em processo e não qualquer coisa que se 

poderia “depositar”, inculcar no outro. Nos seus diálogos com Shor, Freire fala da difícil 

tarefa de ensinar face a uma poderosa e antiga tradição da transferência superficial do saber.  

Ele lança então o desafio de uma revolução pedagógica profunda na direção do diálogo que 

subentende uma mudança de paradigma educativo.  

É Edgar Morin quem evoca dois níveis de compreensão : a compreensão intelectual ou 

objetiva e a compreensão humana ou subjetiva. A primeira passa pela inteligibilidade e pela 

explicação : não alcançando mais que a compreensão objetiva das coisas, ele revela-se 

                                                                                                                                                         
evidências ; com efeito, “ao colocar o direito do Estado acima do direito dos cidadãos, já estão sendo criadas as 
condições do horror”. ADORNO, T.W. “Éduquer après Auschwitz”, 1967, in ADORNO, T.W. Modèles 
critiques, Paris : Payot, 1984. p. 205-219)  Citado em IMBERT, F. A questão da ética no campo educativo. 
Petrópolis : Vozes, 2001.  p. 99  
204 FREIRE, P. op.cit. p. 85-86 
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insufuciente para a compreensão humana, pois esta exige um conhecimento de sujeito a 

sujeito e inclue um processo de empatia, de identificação e de projeção.205  

Ora, é exatamente esta relação de empatia que Freire julga essencial na relação 

aluno/professor face ao saber. Ele vê a pedagogia dialógica como condição sine qua non para 

uma educação libertadora e democrática, onde todos os atores são plenamente sujeitos na 

construção dos seus saberes. O recurso a um diálogo democrático desmitifica de alguma 

forma o poder do professor e o leva a mudar. Neste diálogo, cada um não apenas conserva sua 

identidade, mas a defende, a reforça, e, consequentemente “cresce” e “existe inteiramente” 

graças aos outros. Não se trata de uma redução de um ao outro, mas ao contrário, uma ocasião 

de mestiçagem de saberes e culturas .  

 
 
5.3  A escola cidadã 

 
 

A questão da cidadania tem, de modo geral, estado em evidência.  De  certa forma esta 

evidência denuncia seu enfraquecimento assim como sua ligação intrínseca com a questão da 

democracia. A preocupação com o enfraquecimento desta última também leva a questionar 

tudo aquilo que lhe está diretamente associado como a cidadania, a participação, a 

autonomia,etc.  O aumento das desigualdades sociais tem trazido a tona a necessidade de se 

revitalizar os direitos dos cidadãos. A cidadania consiste numa forma de exercer a 

sociabilidade do indivíduo dentro de uma sociedade juridicamente regulada. Ela está ligada ao 

surgimento dos estados modernos, em cujo contexto definem-se e exercem-se os deveres e 

direitos cidadãos. 206   

Entretanto a noção de cidadania comporta vários aspectos. Um deles é a cidadania 

entendida enquanto um conjunto de fundamentos legais. É por meio das leis que os direitos e 

deveres são garantidos e exigidos respectivamente. Outro aspecto é a cidadania vista como 

virtudes cívicas. A participação, a autonomia e o senso crítico são exemplos de virtudes 

cívicas. A questão da cidadania levanta portanto a questão de como a educação pode 

contribuir para o desenvolvimento das virtudes cívicas necessárias ao pleno exercício da 

cidadania.   

                                                 
205 MORIN, E. Les sept savoirs nécessaires à l’Education du Futur, Paris : Seuil, 2000. pp. 104-105  
206 SACRISTÁN, J.G. Educar e conviver na cultura global. As exigências da cidadania, Porto Alegre : 
Artmed. 2002. pp.145-147 
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Carlos Alberto Torres aponta alguns dilemas da cidadania no seu sentido político. 

Segundo o autor, dependendo do ponto de vista do observador, a cidadania assume diferentes 

contornos na sua definição : para os neoconservadores, por exemplo, a cidadania é regulada 

pelas relações de mercado, consistindo na capacidade de se competir com êxito. Em 

conseqüência o cidadão é visto como um consumidor e somente aqueles indivíduos capazes de 

participarem como produtores e consumidores na logística do arranjo global via produtividade 

é que podem chegar à cidadania. O restante permanece simplesmente ignorado, por faltar-lhe 

um nicho econômico hegemônico.  Para os observadores de esquerda, segundo o autor, os 

limites da cidadania surgem com a idéia dos direitos humanos, que quando devidamente 

explorados ultrapassam todos os outros direitos adquiridos, suplantando as restrições do 

estado-nação para tornar-se uma cidadania planetária. 207 

 Por sua intrínseca ligação com a democracia, os dilemas da cidadania existem porque a 

democracia também possui contradições. O fato da democracia enquanto sistema político 

relacionar-se com o capitalismo enquanto sistema de produção provoca, de saída, a 

contradição do sistema democrático onde indivíduos são tidos como livres porém sem a 

igualdade necessária para assegurar de fato sua participação na construção da democracia.  

 A democracia existe enquanto um método de representação política mas também 

enquanto um sistema de participação política do povo nos negócios públicos. Ela consiste 

numa ordem na qual o poder do soberano ou das teocracias foi substituído pelo povo e estes 

decidem seu futuro enquanto indivíduos e coletividade.  

 Fica claro que a educação como processo de socialização do ser humano, não pode se 

eximir das questões ligadas a formação dos indivíduos enquanto cidadãos. A educação para a 

cidadania consiste num direito do cidadão e num dever para toda a sociedade e estado.  

 Sacristan resume, com propriedade, algumas razões fundamentais para se relacionar a 

cidadania e a educação entendendo suas implicações mútuas 208:  

A primeira razão refere-se ao paralelo existente entre a capacidade criadora da 

educação e a da cidadania democrática. A educação, a cultura, a democracia e a cidadania são 

construções, são produções em que atuamos selecionando conteúdos e ordenando as práticas 

em uma determinada direção. 

 
A educação cidadã deve ser entendida como uma forma de produção cultural. Ou 

seja, a formação dos cidadãos deve ser vista como um processo ideológico por meio 
                                                 
207 TORRES, C.A. Democracia, Educação e multiculturalismo, Petrópolis : Vozes, 2001. pp.259-260  
208 SACRISTÁN J.G, op. cit, pp. 148-155 
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do qual experimentamos a nós mesmos, ao mesmo tempo em que experimentamos 

nossas relações com os demais e com o mundo, dentro de um sistema complexo e 

com freqüência contraditório de representações e imagens.209 

 

Num sistema democrático, nenhuma imagem do que é uma sociedade aceitável pode 

ser mantida além do debate racional. Isto quer dizer que o propósito de uma educação para a 

democracia, não é estipular e fixar um tipo de educação que posa simplesmente reproduzir um 

ideal de sociedade, mas capacitar os indivíduos para participarem do processo de debate pelo 

qual sua sociedade – incluindo o sistema de educação – é produzida e transformada. 210 

A segunda razão reside em que tanto a educação como a cidadania propõe referências, 

normas e valores com os quais devemos pensar e realizar a sociedade democrática, 

selecionando adequadamente objetivos e conteúdos, assim como realizando práticas coerentes 

com os princípios derivados do entendimento do sentido da cidadania democrática.  

A terceira refere-se aos desafios a que está sendo submetida a cidadania nas sociedades 

cada vez mais globalizadas. Os estados tradicionais – âmbitos jurídicos e territoriais – perdem 

controle sobre opções que afetam a vida das pessoas diminuindo ainda mais a capacidade 

pessoal para intervir nas decisões relacionadas ao bem comum.  Este fato reforça a 

necessidade de uma educação que capacite os cidadãos neste novo contexto. 

 Uma quarta e fundamental razão é que a educação inclui o cidadão nas sociedades 

modernas ; carecer dela é ficar excluído da participação social. 

A educação permite que o indivíduo seja inserido no mundo do trabalho mas também 

lhe capacita intelectualmente para a compreensão do mundo. Uma cidadania de fato, demanda 

esta capacitação para a crítica e ativa participação dos indivíduos na atual sociedade. Como 

bem afirma Sacristán, ter consciência do que são o mundo e a sociedade atuais não é algo que 

se possa chegar espontânea e facilmente sem a contribuição da aprendizagem escolar.  

A inclusão da pessoa na sociedade por meio da educação tem ainda uma vertente 

emocional : ela revela a cidadania enquanto pertinência,  o poder sentir-se como sujeito 

plenamente criador, livre e autônomo pertencendo a um grupo. Sem a devida capacitação, o 

indivíduo pode estar em uma sociedade e portanto pertencer a ela sem contudo conseguir atuar 

e participar desta. Como ressalta Sacristán,  

 
                                                 
209 GIROUX, H. Citado em SACRISTÁN J.G, op. cit, p. 148 
210 CARR, W.; HARTNETT, A. Education and the struggle for democracy. Buckingham: Open University Press. 
1996. p. 187. Citado em SACRISTÁN J.G. Ibid. 
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A capacitação  que propicia a inclusão é a primeira condição da igualdade entre os 

cidadãos, além de contribuir para sua liberdade e autonomia. As desigualdades de 

educação são também desigualdades da cidadania.  

A desigualdade implica distância entre uns e outros, a exclusão supõe um 

distanciamento irrecuperável, a degradação do excluído que passa à categoria de 

negado. Ser mais ou menos educado, ter usufruído ou não da escolarização, é um 

problema de poder ser, estar e sentir-se como sujeito que se sabe ator na sociedade, 

necessário e importante para algo e alguém. 211 

 

  A cidadania portanto vai bem além de um simples status, de um sistema jurídico e 

político. Ela consiste numa cultura a construir onde a educação desempenha um papel 

fundamental para sua realização.  

 Quando enfatiza que a educação não é neutra mas sim algo que está sempre 

comprometido politicamente, Freire contribui para o desenvolvimento da cidadania e da 

democracia.  Por um lado, ele debate a questão da construção do sujeito democrático por meio 

do questionamento do próprio processo educativo : se este é ou não democrático, se considera 

o sujeito aprendiz como um sujeito atuante no processo, com seu saber, sua cultura; ou se a 

educação é imposta verticalmente por um grupo. Por outro lado Freire ressalta a importância 

de se reconhecer e valorizar a diversidade humana, propondo a educação dialógica como meio 

de se realizar uma educação democrática e cidadã.   

  Para explorar o contexto sócio-cultural dos alunos, ele faz referência aos métodos 

utilizados pela etnologia. A situação presente, existencial, concreta, refletindo o conjunto de 

suas aspirações é considerado primordial. Os conteúdos são propostos à classe sob a forma de 

problemas aresolver, jamais como uma dado. A problematização das situações   quotidianas 

dos alunos, tratadas sob a forma de diálogo em classe constitue o motor das aprendizagens. 

Dito de outra forma, age-se sobre o conteúdos culturais e sobre os estudantes de maneira a 

lhes engajar no proceso educativo.  

A participação dos alunos na investigação dos temas geradores é solicitada como 

precisa Freire :  

 
«Eu proponho um traalho pedagógico a partir do saber que o aluno traz com ele à 

escola e que é a expressão do meio ao qual ele  pertence. Um trabalho que permita 

ir além deste saber, sem anulá-lo, sem substituí-lo a um outro[...] Uma escola onde 

                                                 
211 SACRISTÁN, J.G, op.cit., pp. 153-154 
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se proponha a elaboração de um saber coletivo articulando saber popular e saber 

crítico e científico a partir das experiências vividas.  212 
 

Para ele, a escola popular opõe-se àquela dita tradicional e que se baseia na cultura 

promocional, ou seja, um conjunto de informações e de valores privilegiados por um grupo ao 

qual o indivíduo ascede, graças a um sistema de aprendizagens específicas. Este sistema de 

aprendizagens específicas caracteriza-se por uma classificação, ao termo de um processo de 

competição e de seleção a partir de uma escala de prestígio e poder.    

A alfabetização cultural remete diretamente a uma valorização das afiliações culturais 

dos alunos e de seus saberes populares, não a uma imposição verticalizada do exclusivo saber 

escolar.  

Daí a modificação dos curículos com o objetivo de conjugar os saberes nascidos da 

cultura popular com aqueles tradicionalmente transmitidos pela escola. Trata-se de favorecer 

ao mesmo tempo o acesso de todos ao saber e relativizar a noção de cultura na prática escolar. 

Isto, na perspectiva de uma escola menos estagnada enquanto guardiã dos saberes, mais 

aberta, mais humilde face aos saberes populares, mais valorizante para o aluno.  

Freire defende a comunicação contra a informação unilateral somente provinda do 

mestre. Ora, uma verdadeira comunicação supõe que este conheça o universo cultural dos seus 

alunos, ou seja, que ele compreenda as condições estruturais onde enraizam-se seus 

pensamentos e linguagens. 

As experiências significativas conferem sentido e tornam atraente a situação escolar 

que exige disciplina e esforços.  

Face à resistência de professores à levar em conta o saber popular, Freire explica que o 

enfoque autoritário dos conteúdos está ligado à cultura de dominação.  

 
Há educadores para quem a consciência do homem e da mulher é um espaço vazio, 

à espera de um conteúdo […] A deles, por exemplo, não o é.  Isto porque eles 

consideram que eles fazem parte de um grupo seleto da sociedade que possue a 

consciência crítica como um dado. Neste sentido, eles sentem-se como pessoas já 

libertas ou inatingíveis pela dominação, cuja tarefa consiste em ensinar e a libertar 

                                                 
212  FREIRE, P. L’éducation dans la ville, Rio de Janeiro, Paideia,1991. pp. 74-75 
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os demais. Daí sua atenção quase religiosa, seu engajamento quase místico, mas 

também duro, no tratamento dos conteúdos.  213 

 

É imperativo assim, reestabelecer o valor da cultura dos alunos contra uma cultura 

promocional e excludente. Desvalorizar a cultura do homem é desvalorizar sua humanidade. 

Levar em conta as raízes culturais tanto no plano didático como pedagógico torna-se 

fundamental para a formação de individuos abertos à diversidade.  

A pedagogia freireana refere-se a princípios das teorias críticas, tais como a ideologia, 

a reprodução cultural, a noção de classes sociais, a emancipação e a libertação. Entretanto ela 

vai além, na medida em que leva em conta as noções de contexto, identidade, representação, 

cultura, interação social e subjetividade, noções características das teorias  sócio-cognitivas.  

Por um lado Freire critica a invasão da cultura dominante e, por outro, a reação passiva 

das culturas oprimidas. Ele procura forjar um sistema educativo suscetível de conduzir estas 

últimas a reagir em vista de uma mudança radical, de uma « revolução cultural » que permita 

o entre-cruzamento harmonioso das culturas. 214 

 A voz das culturas oprimidas precisam ser ouvidas, suas cidadanias precisam ser  

respeitadas e não suprimidas e negadas.   

 Albert Memmi, mostra como a opressão sofrida pelas sociedades colonizadas, passa 

por um processo de negativização da pessoa do colonizado. Esta desumanização, segundo o 

autor consiste no fato do colonizado nunca ser considerado positivamente. Freire inspira-se 

em Memmi, para mostrar como o oprimido sofre esta série de negações que acabam por 

desumanizá-lo : o oprimido não é « culto », não é inteligente, não é esforçado, não é capaz...  

E de negação em negação, seus direitos são também usurpados. Para Memmi, « A carência 

mais grave, sofrida pelo colonizado é de estar colocado fora da história e fora da cidade. A 

colonização lhe suprime toda parte livre na guerra como na paz, toda decisão que contribua ao 

destino do mundo e do seu próprio, toda responsabilidade histórica e social. » 215 

 Ora, as pessoas com deficiências hoje, impedidas de exercer sua plena cidadania 

espelham a realidade dos grupos oprimidos sem poder de decidir sobre sua história ou sobre a 

história do mundo.  

                                                 
213 FREIRE, P. 1992. op.cit., p. 115 
214 ACULTURAÇÃO. Roger BASTIDE define o conceito de aculturação como o entre-cruamento de culturas, 
ou seja, uma influência recíproca entre as cultures. Cf. curso “Anthropologie culturelle et éducation 
interculturelle” de GARDOU, Ch. Université Lumière-Lyon 2, fev. 2001. 
215 MEMMI, A. Portrait du colonisé portrait du colonisateur. Paris: Gallimard, 1985. p. 111  
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Embora a legislação brasileira lhes garanta o direito ao trabalho, à educação, à saúde, 

etc., na realidade sua cidadania  continua quase inexistente.   

Num país como o Brasil, com aproximadamente 24,5 milhões de PNE, ou seja 14,5% 

de sua população total, conforme o censo de 2000,  dos 9 milhões de pessoas em idade de 

trabalhar, somente 1 milhão (11%) exercem alguma atividade remunerada, sendo 200 mil 

(2,2%) contratadas sob o regime de carteira assinada. 216 

Sem nunca ter sido considerada uma questão de prioridade, as diversas ações positivas, 

em favor das PNE, realizadas em diversos níveis federais, estaduais e municipais, são 

implementados na maior parte das vezes, de forma segmentada, desarticulada e paliativa. O 

voto, também garantido por lei, torna-se difícil pela difícil acessibilidade e devida estrutura 

nos momentos de eleição. Os programas de reabilitação e prevenção são insuficientes e 

isolados. Neste contexto, há muito a ser feito para que a PNE conquiste definitivamente seu 

lugar na sociedade e sua cidadania.   

 
 

                                                 
216 HAZARD, D. Direitos à vista no Brasil da deficiência, in MOSER C. ; RECH,D. Direitos humanos no 
Brasil :  Diagnóstico e perspectivas. São Paulo : Editora Mauad, 2003. pp.34-35. 
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CAPÍTULO 6. Olhar pedagógico 
 
 As escolas populares de inspiração freiriana existentes atualmente no Brasil tiveram 

seu princípio na década de oitenta. Com o regresso de Freire do exílio e sua nomeação como 

Secretário de Educação em São Paulo em 1980, iniciam-se as primeiras experiências práticas 

da obra freiriana aplicada à educação básica e não somente à  alfabetização de adultos.  

 O projeto da Escola Cidadã pode ser considerado um dos primeiros projetos brasileiros 

de escola popular em paralelo com o Interprojeto. Enquanto o Interprojeto foi desenvolvido e 

implantado na administração de Freire no município de São Paulo, o projeto da escola Cidadã 

foi concebido no Instituto Paulo Freire e a partir daí implantado em diversas municipalidades 

tomando diferentes formas e nomes, sem contudo afastar-se dos seus fundamentos.  

 Neste capítulo, procuramos analisar algumas dessas experiências pedagógicas, 

mostrando como estas guardam em si, teorica e praticamente, os fundamentos de uma escola 

inclusiva. 217 

 A escola popular freiriana supõe uma escola que assegure a permanência da 

escolarização e que se comprometa com a qualidade educativa global : qualidade do ensino 

mas também da vida em comum, que permitem um desenvolvimento integral e não somente 

cognitivo.  

Esta educação humanista leva em consideração a totalidade do ser humano, ao invés 

de fragmentá-lo e de privilegiar certos aspectos de sua personalidade e potencialidades. Neste 

sentido, a escola popular procura ser flexível, adaptável à diversidade dos alunos, respeitosa 

da singularidade de cada um e de sua identidade cultural e promotora de sua auto-estima.  

Este direito à educação subentende o direito à cultura. A escola popular é concebida 

como um espaço de vida e produção culturais pois ela favorece não somente o acesso dos 

alunos ao patrimônio cultural, mas também sua produção. O reconhecimento e 

desenvolvimento da cultura popular estão ligados a uma escola tecida na sua comunidade.  

Mas a cidadania permanece uma palavra desprovida de sentido se os alunos não 

exercem seu direito à participação no processo educativo. Daí a noção de gestão democrática e 

de espaço de vida democrático no qual cada um está implicado.  

                                                 
217 As experiências citadas neste capítulo referem-se ao Interprojeto, em São Paulo ; Escola Cabana , em Belém 
do Pará ;  Escola  Candanga no Distrito Federal ; Escola Plural em Belo Horizonte ; Rede Municipal das escolas 
de Sorocaba ; Escola Cidadã em Porto Alegre. Cf. MARQUES, S.M. D’une école excluante à une école 
inclusive : La contribution de Paulo Freire à la transformation de la culture et des pratiques éducatives au Brésil, 
2002.  174 p. Dissertação (Mestrado em Educação). Université  Lumière-Lyon2, Lyon. 2002. Passim.  
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Os poderes públicos, que cooperam com a escola e a comunidade, são responsáveis 

das diretivas gerais que orientam o conjunto da rede educacional. Eles alocam recursos 

financeiros segundo as necessidades próprias a cada localidade. Eles procuram assegurar as 

condições profissionais, salariais e promocionais do corpo docente. Avaliam enfim, os 

resultados educativos segundo critérios de qualidade.  

A escola, por sua vez, define seu próprio projeto político pedagógico criando 

dispositivos, estruturas e estratégias que suscitem a participação solidária da comunidade na 

gestão escolar. Ela planifica a utilização dos recursos financeiros e preserva o patrimônio 

público, lutando contra todas as formas de discriminação e de seleção, notadamente nos 

procedimentos de avaliação, encarados mais como meios de identificação e de remediação das 

dificuldades de aprendizagem.  

A communidade é chamada a colaborar na realização da Carta Escolar, no « momento 

etnográfico » e na elaboração do projeto político pedagógico. Ela procura acompanhar a justa 

utilização dos recursos e participa à escolha dos responsáveis e outros atores escolares assim 

como na definição dos critérios de acesso e permanência à/na escola.  

É fácil perceber que a escola popular se define pela sua autonomia na concepção de 

um Projeto Político Pedagógico (PPP), em função do seu contexto local.  

  
6.1 Dialogicidade e Projeto Político Pedagógico  

 

Nas escola de inspiração freireanas, as relações inter-pessoais, mais precisamente a 

relação professor-aluno na classe, inscrevem-se num processo dialógico, o mesmo que guia a 

elaboração do projeto político pedagógico. Este processo representa, como mostra Padilha, 

« uma forma de resistência e uma alternativa aos processos autoritários, burocráticos, 

centralizados e hierárquicos que tomaram as estruturas os nossos sistemas escolares. ».218  A 

estruturação da escola e os processos de decisão implíscita requerem um funcionamento 

socializado e ascendente. Socializado pois responsabiliza não somente os docentes, mas toda a 

coletividade. Isto conduz à elaboração de decisões politicamente compreendidas pelas pessoas 

envolvidas, uma vez que construídas com elas.  

                                                 
218 INSTITUTO PAULO FREIRE.. Planejamento Dialógico. PADILHA, P.R Guia da Escola Cidadã,  n°7, São 
Paulo : Cortez, 2001, p. 25  
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Este processo é igualmente ascendente : as decisões partem do “baixo” em direção ao 

“topo” do sistema ou do mais específico ao mais geral : alunos, em seguida as  escolas, a rede 

municipal, a rede estadual, e enfim as instâncias federais.  

Daí a necessidade de dispositivos de comunicação suficientemente transparentes  

capazes de levar em conta a evolução das decisões tomadas em cada nível. A dialogicidade 

nas escolas populares não se restringe à participação de todos : ela supõe uma “consolidação” 

ascendente. A cada uma das etapas administrativas e pedagógicas, ela enfatiza a dimensão 

grupal, uma visão de totalidade, a análise crítica, a interação com a coletividade e a praxis. 

Cada um colabora a sua maneira à evolução das finalidades e das práticas escolares.  

Os Conselhos de escola, criados em 1983, tinham a responsabilidade de impulsionar a 

dialogicidade visando a democratização da gestão escolar. Entretanto, é somente a partir de 

1991, quando foram redefinidos pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, que 

estes conselhos começaram mais concretamente a integrar a vida das escolas populares. Trata-

se de uma instância representada por um igual número de representantes dos profissionais da 

educação e de representantes de alunos e pais. O Conselho assume responsabilidades junto à 

direção da escola e nas decisões tomadas exercendo assim funções consultativas, deliberativas 

e fiscais.  

Este mesmo processo dialógico induz a participação de pais, alunos, associações, 

organizações locais, ONG’s na programação e coordenação das atividades intra e extra-

escolares, notadamente na investigação etnográfica da escola. Em uma escola aberta, em 

proximidade da comunidade, guiada por uma ética de solidariedade, constrói-se pouco a 

pouco, uma sociedade mais igualitária e justa.   

Será preciso enfatizar a dificuldade da efetivação destas transformações radicais na 

vida de uma escola? Visando transpor as resistências e outros obstáculos iniciais deste 

processo,  Celso dos Santos Vasconcellos concebeu aquilo que ele chama de “marco 

referencial”. Esta ferramenta procéde de uma construção coletiva, dialógica e crítica e guia os 

primeiros passos da construção do projeto político pedagógico da escola.  

Este projeto faz parte de um processo contínuo, em sintonia com as transformações da 

escola em si e de suas interações com seu meio.  Ele rompe com a “cultura de diretrizes” pré-

estabelecidas e impostas a todos estimulando  responsabilidade de todos os atores educativos e 

sociais. É a concepção de uma escola ativa e criativa na sua “construção identitária” e na sua 

organização pedagógica. 219 

                                                 
219 GADOTTI, M. et coll., op.cit., p. 70 
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Sua própria denominação lembra a dimensão política da escola pela educação cidadã 

que ela promove. O político e o pedagógico se revelam assim indissociáveis.  

Este projeto é forjado por sete elementos essenciais: as finalidades da escola, sua 

estrutura organizacional, seu curriculo, o tempo escolar, a avaliação, as relações de trabalho e 

os processos de decisão. 220 

A escola estabelece primeiramente, quais são as finalidades, dentre aquelas 

estabelecidas pela legislação, às quais ela dará prioridade. Como atingir seus objetivos 

culturais? Ou mais precisamente, como ele preparará culturalmente seus alunos para inserí-los 

socialmente?  Convém definir de que forma atingir as finalidades políticas e sociais tendo por 

objetivo formar o cidadão e prepará-lo profissionalmente. Isto numa perspectiva humanista de 

promoção do indivíduo em todas as suas dimensões.  

Quanto à estrutura organizacional, a escola especifica, em seu projeto, seu estilo de 

gestão, seu organograma, a repartição das responsabilidades e as relações profissionais.  

A definição do currículo supõe uma análise coletiva dos referenciais dos saberes 

necessários a construção social dos conhecimentos.  Faz-se uma reflexão sobre sua 

transmissão, produção, apropriação dos saberes e sua organização. De maneira geral, as 

escolas populares adotam um currículo interdisciplinar e contextualizado.    

A reflexão sobre o tempo escolar advêm das proposições curriculares. A consideração 

do tempo de aprendizagem dos alunos, do calendário escolar, do tempo de formação 

continuada dos professores, ilustram a preocupação da escola em atingir suas finalidades. Daí 

a flexibilidade do tempo segundo os contextos e a implantação dos ciclos.  

Por natureza evolutivo, o projeto político pedagógico supõe modos de avaliação 

coerentes com suas finalidades, permitindo progressões a partir de referenciais e modificando-

se a si mesmo.  

Os processos de decisão na escola, estão ligados ao tipo de relação entre os atores. O 

projeto político pedagógico especifica uma postura face ao poder, à hierarquização e à 

comunicação na escola. Os processos de decisão e as relações de trabalho, orientados pela 

dialogicidade buscam ser primordialmente democráticos.  

É inegável, a importância da elaboração colegial deste projeto. Mas porque não adotar 

e seguir princípios preconizados por pessoas mais distantes da comunidade escolar? Freire 

opunha-se à transmissão de frases prontas aos analfabetos, por mais belo que fosse seu 

                                                 
220 SECRETARIA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE. « Projeto politico-pédagogico da escola : uma 
construção coletiva » in  VEIGA, I.P.A. Ciclo de conferências da Constituinte Escolar,  n°4, 2000, pp. 7-16 
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significado. Ele sabia que a aprendizagem passa pela apropriação crítica e consciente dos 

saberes. É neste sentido que se deve compreender a necessidade de cada escola, de tomar em 

mãos, com sua comunidade, seu próprio projeto, precavendo-se evidentemente de fechar-se 

demais na sua singularidade em detrimento do universal.  

Como ressalta Charles Gardou,  

 
a educação visa um duplo objeto : facilitar a inserção do indivíduo como ser social 

no seio da comunidade a qual pertence; favorecer a emergência de uma pessoa 

humana capaz de se situar face aos valores universais. Isto supõe igualmente, para o 

educador, uma dupla necessidade : abrir um campo de possibilidades sem contudo 

cortar ou arrancar as raízes ; apoiar-se num sistema de referências sem estagnar-se. 

O educador navega assim, entre dois extremos : um enraizamento absoluto e o 

desenraizamento total. 221 

  

Construído com a participação de todos, o projeto político pedagógico constitue a pedra 

fundamental da escola popular freireana assegurando uma escola aberta e democrática . 

 

6.2 Aprendizagem contextualizada e significativa 

 

A etnografia da escola, elemento central das escolas populares, permite um 

conhecimento aprofundado da paisagem sócio-cultural da comunidade na qual a escola está 

inserida. A Carta Escolar, que constitue uma primeira ferramenta, recolhe sob a forma de 

mapeamento, os dados de órdem educacional dos arredores da escola, do bairro e do 

município. Estes dados de órdem mais quantitativa, que mapeiam a oferta e a demanda 

educacional no espaço geográfico estudado, se conjuam às investigações qualitativas para 

compor o trabalho etnográfico.  

O Guia da Escola Cidadã, realizado pelo Instituto Paulo Freire, dá algumas sujestões 

para esta fase etnográfica, modeláveis de acordo com as particularidades de cada escola.  

Esta prática, desconhecida da maioria das escolas brasileiras tradicionais, exige 

primeiramente um encontro com a maioria dos atores escolares afim de que cada um analise e 

compreenda seu sentido e alcance. Neste sentido, a comunidade é informada sobre o 

significado da etnografia e convidada a engajar-se. A partir daí, forma-se equipes de trabalho 

                                                 
221 GARDOU, Ch. Curso “Anthropologie culturelle et éducation interculturelle”. Université Lumière-Lyon 2, 
fev. 2001. Lyon. p. 9  
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abertas a todos os voluntários provenientes da escola e da comunidade. Estas equipes são 

organizadas em função das etapas e dos dados a colher : dados geográficos, históricos, sociais, 

políticos e econômicos, apresentados sob as forma de documentos escritos, fotográficos ou 

filmados.  Eles são, em seguida, tratados, se possível informatizados e interpretados e 

analisados pelos atores educacionais e sociais. Apresentamos a seguir alguns exemplos tirados 

da Escola Cidadã 222 :  

Figura 6 – Exemplos para a etnografia da escola 

 

 
 

                                                 
222 INSTITUTO PAULO FREIRE. Guia preliminar para o levantamento de dados sobre a estrutura fisica e a 
organisação sócio-cultural da escola., Cadernos da Escola Cidadã : Etnografia da escola. São Paulo : IPF, 1998.  
pp. 6-9 
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Complementariamente, os questionários permitem uma compreensão mais fina dos 

alunos e da comunidade : informações sobre a qualidade de vida, ocupação profissional, 

recursos familiares, atividades esportivas e culturais, lazer, problemas encontrados na 

comunidade (violência, desemprego, saúde...)  

Vejamos um questionário voltado às relações-escola-família-comunidade, utilizado 

por uma escola de Sorocaba 223 : 

 

Figura 7 – Exemplo de questionário para etnografia da escola 

___________________________________________________________________________ 
    Destinatário : Pais da escola « Prof. Maria Ignez F. Deluno » do município de Sorocaba  

 

Tendo por objetivo, um trabalho de qualidade para nossos alunos e comunidade, contamos com sua 

participação lendo e completando este questionário. Sua participação é de grande interesse e importância para 

nosso trabalho pedagógico, pois juntos decidiremos os temas a trabalhar com nossos alunos, seus filhos.  

 

Aluno :___________________________________ Série/Ciclo :______________________________ 

Professor :_________________________________________________________________________ 

 

                                                 
223 Questionário utilizado pela escola de ensino fundamental  « Prof. Maria Ignez F. Deluno » em Sorocaba. Cf. 
MARQUES, S.M. D’une école excluante à une école inclusive : La contribution de Paulo Freire à la 
transformation de la culture et des pratiques éducatives au Brésil, 2002.  174 p. Dissertação (Mestrado em 
Educação). Université  Lumière-Lyon2, Lyon. 2002. Passim.  
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 Em qual bairro vocês moram ? 

( ) Mineirão   ( ) Jardim São Conrado ( ) Jardim Santa Monica 

( ) Jardim são Lourenço  ( ) Jardim Hungarês ( ) Jardim Brasilândia 

() Outro : _________________________________________________________________ 

 

 Como seu filho vem para a escola ? 

( ) a pé  ( ) ônibus escolar ( ) ônibus comum  ( ) carro   ( ) outro 

 

 A família possui meio de transporte?     ( ) sim   ( ) não 

( ) carro  ( ) moto      ( ) outro__________________________________ 

 

 O aluno tem irmãos nesta escola?    ( ) sim  ( )não  Quantos ?   ____________________ 

 Quantas pessoas moram junto com seu filho ? ___________________________________ 

 Quantas pessoas estão sem trabalho, em casa neste momento? ______________________ 

 Qual é a renda familiar ?   Pai_____ Mãe______ Outros___________________________ 

 Profissão do pai __________________________________________________________ 

 Profissão da mãe__________________________________________________________ 

 Qual é a religião da família ? ________________________________________________ 

 A casa (ou apartamento) onde vocês moram, é   ( ) própria   ( ) alugada     ( )  emprestada 

 A casa possue quantos cômodos ? ____________________________________________ 

 A casa dispõe de :      ( ) água encanada    ( ) luz   ( ) rede de esgotos 

 A família possui :  

( ) televisão  ( ) geladeira  ( ) aparelho de som          ( ) vídeo  

( ) ferro de passar    ( ) telefone  ( ) computador   ( ) antena parabólica 

( ) micro-ondas           ( ) assinatura de jornal   ( ) assinatura de revista 

 A casa é construída em    ( ) tijolo       ( ) madeira 

 Escolaridade do pai      ( ) analfabeto    ( ) primário 

      ( ) 5a. à 8a. séries  ( ) médio completo    ( ) médio incompleto  ( ) superior 

 Escolaridade da mãe   ( ) analfabeto    ( ) primário 

      ( ) 5a. à 8a. séries  ( ) médio completo ( ) médio incompleto ( ) superior 

 Qual o programa de televisão preferido do seu filho ?__________________________ 

 Qual o programa de televisão preferido dos adultos ? __________________________ 

 Quais atividades de lazer vocês costumam praticar : 

      ( ) assistir televisão     ( ) escutar música ( ) ler  ( ) passear no shopping 

      ( ) jogar futebol           ( ) ir à igreja            ( ) visitar a família     ( ) sair para dançar 

      ( ) ir ao zoológico   ( ) ir ao clube. Qual ? _____________________________ 

 A família possui plano de saúde ?  Qual ? ____________________________________ 

 Quais são os problemas encontrados no seu bairro : 

     ( ) fumo  ( ) drogas  ( ) alcolismo  ( ) outros  quais ?  ____ 

 Qual é o melhor horário para vocês participarem das reuniões da escola ?___________________ 
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 Você colabora mensalmente com nossa caixa-escolar?   

  ( ) sim  ( ) não   por que?_______________________________________________ 

 Você sabia que com o dinheiro da caixa-escolar são compradas muitas coisas que não são garantidas pela 

prefeitura, bem como pequenos concertos, manutenção da máquina de lavar-roupa, do aparelhio de som, 

etc…    ( ) sim   ( ) não 

 Você está satisfeito com os serviços que seu filho recebe nesta escola ?    

 ( ) sim   ( )não 

a. Para você quais os pontos positivos desta escola ? 

________________________________________________________________________ 

b.  Quais os pontos negativos desta escola ? 

________________________________________________________________________ 

 Quais os assuntos que deveriam ser abordados nas reuniõescom os pais? 

________________________________________________________________________ 

 

 Você gostaria de participar voluntariamente das atividades de manutenção da escola? 

  ( ) sim   ( ) não 

 

 O que você espera para o futuro do seu filho ? 

_____________________________________________________________________ 

 Você tem críticas ou sugestões para melhorar o funcionamento de nossa escola ? 
__________________________________________________________________________ 

 

A investigação etnográfica na base do projeto-político pedagógico, é seguido pelo 

“marco referencial” da escola. Este baseia-se na idéia de que as « utopias tem um papel  

fundamental na germinação dos projetos. Uma eventual renúncia a estas utopias pode 

significar, simbolicamente, a perda da vontade de transformar a realidade e de construir a 

história »224. Desta forma, o marco referencial é construído a partir de um questionário 

respondido individual ou em grupo. Suas questões visamconhecer as causas próximas ou 

distantes dos problemas das pessoas interrogadas e apreender suas visões de mundo, seus 

valores, seus engajamentos na escola, de maneira a ‘desenhar sua cara’ e sua identidade 

enquantop escola. 

A construção deste marco referencial passa por três etapas 225 : 

 

                                                 
224 MACHADO, N..J. Citado em PADILHA, P.R., op.cit., p. 77 
225 PADILHA, P.R. Ibid., pp. 77- 90 
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• A primeira visa conhecer como os entrevistados compreendem o mundo: como eles 

vêm e sentem o mundo atual? Quais são seus principais problemas e necessidades? 

Quais as prováveis causas da atual situação social, política e econômica? Quais os 

efeitos atuais da globalização  sobre a qualidade de vida no mundo?... Trata-se acima 

de tudo, de abrir o debate a partir de um sistema de respostas, ressaltando as 

convergências e divergências.  

• O segundo momento é o das utopias : que tipo de homens e de sociedade queremos 

construir? Qual o papel da escola nesse processo?  Que tipo de relações devem 

estabelecer-se entre professores e alunos, entre escola e comunidade? Qual o papel do 

Estado na educação?... 

• Na terceira etapa, as questões são voltadas diretamente à dimensão pedagógica, 

comunitária, administrativa e financeira : como desejamos os objetivos, o conteúdo, a 

metodologia e a avaliação escolares? Como concebemos a questão da disciplina e da 

relação entre professores e alunos?  Que tipo de ligação queremos entre a escola e a 

comunidade ? Como vislumbramos a organização administrativa da escola, suas 

formas de comunicação e as normas escolares? Como vemos a autonomia financeira 

da escola, a utilização de seus recursos, sua gestão financeira ? 

 

Estas questões, que podem parecer ‘ingênuas’, são dirigidas a uma população 

frequentemente privada de participação social e de cidadania ativa. Elas esboçam uma 

mudança cultural deixando entrever uma escola permeável e participativa.  

Como fica então a concepção de currículo?  É o objeto das páginas que se seguem.   

 

6.3  O currículo 

 

Na perspectiva freireana, concebe-se o currículo como pivô da ação transformadora da 

escola, englobando todas as ações e relações internas ou externas : é uma construção sempre 

inacabada, ligada ao coletivo da escola de forma socializada, ascendente e democrática. Esta 

concepção curricular intégra ao mesmo tempo a construção de saberes e a conscientização, 

levando em conta a cultura dita universal, a cultura do aluno e a da comunidade ou cultura 

popular.    

De maneira geral, a concepção curricular de Freire está contida na sua crítica à 

educação “bancária” ou tradicional. Conhecer, para ele, supõe a inter-comunicação e a inter-
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subjetividade. A experiência dos estudantes constituindo a fonte primeira da construção do 

currículo. Duas noções fortes encontram-se no seio desta concepção curricular : a 

compreensão fenomenológica e a teoria pós-colonialista.  

A fenomenologia, representada por Edmund Husserl, Heidegger e Merleau-Ponty, 

muito presentes no pensamento freireano, traduz-se no currículo ela valorização das 

significações elaboradas subjetivamente e intersubjetivamente pelos sujeitos. O  “significado”, 

para a fenomenologia, não pode ser determinado pelo seu valor objetivo num encademento de 

oposições estruturais como na semiologia. Ele é sempre pessoal e subjetivo.  Os verdadeiros 

significados de nossas experiências são encontrados não somente por meio da linguagem, mas 

daquilo que lhe escapa. A perspectiva fenomenológica do currículo opera uma ruptura radical 

com a epistemologia tradicional que defende a organização e a estruturação do currículo em 

torno das disciplinas. Na ótica fenomenológica, esta focalização disciplinar é secundária com 

relação às experiências diretas : o currículo não é constituído nem de fatos, nem de conceitos 

teóricos e abstratos. Ele constitue um “espaço” onde os professores e alunos têm a 

oportunidade de examinar, com um novo olhar, os significados da vida quotidiana aos quais 

habituaram-se a ver como dados naturais. É o caráter situacional, singular, único e concreto da 

experiência vivida que interessa à análise fenomenológica. 226 

A teoria pós-colonialista analisa as relações estabelecidas a partir dos efeitos da 

colonização européia do seculo XV até os anos 1960. Interessando-se pelas heranças desta 

situação, ela estuda as relações de poder, de dominação tanto cultural quanto econômica das 

diversas nações envolvidas. Os representantes desta teoria, nos anos 1950 e 1960, a saber : 

Frants Fanon, Aimé Césaire e Albert Memmi, assim como Edward Said, em 1990, com seu 

livro Orientalismo : o oriente como invenção do ocidente,  influenciam grandemente o 

pensamento de Freire. Esta corrente de pensamento prolonga as teorias críticas que trabalham 

pelo reconhecimento dos direitos das minorias sociais cuja identidade sócio-cultural é 

marginalizada pelas identidade.227 

Estas duas correntes, ao centro da concepção curricular das escolas populares, 

valorizam o aluno, a cultura popular, a identidade das escolas e da comunidade. Tal como 

aparece nos Cadernos da Escola Cidadã, este enfoque curricular libertador inscreve-se numa 

tensão entre a consideração dos parâmetros sócio-culturais específicos a um meio cultural ou a 

uma classe social e à busca de saberes universais inerente a todo contexto. Dito de outra 

                                                 
226 SILVA, T.T. Documentos de identidade : Uma introdução as teorias do curriculo, Belo Horizonte : 
Autêntica,  2001. pp.37-64 
227 Ibid., pp. 125-130 
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forma, a educação libertadora procéde desta confrontação entre o respeito das identidades 

sócio-culturais e reconhecimento da ciência como herança de um processo civilizador 

universal. 228 

Nesta perspectiva, os parâmetros curriculares oficiais (PCN), evocados na primeira 

parte da nossa pesquisa, não podem representar mais que um simples referencial para a 

concepção curricular das escolas populares. Com efeito, estas se caracterizam pela 

transversalidade dos temas provenientes da investigação etnográfica e das práticas inter e 

trans-disciplinares. Esta última refere-se a esquemas cognitivos que atravessam as disciplinas 

enquanto que a interdisciplinaridade subentende o encontro das diferentes disciplinas que 

compartilham e cooperam.229  Procura-se aqui ir além das fronteiras disciplinares para 

construir um saber global.  

Apresentamos aquí alguns esquemas ilustrativos da concepção curricular da Escola 

Plural em Belo Horizonte: 230 

 
Figura 8 – Concepção curricular da Escola Plural 

 
   
         Temas transversais                Disciplinas  

         curriculares 
         Relações com Diversidade Sexualidade    Consumo  
           o meio  cultural 
            

 
Português 
Matemática 
História 
Ciências 
Arte 
Ed. Física 
 

 
 

A educação para a cidadania constitue o tema nuclear transversal que irradia sobre 

todas as disciplinas e impregna os demais temas. É esta inserção de temas transversais 
                                                 
228 INSTITUTO PAULO FREIRE. A Reestruturação Curricular na perspectiva da Escola Cidadã. Cadernos da 
Escola Cidadã, n° 6 , São Paulo : IPF, 1998. p. 20.  
229 MORIN, E. Citado em PADILHA, P.R. Ciclos e avaliação dialogica continuada . Cadernos da Escola 
Cidadã, n. 7,  São Paulo : IPF, 2000, p. 13  
230 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELO HORIZONTE. Escola Plural - Proposta Politico 
Pedagógica, 1994. Cf. MARQUES, S.M. D’une école excluante à une école inclusive : La contribution de 
Paulo Freire à la transformation de la culture et des pratiques éducatives au Brésil, 2002.  174 p. Dissertação 
(Mestrado em Educação). Université  Lumière-Lyon2, Lyon. 2002. Passim.  
 

Educação para a cidadania
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nos conteúdos curriculares que torna possível as ligações entre as disciplinas e a 

realidade dos alunos, como mostra o esquema abaixo : 

 

Figura 9 – Temas transversais 

 

 

 

 

       Temas transversais 

 

 

 

 

Os temas transversais são objeto de diversos enfoques segundo cada escola. Assim, a 

Escola Plural trabalha com o método de projetos de Willian Kilpatrick, outras apóiam-se mais 

diretamente nos temas geradores de Freire, como a escola cabana, ou no método dos 

complexos de Pier Blonsky e Nadja Krupskaia. 231 Seja como for, a interdisciplinaridade está 

sempre presente assim como a vivência do aluno.  

Podemos exemplificar com um exemplo de prática interdisciplinar praticado pela 

Escola Plural : “A publicidade dos brinquedos”, que inscreve-se no tema transversal 

“Consumo” e visa conscientizar os alunos de 9 anos de idade sobre o papel das publicidades e 

seus mecanismos numa sociedade de consumo. Seguem-se diversas atividades, tais como 

entrevistas realizadas pelas crianças, para conhecer o impacto das publicidades sobre seus 

colegas e pais. Durante todo o processo, são suscitadas situações de diálogo, de confrontação 

de opiniões e novos valores.   

Tomemos um outro exemplo de elaboração curricular fornecido por uma escola de 

Sorocaba. Partindo do projeto-político-pedagógico, ele articula-se com a etnografia da escola, 

da qual emergem os complexos temáticos. Os grandes temas subdividem-se em sub-temas 

permitindo aos professores de impulsionar atividades significativas susceptíveis de 

desenvolver competências e habilidades de acordo com as diferentes disciplinas :   
                                                 
231 William KILPATRICK (1871-1965), filósofo americano difusor das teorias de Jonh DEWEY, líder do 
Movimento de Educação Progressiva e célebre por sua teoria dos projetos no centro das atividades educativas. 
Foundations of Method (1925), Source Book in the Philosophy of Education (1923). Pier BLONSKY (1884-1941) 
e Nadja KRUPSKAIA (1869-1939), pedagogos soviéticos para os quais a aprendizagem deve organizar-se em 
torno de três “complexos” de fenômenos : a natureza, o trabalho produtivo, as relações sociais.   
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Figura 10 - Elaboração curricular 232 
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232  Figura gentilmente cedido pela escola « Prof. Maria Ignez F. Deluno » de Sorocaba. Cf. MARQUES, S.M. 
D’une école excluante à une école inclusive : La contribution de Paulo Freire à la transformation de la culture et 
des pratiques éducatives au Brésil, 2002. 174 p. Dissertação (Mestrado em Educação). Université  Lumière-
Lyon2, Lyon. 2002. Passim.  
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Atividades consideradas tradicionalmente extra-curriculares e outras relacionadas à 

comunidade integram-se ao currículo : exposições científicas, atividades artísticas, agrícolas, 

turísticas; enfim, experiências de “socialização” dos saberes escolares.  

Examinemos agora o funcionamento dos temas geradores tal como são concebidos no 

Interprojeto e nas escolas da rede municipal de Chapecó.  

O tema gerador consiste em um caminho para atingir o saber, compreender e intervir 

criticamente numa determinada realidade. Ele pressupõe uma metodologia que acredita no 

crescimento do indivíduo por meio do trabalho coletivo, da discussão, da problematização, da 

interrogação, do conflito e da participação na apropriação, construção e reconstrução do saber. 

É nele que se encontram interdisciplinarmente todas as áreas do conhecimento.233 

Para se encontrar o tema gerador, é feito, primeiramente, um “estudo da realidade” 

(ER) para encontrar as “situações significativas”, ou seja, circunstâncias sócio-culturais-

políticas da vida diária dos alunos que constituem e compõe seu quotidiano. Os professores 

coletam dados para o ER de uma comunidade escolar por meio de vários métodos como 

observação, entrevistas, conversas informais, etc. De acordo com Demétrio Delizoicov, os 

temas geradores indicarão o conteúdo acadêmico pertinente, originando uma nova abordagem 

da seleção da cultura, não mais ditada pela tradição ou pelo descaso mas com base numa 

realidade concreta vivida pelos estudantes.  

O ER é um momento em que se procura envolver educadores e alunos num processo 

de leitura crítica do seu mundo. Aqui procura-se estudar e aproximar as situações concretas do 

conhecimento que pode explicar essas situações e ajudar a transformá-las : 

 
Esta luta constante para ultrapassar as contradições entre as diversas áreas do 

conhecimento permite uma macro visão dos homens e mulheres no mundo e, em 

última análise, aponta para uma compreensão ontológica interdisciplinar do estar e 

atuar no mundo por parte dos homens e mulheres.  234 
 

 É importante notar que não se trata de uma simples metodologia de construção 

interdisciplinar de currículo onde minimizam-se as fronteiras rígidas entre as disciplinas. Se 

isto acontece, é mais como consequência da busca por uma perspectiva crítica na forma como 
                                                 
233  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Cadernos de Formação. Uma (Re)Visão da Educação do 
Educador, 1991. p.9. in TORRES, C. A.; O’CADIZ, M.P.; WONG P.L. Educação e Democracia : Paulo Freire, 
movimentos sociais e reforma educativa. Lisboa : Edições Universitárias Lusófonas 2002. p. 107 
234 DELIZOICOV, D. ; ZANETIC, J. “A proposta da interdisciplinaridade e seu impacto no ensino municipal de 
1° grau”, in TORRES, C. A.; O’CADIZ, M.P.; WONG P.L. Ibid., pp.108-110 
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se produz o conhecimento na sociedade. Um processo que se traduz na produção de novos 

conhecimentos mas também na possibilidade de transformação social.  

Para o ER é feito com frequência uma distinção entre as falas (ou discursos) recolhidos 

na comunidade :  

 

• afirmações que reflitam uma opinião ou defendam um ponto de vista ;  

• opiniões que revelem uma visão do mundo estática ou mais dinâmica;  

• afirmações que revelem níveis diferentes de consciência do nosso lugar no mundo; 

• discurso de natureza simbólica, com metáforas e comparações.235  

 

 A partir desta análise, os professores chegam coletivamente a um tema gerador que 

deve refletir um problema ou um conflito fundamental para a comunidade escolar e que possa 

catalisar toda a escola na formação de um currículo interdisciplinar. O tema gerador pode 

pertencer a toda escola ou ser mais específico a um ciclo ou a uma turma, dependendo de cada 

situação escolar.  

Em seguida passa-se à “Organização do Conhecimento” (OC). Aqui os professores 

organizam o conteúdo e os métodos das suas diversas disciplinas em torno do tema gerador . 

Eles utilizam os dados e informações do ER para daí retirarem questões geradoras para cada 

uma das suas áreas disciplinares. A partir dessas questões são determinados os conceitos e 

conteúdos específicos a ensinar em cada ano de aprendizagem. É neste momento que se 

conecta o saber científico e as situações concretas da vida dos estudantes.  

Para melhor compreensão, apresentamos abaixo um esquema exemplificando a 

emergência e organização dos temas geradores . 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
235 SECRETARIA MUNICIPAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.  « Estudo da Realidade », Cadernos de 
Formação, n°2, pp.38-39. In TORRES, C. A.; O’CADIZ, M.P.; WONG P.L. op.cit. p.134 
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Figura 11 - Curriculo interdisciplinar baseado num tema gerador :236 
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236 TORRES, C.A. op.cit, p. 143  
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A terceira fase consiste na Avaliação do Conhecimento (AC). Aqui os professores 

decidem a forma de avaliar a aquisição por parte dos alunos dos conceitos ensinados. 

Atribuem-se projetos individuais ou em grupo que permitam que os alunos apliquem os 

conhecimentos adquiridos ou construídos. O importante nesta fase é estabelecer relações com 

as questões geradoras iniciais, visando verificar os avanços feitos pelos alunos em termos de 

capacidade crítica e de compreensão da relação entre o tema gerador, os elementos sócio-

econômicos identificados e o conteúdo curricular apresentado. O objetivo é ultrapassar a 

dicotomia entre processo e produto, ação e reflexão, buscando uma cidadania crítica e 

participante. 237 

Falaremos das avaliações mais adiante, entretanto é importante notar que a partir da 

avaliação, retoma-se novamente a fase do ER para um novo período. Entretanto as falas, os 

discursos dos alunos são observados e anotados pelos professores durante todo o ano letivo 

para que estes conheçam cada vez mais a realidade vivida pelos estudantes e para que se faça 

alguma modificação nos temas geradores iniciais caso haja necessidade. Não há uma regra 

para a durabilidade de um tema gerador ou de cada fase do processo. Na verdade esse 

esquema dividido em três fases constituem uma ferramenta didática para toda a escola na sua 

organização enquanto escola popular. É evidente que este esquema é dinâmico e amolda-se a 

realidade de cada escola. 

Resumindo os principais elementos existentes em cada momento, temos : 

 

• ER : Problematização, discussão de histórias de alunos, educadores e 

comunidade, visitas de estudo, entrevistas, questionários, situações 

significativas, escolha do tema. 

• OC : Seleção de áreas de conteúdo, realidade e conhecimento sistematizados, 

abordagens e atitudes do educador, requisitos cognitivos e afetivos, noções, 

conceitos, teorias... 

• AC : Exercícios, atividades e projetos, onde os alunos aplicam o conhecimento 

e são avaliados 

 

A organização dos tempos escolares é coerente com esta flexibilidade curricular. A 

progressão por ciclos, menos fragmentante, é adotada na quase totalidade das escolas 

                                                 
237 TORRES, C. op.cit. p.148 
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populares. Este novo currículo demanda, ao mesmo tempo uma nova concepção da progressão 

escolar do aluno e novas práticas de avaliação.  

A ação de Freire na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo marca o começo 

dos ciclos no ensino fundamental, questionando a rigidez da organização por séries assim 

como as notas e médias usuais. Ela rompe igualmente com um sistema de avaliação e 

classificação, adaptando a escola aos rítmos e experiências dos alunos 

A organização por ciclos luta, de alguma forma, contra a compartimentalização dos 

saberes, favorecendo a interação entre alunos de diferentes idades nas atividades em grupo. 

Esta interação torna-se  fonte de aprendizagem compreendida como um processo histórico e 

social e não como um processo linear, cumulativo e solitário. Ele remete a uma dialética entre 

ruptura e continuidade, à uma elaboração sempre contínua de antigos e novos saberes. A 

organização por ciclos nas escolas populares apóia-se grandemente nos trabalhos que Jean 

Piaget, Henry Wallon e Lev. S. Vygotsky dedicaram aos fundamentos psicológicos do 

desenvolvimento de da aprendizagem.238  

Com efeito, para Piaget, a capacidade de atribuir sentido à realidade varia em função 

das estruturas cognitivas de cada criança. Quando ocorre o contato com um  objeto 

desconhecido, a criança procura assimilar a novidade com seus esquemas intelectuais já 

existentes, verificando se estes são ou não adequados. Em caso negativo, ela os modifica de 

maneira a acomodá-los para assimilar o novo objeto. Complementarmente, Vygotsky assinala 

a importância das relações do indivíduo com seu meio e as formas culturais do 

comportamento onde as relações do indivíduo com o mundo passam pelos códigos simbólicos 

da linguagem. Enfim, Wallon interessa-se, ele também, pelos processos psicológicos que 

permitem ao indivíduo, construir-se como sujeito social.  Aos seus olhos, o desenvolvimento, 

influenciado pela maturação biológica mas também pelo meio social não é contínuo, mas 

permeado de “crises” que levam cada vez, a uma reorganização das estruturas psicológicas. 

Marcada por estas influências e pelas finalidades caras a Paulo Freire, a organização 

em ciclos, colocada em prática desde 1995  pela escola Cidadã, caracteriza-se da seguinte 

maneira :  

 

                                                 
238 PADILHA, P.R. op.cit., pp. 22-23 
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• Os alunos são agrupados segundo as fases do desenvolvimento (infância, pré-

adolescência e adolescência) levando-se em conta a maneira como estas fases se 

traduzem em situação escolar.  

• O primeiro ciclo agrupa alunos de 6 a 8 anos de idade, o segundo compreende os de 9 

a 11 anos e o terceiro, os alunos de 12 a 14 anos. Trata-se de uma espécie de 

referencial flexível, susceptível a arranjos.   

• Os alunos em situação de forte distorção idade/classe são acolhidos em grupos de 

aceleração ou progressão constituídos dentro de cada ciclo.  

 

Cada ciclo organiza-se em torno de um “complexo temático” que orienta as atividades 

propostas. Parte-se da pesquisa dos centros de interesse dos alunos, em seguida define-se os 

complexos, formula-se os princípios para cada disciplina, elabora-se um plano de trabalho e 

adota-se coletivamente as estratégias pedagógicas.  

Os grupos de aceleração ou progressão procuram inverter a lógica da exclusão escolar. 

Estas classes temporárias que se esforçam para inserir o aluno no ciclo correspondente a sua 

idade, propõe “Planos didáticos de apoio”, afim de facilitar sua integração e assegurar sua 

permanência.  

A Escola plural, por exemplo, implantou progressivamente os ciclos a partir de 1995. 

Ela apresenta esta nova organização dentro do seu projeto político pedagógico como 

mostramos abaixo :   

  

• O tempo escolar é concebido de maneira flexível e são os alunos e não os conteúdos 

escolares, que constituem o eixo vertebral da progressão nas aprendizagens ; 

• O tempo escolar, mais flexível, respeita as necessidades e múltiplas dimensões dos 

alunos e seus rítmos de desenvolvimento ; 

• Em cada ciclo, os alunos são agrupados de maneira a favorecer as trocas, a 

socialização e reforçar a identidade e a auto-estima ;   

• O aluno segue seus colegas de mesma idade, sem rupturas ou reprovações, exceto em 

caso de evidente necessidade no final do ciclo e após uma decisão coletiva.  

 

Sob nomes diversos, as classes de aceleração parecem coerentes com a perspectiva de 

uma escola inclusiva. Assim, a partir de 1995, a Escola Candanga forma grupos de trabalho 

para estudar a questão das reprovações e distorsões classe/idade. Numa estatística feita no 
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Distrito Federal, constatou-se que no ano escolar de 1995,  24.000 alunos entre 9 e 15 anos 

não haviam sido escolarizados ou ficavam três anos retidos no primeiro ciclo. O programa de 

“re-integração” ou aceleração da Escola Candanga acrescenta uma hora diária a mais de 

tempo escolar visando minimizar o problema. Os professores dedicam-se então a grupos pré-

formados segundo as necessidades, recorrendo a diferentes estratégias e suportes pedagógicos.  

Em soma, estas classes de aceleração ou re-integração procuram revalorizar os alunos 

e lhes ajudar na construção de suas identidades. Daí, paralelamente, a necessidade de novos 

modos de avaliação, coerentes com esta concepção educativa.  

Na educação tradicional, a avaliação tem carácter de medida, de  classificação e de 

julgamento a partir de valores pré-estabelecidos pela instituição e professores. E sabido o 

quanto Freire criticava a educação « bancária » que impõe conteúdos desprovidos de 

significação e práticas de avaliação repousando exclusivamente no julgamento dos 

professores. A avaliação dialógica, tal como preconisada pela Escola Cidadã, torna-se um dos 

momentos da aprendizagem tanto para alunos como para professores.   

Freire dizia justamente : « Simplesmente não posso pensar pelos outros, nem para os 

outros, nem sem os outros ».239 A avaliação consiste num processo que solicita o espírito 

crítico dos alunos.  

Nesta perspectiva, a avaliação dialógica passa por cino etapas : a identificação daquilo 

que seerá avaliado ; a negociação e a construção de referenciais ; a elaboração dos 

instrumentos de medida e de avaliação ; a análise dos resultados seguida das decisões relativas 

a continuação do processo de aprendizagem. 240 

Por não se conhecer com precisamente o objetivo a alcançar, ignora-se o que avaliar. 

Daí a importância, nesta primeira etapa, da determinação coletiva dos objetos específicos. A 

segunda etapa é aquela da construção de referenciais. Se a tradicional escala brasileira avalia 

de 0 a 10, ela não deve esquecer de combinar sempre os aspectos qualitativos e quantitativos. 

Os instrumentos, elaborados nesta terceira etapa, são diversificados visando levar em conta as 

diferenças cognitivas entre os alunos. A quarta etapa. A quarta etapa é aquela dos 

procedimentos de medida e avaliação. Trata-se da aplicação de provas e outros tipos de testes 

e sua correção pelos professores. A última etapa, referente à análise dos resultados, implica os 

alunos: o que prevalece efetivamente não é a constatação dos resultados, mas a reflexão sobre 

                                                 
239 FREIRE, P. 1970. op.cit. p. 101  
240 ROMAO, J.E. Guia da Escola Cidadã. Avaliação Dialogica , São Paulo : Cortez, 1998.  pp. 101-116 
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o processo de aprendizagem e sobre o que convém colocar em prática. A Escola Cidadã 

propõe uma avaliação pluridimensional :  

 

• Formativa : informa o aluno sobre sua aprendizagem e os objetivos visados. É acima 

de tudo reguladora e apóia-se no “relatório do aluno” para dar o retorno aos pais.  

• Global : fornece elementos de análise de um período mais amplo, intervindo como 

diagnóstico no final de cada ano ou ciclo.  

• Especializada : destinada aos alunos que necessitam uma análise mais aprofundada de 

sua progressão. Realisada a qualquer momento do ano ou na passagem de um ciclo a 

outro, ela mobiliza os profissionais associados ao acompanhamento do aluno 

(psicólogos, assistentes sociais, médicos...). 

 

No seu projeto político pedagógico, a Escola Plural levanta o problema da avaliação 

partindo de algumas questões inevitáveis : O que avaliar? Por quê avaliar? Quem avaliar? 

Quando avaliar? Como e com quem avaliar?  Ela deseja romper com a idéia segundo a qual 

somente o aluno e sua performance cognitiva devem ser avaliados.    

Ora, a avaliação abranje um espectro muito mais amplo : o processo 

ensino/aprendizagem ; a atuação dos professores ; o projeto curricular da escola ; a 

organização do trabalho escolar e sua função socializadora e cultural ; a formação das 

identidades, dos valores, a ética... Ou seja, o conjunto do projeto-político pedagógico.  

Todos os atores são convidados a participar da avaliação de acordo com sua posição e 

segundo o objeto avaliado. Assim, a avaliação do processo ensino/ aprendizagem mobiliza o 

professor da classe, os professores do ciclo correspondente, os alunos e seus pais. A avaliação 

do projeto pedagógico supõe a participação de todos de todos os professores, coordenadores e 

membros da Secretaria da Educação, sob a coordenação do Conselho de Escola. 

Esta avaliação contínua e não mais circunstancial, privilegia a avaliação formativa e 

seus três momentos : avaliação inicial, contínual e final. A primeira permite o agrupamento 

dos alunos em ciclos e grupos de acordo com suas idades, experiência escolar anterior e 

contexto. O objetivo sendo não a homogeinidade do grupo, mas de criar um espaço de 

interações. A avaliação contínua identifica as dificuldades no curso da aprendizagem e 

permite de se programar atividades diversificadas em função das necessidades dos alunos. A 

avaliação final fornece um diagnóstico global, preparando assim o próximo ciclo.  
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A Escola Plural concebeu diversos suportes para a avaliação do processo de 

ensino/aprendizagem :  

 

• A observação, pelo professor, das atividades, textos e provas dos alunos : incoerências, 

facilidades e dificuldades face aos conceitos e procedimentos; atitudes do aluno face às 

explicações, às experiências e outras situações ;  

• Entrevistas e conversações informais : individualmente ou em pequenos grupos, os 

alunos exprimem sobre seu processo de aprendizagem; 

• Auto-avaliação dos alunos : uma ferramenta que permite associar os alunos à reflexão 

sobre sua aprendizagem, seu desenvolvimento, seus resultados, seus pontos positivos e 

seus obstáculos.   

 

Desejosa de transformar as práticas tradicionais, cada escola popular esforça-se para 

renovar suas prátivas e suportes de avaliação : é o caso da Escola Cabana onde os alunos 

concebem e desenham seus boletins de notas.  

É evidente que na ótica freireana, a avaliação não pode ser pensada como uma sanção, 

como um ato de desvalorização ou dominação.  

No seu conjunto, a escola popular freireana é uma escola balisada pelas relações 

democráticas e participativas. Em cada um dos seus momentos ou atividades : projeto-político 

pedagógico, currículo, temas geradores, relações aluno-professor e escola-comunidade, 

avaliação, etc., ela busca ser uma escola flexível, valorizante das experiências dos alunos e 

professores e promotora de sujeitos críticos e criativos. Ela nos parece consistir de fato um 

referencial teórico e prático para uma escola inclusiva.  

Entretanto o que podemos observar, face a questão da inclusão de crianças com NE,  

decorrentes de uma deficiência, nas escolas populares ? As vias traçadas por Paulo Freire, que 

nós qualificamos como inclusivas, resistem a prova da realidade? A escola popular consegue 

remediar as derivas segregadoras da escola? A inclusão de crianças com NE é facilitada a 

partir das orientações freireanas?  

É esta questão que guia a próxima parte dedicada a experiência concreta da cidade de 

Chapecó no Estado de Santa Catarina.   
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PARTE 3 : As vias traçadas por Paulo Freire, que nós qualificamos de 

inclusivas, resistem à prova da realidade?  
 

 

 

 

 
Se não nos submetermos a esta realidade genitora de 

diferenças, entre as quais as pessoas com deficiências, 

imporemos a lei dos ‘conformes’, e por que não de alguns 

‘mais conformes’ entre os ‘conformes’, e por que não, 

finalmente, a lei de um só? Afinal de contas, o nazismo 

continha um eugenismo na sua base. É uma  terrível 

lógica. Por sorte, nós não somos rigorosamente lógicos, 

mas em potencial, toda recusa da diferença é totalitária e 

ditatorial. 

         (Henri-Jacques STIKER) 
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CAPÍTULO 7  Considerações para apreender uma experiência específica 

  

7.1 Um substrato local : Inclusão escolar na cidade de Chapecó 

 

É no município de Chapecó, que encontramos as duas escolas que constituem nosso 

terreno de pesquisa. O município de Chapecó, com mais de 170 mil habitantes, situa-se na 

região oeste do estado de Santa Catarina e é considerado a “capital econômica” da região que 

concentra empresas processadoras e exportadoras de suínos, aves e derivados no Brasil.  Com 

93% de população urbana, Chapecó vem expandindo e diversificando seu parque industrial, 

historicamente voltado à agroindústria. 

A palavra Chapecó tem origem Kaingang com várias interpretações: “chapadão alto”, 

“chapéu feito de cipó”, “põe no chapéu”, ou das junções das palavras echa apê gô que na 

língua Kaingang significa “donde se avista o caminho da roça”. 241 

A infraestrutura de Chapecó inclui um setor hoteleiro bem desenvolvido, um 

aeroporto, dois hospitais, duas emissoras de televisão, seis emissoras de rádio, três jornais 

diários locais entre outros itens que, juntamente com os investimentos na área social, vem 

garantindo à cidade de Chapecó vários  prêmios nacionais referentes aos índices sócio-

econômicos auferidos : 

 

• A cada cinco jovens e adultos que estudam em Santa Catarina, um está em 

Chapecó; 

• 87% das crianças entre 4 e 6 anos estáo matriculadas nos Centros de Educação 

Infantil em Chapecó, o maior índice de santa Catarina; 

• A Prefeitura ampliou em 90% o atendimento na Educação Infantil.242 

 

Na área do ensino fundamental e médio, o município conta com mais de 180 

estabelecimentos e cerca de 2.200 profissionais. No ensino superior, Chapecó possui 06 

instituições sendo 2 Universidades.  

                                                 
241 ROSETTO, S. Síntese histórica da região Oeste. Cadernos do CEOM. Chapecó, 1989. Citado em SORDI, 
L.C.  Atuação dos alunos e egressos da educação de jovens e adultos (EJA) nas organizações comunitárias 
do Município de Chapecó/SC. 2003. 234f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade de Santa Cruz 
do Sul, Santa Cruz do Sul, 2003, p. 58 
242 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ - ASSESSORIA DE IMPRENSA, 16 dez. 2005. Disponível em 
< http://chapeco.sc.gov.br/index.php?go=1 > Acesso em : 25 ago. 2006. 



 

173

 

Somente na rede de ensino municipal, são 20 mil alunos, 1.500 professores e cerca de 

300 serventes distribuídos em 29 escolas urbanas, 18 escolas rurais, 26 centros de educação 

infantil municipal, 18 centros de educação infantil comunitários e o Centro de Educação de 

Jovens e Adultos Paulo Freire. 243  

Em agosto de 2005, Chapecó sediou o 1° Jogos Abertos para Atletas Especiais de 

Santa Catarina (Parajasc), reunindo mais de 1000 atletas de 41 municípios.  A cidade possui 

algumas instituições em prol dos portadores de deficiências como : 

 

• Associação de Pais e Amigos de Excepcionais (APAE) de Chapecó ; 

• Associação dos deficientes visuais de Santa Catarina (ADEVOSC) ; 

• Associação dos Surdos de Chapecó (ASC); 

• Associação de Apoio às Pessoas Portadoras de Deficiência (AFADEFI); 

• Associação de Pais e Amigos de deficientes auditivos de Chapecó (APADAC); 

• Centro de Associativo de atividades Psicofísicas Patrick (CAPP). 

 

Historicamente a política educacional do estado de Santa Catarina é administrada por 

dois partidos que se revezam no poder.  As eleições de 05 de outubro de 2002, atestam 

novamente que o Partido Progressista Brasileiro (PPB) e o Partido  do Movimento 

Democrático Brasileiro (PMDB) são as maiores forças políticas do Estado e em Chapecó 

ocorre o mesmo processo. Com a vitória da Frente Popular, em 1997, interrompe-se essa 

hegemonia  política no município e inicia-se um novo momento educacional. 

Desde 1990, a Coordenadoria Regional de Educação (CRE), que abrange a região  

Oeste de Santa Catarina, já vinha discutindo a proposta curricular de Santa Catarina, 

apoiando-se em autores como Vygotski, Morin e outros. Embora com o propósito de melhorar 

a qualidade da educação, as reflexões e formações dos educadores permanecem no âmbito 

teórico, sem provocar as mudanças necessárias no cotidiano escolar. A política educacional 

mostra-se frágil e desestabiliza-se a cada troca de governo.  

 Persiste uma hierarquia intransponível nas relações educacionais. O  secretário de 

educação, sendo a autoridade máxima da educação municipal, não tem nenhum contato direto 

com o fazer pedagógico. Este é respeitado pelo autoritarismo, visto somente nas aberturas dos 

eventos, temido tanto pelos diretores, como pelos professores. As reuniões são informativas, 

                                                 
243 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ, Programa inédito na Rede Municipal de Educação,  24 jun. 
2006. Disponível em : <http://chapeco.sc.gov.br/index.php?go=12&noticia=1427 >Acesso em  25 ago 2006 
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dirigidas pelas diretoras do departamento de educação, com a função de repassar ordens para 

diretores das unidades escolares. Essas relações predominam nos diversos governos que 

assumiram a Prefeitura Municipal de Chapecó/SC, antes do advento do Governo Popular. 

Observando a proposta curricular de Santa Catarina e as referências bibliográficas 

dos planejamentos educacionais da rede municipal, percebe-se que em nenhum momento 

buscou-se a discussão de Paulo Freire até 1997:  « Freire nunca foi discutido na escola. Para 

nós do movimento sindical não imaginávamos que poderíamos estudar Freire na educação 

formal. » 244 

Alguns movimentos sociais construídos na região oeste da Santa Catarina procuram 

promover um movimento inverso ao do modelo capitalista.  O Partido dos Trabalhadores, 

fundado em 11 de junho de 1981, surge em Chapecó, com uma filiação massiva de 

agricultores. São os trabalhadores rurais que impulsionam o partido, seguidos por intelectuais 

e operários. Em 1996, este partido ganha as eleições Municipais com José Fritsch. 

Visando construir um processo de rupturas com as forças conservadoras, o governo 

popular desenha um novo projeto social e político. Procura-se ampliar e melhorar as Políticas 

Públicas por meio da democratização e construção coletiva, pelo intermédio da participação 

popular, tendo como instrumento fundamental o Orçamento Participativo. 

O Orçamento Participativo consiste em um  programa desenvolvido pela Prefeitura 

Municipal de Chapecó tendo por objetivo a democratização do Poder Público, contribuindo 

para a ampliação da cidadania dos indivíduos que decidem, junto com o Governo Popular, não 

só onde devem ser aplicados os recursos do município, mas também, como fazer para 

melhorar suas receitas, bem como fiscalizar as ações da Prefeitura Municipal.  

Nos dois primeiros anos dessa administração, a prioridade discutida e votada nos 

Orçamentos Participativos é a Educação e uma das primeiras ações da Secretaria de Educação 

e Cultura, é garantir a participação dos educadores na escolha dos dirigentes das unidades 

escolares.  

Inicia-se um diagnóstico da realidade educacional do município e das situações das 

unidades escolares e discute-se em seminários, os rumos da educação com diversos setores 

sociais: universidade, sindicatos, movimentos sociais, entre outros. As discussões centram-se 

na necessidade de transformação radical da educação conservadora para uma educação 

libertadora. A  educação  proposta neste momento é a Educação Popular freireana. 

                                                 
244 Entrevista com Rosângela De Carli Dalbosco, realizada em 09 out. 2002. Citado em : SORDI, L.C. 2003, 
op.cit. p. 60. 
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   O projeto de Educação Popular de Chapecó, inicia-se na rede municipal, por meio de 

debates com a participação de comunidade escolar para uma nova redefinição da escola. 

Inicia-se a construção do projeto político pedagógico (PPP) do município visando assentar os 

pilares que norteariam o projeto.  

Este PPP tem como diretrizes a democracia, a cidadania, o trabalho coletivo e a 

autonomia buscando maior solidariedade, consciência, conhecimentos e participação popular: 

“Um projeto de educação que possibilite o acesso e a inclusão das Classes Populares 

ao conhecimento historicamente construído pelos homens para que estes possam repensar, 

num processo de ação e reflexão, suas relações, seus valores, suas práticas de trabalho, da vida 

quotidiana, na perspectiva da transformação da sociedade.” 245 

 Um curso de formação de professores é iniciado em 1998 visando esta nova orientação 

curricular a partir de uma proposta pedagógica interdisciplinar via abordagem temática 

Freiriana.  A organização do trabalho tem como ponto de partida a realidade da população por 

meio da pesquisa participante realizada nas escolas municipais. Inicia-se assim, a busca do 

tema gerador da comunidade e dos alunos para a construção da rede temática que estabelece 

relações e procura apreender a realidade local de forma sócio-histórica, política, econômica e 

cultural.  

 Visando a construção coletiva da prática pedagógica, durante todo este ano 

desenvolvem-se diversas oficinas do Tema Gerador permitindo aos professores e demais 

atores escolares a reflexão e ação sobre esta nova prática. Os documentos da Secretaria da 

Educação de Chapecó explicitam seu compromisso com a Educação Popular freiriana: “A 

pedagogia da libertação possui o conhecimento da realidade e a transformação da mesma 

visando à construção de um mundo no qual todos possam realizar a sua humanidade”. 246 

 A interdisciplinaridade, a dialogicidade e a problematização características da 

pedagogia freiriana são componentes fundamentais do novo currículo que se constrói e evolui 

também por meio de diversos fóruns de discussão, seminários, encontros de grupos, etc. 

 A organização em ciclos inicia-se em 1998, a partir da homologação e publicação do 

Parecer n° 010/98 pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, visando contribuir para a 

superação do sistema seriado, considerado excludente.  

 Apoiada neste Parecer, a proposta de Educação Popular de Chapecó é aí definida 

como: 

                                                 
245 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ,  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA, Retrospectiva histórica da educação do Município de Chapecó, p.1. In  ANEXOS, p. 250 
246 Ibid. 
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“Garantia da construção da cidadania das classes populares que requer o 

desenvolvimento de habilidades e convicções como: autonomia intelectual, 

consciência histórica, sensibilidade social, solidariedade de classe, liderança, ação 

coletiva e senso crítico” visando formar “um sujeito histórico com capacidade de 

compreender o grupo ao qual pertence, e os fatores responsáveis pela sua atual 

condição de vida. Este processo de construção da cidadania leva os trabalhadores e 

trabalhadoras a se reconhecerem como seres humanos com direito a uma vida digna, 

com capacidade de indignarem-se com as injustiças sociais, de agir coletivamente, 

desenvolvendo assim ações de solidariedade, enquanto sujeitos históricos 

conscientes”.247 
 

 A Lei municipal também enuncia alguns princípios para mudar a escola como: 

 

• Currículo crítico; 

• Concepção de conhecimento/conteúdo escolar contextualizado; 

• Concepção metodológica que busca a compreensão do sujeito humano em sua 

totalidade por meio do estudo da realidade, organização do conhecimento e aplicação 

do conhecimento; 

• Organização escolar em ciclos; 

• Avaliação diagnóstica, contínua, global e permanente, com prevalência dos aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos.  248 

 

Com a implantação do novo sistema por ciclos, surgem as turmas de progressão para 

os alunos que não atingem os níveis considerados necessários para a passagem de um ciclo a 

outro. Essa turma atende a um número máximo de 10 alunos no mesmo horário escolar dos 

ciclos e visa re-inserir o aluno no ciclo correspondente a sua idade assim que este alcançar a 

aprendizagem esperada.  

A discussão sobre as turmas de progressão traz a tona, em Chapecó, a questão da 

inclusão de crianças com NE. A possibilidade de organizar turmas especiais dentro das 

escolas regulares, nos moldes das turmas de progressão passa a ser considerada e efetivada por 

algumas escolas.   

                                                 
247 PREFEITURA DE CHAPECÓ, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÂO E CULTURA, Parecer n° 
010/98, Organização do ensino fundamental em ciclos, 11 nov. 1998. In ANEXOS, p. 254.  
248 Ibid.  
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As turmas de progressão devem receber uma atenção particular na elaboração das suas 

redes temáticas de modo a constituírem espaços de aprendizagem temporários visando sempre 

a re-colocação do aluno no ciclo correspondente.  

O Serviço de Apoio Psicossocial (SAPS), órgão da Secretaria da Saúde, é criado 

visando atuar em parceria com as escolas. Trata-se de um serviço coordenado pela Secretaria 

Municipal de Saúde da Prefeitura de Chapecó para atender a toda instituição que possua 

algum vínculo com criança. Atendem crianças até 18 anos das escolas municipais, estaduais, 

particulares, unidades de saúde e  conselho tutelar. Possuem uma equipe de 11 profissionais 

sendo: 1 psiquiatra, 5 psicólogos, 3 fonoaudiólogos, 1 terapeuta ocupacional e 1 

psicopedagoga. Todos trabalham 40 horas semanais exceto o psiquiatra que dedica somente 8 

horas semaias a esta instituição. 

Instituições como a APAE e a CAPP também cedem professores e servidores para as 

escolas municipais. 

Cada escola tem autonomia para decidir sua organização do trabalho a forma de 

atuação com os apoios. Alguns alunos freqüentam as instituições de apoio no outro período da 

turma regular, ou integralmente, dependendo do caso. 

A Secretaria Municipal de Educação mantém um serviço de atendimento educacional 

para as pessoas cegas junto a Biblioteca Pública Municipal e adquire uma impressora braile.  

Embora insuficientes, essas ações mostram um compromisso com uma educação para 

todos. 

 

7.2 Duas escolas freirianas “inclusivas” : seus perfis e projetos 

 

Para atender aos objetivos da nossa tese, as duas escolas, que constituem nosso terreno 

de pesquisa precisaram atender aos seguintes critérios : 

 

• estar inserida num contexto de educação popular há pelo menos 5 anos; 

• possuir um projeto político pedagógico  e currículo fundamentados na perspectiva 

freireana;  

• seguir a metodologia dos temas geradores; 

• acolher crianças com necessidades especiais.  
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Encontramos duas escolas, na cidade de Chapecó que atendiam a este perfil : A Escola 

Municipal São Cristóvão e a Escola Básica Municipal do Centrro de Atenção Integral à 

Criança (CAIC). 

Duas visitas foram feitas a estas escolas : Uma primeira, em 2003 onde permanecemos 

cerca de 15 dias visitando as escolas, colhendo informações e  documentações bem como 

explicando os objetivos da nossa pesquisa. Uma segunda visita foi realizada em 2004, visando 

proceder com as entrevistas descritas adiante. 

A Escola Municipal São Cristóvão atende crianças da pré-escola ao 3° ciclo do ensino 

fundamental. 

 A partir de 2000, são construídas nesta escola 7 salas de aula para atender alunos 

surdos da pré-escola ao 2° ciclo e Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

O Parecer 63/01 aprovado em 12/12/2001 reconhece o uso corrente da Língua 

Brasileiras de Sinais (LIBRAS) em Chapecó, e regulamenta a educação de surdos no 

município, por meio da escola São Cristóvão : « A Educação de Surdos, composta por um 

corpo docente de 07 professores, sendo : 02 professores surdos, 01 professora de Educação 

Física e 04 professores som graduação específica para a Educação de Surdos. » 249 

 A Escola São Cristóvão adota o bilingüismo, ou seja, o acesso da criança surda a duas 

línguas : aquela da comunidade surda (LIBRAS) e a língua da comunidade ouvinte, sendo 

dada prioridade à primeira.  

 Procurando garantir o pleno desenvolvimento intelectual dos surdos, a proposta baseia-

se em quatro tópicos : 

 

• a criação de ambiente lingüístico sinalizado; 

• a intervenção a partir da Educação Infantil; 

• a importância da língua escrita para a pessoa surda; 

• a elaboração de um currículo escolar adequado às especificidades e singularidades das 

pessoas surdas.  

 

O ensino de LIBRAS integra o currículo dos alunos surdos desta escola e, durante o 

ano de 2001 todas as crianças ouvintes da escola recebem aulas de LIBRAS uma vez por 

semana, visando promover a interação entre surdos e ouvintes. 

                                                 
249 PREFEITURA DE CHAPECÓ, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, Parecer 
n°063/01, Proposta de Educação de surdos para a Rede Municipal de Ensino de Chapecó, 12 dez. 2001, In 
ANEXOS, p. 283.  
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 Apesar da exigência de que todo professor e funcionários da educação que trabalhem 

diretamente com os surdos tenham fluência em LIBRAS, na prática, muitos professores 

ouvintes recebem aulas e iniciam seu aprendizado gradual na língua dos sinais.  Nestes casos, 

eles trabalham em conjunto com um professor conhecedor de LIBRAS. 

 Procura-se também oferecer apoio nos casos de atendimento das necessidades clínicas 

e terapêuticas em horário oposto ao escolar por meio das parcerias estabelecidas. 

 A organização em ciclos obedece às regras adotadas pela Educação Popular, fixando, 

entretanto um número máximo de 12 alunos surdos por classe.   

Entretanto, algumas dificuldades são encontradas de início pela escola no momento da 

enturmação dos alunos surdos por idade.  Na prática, muitas crianças surdas começam 

tardiamente sua educação em LIBRAS, algumas chegam à escola completamente analfabetas 

em língua de sinais apesar da idade avançada.  Em conseqüência, além desta disparidade há 

um desnível considerável referente ao conhecimento de conteúdos escolares pelas crianças 

surdas . 

A dificuldade da família em lidar com a surdez, no caso de pais ouvintes, a crença de 

que o surdo não tem condições de seguir um percurso “normal” de escolarização, a falta 

histórica de estrutura educacional para essas crianças são alguns dos fatores que explicam este 

atraso escolar.     

A solução encontrada é a combinação de vários fatores : nível lingüístico, anos de 

estudo e aprendizagem. Não se pode colocar numa mesma sala duas crianças de 12 anos, 

sendo que uma domina completamente a língua de sinais e a outra, de mesma idade, conhece 

apenas rudimentos.  Oficinas de LIBRAS são implantadas, para homogeneizar o 

conhecimento de LIBRAS das crianças surdas visando a enturmação por idade conforme a 

organização regular dos ciclos, o mais breve possível.  

 A inclusão dos surdos na Escola São Cristóvão traz novos desafios à escola e à 

comunidade.  Gradativamente, professores e trabalhadores de toda a escola buscam 

conhecimentos sobre, não somente LIBRAS, mas sobre a cultura dos surdos.  São promovidas 

festas escolares apresentando o trabalho destas crianças à comunidade que paulatinamente 

integra-se a cultura dos surdos.  

 Apesar das classes separadas, ouvintes e surdos compartilham o mesmo horário e 

espaço no recreio, na aulas de educação física e nos demais eventos escolares.  

 A escola no seu todo, procura promover a formação de professores no sentido da 

educação inclusiva, visando minimizar barreiras culturais e atitudinais na própria escola. A 
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vinda dos surdos trouxe a tona os preconceitos da parte de alunos e professores, 

principalmente pelo fato das classes de alunos surdos   acolherem 10 alunos enquanto que as 

classes de ouvintes acolhe 30.  

 Destacamos a seguir algumas frases proferidas por professores  que foram registradas 

na coleta de “falas” de alunos, professores e comunidade250 : 

 

• « ...não sei se o que vou falar é certo, mas porque que tem aquelas salas 

lá de trás com poucos alunos surdos, será que não se pode dividir o 

espaço? » 

• « É eu acho que tem que dividir o espaço sim, afinal a gente agüenta os 

surdos pequenos, quando o professor precisa ir em reuniões. » 

• « Enquanto nós temos que dar a volta pelo ginásio, os surdos tem 

passagem direta para o refeitório, porque os surdos não vão se molhar e 

os nossos vão. » 

  

Por meio de formações e discussões em grupo, os professores das crianças ouvintes 

começam a compreender a necessidade de espaço e número de alunos diferenciados para os 

surdos.  Gradativamente  esse tipo de discurso desaparece do ambiente escolar. 

 Para o levantamento do tema gerador, os procedimentos são idênticos para surdos e 

ouvintes. Primeiramente recolhe-se as “falas” que são os discursos no dia a dia das crianças e 

da comunidade. Em seguida esse material é analisado e organizado dando origem a uma rede 

temática e ao tema gerador. 

 Vejamos alguns trechos de discursos dos alunos surdos do 2° e 3° ciclos da escola São 

Cristóvão em 2002, e a conseqüente rede temática251  : 

 

• A minha mãe puxou meu cabelo e bateu na minha cara, porque eu não queria caminhar 

até o terminal que é longe, eu queria pegar ônibus no ponto perto da escola.  

• Eu acho difícil o dever de cuidar dos filhos para os surdos porque o bebê chora e a 

gente que é surda não ouve.  

• Minha mãe não conversa comigo porque brigamos as vezes, é porque o surdo tem 

problemas nos ouvidos. 

                                                 
250  REDE TEMÁTICA. Exemplo gentilmente cedido pela Escola Municipal São Cristóvão.  
251 REDE TEMÁTICA. Exemplo gentilmente cedido pela Escola Municipal São Cristóvão. Ver outros exemplos 
em  ANEXOS p. 239. 
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• O meu pai e minha mãe me batem pra eu trabalhar. Eu digo que estou cansado e eles 

dizem que é preguiça e me surram.  

• Eu acho que só as pessoas ricas conhecem dinheiro. Eu vou no mercado e anoto no 

papel, eu não uso dinheiro, só quando vou com minha irmã pequeninha ou com minha 

mãe. 

• Tenha fé meu filho, que um dia você vai falar. (avó de aluno surdo). 

 

      Figura 12 - Rede temática da Escola São Cristóvão 
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Tema Gerador : « Minha mãe não conversa comigo porque brigamos as vezes, é 

porque o surdo tem problemas nos ouvidos. »  

Contra tema : O modelo social, econômico, político e cultural faz com que os surdos 

sejam excluídos das relações sociais e familiares gerando a acomodação e o preconceito.  

Intencionalidade : Reconhecer o surdo como sujeito diferente, possuidor de uma 

língua e cultura próprios, mas que tem direitos e deveres na sociedade. Proporcionar valores 

como respeito, solidariedade e troca de experiências. O problema não está no ouvido, mas na 

comunicação. 

Problematizações :  

 

• Por que a mãe não conversa com o filho? 

• As brigas acontecem somente entre surdo / ouvinte?  

• É verdade que os surdos tem problemas nos ouvidos? 

 

Conteúdos a serem trabalhados : 

 

• órgãos dos sentidos; 

• ouvido – anatomia, doenças do ouvido, causas e conseqüências; 

• as diferenças entre as pessoas; 

• reprodução; 

• outros tipos de necessidades especiais; 

• ... 

 

As falas são coletadas durante todo o ano e possibilitam o surgimento de vários temas 

geradores. Os professores, individualmente e em grupo, analisam estas falas com o auxílio da 

rede, destacando um tema gerador a ser trabalhado durante um  período previamente 

estabelecido.  O tema é escolhido tendo em vista a recorrência das falas sobre um mesmo 

assunto. O contra-tema, por sua vez, consiste em uma explicação racional para a existência do 

tema. A intencionalidade procura orientar as ações pedagógicas e a problematização compõe-

se de uma seqüência de perguntas a serem trabalhadas com os alunos para que estes 

modifiquem a visão inicial, geradora do tema.  

As redes variam de classe para classe, grupos de classes ou ciclos. Tudo depende do 

conteúdo que emerge nas falas.  
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Cada professor associa o tema à sua disciplina e ali trabalha até o tempo estabelecido, 

ou até que julgue necessária a mudança do tema.  

Passemos a nossa segunda escola, o Centro de Atenção Integral à Criança (CAIC).  

O CAIC localiza-se na parte leste da cidade de Chapecó, no Bairro São Pedro, uma das 

áreas mais pobres da cidade. Considerada área de risco, sem condições de habitabilidade, a 

Prefeitura inicia um projeto, partir de 1999, visando beneficiar a região com kits sanitários, 

organização e capacitação de mão-de-obra para a construção, e regularização das moradias. 

A população do bairro é constituída por moradores oriundos da zona rural e de outras 

localidades, vindos à Chapecó em busca de oportunidades de emprego. São desempregados, 

agregados e pequenos proprietários em busca de melhores condições de vida.  A maioria 

trabalha no mercado informal como biscates, catadores de papel, diaristas, etc...252 

Ele inicia seu funcionamento em 1994 com 617 alunos matriculadas sendo 372 no 

ensino fundamental (até 4a série), 221 na educação infantil e 24 no EJA. O quadro de 

profissionais que ali trabalham é de 46 funcionários. Um posto de saúde, anexo à escola 

atende a comunidade local. 253 

Em 1995 é implantado o período integral, onde todas as crianças permanecem na 

escola o dia todo, visando minimizar o número de crianças nas ruas e o trabalho infantil.  

De 1994 a 1996 são implantados diversos programas cujas ações são geridas por um 

grupo representante da comunidade.escolar : 

 

• Cultura (atividades de música, dança, teatro e artes); 

• Esporte (futsal, voleibol, futebol e atletismo); 

• Alimentação ( são servidas três refeições diárias a todas as crianças); 

• Saúde (atendimento de cerca de 1000 famílias nas especialidades de 

clínica geral, pediatria, odontologia e serviços de enfermagem); 

• Educação infantil (atendendo crianças de 4 meses a 6 anos); 

• Educação escolar de 1.a a 4.a série (com laboratórios de ciências, 

matemática e videoteca). 

 

                                                 
252 PREFEITURA DE CHAPECÓ. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Caracterização da comunidade em que 
está inserida a escola. In Projeto Político Pedagógico 2002/2003, Escola Básica Municipal CAIC,  Chapecó. 
2003. In ANEXOS, p. 289.  
253 Ibid. 
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O número de matrículas foi aumentando e igualmente os programas que tornaram-se 

independentes, sendo organizados por outras secretarias em parceria com a Educação.  

Em 1997 continua o período integral e são implantadas oficinas de preparação para o 

trabalho com cursos de panificação, manicure e pedicure e corte e costura. 

Em 1998, com a implantação da Educação Popular, operam-se as mudanças 

organizacionais e curriculares correspondentes. 

As diferentes Secretarias, da Prefeitura Municipal de Chapecó, juntamente com a 

Universidade de Chapecó e outras entidades de liderança local criam um fórum para discutir 

os problemas desta comunidade. A este fórum denomina-se Política de Ação Comunitária. 

Este é dividido em quatro grupos de trabalho, formados a partir da demanda da comunidade : 

 

• Grupo geração de trabalho e renda; 

• Grupo meio ambiente; 

• Grupo organização popular 

• Grupo segurança. 

 

A cada ano a demanda educacional aumenta devido aos conjuntos habitacionais 

construídos na região. Em 1999, o CAIC recebe crianças cujas famílias vindas do Parque das 

Palmeiras (conhecido como ‘Lixão’) mudam-se para a região do CAIC. Extingue-se o período 

integral e instala-se um Programa de Erradicação do trabalho Infantil.. 

A partir de 2001, o CAIC recebe estagiários de Psicologia escolar da Universidade de 

Chapecó (UNOCHAPECÓ), visando melhorar as relações entre alunos e promover reflexões 

com professores, melhorando o processo ensino-aprendizagem geral.. Em 2002 este trabalho 

dirige-se principalmente às turmas de progressão. 

A escola amplia seus espaços e, em 2002, chega a 948 alunos matriculados, 25 

professores, 3 estagiários e 22 funcionários atendendo até o 3° ano do 2° ciclo.  

A unidade de saúde do CAIC  iniciou o Programa Saúde Família em 1995, atendendo 

cerca de 800 famílias cadastradas. Em 2002 ela atende mensalmente 4800 casos e possui 1798 

famílias no seu cadastro.  

O CAIC enfrenta problemas com a falta de espaço, instalações e estrutura na área 

educacional e da saúde. Inicia , em 2003, a ampliação e reorganização do seu espaço físico e 

oferece, no período noturno, cursos profissionalizantes de computação para a comunidade. 
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Um programa de reciclagem de lixo é implantado neste ano, em toda a escola. O 

dinheiro arrecadado pela venda do lixo para a cooperativa local, é revertido para recursos da 

própria escola ou promoção de festas para os alunos.  

O efetivo do CAIC em 2003 é composto por 85 funcionários, sendo 44 professores, 10 

estagiários, 20 profissionais na equipe de apoio (auxiliares) e 6 administrativos. 

O índice de evasão cai de 12% em 1994 para 0,2% em 2002. Uma pesquisa 

quantitativa é feita no final de 2002 para obter mais dados sobre a população local. Conclui-se 

que 254: 

 

• a maioria das ruas do bairro ainda não possui asfalto, calçamento, área 

de lazer e saneamento básico.  

• A maioria das famílias trabalham na separação e venda do lixo; 

• 20% das residências ainda estão em áreas irregulares; 

• a média de pessoas por família é de 3 a 6 pessoas por casa; 

• a maioria dos pais possuem baixa escolaridade (até 4.a série), ou são 

analfabetos; 

• alto índice de desnutrição em casa.  

 

Em 2001, o CAIC organiza uma turma com deficiência intelectual e inicia a discussão 

sobre as turmas especiais. Estabelece-se uma parceria com o CAPP para onde são 

encaminhadas as crianças em horário alternado com o escolar.   

Em 2002, o serviço de atenção psicossocial – SAPS também estabelece parceria com o 

CAIC. As psicólogas e fonoaudiólogas desta instituição efetuam as  avaliações em conjunto 

com a professora da turma especial e dão procedimento aos atendimentos terapêuticos 

também em horário alternado ao escolar. Pais e mães são também atendidos pelo serviço 

psicológico do SAPS que objetiva orientá-los sobre os cuidados com os filhos, processo 

ensino-aprendizagem e mudança do olhar com relação ao filho com NE.  

A turma inicial foi desdobrada em duas visando abrir mais vagas para crianças com 

NE no CAIC. Na  turma da manhã ficam os alunos em processo de alfabetização e à tarde as 

crianças que necessitam de atendimento individual. Esta divisão obedeceu também o critério 

de idade dos alunos. 

                                                 
254 PREFEITURA DE CHAPECÓ. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Índices de aprovação, permanência e 
evasão. In Projeto Político Pedagógico 2002/2003. Escola Básica Municipal CAIC,  Chapecó. 2003. In 
ANEXOS p. 289. 
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As turmas especiais iniciam as atividades de equoterapia e hidroterapia, no CAPP, 

uma vez por semana, acompanhadas pela professora de educação física do CAIC. 

Alguns alunos, com o tempo são incluídos nas turmas regulares ou de progressão. Um 

processo de formação de professores visando a inclusão é  ainda embrionário, mas as turmas 

partilham o espaço do recreio e das demais festividades escolares.  

Quanto ao currículo, inicialmente as turmas especiais trabalham com os mesmos temas 

geradores das demais turmas de mesmo ciclo. Com o tempo, as falas específicas da turma dão 

origem a uma rede ou mini-rede temática específica.  Visto que na data de nossa visita, a 

turma não possuía uma rede separada,  citamos o exemplo da rede geral do 2° ciclo do CAIC 

em 2004 255 : 

 

Falas significativas :  

 

• A metade das pessoas que moram no bairro não tem emprego, catam papel. 

 

• A mãe saiu da cooperativa porque dói a cabeça dela, ela vai ganhar neném. 

 

• Nós vivemos com o dinheiro que a minha irmã e meu irmão catam papel, só que 

eu não vou catar porque tenho vergonha das professoras e das pessoas. 

 

• Professora, proibiram as carroças de andar no centro com os cavalos, porque eles 

não respeitam o trânsito, a tv filmou uma carroça passando no meio de dois 

carros, quase deu um acidente. 

 

• O cavalo é escravizado para puxar papel porque as pessoas se sustentam as 

custas do cavalo. Os cavalos sujam as ruas, os cavalos vivem soltos por aí.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
255 REDE TEMÁTICA. Exemplo gentilmente cedido pela Escola Municipal São Cristóvão.  
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Figura 13 - Rede temática da Escola do CAIC 
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Questão geradora : Será que a proibição das carroças no trânsito tem a ver com a 

“pura” regulamentação de adequação às normas de segurança ou dificultar uma classe 

desprovida de recursos do acesso a renda levando a privações e a vergonha de lutar pela sua 

sobrevivência? 

Contra-tema : Numa sociedade organizada na lógica de acumular renda e que exclui 

os menos favorecidos, o capital acaba concentrando-se  nas mãos de poucos, enquanto que 
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para a maioria resta apenas sobreviver da coleta das sobras descartadas pela sociedade 

consumista que evolui tecnologicamente, mas não distribui igualitariamente as vantagens dos 

lucros proporcionados por este avanço. 

Tema gerador : Professora, proibiram as carroças de andar no centro com os cavalos, 

porque eles não respeitam o trânsito, a tv filmou uma carroça passando no meio de dois 

carros, quase deu um acidente. 

Neste exemplo, cada professor escolhe um tópico do conhecimento a trabalhar ( renda, 

trabalho, meios de comunicação,etc.) e o relaciona com o conteúdo de sua disciplina. Por 

exemplo, a matemática escolhe o tópico “renda” e estabelece a intencionalidade ou questão 

geradora : Como organizar o horário de fluxo do trânsito de forma que se torne mais justa para 

todos.? A partir daí inicia as etapas do estudo da realidade (ER) com algumas questões como : 

Quais os principais horários em que as pessoas costumam sair para catar papel? Como 

foi dividido e regulamentado este horário? Quais locais possuem maior fluxo de veículos? Etc. 

Em seguida passa-se à organização do conhecimento(OC) : Identificar o horário de coleta: 

horas, medida de tempo...origem dos relógios... Fracionamento das horas, etc. Chega então ao 

momento da aplicação do conhecimento : Construção de relógios, pesquisa na Internet dos 

diferentes tipos de relógio, problemas envolvendo horas e frações, escalas, etc.256 

Não pretendemos aqui analisar em detalhes o processo de construção da rede temática 

e curricular, somente procuramos exemplificar seus modos de funcionamento enquanto 

Educação Popular freiriana. Percebe-se até aqui que tanto o CAIC como a escola São 

Cristóvão seguem os princípios da educação popular por meio de seus projetos políticos 

pedagógicos, currículos e metodologias.  

Passemos agora ao conhecimento dos atores educacionais. 

 
 

                                                 
256  Ver mais exemplos em ANEXOS, p. 239. 
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CAPÍTULO 8  Aquilo que é colocado em pratica para captar e compreender a realidade  

 

8.1 Atores educativos e alunos com deficiência em escola regular 

 

Nosso trabalho de pesquisa conta com um corpus de 51 entrevistas entre os diversos 

atores educacionais trabalhando direta ou indiretamente com as escolas São Cristóvão e 

CAIC, para efeito de simplificação, passaremos a denominar a escola São Cristóvão de SC e a 

escola do CAIC. O Corpus compõe-se de 3 secretários da educação de Chapecó, 3 diretores e 

coordenadores pedagógicos,  3 profissionais externos à escola, 14 professores, 22 alunos e 6 

mães de alunos com NEE, distribuídos da seguinte forma :  

 

• 3 Profissionais da Secretaria de Educação de Chapecó ( geral, ensino 

fundamental e educação especial) ; 

• 2   Diretores de escola (1 de SC e 1 do CAIC) ; 

• 1   Coordenadora pedagógica ( de SC) ; 

• 3   Profissionais externos à escola atuando com as crianças com NEE (1 

• fisioterapeuta, 1 psicóloga e 1 fonoaudióloga) ; 

• 8    Professores atuando com crianças com NEE (3 do CAIC e 5 de SC); 

• 6   Professores atuando somente com classes regulares sem alunos com 

NEE (3 do CAIC e 3 de SC) ; 

• 6   Pais de alunos com NEE (3 de alunos do CAIC e 3 de alunos de SC);  

• 17  Alunos com NEE ( 8 do CAIC e 9 de SC) ;  

• 5    Alunos ditos “normais” ( 2 do CAIC e 3 de SC).  

 

Antes de procedermos às análises das entrevistas, faz-se necessária uma breve 

descrição dos sujeitos entrevistados. Visando preservar suas identidades, denominaremos cada 

entrevistado por um código que será utilizado ao longo deste  trabalho.  As informações 

descrevem nossos atores na data da entrevista, ou seja em junho de 2004. 
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        Tabela 10 - Diretores das escolas, Coordenador pedagógico e Secretários de  
                                                                  Educação 

Nome Descrição 

Sec1 
Secretária geral de educação de Chapecó, tem 42 anos e é graduada em 
pedagogia. Tendo uma experiência de 20 anos como professora do ensino 
infantil, Sec1 trabalha há 7 anos nesta Secretaria como coordenadora do 
ensino infantil e há 1 mês foi nomeada Secretária Geral da Educação.  

Sec2 
Diretora do departamento do ensino fundamental, tem 39 anos e é graduada 
em pedagogia. Trabalha nesta Secretaria há 5 anos, exercendo a atual função 
há 2 anos e 5 meses. 

Sec3 Formada em pedagogia e ocupa o cargo de Secretária da Educação Especial  
há 1 ano, quando veio para esta Secretaria. Antes, trabalhava como 
professora em instituições para crianças com NEE como a APAE 

Dir1 
Vice-diretora do CAIC, tem 30 anos , é graduada em pedagogia e serviço 
social e pós-graduada em orientação educacional e psicopedagogia.  Tem 8 
anos de experiência como orientadora educacional e ocupa o atual cargo há 3 
anos.  

Dir2 Diretora da SC, tem 33 anos e é pós-graduada em ensino fundamental e 
educação infantil. Trabalhou 13 anos como professora e está há 6 anos como 
diretora nesta escola. 

Cor 
Coordenadora pedagógica de SC, tem 44 anos, possui licenciatura em 
pedagogia, pós-graduação em pedagogia escolar e está no SC há 3 anos na 
atual função.   

 

 

         Tabela 11 - Profissionais externos às escolas atuando com as crianças com NEE

Nome Descrição 

Ex1 Graduada em fisioterapia, tem 26 anos e iniciou sua carreira no CAPP, onde 
atua como fisioterapeuta há 2 anos e meio 

Ex2 Graduada em psicologia, tem 42 anos e atua como psicóloga há 19 anos. 
Trabalha no SAPS há 2 anos e 3 meses. 

Ex3 Tem 26 anos, é fonoaudióloga graduada e trabalha no SAPS desde o início 
de sua carreira profissional, há 2 anos.  
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Tabela 12 - Professores atuando com crianças com NEE 

Nome Descrição 

Pec1 Com 37 anos, é graduada em pedagogia  e professora das classes especiais 
no CAIC.  

Pec2 
Graduada em educação física com pós-graduação em esporte escolar. É 
professora de educação física há 14 anos, sendo 10 no CAIC. Desde a 
formação das classes especiais, a turma da professora Pec2 é composta por 
alunos das classes regulares e especiais no mesmo horário e espaço físico.  

Pec3 
Ela tem 28 anos, é professora de inglês no CAIC e coordenadora sócio-
educativa da jornada ampliada. Graduada em letras, Ela exerce esta função 
há 6 anos, sendo 4 nesta escola. Pec3 atua tantos nas classes regulares como 
nas classes especiais.   

Pes1 
Trabalha na SC como professora do ensino fundamental nas classes dos 
alunos surdos, tem 33 anos e é formada em educação especial para surdos. 
Tem pleno conhecimento de LIBRAS e exerce esta função há 7 anos, sendo 
5 na  SC.  

Pes2 
Professor de LIBRAS na SC, tem 35 anos e é, ele próprio, surdo. Graduado 
em pedagogia, ele exerce esta função há 12 anos sendo 4, na SC. Nesta 
escola, Pes2 leciona nas classes dos alunos surdos, mas também para os 
alunos ouvintes e para pais de alunos.   

Pes3 Tem 26 anos, é graduada em educação especial e habilitada em áudio. 
Formada há apenas 7 meses, atua desde o início na SC, com os alunos 
surdos. 

Pes4 

Pós-graduado em educação física, tem 34 anos e tem 13 anos de experiência 
sendo 5 na SC. Alí atua como professor de educação física de pré-escola e 1° 
ciclo, agrupando, nas suas aulas, tanto alunos das classes regulares como 
especiais. Suas aulas costumam ser dadas em parceria com a professora 
Pes5. 

Pes5 
Tem 42 anos, é graduada em educação física com pós em deficiência mental 
e metodologia do ensino.  Professora de educação física na SC, ela exerce 
esta função há 22 anos, sendo 4 nesta escola. Suas aulas são dadas em 
parceria com o professor Pec4.  

 

 

 

 



 

192

 

Tabela 13 - Professores atuando somente com classes regulares (sem alunos com 
NEE) 

Nome Descrição 

PC1 Tem 30 anos, é graduada em matemática e professora de matemática do 2° 
ciclo no CAIC desde o início de sua carreira, há 10 anos.  

PC2 

Professora de 2° ciclo no CAIC e leciona todas as disciplinas exceto 
educação física e geografia. Com 34 anos, graduação em história e 
especialização em ciências sociais, PC2 é professora há 12 anos, dos quais 9 
nesta escola. 

PC3 
Tem 32 anos, graduação em pedagogia e é professora de progressão de 2° 
ciclo no CAIC. Exerce a função de professora há 10 anos e trabalha nesta 
escola  há 1 ano. 

Ps1 
Graduada em pedagogia e pós-graduada em orientação educacional. Tem 31 
anos de idade, 13 de experiência profissional e atua como professora de 1° 
ciclo na SC, onde trabalha há 6 anos.  

Ps2 Tem 34 anos de idade, é pedagoga há 15 anos e atua como professora na SC 
há 10 anos.  

Ps3 Ela é pedagoga pós-graduada, tem 39 anos e leciona há 09 anos, desde o 
início de sua carreira, na SC. 

 

 

Tabela 14 - Pais de alunos com NEE 
Nome Descrição 

MC1 

Mãe de um dos alunos da classe especial do CAIC. Seu filho cursa o 1° ciclo 
e tem 12 anos. MC1 tem 40 anos de idade e 3 filhos no total, um com 16 e o 
outro com 4. Ela  trabalha em casa e seu marido é pedreiro. Leva e busca o 
filho no CAIC e o acompanha na equoterapia e hidroterapia. Alega que o 
filho tem trisomia 21, porém as professoras confirmam que seu filho tem um 
quadro psicótico associado.   

MC2 
Ela é mãe de AC5, tem 31 anos e tem um pequeno mercado no bairro. Seu 
filho tem 9 anos, está no 1° ciclo da turma especial do CAIC e tem lesão 
cerebral, segundo depoimento da mãe.  

MC3 
Tem 58 anos e é mãe de AC2, com 16 anos e no 2° ciclo da turma especial 
do CAIC. Sua filha tem trisomia 21 e é a mais nova de 6 filhos. MC3 
trabalha em casa e é líder da pastoral da igreja católica. 

MS1 Tem 39 anos, é vendedora e mãe de AS6 com 13 anos, cursando o 3° ciclo 
das classes de surdos da SC. 

MS2 
Tem 32 anos, trabalha em casa e é mãe de AS9 que cursa o 2° ciclo
da classe de surdos de SC. Ela tem mais uma filha de quase 3 anos e seu 
marido é caminhoneiro. 

MS3 Tem 31 anos, é professora de educação infantil e tem o filho de 11 anos, 
matriculado  no 2° ciclo da classe de surdos da SC. 
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Tabela 15 - Alunos com NEE 257 
Nome Descrição 

AC1 

Aluna do sexo feminino, tem 16 anos e estuda no período matutino, na turma 
especial do CAIC. A avaliação psicológica sugere que AC1 possui um 
deficiência intelectual moderada. Ela é participativa, caprichosa, 
comunicativa e assídua nas aulas. As avaliações pedagógicas de 2002 e 2003 
mostram bons avanços nos aspectos cognitivo, afetivo e motor.  A aluna 
toma medicamentos e não participa da equoterapia, nem entra na piscina, por 
recomendação médica, devido ao incidente ocorrido no primeiro dia da 
hidroginástica onde a aluna teve um crise epiléptica. De família 
extremamente pobre, AC1 parece sofrer com a perda do irmão, dado em 
adoção 

AC2 

É uma menina de 16 anos, a mais nova dentre os seis irmãos, e estuda na 
mesma turma de AC1. Sua  avaliação psicológica diagnostica a trisomia 21 
com deficiência intelectual moderada e comprometimento emocional 
associado. Participa das aulas de hidroginástica e equoterapia, onde tem 
demonstrado bons progressos. 

AC3 

É um aluno de 16 anos, proveniente da mesma turma de AC1 e AC2. Sua 
avaliação psicológica sugere uma  deficiência intelectual leve. Ele é 
participativo, comunicativo, demonstra interesse nas atividades escolares e é 
assíduo. Fez um curso de informática com a comunidade aos sábados, tem 
ótimos progressos na hidroterapia e equoterapia. Tem bom relacionamento 
com colegas e professores e passa em 2004 a integrar a turma regular de 
progressão e não mais a turma especial.   

AC4 

É um garoto de 11 anos e estuda na classe especial do CAIC no período 
vespertino. A avaliação psicológica sugere que AC4 possui deficiência 
intelectual leve decorrente de comprometimento cerebral provavelmente 
como seqüela de infecção pós-natal. Comprometimento emocional devido a 
privações sócio-familiares. Na escola, AC4 apresenta alguma dificuldade em 
concentrar-se nas atividades, respeitar limites e regras. É participativo, faz 
equoterapia e hidroterapia com bons progressos.    

AC5 
Tem 9 anos, estuda na mesma turma de AC4 no período da tarde e apresenta 
deficiência intelectual em nível ainda não especificado. A escola não 
dispunha de avaliações pedagógicas ou psicológicas devido ao fato do aluno 
ter chegado recentemente ao CAIC.  

AC6 

Aluna de 9 anos e estuda na turma especial da tarde no CAIC. Sua avaliação 
psicológica indica atraso no desenvolvimento neuropsicomotor com grau de 
deficiência intelectual não especificado devido a importante atraso na 
linguagem.. Situação familiar de carência e falta de estímulos ambientais. Na 
avaliação pedagógica AC6 demonstra bons avanços cognitivos, afetivos e 
motores e participa satisfatoriamente da hidroterapia  e equoterapia. 
Continua... 
 

                                                 
257  Dados de avaliações pedagógicas, psicológicas e diagnósticos dos alunos em ANEXOS p. 154. 
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AC7 

...continuação. 
 
Tem 9 anos e é também aluno da turma especial da tarde do CAIC. Ele é 
surdo mas os pais que moram próximos ao CAIC demonstram resistência 
para inscrevê-lo na SC para que ele aprenda LIBRAS. Há dúvidas sobre o 
grau de surdez de AC7, porém a dificuldade de comunicação retarda seu 
desenvolvimento cognitivo.  Ele participa da hidroterapia e equoterapia.  

AC8 Tem 15 anos, deficiência intelectual leve e passou da turma especial para a 
turma regular de progressão do CAIC, juntamente com AC3. A escola não 
disponibilizou sua avaliação. 

AS1 
Tem 12 anos, é surdo e estuda na turma de progressão de 1° ciclo da SC, no 
período matutino.  Chegou à SC com 10 anos de idade e apresenta bom 
desempenho geral nas avaliações pedagógicas.  

AS2 
Tem 10 anos, é surda e estuda no 1° ano do 2° ciclo da SC. Chegou à SC 
com pobres conhecimentos de sinais porém sua avaliação pedagógica 
demonstra ótimos avanços.  

AS3 Tem 13 anos, é surda de pais também surdos. Estuda no 3° ano do 2° ciclo 
na SC  

AS4 Tem quase 11 anos, é surda e estuda na mesma turma de AS3. 
AS5 Tem 12 anos e é aluna do 1° ano do 2° ciclo na SC na classe de surdos. 
AS6 É uma menina de 13 anos e estuda com AS3 e AS4 no 3° ano do 2° ciclo. 
AS7 Tem quase 12 anos e também aluna do 3° ano do 2° ciclo. 

AS8 Tem 11 anos e é aluno do 1° ano do 2° ciclo. Está na SC desde 2000 e sua 
mãe fez o curso de LIBRAS na SC. Desde então, AS8 demonstrou 
significativo avanço em todas as áreas. 

 

 

Tabela 16 - Alunos ditos "normais" 

Nome Descrição 

ARC1 Tem 12 anos e é aluna da classe de progressão do segundo ciclo no CAIC. 

ARC2 Com 13 anos, também é aluno da classe de ARC1, no CAIC. 

ARS1 Tem 8 anos e é aluna do 3° ano do 1° ciclo da SC. 

ARS2 Tem 8 anos e é aluna na mesma classe de ARS1. 

ARS3 É aluno da mesma turma de ARS1 e ARS2 e tem 8 anos 
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8.2 Entrevistas semi-dirigidas com os diferentes protagonistas 

 

 Visando colocar a prova nossa hipótese de pesquisa, escolhemos a entrevista como 

ferramenta metodológica.  

 Segundo Labov e Fanshel : «Uma entrevista é um discurso no qual uma pessoa A 

extrai uma informação de uma pessoa B, informação que estava contida na biografia de 

B. »258  

 Segundo os autores, a subjetividade do produto informativo gerado é uma propriedade 

inerente à todo e qualquer tipo de entrevista, seja esta um interrogatório policial, uma 

confissão ou uma consulta com fins terapêuticos.  A entrevista de pesquisa pertence assim a 

este conjunto, diferenciando-se por sua finalidade que é um trabalho de pesquisa, ou seja, ela 

está inscrita como elemento metodológico em um procedimento científico. 

 Escolhemos a entrevista e não o questionário, pois este último produz uma série de 

discursos fragmentados, não lineares e impessoais, deixando escapar diversas informações 

somente possíveis por meio de uma entrevista pessoal.  

 Segundo G. Leclerc, o termo “entrevista” designa, na época da Renascença, um 

encontro e um diálogo entre dois personagens de igual status, como, por exemplo, dois 

monarcas. 259 A idéia do mesmo status denota a exigência da exclusão de relações de força, de 

poder, etc., suscetíveis de se estabelecerem entre os interlocutores causando conflitos e 

impedindo um discurso linear. É fundamental que haja uma preparação antes da entrevista 

visando eliminar qualquer desconforto entre os interlocutores, prejudicando a entrevista.   

O contrato de comunicação é constituído por parâmetros que representam os 

conhecimentos compartilhados mínimos dos interlocutores sobre os objetivos deste diálogo. É 

necessário informar previamente sobre o trabalho que está sendo realizado, o por quê da 

entrevista, o por quê do local e dos sujeitos escolhidos, etc. 

 Enviamos previamente, à todos os sujeitos de nossas entrevistas, exceto alunos e pais, 

um explicativo do presente trabalho, informando obre a importância da entrevista e da 

colaboração de cada entrevistado visando estabelecer assim este contrato de comunicação 

                                                 
258 LABOV, W.; FANSHEL, D. Therapeutic Discourse. London , 1977. Citado em BLANCHET, A. Interviewer, 
in BLANCHET, A.; GHIGLIONE, R.; MASSONNAT, J.; TROGNON, A. Les techniques d’enquête en 
sciences sociales, Paris: Dunod. 1998, p. 82.  
259 LECLERC, G. L’observation de l’homme, une histoire des enquêtes sociales, Paris, 1979. Citado em 
BLANCHET, Ibid. p.93  
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inicial.260 Os pais e alunos foram informados verbalmente sobre a pesquisa e participaram 

voluntariamente das entrevistas. 

  No momento das entrevistas, sugerimos o registro com um gravador, ou por escrito. 

Todos os interlocutores mostraram-se favoráveis à gravação, sem exceções.  

 Dentre as variantes possíveis, privilegiamos a entrevista semi-diretiva. Com efeito, 

suas questões, nem completamente abertas nem canalizadas demais, deixam aos entrevistados 

um certo grau de liberdade de discurso. Ou seja, este tipo de entrevista nos permite aceder, 

mais facilmente, ao sentido que estes sujeitos  dão às suas práticas, experiências, dificuldades 

e sucessos... 

 Nós nos referimos diretamente a um tipo de entrevista semi-diretiva : a entrevista 

compreensiva tal como definida por Jean-Claude Kaufmann. Este tipo de entrevista leva a 

uma ruptura progressiva com o objeto de pesquisa, em oposição relativa com o senso comum. 

Ela caracteriza-se por um ir e vir permanente entre compreensão, escuta atenta, tomada de 

distância e análise crítica. O objetivo deste método é a produção de uma teoria partindo do 

terreno, particularmente apta a captar e compreender os processos sociais. Sua flexibilidade e 

proximidade com as metodologias antropológicas de imersão dentro da cultura estudada nos 

parecem adequadas à nossa pesquisa. O qualificativo “compreensivo” é entendido aqui 

enquanto “intropatia” no sentido weberiano :  

 
A metodologia compreensiva apóia-se na convicção de que os homens não são 

simples agentes portadores de estruturas, mas produtores ativos do social, logo, 

depositários de um saber importante a captar e compreender partindo de seu 

interior, por meio do sistema de valores dos indivíduos; ela começa então pela 

intropatia. 261  
  

 Seis características especificam, segundo Kaufmann, a entrevista compreensiva : 

 

• Ruptura com a hierarquia. 

 O autor insiste aqui sobre a importância do esforço a fazer para aprofundar as trocas 

entre entrevistador e entrevistado de maneira a atingir as informações essenciais. A grelha que 

serve de base à entrevista é levada em conta porém de maneira muito flexível. Convém 

guardar um estilo oral fluido como numa conversação, evitando cair no estilo seqüência de 

                                                 
260 ANEXOS p.5 
261 KAUFMANN, J-C. L’entretien compréhensif. Paris: Nathan, 1996, p.9 
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questões – resposta que lembra a todo instante quem pergunta e quem responde. Em resumo, a 

hierarquia deve ser evitada sem contudo rumar para a equivalência de posições, que poderia 

desestruturar a entrevista. O objetivo é fazer de tal sorte que o entrevistado compreenda que 

sua palavra tem valor, que ele é ouvido em profundidade, que é ele quem encena o papel 

principal. A ruptura com as atitudes formais clássicas de entrevistas é indispensável para bem 

conduzir este tipo de entrevista. 

 

• A entrevista dentro da entrevista. 

A melhor questão não é dada pela grelha, ela é a encontrar, a cada instante da 

entrevista, a partir do discurso do entrevistado. Trata-se de aprofundar a entrevista no corres 

desta mesmo, exercício rico de informações, emoções e humanidade. Coloca-se intensamente 

a escuta daquilo que é dito, reflete-se enquanto que o outro fala e procura-se estimular 

incessantemente o interlocutor a aprofundar seu pensamento.Nada é rígido nem estabelecido 

de forma definitiva : as surpresas e imprevistos são considerados como bastante significativos 

no momento da análise de conteúdo. 

 

• A empatia. 

A postura adotada face ao entrevistado á aquela de um mundo a descobrir, tecido de 

riquezas desconhecidas. Ainda uma atitude de simpatia com relação ao entrevistado e a 

descoberta de seu sistema de pensamento devem se conjugar. É adentrando no mundo do 

outro que se descobre suas categorias operatórias, suas particularidades, suas grandezas e 

fraquezas. Trata-se de descobrir e compreender esse mundo sempre captando suas estruturas 

intelectuais. Essa intimidade afetiva e conceitual só pode existir se o entrevistador esquecer 

suas próprias opiniões e categorias de pensamento. Procura-se compreender com consideração 

e uma intensa sede de saber, o que exclui toda atitude de recusa ou hostilidade. 

 

• Engajamento 

Contrariamente à entrevista “tradicional” que exige uma certa neutralidade e distância, 

a entrevista compreensiva apóia-se sobre uma presença ao mesmo tempo discreta e 

personalizada : “de nada adianta apagar-se, declara  Kaufmann, de olhar de canto, de baixar os 

ohos, de assumir um ar modesto, de se fazer pequeno e esquecer, ninguém acreditará que você  

não tem uma opinião sobre o assunto que lhe ocupa, ou preferência alguma”, 262  

                                                 
262 KAUFMANN, J-C., op.cit., p.52 
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 A troca só pode estruturar-se a partir de referenciais que o interlocutor  encontra no 

entrevistador, que entra assim no mundo do entrevistado sem tornar-se sua cópia. Ele exprime 

brevemente suas idéias e emoções, ri, explica certos aspectos das suas hipóteses, analisa no 

momento aquilo que acaba de ser dito e até mesmo critica e manifesta seu desacordo. Sempre 

permanecendo aberto ao outro e atento a lhe conferir o lugar de “vedete”. Ele esforça-se em 

tornar-se tão próximo e íntimo quanto possível e de garantir o anonimato que facilita a 

expressão do interlocutor. 

 

• Um jogo a três pólos. 

A entrevista compreensiva supõe, por um lado, a empatia e, por outro, um 

engajamento. O objeto da pesquisa, que representa sua essência, é assim considerado de dois 

pontos de vista diferentes : aquele do interlocutor que conhece somente fragmentos disso e 

aquele do entrevistador que tenta dele aproximar-se fortemente. É a partir do pólo “objeto de 

pesquisa”, compartilhado de maneira um pouco imprecisa pelos dois outros pólos : 

interlocutor e entrevistador, que se inicia o “jogo” da entrevista. 

 

• As táticas. 

Todas as táticas susceptíveis de favorecer a expressão são aconselháveis, incluindo o 

humor e o charme.  

 

A entrevista compreensiva repousa assim sobre a noção de construção social da 

realidade, remetendo a uma dialética, não a um corte, entre objetivo e subjetivo, indivíduo e 

sociedade, afim de apreender o caráter complexo e contraditório do ser humano na sociedade.  

Por suas características de ruptura com a formalidade e com hierarquias, pelo seu 

caráter de diálogo informal e valorizante do entrevistado em oposição às entrevistas 

tradicionais, acreditamos ser a ferramenta mais pertinente aos objetivos desta pesquisa. Na 

presente tese, a entrevista compreensiva nos permite captar a transformação cultural gerada 

pelas escolas de inspiração freireana.  

As entrevistas foram gravadas e transcritas na sua integralidade seguindo  grelhas de 

questões previamente elaboradas, concebidas como guias flexíveis.  

Ao final de cada entrevista, para todos os entrevistados, colocamos uma questão aberta 

para que o interlocutor complementasse alguma questão ou fizesse comentários livremente : 

« Quais os complementos ou observações que você gostaria de acrescentar? » 



 

199

 

 Devido à diversidade da população entrevistada, elaboramos um tronco comum de 

questões com arborescências específicas a cada grupo. As tabelas a seguir, mostram os grupos 

de entrevistados e as questões para cada um deles, exceto para o grupo dos alunos. A ordem 

das questões difere para cada grupo e não obedece estritamente à ordem desta tabela que foi 

elaborada visando facilitar a visualização das questões e dos grupos que as responderam.263 

Assim, a questão  de número 2, por exemplo, faz parte das entrevistas de todos os grupos, 

enquanto que a questão de número 13 está presente somente nas entrevistas dos grupos 1 e 2. 

 

 

1- Pais de alunos com  NEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
263 As questões na ordem em que foram feitas a cada grupo, bem como as respostas na sua íntegra constam nos 
ANEXOS pp. 8-153 

 

Tabela 17 – Grupos de entrevistados 

___________________________________________________________________________ 

    Grupos    Descrição 

 

1- Professores atuando com crianças com NEE; 

 

2- Professores atuando somente com classes regulares sem alunos com NEE; 

 

3- Diretores das escolas, coordenador pedagógico e Secretários da Educação; 

 

4- Profissionais externos à escola atuando com as crianças com NEE; 

 

5- Pais de alunos com NEE; 

 

6- Alunos com NEE; 

 

7- Alunos ditos “normais”. 
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Grupos 
Tabela 18 – Questões para entrevista 

1 2 3 4 5 6 7
1. Como você concebe a educação escolar de uma criança portadora de NEE ? Deve-se, na tua 
opinião, privilegiar para ela o aspecto da "socialização", tendo em vista suas dificuldades? 
Deve-se priorizar os saberes escolares? 

x x x x x     

2. O que você pensa sobre seu acolhimento em meio às outras crianças ? Quais são, na tua 
opinião, os benefícios que ele pode tirar de uma escolarização na « escola popular » ?  E quais 
benefícios ele pode trazer a ela ? 

x x x x x     

3. Qual é a sua maneira pessoal de definir a « deficiência » ou « necessidade educacional 
especial »?  x x x x       

4. Você acha que a « escola popular » leva em consideração a diversidade dos alunos ? Por 
que ? De que maneira ?  x x x x       

5. Você percebe, na comunidade local, alguma modificação do olhar (atitudes, comportamento) 
com relação às pessoas portadoras de NEE que você estimaria ligada à ação desta escola ? x x x x       

6. De que forma a escola popular assegura a continuidade educativa para essas crianças ? 
(progressão em ciclos, futuro depois da escola… ) ?  x x x         

7. Quais dificuldades você encontra (ou tem encontrado) na efetivação do projeto de uma escola 
popular aberta à todos? x x x         

8. Que formas tomam tua colaboração com os outros profissionais que atuam com essas 
crianças ? Quais são, no teu ponto de vista, as dificuldades e contribuições essenciais nesta 
colaboração?  

x x   x       

9. Como você analisa o progresso desses alunos em matéria de pensamento crítico ? Em matéria 
de autonomia ? De participação ?  x x           

10. Como está, no teu ponto de vista, a dialogicidade com os pais de crianças portadoras de 
NEE ? Quais limites ? Quais recursos ?  x x           

11. Você tem o sentimento de que essa conjunção « escola popular/inclusão » mudou a tua 
prática profissional ? Se sim, por quê ? Em que ?  x x           

12. Quais são as formas que esta colaboração toma com os outros professores na 
interdisciplinaridade ? Quais são, para você, as dificuldades e as contribuições essenciais nesta 
colaboração?  

x x           

13. Na tua pedagogia, a prática dos temas geradores se modificou com a vinda de crianças 
portadoras de NEE ? Se sim, porque e como ?   x x           

14. Você se sente preparado(a) para responder às novas exigências educativas e pedagógicas 
consequentes ? Se sim, por que e como ? Se não, porque ?  x x           

15. É preciso ou não propor um espaço de educação específica às suas dificuldades? Que forma 
você daria para este espaço? x x           

16. Como você concebe e coloca em prática a dialogicidade no ensino, na avaliação, nas 
tomadas de decisões? x             

17. O que mudou, na tua opinião, para o teu filho(a) desde sua entrada na escola popular?         x     

18. Você acha que a escola popular pode contribuir para facilitar sua inclusão social?         x     

19. O que mudou para você desde que você está aqui? Na tua opinião por que?           x   

20. O que você gostaria de mudar na sua escola : com relação aos professores, aos colegas? Por 
que?            x x

21. Como você vive o fato de estar junto com colegas com deficiências na tua escola? Conte-me 
um bom momento que você passou com eles. Conte-me um momento desagradável ou que não 
foi bom com eles.  

           x
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O grupo dos pais de alunos com NEE respondeu a 7 outras questões, além daquelas já 

indicadas na tabela acima : 

 

1. A quanto tempo você matriculou teu filho(a) na escola popular? Por que?  

2. O que mudou, na tua opinião, para o teu filho(a) desde sua entrada na escola 

popular?  

3. Você acha que a escola popular pode contribuir para facilitar sua inclusão 

social? Se sim, como? Se não, porquê? 

4. Como você imagina o futuro escolar e profissional do teu filho(a)? 

5. Você participa da vida escolar do teu filho(a)? Em quais ocasiões? De que 

maneira? 

6. Você está engajado(a) em alguma associação ou movimento em prol das 

pessoas com deficiências? Quais?  

7. Quais complementos ou observações que você gostaria de acrescentar? 

 

As questões respondidas pelos alunos com NEE seguiram o conjunto de questões 

abaixo: 

 

1. Em qual escola você estudava antes? Por que você veio para esta escola? 

2. O que mudou para você desde que você está aqui? Na tua opinião, por que? 

3. Qual profissão você quer exercer no futuro? Porque? O que dizem a esse 

respeito teus pais, irmãos, professores e colegas? 

4. O que você gostaria de mudar na tua escola? ( Com relação aos professores, 

colegas...) Por que? 

 

Para os alunos ditos “normais” a entrevista compõe-se das seguintes questões : 

 

1. Como você vive o fato de estar junto com colegas portadores de NEE na tua 

escola? 

2. Conte um bom momento que você passou com eles. 
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3. Conte um momento “desagradável” ou que não foi bom com eles. 

4. Você conversa sobre isso com teus pais? Se sim, o que eles dizem? Se não, por 

que? Você conversa sobre isso com teus colegas? Se sim, o que dizem eles? Se 

não, por que? 

 

Seguindo a metodologia da entrevista compreensiva, as questões foram feitas sempre 

do  modo menos formal possível e adaptadas ao interlocutor. Eles são utilizadas de fato como 

guias para a entrevista. No caso dos alunos, por exemplo, todo esforço para deixá-los a 

vontade para responder foi feito : 

 

• Explicação exaustiva e descontraída dos professores sobre a entrevista; 

• conhecer e brincar com as crianças antes da entrevista;  

• acompanhá-los dentro da classe e nas atividades extra-classe;  

• colocar as questões na forma de um “bate-papo” descontraído... 

 

Os alunos surdos responderam acompanhados da professora intérprete, visto que não 

dominamos a língua de sinais.  De modo geral todas as entrevistas deram-se em um clima de 

descontração e conforme as exigências da metodologia da nossa pesquisa.  

 

8.3 Método de análise de conteúdo do corpus de entrevistas 

 

 O tratamento dos dados das 51 entrevistas será efetuado seguindo a metodologia da 

análise temática tal como a concebe Laurence Bardin. Conforme explica a autora : « fazer 

uma análise temática consiste em descobrir os “núcleos de sentido” que compõe a 

comunicação e cuja presença, ou freqüência de aparição podem significar alguma coisa para o 

objetivo analítico escolhido. » 264 

Destacamos em cada resposta, o núcleo de sentido, ou seja, a frase, ou trecho do 

discurso que responde mais objetivamente à pergunta feita, referente ao tema. 

 O “tema” enquanto unidade de registro, ou seja, uma unidade de significação que se 

destaca de um texto analisado segundo critérios relativos à teoria que guia a leitura, 

corresponde a uma parte do texto, a um recorte do texto analisado.  

                                                 
264 BARDIN, L.  Análise de conteúdo, Lisboa : Edições 70. 1995. p. 105 



 

203

 

 Visto que nossa tese estuda as possíveis mudanças culturais dos diversos atores 

educacionais, entendemos que a análise temática seja a metodologia de análise de dados mais 

pertinente. De fato, de acordo com Bardin : 

 
O tema é geralmente utilizado como unidade de registro para estudar motivações de 

opiniões, de atitudes, de valores, de crenças, de tendências, etc. As respostas a 

questões abertas, as entrevistas (não diretivas ou mais estruturadas) individuais ou 

de grupo, de inquérito ou de psicoterapia, etc., podem ser, e são freqüentemente, 

analisados tendo o tema por base. 265 
 

 Os temas correspondem aos fundamentos da inclusão destacados na primeira parte 

deste trabalho. Eles  guiam nossas entrevistas para sabermos se, ou até que ponto, as escolas 

populares estudadas seguem estes fundamentos, traçando assim, as rupturas necessárias para a 

passagem de uma escola excludente para uma escola inclusiva, conforme nossa hipótese de 

pesquisa já descrita também na primeira parte desta tese. 

   A cada fundamento corresponde um código conforme a tabela a seguir : 

 

 Tabela 19 - Códigos dos fundamentos da inclusão 

F1 Valorizar a diversidade humana afirmando o direito de toda criança de ser 
reconhe - cido e respeitado na sua singularidade. 

F2 Lutar contra a opressão e a exclusão, sob todas as formas. 

F3 
Garantir o acesso de cada criança, sem discriminação, à diversas 
possibilidades educativas, profissionais, sociais, culturais, artísticas, 
esportivas, etc. 

F4 
 

Estimular e desenvolver a participação crítica, a autonomia e a colaboração de 
todos no processo educativo, na perspectiva de uma sociedade democrática. 

F5 

Proporcionar respostas a cada criança, segundo suas necessidades singulares, 
por meio de uma pedagogia diversificada : currículo e organização escolares 
flexíveis, práticas interdisciplinares, aprendizagens contextualizadas, 
avaliação formativa. 

 F6 

Passar de uma concepção que atribui à criança as dificuldades de 
aprendizagem à uma visão que lhes concebe como resultante de uma 
distorção entre suas necessidades reais, o programa escolar e as estratégias 
pedagógicas. 

 F7  Valorizar a experiência, efetuar a formação e a profissionalização do 
conjunto dos atores educativos 

 
                                                 
265 Ibid., p. 106 
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Partindo dos fundamentos, extraímos os temas e sub-temas que orientaram nossas 

entrevistas : 

 

Tabela 20 - Temas e sub-temas  

 

Código do 
fundamento 

Temas Sub-temas 

F1 Valorização da diversidade   

F2 Luta contra a opressão e a exclusão   

F3 Garantia do acesso à educação   

    dos alunos 

F4 Estímulo à participação crítica e criativa dos professores 

    dos pais 

    da comunidade 

    práticas interdisciplinares 

F5 
Respostas pedagógicas adaptadas à 
singularidade dos alunos (currículo 
flexível) 

aprendizagens a partir do 
contexto real do aluno 

    avaliação dialógica 

F6 
As dificuldades de aprendizagem são 
atribuídas à resultante da interação aluno/ 
programa escolar/ estratégias pedagógicas 

  

F7 Formação profissional e valorização da 
experiência dos professores 

 

 

 

 As 21 questões que compõem as entrevistas referem-se sempre, a um tema. Entretanto, 

para pais e alunos inserimos algumas perguntas visando descontrair, criar um bom clima e 

entender um pouco mais do contexto destes dois grupos. A tabela a seguir mostra as questões 

analisadas na nossa pesquisa por meio dos temas : 
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Tabela 21 -  Questões por tema 

Fund  Temas e sub-temas Questões 

    F1 Valorização da diversidade 

3. Qual é a sua maneira pessoal de definir a 
« deficiência » ou « necessidade educacional 
especial »?  

  

4. Você acha que a « escola popular » leva em 
consideração a diversidade dos alunos ? Por 
que ? De que maneira ?  

  

    

2. O que você pensa sobre seu acolhimento em 
meio às outras crianças ? Quais são, na tua 
opinião, os benefícios que ele pode tirar de uma 
escolarização na « escola popular » ?  E quais 
benefícios ele pode trazer a ela ? 

    

5. Você percebe, na comunidade local, alguma 
modificação do olhar (atitudes, comportamento) 
com relação às pessoas com NE que você 
estimaria ligada à ação desta escola ? 

  
17. O que mudou, na tua opinião, para o teu 
filho(a) desde sua entrada na escola popular? 

 F2 
 

 Luta contra a opressão e a 
exclusão 

18. Você acha que a escola popular pode 
contribuir para facilitar sua inclusão social?  

    
19. O que mudou para você desde que você está 
aqui? Na tua opinião por que? 

    

20. O que você gostaria de mudar na sua escola : 
com relação aos professores, aos colegas? Por 
que?  

    

21. Como você vive o fato de estar junto com 
colegas com deficiências na tua escola? Conte-
me um bom momento que você passou com eles. 
Conte-me um momento desagradável ou que não 
foi bom com eles.  

  

    

15. É preciso ou não propor um espaço de 
educação específica às suas dificuldades ? Que 
forma você daria para este espaço ?   

F3 
 

Garantia do acesso à 
educação 

6. De que forma a escola popular assegura a 
continuidade educativa para essas crianças ?  
(progressão em ciclos, futuro depois da escola) ? 

    

7. Quais dificuldades você encontra (ou tem 
encontrado) na efetivação do projeto de uma 
escola popular aberta à todos? 

 continua...
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Estímulo à participação                                                       ...continuação 

  

  
            - dos alunos 

9. Como você analisa o progresso desses alunos 
em matéria de a) pensamento crítico ? B)  
autonomia ? C)  participação ?  

F4 
 
 

            - dos professores 

8. Que formas tomam tua colaboração com os 
outros profissionais que atuam com essas 
crianças ? Quais são, no teu ponto de vista, as 
dificuldades e contribuições essenciais nesta 
colaboração?  

  
            - dos pais 

10. Como está, no teu ponto de vista, a 
dialogicidade com os pais dos alunos ? Quais 
limites ? Quais recursos ?  

  

  

Currículo flexível e 
interdisciplinar adaptado às 
necessidades dos alunos   

F5 
 
 

    - práticas interdisciplinares

12. Quais são as formas que esta colaboração 
toma com os outros professores na 
interdisciplinaridade ? Quais são, para você, as 
dificuldades e as contribuições essenciais nesta 
colaboração?  

  

    - aprendizagens a partir do  
      contexto real do aluno 
 

13.  Na tua pedagogia, a prática dos temas 
geradores se modificou com a vinda de crianças 
portadoras de NEE ? Se sim, porque e como ?   

  
    - avaliação formativa 16. Como você concebe e coloca em pratica a 

dialogicidade no ensinoe  na avaliação ?  
  

F6 

As dificuldades de 
aprendizagem são atribuídas 
à resultante da interação 
aluno/programa 
escolar/estratégias 
pedagógicas 

1. Como você concebe a educação escolar de 
uma criança portadora de NEE ? Deve-se, na tua 
opinião, privilegiar para ela o aspecto da 
« socialização », tendo em vista suas 
dificuldades ? Deve-se priorizar os saberes 
escolares ? 

  

F7 

Formação profissional e 
valorização da experiência 
dos professores 

11. Você tem o sentimento de que essa 
conjunção « escola popular/inclusão » mudou a 
tua prática profissional ? Se sim, por quê ? Em 
que ?  

    

14. Você se sente preparado(a) para responder às 
novas exigências educativas e pedagógicas 
conseqüentes ? Se sim, por que e como ? Se não, 
porque ?  

 

Desta forma, ao responder a questão,  o entrevistado aborda o tema, afirmando seu 

conteúdo ou negando-o, conforme o caso.  
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Dentro desta análise temática, efetuamos uma análise quantitativa, indicando o número 

de respostas que afirmam ou não o tema. Esta análise não deve ser tomada como conclusiva, 

mas sim como um suporte para a análise qualitativa, pois auxilia a visualização do conjunto de 

respostas orientando nossa análise. A análise qualitativa é feita partindo dos argumentos dados 

pelos entrevistados para suas respostas. Ambas as análises, qualitativa e quantitativa, serão 

também tratadas verticalmente, ou seja, por grupos de atores, permitindo a comparação entre 

as respostas de cada grupo.  

 Vejamos, os critérios utilizados na análise quantitativa para saber se a resposta afirma 

ou não, o tema:  

 

F1 : As duas questões referentes ao primeiro fundamento, visam captar se a  valorização da 

diversidade : 

 

 está presente na representação do entrevistado sobre a pessoa com deficiência (questão 

3 – Qual é sua maneira pessoal de definir a “deficiência” ou a “necessidade 

educacional especial”?) ; 

 

 consideramos como negativas do tema, aquelas que definem a pessoa com NE 

como “precisando de ajuda”, ou como alguém que “não consegue” ou “não tem 

capacidade para” algo. Enfim, não valorizam a diversidade as respostas que 

enfocam a pessoa com NE como um problema em si. 

 

 é promovida pela escola popular (questão 4 – Você acha que a escola popular leva em 

consideração a diversidade dos alunos? Por que? De que maneira? ) ; 

 

• consideramos respostas afirmativas : “Sim”, “acho”,  “leva”.  

 

F2 : Neste fundamento, as questões 17 e 18 são específicas do grupo dos pais e as questões 

19,20 e 21 específica dos grupos de alunos. Em geral as questões relativas ao segundo 

fundamento procuram captar se a luta contra a opressão e a exclusão : 

 

 É confirmada no discurso do entrevistado quando este defende,  aprova ou vê 

positivamente o acolhimento das crianças com NEE em meio as demais crianças da 
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escola regular (questão 2 - O que você pensa sobre seu acolhimento em meio as outras 

crianças? Quais são, na tua opinião, os benefícios que  ela pode tirar de uma 

escolarização na escola popular? E quais benefícios pode trazer a ela?) ; 

 

• Consideramos respostas afirmativas aquelas que defendem ou elogiam 

o acolhimento das crianças com NEE em meio as demais.   

 É confirmada por meio de uma modificação positiva do olhar da comunidade com 

relação às pessoas com deficiências. (questão 5 – Você percebe, na comunidade local, 

alguma modificação do olhar com relação às pessoas com NE que você estimaria 

ligada à ação desta escola?) ; 

 

• Consideramos respostas afirmativas : “sim”, “percebo”. 

 

 É confirmada no discurso dos pais quando este alega ter percebido  mudanças positivas 

relativas ao seu filho, a partir da entrada deste na escola popular. (questão 17 – O que 

mudou, na tua opinião, para o teu filho(a) desde sua entrada na escola popular?) 

 

• Consideramos respostas afirmativas do tema, as que indicam mudanças 

positivas. 

 

 É confirmada no discurso dos pais quando para ele a escola popular pode contribuir 

com a inclusão social de seu filho(a) (questão 18 – Você acha que a escola popular 

pode contribuir para facilitar sua inclusão social?)  

 

• Consideramos respostas afirmativas as que declaram : “sim”, “acho”. 

 

 É confirmada no discurso do aluno com NEE quando este declara algum fato positivo 

relacionado a sua vinda para a escola popular (questão 19 – O que mudou para você 

desde que você está aqui? Na tua opinião, por que?)  

 

• Consideramos respostas afirmativas aquelas onde o aluno conta alguma 

mudança positiva. 
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 É confirmada no discurso do aluno com NEE quando as mudanças que ele declara 

desejar não exprimem mal-estar, preconceito da parte dos outros, ou qualquer 

desconforto relacionado a sua deficiência. (questão 20 – O que você gostaria de mudar 

na sua escola com relação aos professores,  aos colegas? Por que? )  

 

• Consideramos respostas afirmativas do tema, aquelas onde o aluno ou 

não querem mudança alguma,  ou a mudança desejada não está 

relacionada com nenhum preconceito ou desconforto do aluno por estar 

em meio aos ditos “normais”. 

 

 É confirmada no discurso do aluno dito “normal” quando no discurso deste não há 

preconceito com relação aos seus colegas. As duas questões seguintes (Conte-me um 

bom momento...) são complementares à questão 21 e são aqui analisadas juntamente 

(questão 21 – Como você vive o fato de estar junto com colegas com deficiências na 

tua escola? Conte-me um bom momento que você passou com eles. Conte-me um 

momento desagradável ou que não foi bom com eles. ) 

 

• Consideramos respostas afirmativas do tema, aquelas em que o aluno 

considera “normal” a convivência com seus  colegas com NEE. 

 

 

F3 : As questões relacionadas ao terceiro fundamento procuram captar se o acesso à 

educação para as crianças com NEE 

 

 É garantido pela escola popular por meio de programas e/ou ações que levem em conta 

a progressão e/ou a continuidade educativa das criança com NEE (questão 6 - De que 

forma a escola popular assegura a continuidade educativa para essas crianças 

(progressão em ciclos, futuro depois da escola?) ; 

 

• Consideramos afirmativas as respostas que defendem, de alguma forma, 

que a escola assegura a continuidade educativa. 
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 É defendido pelos entrevistados na busca de espaços adaptados às suas especificidades 

sem, contudo segregá-los (questão 15 - É preciso ou não propor um espaço de 

educação específica às suas dificuldades ? Que forma você daria para este espaço ?  ) ; 

 

• Consideramos respostas afirmativas aquelas que defendem que a escola 

deve promover este espaço, seja em classe regular, seja em classe 

especial em escola regular,  porém sempre tendo em vista uma escola 

que se adapte ao aluno sem segregá-lo dos demais.   

 

 É garantida por meio de uma escola aberta a todos (questão 7 - Quais dificuldades 

você encontra (ou tem encontrado) na efetivação do projeto de uma escola popular 

aberta à todos? ) ; 

 

• Consideramos afirmativa do tema quando o entrevistado diz não 

encontrar dificuldades na efetivação do projeto de escola popular. 

 

F4 : As questões referentes ao quarto fundamento dizem respeito ao estímulo à participação 

crítica e à colaboração e os sub-temas referem-se aos diferentes atores educativos (alunos, 

professores e profissionais externos, pais, comunidade). São três as questões ligadas à este 

tema. Elas procuram captar se : 

 

 A participação, o pensamento crítico e a autonomia dos alunos são levados em conta 

pela escola popular ( questão 9 - Como você analisa o progresso desses alunos em 

matéria de  a)pensamento crítico ? b)  autonomia ? c)  participação ?) ; 

 

• Consideramos afirmativas quando o entrevistado considera que 

pensamento crítico, a autonomia e a participação são estimulados. 

 

 Existe colaboração entre os profissionais da educação (Questão 8 - Que formas tomam 

tua colaboração com os outros profissionais que atuam com essas crianças ? Quais são, 

no teu ponto de vista, as dificuldades e contribuições essenciais nesta colaboração?) ; 
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• Consideramos como afirmativas do tema quando o entrevistado 

descreve a colaboração existente e negativas quando ele afirma não 

existir colaboração. 

 

 Existe participação dos os pais dos alunos na escola (questão 10 – Como está, no teu 

ponto de vista, a dialogicidade com os pais dos alunos? Quais limites? Quais 

recursos?) ;   

 

• Consideramos afirmativas do tema as respostas onde o entrevistado 

afirma de alguma forma haver um bom diálogo entre escola e pais.  

 

F5 : O tema relativo ao quinto fundamento é o currículo flexível e interdisciplinar, 

adaptável às singularidades dos alunos.  Procuramos analisar o tema sob três dimensões, ou 

sub-temas :  

 

 Práticas interdisciplinares : (questão 12 - Quais são as formas que esta colaboração 

toma com os outros professores na interdisciplinaridade ? Quais são, para você, as 

dificuldades e as contribuições essenciais nesta colaboração?) ; 

 

♦ Consideramos como afirmativas do tema, as respostas que alegam 

existirem práticas interdisciplinares e tomamos como negativas aquelas 

em que o entrevistado diz não haver a referida prática. 

 

 Aprendizagens a partir do contexto real dos alunos : Procuramos aqui saber se a 

prática dos temas geradores é efetiva adaptando-se ao contexto dos alunos. (questão 13 

- Na tua pedagogia, a prática dos temas geradores se modificou com a vinda de 

crianças portadoras de NEE ? Se sim, porque e como ?) ;   

 

♦ Consideramos como afirmativas do tema, as respostas onde o 

entrevistado afirma que a os temas geradores, no seu conteúdo, 

adaptaram-se ao contexto das crianças com NEE.   
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 Avaliações dialógicas : O que nos importa aqui é saber se a avaliação é feita não 

somente pelo professor, mas também pelo aluno. (questão 16 - Como você concebe e 

coloca em pratica a dialogicidade no ensino e na avaliação ?) ; 

 

♦ Consideramos afirmativas do tema, as respostas que afirmam haver 

avaliação por parte dos alunos. 

 

F6 : Com relação ao sexto fundamento procuramos saber se os atores da escola popular 

romperam com a visão tradicional onde prioriza-se a socialização em detrimento dos saberes 

escolares por se desacreditar nas potencialidades do aluno com NEE. Tradicionalmente 

atribui-se as dificuldades de aprendizagem da criança com NEE exclusivamente à própria 

criança sem questionamento do sistema pedagógico. Em nossa entrevista, a questão leva o 

entrevistado a posicionar-se  com relação a importância da socialização e dos saberes 

escolares na escolarização das crianças com NEE.  O tema aqui consiste na afirmação :  os 

sucessos e as dificuldades de aprendizagem são atribuídas à resultante da interação entre 

aluno, programa escolar e estratégias pedagógicas, ( Questão 1 : Como você concebe a 

educação escolar de uma criança portadora de NEE ? Deve-se, na tua opinião, privilegiar para 

ela o aspecto da « socialização », tendo em vista suas dificuldades ? Deve-se priorizar os 

saberes escolares ?) ; 

 

♦ Consideramos afirmativas do tema, as respostas que colocam em igual 

patamar de importância saberes escolares e socialização bem como 

aquelas que priorizam os saberes escolares por representar uma ruptura 

com o pensamento tradicional 

 

F7 : As questões referentes ao sétimo fundamento tem como tema a formação profissional e 

a valorização da experiência dos professores face aos desafios da inclusão. Elas procuram 

saber se o entrevistado : 

 

 Sente-se preparado para responder às novas exigências educativas e pedagógicas 

advindas do movimento da inclusão pois considera que recebeu formação adequada : 

(questão 14 - Você se sente preparado(a) para responder às novas exigências 

educativas e pedagógicas conseqüentes? Se sim, por que e como? Se não, por que?) ; 
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♦ Consideramos como afirmativas e negativas do tema respectivamente : 

“sim” e “não”. 

 

 Tem o sentimento de que a conjunção entre escola popular e movimento inclusivo 

modificaram sua prática profissional. A pergunta leva o entrevistado a falar de sua 

experiência. (questão 11 – Você tem o sentimento de que essa conjunção “escola 

popular/inclusão” mudou a tua prática profissional? Se sim, por quê. Em quê?) ; 

 

♦ Consideramos como afirmativas e negativas do tema respectivamente : 

“sim” e “não”. 

 

Nossa análise temática procedeu, então, conforme os critérios aqui enunciados.  Para 

uma melhor visualização dos resultados, dividimos a análise em dois capítulos : um destinado 

aos fundamentos mais amplos e de âmbito mais social (fundamentos 1 ao 4) e o seguinte 

consagrado àqueles mais específicos à prática pedagógica escolar (fundamentos 5 a 7). 
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CAPÍTULO 9.  Aquilo que emerge da análise do corpus recolhido, sob a vertente social 

 

9.1 Valorização da diversidade e respeito a singularidade 

 
Com relação ao primeiro fundamento da inclusão : “Valorizar a diversidade humana 

afirmando o direito de toda criança de ser reconhecida e respeitada na sua singularidade” 

temos duas questões respondidas (questões 3 e 4).   

A Questão 3 (Qual é a sua maneira pessoal de definir a « deficiência » ou 

« necessidade educacional especial »?) foi respondida pelos grupos  1, 2, 3 e 4, conforme as 

tabelas abaixo. 

 

Tabela 22 – Questão 3  - Grupo 1 
Professores atuando com crianças com NEE 

Questão 3 : Qual é a sua maneira pessoal de definir a « deficiência » ou 
« necessidade educacional especial »? Quant. 
Respostas que valorizam a diversidade   

 - é aquilo que é realmente especial, uma prioridade e merece toda a atenção 1 

 - crianças que precisam de um atendimento diferenciado dos outros.  1 
 - crianças que precisam de uma atenção diferenciada pois seu 
desenvolvimento não é igual ao dos outros 1 
 - pessoas que precisam de maneiras diferentes para aprender ou conseguir 
fazer suas atividades devido a deficiência em alguns órgãos do corpo 1 
 - NE vai desde um problema físico, pode ser também psicológico ou mental 
ou retardo ou alguma coisa assim 1 
 - um sujeito que precisa de um aprendizado diferenciado, ritmo ou língua 
diferente 1 

 - o especial é diferente 1 

 - uma pessoa que tem capacidades como qualquer outro sujeito 1 

Sub- total de respostas 8 

Respostas que não valorizam a diversidade   
é toda a pessoa que precisa de alguma ajuda para se desenvolver ou 
desenvolver uma atividade 1 
    
Sub-total de respostas 1 

Total de respostas 9 
Não respondidas 0 

TOTAL  9 
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Tabela 23 – Questão 3 - Grupo 2 
Professores atuando somente com classes regulares sem alunos com NEE 

Questão 3 : Qual é a sua maneira pessoal de definir a « deficiência » ou 
« necessidade educacional especial »? Quant. 

Respostas que valorizam a diversidade   

 -pessoas diferentes que possuem tempos, momentos diferentes de aprender, 
umas aprendem mais rápido outras não 1 

 - necessidade que o ser humano apresenta, seja ela física ou mental, que seja 
peculiar a um grupo, que os diferencia dos demais. 1 

 - é tudo que deve ser adaptado para que as pessoas com NE consigam viver 
dignamente no convívio com as outras pessoas 1 

Sub- total de respostas 3 
Respostas que não valorizam a diversidade   

 - pessoas que precisam de ajuda para desenvolver atividades cotidianas e de 
maiores explicações para compreender algumas 1 

 - quando a criança não consegue ou apresenta dificuldade de estar 
desenvolvendo a atividade proposta. Dificuldade de memorização (...) uma 
criança que não consegue abstrair como as demais 1 
    
Sub-total de respostas 2 
Total de respostas 5 
Não respondidas 0 
TOTAL  5 
 

Dos 14 professores , somente 3 parecem não confirmar o tema, ou seja, 11 professores, 

ao serem questionados sobre as noções de deficiência ou necessidade educativa especial, 

colocam a diversidade no centro de suas definições.  

 Apesar das respostas do grupo 1 afirmarem o tema  em maior proporção que o grupo 

2,  esta diferença não nos parece significativa.      

O que nos interessa aqui é captar se os professores posicionam a pessoa com NE como 

alguém diferente ou se os colocam claramente como pessoas que precisam de ajuda, que 

possuem dificuldades, enfim, como estando por definição, em desvantagem com relação aos 

ditos “normais”.    
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Tabela 24 – Questão 3 – Grupo 3 
Diretores de escola, Coordenador pedagógico e Secretários de Educação 

Questão 3: Qual é a sua maneira pessoal de definir a « deficiência » ou « NEE »? Quant.
Respostas que valorizam a diversidade   
 - são formas diferenciadas de aprender, compreender, entender o mundo 1 
 - são pessoas que possuem necessidades de atendimento diferenciado 1 
 - todos os alunos são especiais e todas as escolas deveria ser especiais 1 
 - são necessidades que precisam ser atendidas de modo diferenciado 1 
 - toda criança ou individuo com alguma necessidade diferenciada dos padrões 
de normalidade 1 
 - crianças que não conseguem aprender dentro de um currículo dito normal, 
imposto pela sociedade. 1 
Sub- total de respostas 6 
Respostas que não valorizam a diversidade   
    

Sub-total de respostas 0 
Total de respostas 6 
Não respondidas 0 
TOTAL  6 

 

 Nas respostas do grupo 3,  temos a totalidade das respostas valorizando a diversidade 

em suas definições. As respostas aqui não só valorizam a diversidade  como também ressaltam 

a importância do compromisso da sociedade e da escola em adaptar-se às diferenças. 

Percebemos isso claramente, por exemplo, na resposta de Sec3,  quando afirma: « Todas os 

alunos são especiais e todas as escolas deveriam ser especiais. » 266 
 

Tabela 25 – Questão 3 – Grupo 4 
Profissionais externos às escolas 

Questão 3 : Qual é a sua maneira pessoal de definir a « deficiência » ou « NEE »? Quant.
Respostas que valorizam a diversidade   
    

Sub- total de respostas 0 
Respostas que não valorizam a diversidade   
 - são crianças que precisam bastante das outras pessoas. Crianças que tu tem que 
dar um suporte pra elas 1 
 - entendo NE aquelas de ordem física, emocional e intelectual, associadas ou não, 
que interferem no desenvolvimento e ajuste do ser humano ao seu ambiente. 1 
 - a necessidade de um atendimento mais direcionado, buscando redimensionar as 
funções e capacidades alteradas. 1 
Sub-total de respostas 3 
Total de respostas 3 
Não respondidas 0 
TOTAL  3 
                                                 
266 ANEXOS, pp. 8-154 
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 O grupo 3 destaca-se dos demais com sua totalidade de respostas não confirmando o 

tema. Aqui temos 3 pessoas da área médica que parecem não compartilhar da visão da área 

pedagógica.  Percebemos aqui que suas definições não contemplam palavras como “diferente” 

ou “diverso”, mas definem a pessoa com NE como alguém que precisa de suporte e que 

apresenta funções e capacidades alteradas. Na resposta de Ex2 : “entendo NE aquelas de 

ordem física, emocional e intelectual, associadas ou não, que interferem no desenvolvimento e 

ajuste do ser humano ao seu ambiente”267 o entrevistado posiciona-se como se lá estivesse 

para colaborar no “ajuste” ou adaptação desta pessoa ao meio. O inverso não é mencionado.   

 Apesar deste último grupo, podemos concluir que a grande maioria dos entrevistados 

(17 dentre 23), valoriza a diferença em suas definições.  Demonstram um olhar mais 

valorizante com relação às pessoas com NE e portanto um olhar em acordo com o movimento 

inclusivo. 

 A questão 4 (Você acha que a « escola popular » leva em consideração a diversidade 

dos alunos ? Por que ? De que maneira ?) foi respondida pelos grupos 1, 2 e 3 : 

 

Tabela 26 – Questão 4 – Grupo 1 
Professores atuando com crianças com NEE 

Questão 4 : Você acha que a « escola popular » leva em consideração a 
diversidade dos alunos ? Por que ? De que maneira ? Quant. 
Respostas afirmativas 6 
Respostas negativas 3 

Total de respostas 9 

Não respondidas 0 
TOTAL  9 
 

 

Tabela 27 – Questão 4 – Grupo 2 
 Professores atuando somente com classes regulares sem alunos com NEE 

Questão 4 : Você acha que a « escola popular » leva em consideração a 
diversidade dos alunos ? Por que ? De que maneira ? Quant. 
Respostas afirmativas 4 
Respostas negativas   
Total de respostas 4 
Não respondidas 1 
TOTAL  5 

                                                 
267 ANEXOS, pp. 8-153 
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 Os dois grupos de professores tiveram a maioria de suas respostas ( 10 dentre 13 )  

confirmando o tema. Para eles a escola popular leva em consideração a diversidade dos alunos 

porque, como afirma PC1: “assuntos e necessidades dos alunos são priorizadas”. 268  A 

professora PEC1 declara :  

 
existe um trabalho de valorização do sujeito. Não é só o saber escolar, só o 

pedagógico. A gente leva em consideração várias coisas. Por exemplo, eles se 

organizarem na sua higiene pessoal. Na questão de se alimentar sozinhos. O ir e vir 

à escola sozinhos. A autonomia [...] A gente leva em consideração aquilo que ele foi 

conseguindo aos poucos. 269   

 

Algumas respostas, como a da professora PS2 ressaltam que existe, de fato, uma 

diversificação pedagógica visando proporcionar a todos o acesso ao saber : 

 
Eu acho que ela leva em conta sim,  por exemplo, de manhã eu trabalho com uma 

turma onde são 12 crianças. Mas cada um é portador de uma deficiência diferente 

do outro. São dificuldades de aprendizagem. E cada uma é diferente da outra. Mas a 

gente proporciona atividades diversificadas, oficinas de aprendizagem, outras 

atividades para além de encaminhar para CAPP’s onde tem fonoaudióloga, 

psicóloga[...] Por exemplo, eu ponho aquele que já sabe ler e escrever com aquele 

que não sabe. Ele vai escrever uma frase, um texto, o outro ainda vai só desenhar,  

fazer tentativas, mas tudo é considerado. 270  
  

O que observamos nesta declaração de PS2 é que mesmo sendo professora de classes 

regulares, ela considera a diversidade dos modos de aprendizagem dos seus alunos e leva em 

conta todo progresso efetivo e não somente o avanço dos “melhores” alunos.  

 As várias declarações deixam entrever a efetividade do compromisso dos professores 

com  uma pedagogia diversificada e valorizante para todos os seus  alunos. Vejamos as 

respostas do grupo a seguir : 

 

 

 

                                                 
268 ANEXOS, pp. 8-154  
269 Ibid. 
270 Ibid. 
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Tabela 28 – Questão 4 – Grupo 3 
 Diretores de escola, Coordenador pedagógico e Secretários de Educação 

Questão 4 : Você acha que a « escola popular » leva em consideração a 
diversidade dos alunos ? Por que ? De que maneira ? Quant. 
Respostas afirmativas 5 
Respostas negativas 1 
Total de respostas 6 
Não respondidas   
TOTAL  6 
 

 Com exceção de um entrevistado, todos afirmaram que a escola popular leva 

em consideração a diversidade dos alunos. Sec2 declara :  

 
a escola popular que estamos construindo em nossa cidade tem este propósito. 

Sabemos que cada aluno aprende de forma diferente, em tempos diferentes. Quando 

organizamos a escola a partir dos princípios dos ciclos de formação, estamos 

olhando para o desenvolvimento humano [...] Quando organizamos o trabalho a 

partir das necessidades dos diferentes sujeitos,  estamos garantindo ora trabalhos 

coletivos, ora individuais, a necessidade de organizar atividades diversificadas na 

sala de aula para os diferentes níveis de aprendizagem. O reagrupamento dos alunos 

em turmas, grupos aos quais tenham maior afinidade, as oficinas pedagógicas com 

trabalhos a partir das diferentes necessidades, quando a gente se desafia a construir 

a inclusão na escola popular, a gente tem princípios que organizam esta prática. 271 

  

Todas as respostas do grupo 3 vão no mesmo sentido e indicam que a escola popular 

está alinhada com os princípios da escola inclusiva quanto a diversificação pedagógica.  

 As respostas das duas questões referentes ao primeiro fundamento confirmam que as 

escolas estudadas valorizam a diversidade e respeitam a singularidade de cada aluno. 

 

9.2 Luta contra a opressão e exclusão 

 

Ao segundo fundamento da inclusão : “ Lutar contra a opressão e a exclusão, sob todas 

as formas”, associamos sete questões visando captar o olhar dos atores escolares com relação 

à criança com NE. Se trata-se de um olhar inclusivo ou segregador. A questão 2 foi 

respondida pelos grupos de 1 a 5, a questão  4 pelos grupos 1 a 4, as questões 17 e 18 foram 

respondidas somente pelos pais de alunos com NEE, as questões 19 e 20 pelos próprios alunos 

                                                 
271 ANEXOS, pp. 8-153 
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com NEE e por fim, a questão 21 foi colocada para o grupo dos alunos ditos “normais”. Desta 

forma, podemos analisar a questão da exclusão sob diferentes perspectivas. 

Para a questão 2 (O que você pensa sobre seu acolhimento em meio as outras crianças? 

Quais são, na tua opinião, os benefícios que  ela pode tirar de uma escolarização na escola 

popular? E quais benefícios pode trazer a ela?), respondida por todos os grupos, obtivemos os 

seguintes resultados :   

 

Tabela 29 – Questão 2 – Grupo 1  
Professores atuando com crianças com NEE 

 
Questão 2 : O que você pensa sobre seu acolhimento em meio as outras 
crianças? Quais são, na tua opinião, os benefícios que  ela pode tirar de uma 
escolarização na escola popular? E quais benefícios pode trazer a ela? 

 

Quant.
 
 

defende o acolhimento das crianças com NEE em meio as demais   

 - eu acho que é maravilhoso 1 

 - eu procuro colocar eles juntos. Até para que os outros aprendam a ver eles 
com outros olhos. 1 
 - acho muito importante 1 
 - acho que os alunos ouvintes vão estar compreendendo um pouco do outro e 
aceitando mais 1 

 - eu sempre admirei o trabalho daqui. Eles tem a sala deles aqui e interagem com 
os ouvintes 1 

 - se a criança tem uma DM leve, mas está conseguindo se desenvolver no meio das 
outras, eu não vejo por que tirá-la 1 
 - é normal, precisa estar junto 1 
    
Sub- total de respostas 7 

 não defende o acolhimento das crianças com NEE em meio às demais   

 - se eu fosse construir uma escola eu faria uma escola só para surdos. Dizem que 
assim não estão tendo convivência, mas eu acho que é melhor assim 1 
Sub-total de respostas 1 
Total de respostas 8 
Não respondidas 1 
TOTAL  9 
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Tabela 30 – Questão 2 – Grupo 2 
 Professores atuando somente com classes regulares sem alunos com NEE 

Questão 2 : O que você pensa sobre seu acolhimento em meio as outras 
crianças? Quais são, na tua opinião, os benefícios que  ela pode tirar de 
uma escolarização na escola popular? E quais benefícios pode trazer a 
ela? 

 Quant. 
defende o acolhimento das crianças com NEE em meio as demais   
 - eu acho que tem que ser assim mesmo. A gente procura ter momentos em 
que eles vão estar junto com os outros fazendo uma atividade 1 
 - elas percebem que ela tem alguma deficiência, mas que isso com o grupo, 
com os demais consegue superar. 1 
 - é claro que o convívio seria bom para todos. 1 
Sub- total de respostas 3 
não defende o acolhimento das crianças com NEE em meio às demais   
 - quando elas estão junto com as outras crianças que andam, não anda o 
trabalho.(...) Não é fácil você conviver com aquele que sabe, sabendo que 
você não sabe. Porque aqueles que sabem, nem sempre compreendem aqueles 
que não sabem. Acabam debochando, deixando de lado. 1 
    
    
Sub-total de respostas 1 
Total de respostas 4 
Não respondidas 1 
TOTAL  5 
 

Dos 12 professores que responderam à questão, 10 mostram-se favoráveis ao 

acolhimento de crianças com NE em meio as demais. Os argumentos fornecidos demonstram 

que os professores, trabalhando diretamente ou não com crianças com NEE, percebem os 

benefícios desta interação seja para a própria criança, seja para os demais alunos ditos 

« normais ».  

A professora PC2 cita o tema gerador como um dos benefícios que a  escola popular 

traz para as crianças com NE :  

 

 O que eu acho melhor nessa proposta é a questão que você parte da realidade do 

aluno. Você não chega, por exemplo, falando de vulcões se o aluno não tem 

conhecimento dos problemas com o solo dele [...] com as crianças ditas normais, 

elas tem uma dificuldade de cognição a nível macro, micro... e uma criança com NE 
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eu acho que é mais complicado ainda se você não começa a trabalhar o « eu » 

próximo dela, a família... 272  
  

Para PC3, o benefício está no sistema de progressão da escola popular :  

 
Eu vejo a escola popular como uma escola que está realmente preocupada com a 

inclusão de todos. Essa tentativa da progressão que é um espaço que eles tem um 

maior tempo para se apropriar daquilo que eles não conseguiram se apropriar junto 

da outra turma .273 

  

Outros professores, como PEC3, percebem benefícios não somente para as crianças 

com NE, como também para as demais : « Acho muito importante não só para eles, mas para 

as outras crianças também construírem uma consciência de que eles também tem que respeitar 

o outro mesmo sendo diferente,  dar espaço para o outro » 274  

 A entrevista da professora de educação física, PES5, é também esclarecedora dos 

benefícios :  

 
Dentro da minha área de educação física, antes a gente se preocupava muito em 

selecionar os melhores, a gente saía mais na competição. Agora a gente visa a 

participação de todos [...] Sempre dando oportunidades a todos e não visando só a 

perfeição [...] a gente procura favorecer as trocas e não o individualismo. 275 

  

Para o professor PES2, que é surdo, um dos benefícios é o apoio da escola popular aos 

surdos : « A eduação popular tem apoiado a educação dos surdos. Nas outras escolas para 

surdos faltam muitas coisas, aqui eles tem bastante informação, trocas, contato com os outros. 

Antes eles ficavam muito sozinhos em casa. Aqui eles conseguem colocar a opinião deles » 
276  
 Vejamos as respostas do grupo 3, 4 e 5 que apresentam o mesmo comportamento : 

 

 

 

                                                 
272 ANEXOS, pp. 8-153 
273 Ibid.  
274 Ibid. 
275 Ibid. 
276 Ibid. 
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Tabela 31 – Questão 2 – Grupo 3  
Diretores de escola, Coordenador pedagógico e Secretários de Educação 

Questão 2 :O que você pensa sobre seu acolhimento em meio as outras 
crianças? Quais são, na tua opinião, os benefícios que  ela pode tirar de 
uma escolarização na escola popular? E quais benefícios pode trazer a 
ela? 

Quant. 
 
 

defende o acolhimento das crianças com NEE em meio as demais   
 - as outras crianças aprenderão que o mundo se constrói com as diferenças, 
aprenderão a levar o cadeirante, a se comunicar na língua dos sinais com o 
surdo, a conduzir o cego(...) As diferentes linguagens se estabelecerão e o 
humano se humaniza ainda mais. Não de forma piedosa, mas na autenticidade 
que se estabelece na convivência das diferenças. 1 
 - o acolhimento de crianças com NE entre as demais garante um direito de 
todo cidadão. 1 
 - além dessa socialização que ela tem, ela tem a todo momento crianças que 
estão interagindo com ela de maneira diferente 1 
 - proporcionar aos alunos momentos juntos com as outras turmas tem sido 
positivo 1 
 - a inclusão dos PNE é um processo que deva se concretizar, no entanto 
acredito que esta criança necessite de atendimento diferenciado, profissionais 
habilitados...] 1 
 - acho que a criança ganha em conviver com outras crianças, e com isso 
sentem-se parte do grupo 1 
Sub- total de respostas 6 
não defende o acolhimento das crianças com NEE em meio às demais   
    
Sub-total de respostas 0 
Total de respostas 6 
Não respondidas 0 
TOTAL  6 

 

 Coordenadores, Secretários e diretores de escolas mostram-se a favor do acolhimento 

das crianças com NEE entre as demais.  

Sec1 cita a trransformação mais ampla dos indivíduos a partir da Escola Popular :    

 
Ontem um homen da EJA dizia :  - Nós temos uma pessoa na nossa sala que tem 

dificuldade. Ela só consegue escrever duas linhas, nós escrevemos o resto pra ela. 

Daí a gente se tocou que a gente estava fazendo pra ela e não dá pra gente fazer pra 

ela.  Ela tem que saber fazer. Então agora a gente senta com ela e ela tem que fazer.  

Então veja, quando que numa escola linear isso conta ? Conta quem copia mais 

ligeiro, conta quem fala mais rápido, conta quem sabe na ponta da língua. Então 

quando o sujeito começa a cuidar ao redor de si... Quando ele começa a cuidar da 

casa que ele tem mas também da casa do vizinho. Isso são sonhos, mas se você 
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olhar, você vê as crianças se responsabilizando mais pelas outras. Dividindo um 

lanche. Ela aprende a olhar para o outro. Não é a equação, mas o uso dela. 277 

 

A diretora Dir1, vê a diminuição do preconceito como principal benefício deste 

acolhimento :  
acredito que as crianças passam a ver as crianças com deficiências com “outros 

olhos”, com menos preconceito. Os alunos estão sempre com os demais alunos no 

recreio e em alguns momentos fazem atividades com outras turmas do ciclo, o que 

tem sido uma boa experiência. Eu acredito que numa outra escola eles não estariam 

freqüentando... Acontece as vezes das escolas estaduais nos ligarem dizendo : - Este 

aluno não tem mais o que fazer nesta escola. -  Então temos alunos que vieram 

“indicados” pelas escolas do estado e aqui a gente fez um trabalho com eles, 

colocou na progressão e muitos conseguiram avançar. Então aqui a gente 

acolhe...278 

 

Para  Sec2 trata-se não de um simples benefício mas de um direito de cidadania : 

 
Acredito que todos serão beneficiados, pois tanto o portador de NE, quanto as 

demais crianças aprendem. Os benefícios que uma criança com necessidade especial 

pode tirar numa escola popular é que esta escola garantirá à ela um trabalho voltado 

à sua realidade, às suas necessidades, fazendo um trabalho que os construa como 

sujeitos de sua própria história, com capacidade de intervir na sua realidade, já que 

a Educação popular, possui uma intencionalidade política voltada aos 

desfavorecidos. Nós percebemos nesse ano quase 200 alunos procurando a rede 

municipal. A gente sabe que esses alunos sempre estiveram por aí. No entanto eles 

não tinham coragem de vir pra escola... Ou a gente sabe que  muitas vezes os pais 

escondiam os filhos em casa... 279 
  

Os profissionais externos à escola mostraram-se mais reticentes com relação  ao 

acolhimento das crianças com NEE entre as demais.  Já os pais foram unânimes quanto ao 

acolhimento entre as demais :   

 

 

 

                                                 
277 ANEXOS, pp. 8-153 
278 Ibid. 
279 Ibid.  
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Tabela 32 – Questão 2 – Grupo 4 
Profissionais externos às escolas 

Questão 2 : O que você pensa sobre seu acolhimento em meio as outras 
crianças? Quais são, na tua opinião, os benefícios que  ela pode tirar de 
uma escolarização na escola popular? E quais benefícios pode trazer a 
ela? Quant. 
defende o acolhimento das crianças com NEE em meio as demais   
 - acredito que as crianças com NE tem o direito de serem acolhidas entre as 
demais 1 
    
Sub- total de respostas 1 
não defende o acolhimento das crianças com NEE em meio às demais   
 - acredito que o acolhimento entre as demais crianças inclui quando 
oportuniza o contato e exclui a medida que as dificuldades visíveis dificultam 
e atrapalham a escolarização fazendo com que esta criança se sinta duas vezes 
ultrapassada 1 
Sub-total de respostas 1 
Total de respostas 2 
Não respondidas 1 
TOTAL  3 
  

 

Tabela 33 – Questão 2 – Grupo 5 
Pais de alunos com NEE 

Questão 2 : O que você pensa sobre seu acolhimento em meio as outras 
crianças? Quais são, na tua opinião, os benefícios que  ela pode tirar de 
uma escolarização na escola popular? E quais benefícios pode trazer a 
ela? Quant. 
defende o acolhimento das crianças com NEE em meio as demais   
 - eu acho ótimo...criança é aquilo né?..umas aceitam... 1 
 - eu acho bom porque ele vai aprendendo outras coisas 1 
 - eu acho que ela se da bem com todo mundo aqui. Eu acho que ela tem que 
começar a se entrosar 1 
 - acho que é bom por uma parte porque eles não podem só se relacionar com 
os surdos 1 
Sub- total de respostas 4 
não defende o acolhimento das crianças com NEE em meio às demais   
    
Sub-total de respostas 0 
Total de respostas 4 
Não respondidas 1 
TOTAL  5 
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De modo geral as mães vêm de forma positiva o acolhimento de seus filhos entre as 

demais crianças. Elas apontam o benefício desta convivência para que seus filhos não fiquem 

isolados do mundo, e também aprendam com os demais. 

Uma mãe (MC1) aponta ainda como benefício, o fato da escola ter proximidade e 

contato com seu bairro. Em seu relato, ela conta como os vizinhos ajudaram a localizar seu 

filho quando este perdeu-se.  

 
 Já aconteceu dele sair. Ele saiu quinze para o meio dia de casa . A vizinhança 

inteirinha estava procurando por ele. Gente que eu nem conhecia mas que me 

conheciam de me ver caminhando com ele pra ca e pra la. Achamos ele duas horas 

da tarde. Ele tinha ido visitar um amigo, mas esse amigo morava num outro bairro e 

ele foi sozinho, não sei como ele foi. 280 
  

Apesar da reticência do grupo 4, todos os grupos confirmam o tema, ou seja, são 

favoráveis ao acolhimento de crianças com NEE na escola regular.  

 A questão 5 (Você percebe, na comunidade local, alguma modificação do olhar 

(atitudes, comportamento) com relação às pessoas portadoras de NEE que você estimaria 

ligada à ação desta escola ?) foi respondida pelos grupos 1,2,3 e 4 e a grande maioria (19 

dentre 22 questões respondidas) confirma o tema, como mostram as tabelas a seguir : 

 

Tabela 34 – Questão 5 – Grupo 1 
 Professores atuando com crianças com NEE 

Questão 5 : Você percebe, na comunidade local, alguma modificação do 
olhar (atitudes, comportamento) com relação às pessoas com NE que você 
estimaria ligada à ação desta escola?  

Quant. 
 

Sim 5 

Não 3 

Total de respostas 8 
Não respondidas 1 

TOTAL  9 
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Tabela 35 – Questão 5 – Grupo 2 
 Professores atuando somente com classes regulares sem alunos com NEE 

Questão 5 : Você percebe, na comunidade local, alguma modificação do 
olhar (atitudes, comportamento) com relação às pessoas com NE que você 
estimaria ligada à ação desta escola?  Quant. 
Sim 5 
Não   
Total de respostas 5 
Não respondidas   
TOTAL  5 
 

 

Tabela 36 – Questão 5 – Grupo 3 
 Diretores de escola, Coordenador pedagógico e Secretários de Educação 

Questão 5 : Você percebe, na comunidade local, alguma modificação do 
olhar (atitudes, comportamento) com relação às pessoas com NE que você 
estimaria ligada à ação desta escola?  Quant. 
Sim 6 
Não   
Total de respostas 6 
Não respondidas   
TOTAL  6 
 

 

Tabela 37 – Questão 5 – Grupo 4 
Profissionais externos às escolas 

Questão 5 : Você percebe, na comunidade local, alguma modificação do 
olhar (atitudes, comportamento) com relação às pessoas com NE que você 
estimaria ligada à ação desta escola?  Quant. 
Sim 3 
Não   
Total de respostas 3 
Não respondidas   
TOTAL  3 
  

 Os entrevistados explicam a transformação ocorrida a partir das ações da escola. PC2 

cita a modificação com relação aos pais : « Eu vejo assim, até falando com alguns pais que 

vem : E esses dias eles vieram e assistiram uma apresentação da turma da PEC1. Eles se 

encantaram. Teve uma mãe que disse ‘Nossa, como eles são capazes!’. Então eu acho que a 
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comunidade está percebendo que eles são especiais, eles são diferentes, mas que eles tem que 

ser tratados como toda criança. » 281 

 Na escola SC também percebe-se esta mudança por meio do comportamento das 

empresas e instituições locais, conforme o depoimento de PS1 : 

 
Sim, acho que a sociedade como um todo nunca se deu conta de que tínhamos 

tantos surdos em Chapecó e a sociedade como um todo nunca se deu conta de que 

os surdos são pessoas como nós, tem capacidades como nós... tanto que é o auge 

eles assistirem o grupo de dança. Nossa! O grupo de dança foi chamado por 

inúmeras empresas... por aí pra apresentarem... porque eles ficam extasiados de 

verem que os surdos sabem dançar. Se acreditava que os surdos eram incapazes pra 

tudo! É claro que é uma longa caminhada... mas é um começo.282 

  

O olhar dos próprios alunos ouvintes foi,  aos poucos, se modificando por meio das 

ações de professores como PES5 :  

 
Sim, eu percebo que no começo era assim: ‘Olha lá o surdo louquinho, o surdo 

louquinho’ Agora não. Eles falavam também ‘o mudinho’, né? Agora eles já falam 

‘o surdo’. Até os ouvintes tinham medo dos surdos, agora na vivência deles parou 

isso. Hoje eu estava contando histórias para ouvintes e os surdos, então o PES4 ia 

passando os livrinhos, no gravador a história e eu ia interpretando. Daí os ouvintes 

olhavam pra historinha e olhavam pra mim. Daí eles ficavam: ‘Olha isso aqui é 

assim...’ Até na hora de montar grupinhos, eu coloco um surdo em cada grupo e 

eles tem a preocupação de explicar para o surdo entender. Eu acho que para os pais 

também mudou bastante porque antes tinha muita reclamação : ‘Olha o surdo 

brigou com meu filho...’ e agora não tem mais.283 
 

Os demais grupos também concordam e seus depoimentos vão no mesmo sentido dos 

professores.  

As ações das escolas estudadas parecem, segundo os entrevistados, ter provocado uma 

mudança na forma como as pessoas viam as crianças com NE.  Os indivíduos dentro e fora da 

escola tiveram seus preconceitos transformados em aceitação e compreensão das diferenças.  

                                                 
281 ANEXOS, pp. 8-153 
282 Ibid.  
283 Ibid.  
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Os pais responderam ainda a duas outras questões referentes a este tema. A questão 17 

(O que mudou, na tua opinião, para o teu filho(a) desde sua entrada na escola popular?) 

apresenta os seguintes resultados :  

As 3 mães que responderam à questão, alegam terem percebido mudanças positivas 

com seus filhos :  

 

Tabela 38 – Questão 17 – Grupo 5 
 Pais de alunos com NEE 

Questão 17 : O que mudou, na tua opinião, para o teu filho(a) desde sua 
entrada na escola popular?)  Quant. 

mudou para melhor 4 
    
não mudou nada ou piorou 0 
    
Sub-total de respostas 0 
Total de respostas 4 
Não respondidas 2 
TOTAL  6 

 

Para MC1 a convivência com as crianças ditas “normais” estabelece limites positivos 

para as crianças com NEE : « Vejo bastante diferença. Sempre comento: quando é uma coisa 

assim que a criança morde ou bate, ele aprende muito isso. Acho que ele tem que conviver 

com pessoas  normais pra aprender coisas boas. »  284 

Para MC2 as mudanças tiveram impacto na sua forma de conceber a educabilidade do 

seu filho: « Mudou  porque ele começou a aprender a escrever, a tentar conhecer as letrinhas. 

Coisa que antes ele nunca fazia.  Eu imaginava que ele ia ficar lá  até... Assim ‘Leva pra casa 

que não tem mais solução’. Aqui ele está aprendendo. » 285 

Esta mesma mudança ocorreu para MS3 com relação ao seu filho(a) surdo: « Ele 

adorou ir pra lá... e antes ele não tinha muita motivação agora vejo que ele adora. Hoje penso 

que não é porque é surdo que não vai estudar, etc. » 286 

A questão 18 (Você acha que a escola popular pode contribuir para facilitar sua 

inclusão social?) refere-se aos possíveis impactos da escola popular na inclusão social das 

crianças com NEE, do ponto de vista dos pais.  

A maioria (4 dentre 6) acredita que sim, conforme os dados abaixo : 
                                                 
284 ANEXOS, pp. 8-153 
285 Ibid. 
286 Ibid.  
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Tabela 39 – Questão 18 – Grupo 5 
 Pais de alunos com NEE 

Questão 18 : Você acha que a escola popular pode contribuir para facilitar sua 
inclusão social? Quant. 
sim 4 
não 1 
    

Total de respostas 5  
Não respondidas 1 
TOTAL  6 
 

Os argumentos variam. Para MC1 que tem seu filho com deficiência intelectual esta 

inclusão começa quando a escola leva a criança para passear, quando a escola insere, de fato, a 

criança no mundo : « Sim, contribui bastante porque eles levam pra conhecer bastante lugares. 

Lugares que a gente nem conhecia, a gente foi com eles... Com pessoas que a gente nem 

conhecia... E as professoras de lá são maravilhosas! Todas elas são umas mães! » 287 

No caso dos surdos, a mãe de AS9 entende também que as ações da escola tem 

impacto na inclusão social por tornar a população surda mais conhecida de todos : « Sim, 

porque o pessoal conhece bastante a escola. Antes desta escola as pessoas não sabiam que 

tinha os surdos. O pessoal conhece eles . Eles circulam bastante. »288 

 De modo geral, para os pais dos alunos com NEE, a escola popular onde seus filhos 

estão matriculados tem atuado de maneira inclusiva conforme vimos em suas respostas.  

  As crianças com NEE também foram questionadas para sabermos como elas se sentem 

na escola onde estudam. A questão 19 (O que mudou para você desde que você está aqui? Na 

tua opinião por que?) apresenta os seguintes resultados :  

 

Tabela 40 – Questão 19 – Grupo 6.  
Alunos com NEE 

Questão 19 : O que mudou para você desde que você está aqui? Na tua opinião 
por que? Quant. 
mudou para melhor 11 
    

não mudou nada ou piorou 0 
    

Total de respostas 11 
Não respondidas 6 
TOTAL  17 
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Todos os alunos que responderam (11) alegaram uma mudança positiva. A quantidade 

de 6 questões não respondidas refere-se às crianças com deficiência intelectual.  Entretanto 

AC2 e AC3 não deixam dúvidas de que estão satisfeitas com a escola : « Quero ficar aqui. 

Tem jogos, tem sala de informática... O que mudou? Mudou que aqui aprende mais. » 289  

 A maioria dos argumentos dados pelos alunos surdos mostram seu contentamento com 

o aprendizado : « Antes estava ruim, agora está bom na SC porque os professores ensinam a 

gente aprende. Junto com os ouvintes eles não sinalizam. Agora está fácil... Ouvintes só 

falavam eu não entendia nada. Aqui eu gosto » 290 

Em nenhum dos depoimentos percebemos expressões ou traços de preconceitos ou 

descontentamento com a escola. Para verificar que não há realmente algum ponto de 

desconforto com a escola colocamos a questão 20 (O que você gostaria de mudar na sua 

escola : com relação aos professores, aos colegas? Por que?) As respostas mostram os 

seguintes resultados : 

 

Tabela 41 – questão 20 – Grupo 6 
 Alunos com NEE 

Questão 20 : O que você gostaria de mudar na sua escola : com relação 
aos professores, aos colegas? Por que?)  Quant. 
não quer mudança alguma,  ou a mudança desejada não está relacionada 
com nenhum preconceito  15 
    
quer mudar pois não se sente bem na escola  0 
    
Total de respostas  15 
Não respondidas 2 
TOTAL  17 
 

 A totalidade das respostas (15) alegam estar satisfeitas e as mudanças desejadas 

refletem assuntos do cotidiano comuns a qualquer escola. A resposta de AC1 é ilustrativa : 

 
Sei lá, mudar o lanche, a sala de aula. Eu mudava a sala de aula da PEC1, eu 

colocava mais pra lá porque é ruim quando chove. Com os colegas eu queria assim : 

Uma vez aconteceu comigo né..As meninas escreveram uma carta e falaram que fui 

eu que escrevi e a professora me pegou. Daí eu fui pra secretaria. Daí eu falei que 
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não... foi a Clo...Eu queria também mudar a educação física, o ginásio, pôr mais um  

rádio lá.. tem um rádio que não funciona direito, não tem botão... 291 
 

AC8 conta o que na verdade já mudou, e deixa transparecer a flexibilidade da escola 

respeitando os diferentes ritmos de aprendizagens das crianças : 

 
Nada. Eu só tenho mais esse ano pra ficar. No ano que vem eu vou pro Victor. Mas 

tem umas professoras que são chatinhas [...] O ano passado eu estava na progressão, 

daí eu rodei. Tinha uma professora que era ruim, ruim, por isso que eu rodei. Era 

uma fera! Ainda bem que ela foi embora. Os alunos dela tinham que fazer em cinco 

minutos umas dez contas. Se não tivesse acabado ela apagava tudo. Agora eu 

consigo porque tem um pouquinho mais de tempo daí a gente consegue. Eu não 

conseguia ler, eu tinha vergonha, agora ali com os outros colegas eu leio. Em casa 

eu leio bastante também com a mãe. 292 
 

Para os alunos surdos as mudanças desejadas refletem suas dificuldades com as 

crianças ouvintes : « Eu gosto de tudo, ter LIBRAS é bom, com ouvintes é difícil. » ; 293 

« Todo grupo dos surdos é bom, diferente dos ouvintes. Porque os surdos sinalizam e os 

ouvintes só falam e fica difícil. A gente brinca muito. » 294 

 Apesar das dificuldades com a comunicação, os  alunos surdos parecem estar 

satisfeitos com a escola.  

 Nas duas questões, este grupo de forma geral, parece sentir-se bem e gostar da escola. 

Podemos dizer que eles se sentem efetivamente parte do grupo maior de toda a escola. 

 Para conhecer o ponto de vista dos alunos ditos “normais”, colocamos a questão 21 

(Como você vive o fato de estar junto com colegas com deficiências na tua escola? Conte-me 

um bom momento que você passou com eles. Conte-me um momento desagradável ou que 

não foi bom com eles.) 
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Tabela 42 – Questão 21 -  Grupo 7 
Alunos ditos "normais" 

Questão 21 : Como você vive o fato de estar junto com colegas com 
deficiências na tua escola? Conte-me um bom momento que você passou 
com eles. Conte-me um momento desagradável ou que não foi bom com 
eles.   Quant. 
acha "normal" e/ou boa a convivência 5 
    
não gosta ou acha estranha a convivência 0 
    
Total de respostas 5 
Não respondidas   
TOTAL  5 

 

 Todos os 5 alunos entrevistados afirmam ser “normal” estudar com outros alunos com 

NEE.  Todos contam bons e maus momentos com naturalidade e nenhum dos relatos parece 

mostrar algum preconceito ou desagrado. Os três depoimentos abaixo ilustram o resultado : 

 
Eu acho bom porque a gente brinca de vez em quando. (bom momento) Quando eu 

estava jogando volei no ginásio que nós fizemos uma rodinha de três daí depois que 

nós saímos ninguém ganhou. (momento desagradável) Quando a AC1 e a AC2  

brigaram por causa de piá.  295 
  

Ah... Legal... No começo achei estranho. Eu pensava assim: como que eu vou me 

comunicar..E depois eu fiz aulas de libras.Momento legal foi quando  era ginástica a 

daí tinha que sentar, daí eu fiquei com o D. que a professora me pediu  que ele é um 

pouco meio assim, agitado e a professora pediu pra eu olhar ele, daí eu fiquei com 

ele. Momento meio difícil : Ah quando  uma vez eles estavam lá. Daí ele me 

chamou de bonita e o outro de feia e eu não sabia porquê. Daí eles brigavam e eu 

fiquei quieta.296 

 
Ah! É legal porque eles são nossos amigos, não brigam com nós... Eu aprendi um 

pouco dos sinais. Ah! Nós brincamos de um monte de coisas : de bola, fora no 

recreio...O momento (difícil)que o surdo me bateu. Ah! porque nós tava jogando 

bola, eu não vi, dei um chute na canela dele, daí ele veio e me bateu.297  
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Pela análise das 7 questões ligadas ao segundo fundamento obtivemos um panorama 

com relação aos pontos de vista dos diferentes atores na educação. Elas mostram que a luta 

contra a exclusão faz efetivamente parte da realidade das duas escolas estudadas.  
 

9.3 Garantia, sem discriminação, de todas as possibilidades 
 

Com relação ao terceiro fundamento da inclusão : ‘garantir o acesso de cada criança, 

sem discriminação, à diversas possibilidades educacionais, profissionais, sociais, culturais, 

artísticas, esportivas, etc.,’ temos 3 questões (6, 15 e 7).  A questão 6 foi respondida pelos 

grupos 1,2 e 3 conforme as tabelas abaixo : 
 

Tabela 43 – Questão 6 – Grupo 1 
 Professores atuando com crianças com NEE 

Questão 6 : De que forma a escola popular assegura a continuidade educativa para 
essas crianças (progressão em ciclos, futuro depois da escola...) ? Quant.
assegura   
 - nós temos a EJA(...)Hoje a gente percebe que eles vem motivados. Não tem quase 
faltas(...)Quanto a vida escolar, eles poderão permanecer na escola até 21 anos. 1 
 - tem uma preocupação com o encaminhamento de cada um. Tem essa 
preocupação aqui de como vai ser a educação dos surdos depois do terceiro ciclo. 
Estão fazendo uma parceria com o estado para isto. 1 
 - no ano passado nós conseguimos uma ação. Foi juntar o pessoal da prefeitura 
com o estado. Porque já estávamos pensando como seria essa 
continuidade.(...)Então teremos  intérpretes e professores cedidos pelo estado. É 
uma alternativa, uma estratégia... 1 
 - tem uma turma que está fechando ciclo agora, então está se conversando de fazer 
uma parceria com o estado para fazer uma turma de ensino médio aqui dentro do 
SC. O município vai ceder o espaço e o estado entra com os professores. 1 
    
Sub- total de respostas 4 
não assegura   
 - saindo daqui eles vão para o Victor Meireles... 1 
 - eu acho que muitas crianças na outra escola municipal vizinha que tem o terceiro 
ciclo e não acompanham(...)Nós tivemos dois meninos que estavam no Banco do 
Brasil como estagiários...mas eu acho muito pouco...A maioria volta a fazer o que 
os pais fizeram : se encher de filhos e viver aqui nesta redondeza... 

1 

 - olha, eu não tenho percebido esse encaminhamento depois. Então se há esse 
encaminhamento qual é a seqüência? 1 

 - começaram a discussão mas eles dizem que falta convênios... Ficou no ar. 1 
Sub-total de respostas 4 
Total de respostas 8 
Não respondidas 1 
TOTAL  9 
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Tabela 44 – Questão 6 – Grupo 2 
 Professores atuando somente com classes regulares sem alunos com NEE 

Questão 6 : De que forma a escola popular assegura a continuidade 
educativa para essas crianças (progressão em ciclos, futuro depois da 
escola...) ? Quant. 
assegura   
    
Sub- total de respostas 0 
não assegura   
 - ele só vai sair da progressão a partir do momento que der conta disso(...)Esse 
é pra mim o nó da nossa proposta de trabalho. Não podemos avançar sem ele 
saber ler e escrever... 

1 

    
Sub-total de respostas 1 
Total de respostas 1 
Não respondidas 4 
TOTAL  5 
 

 O grupo dos professores que só trabalham com classes regulares teve bastante 

dificuldade para responder a questão. Na sua maioria, alegaram não saber responder,  ou 

pediram para pular esta questão. A única resposta que obtivemos demonstra que o sistema de 

progressão não parece assegurar uma continuidade educativa, mas consiste em si mesmo um 

problema.  

 O grupo 1, dos professores diretamente ligados às crianças com NEE, também ficou 

dividido : 4 afirmaram que a escola popular assegura a continuidade de alguma forma e 4 

foram incisivos na negação.  

 Percebe-se que as ações existentes referem-se à escola São Cristóvão que tomou a 

iniciativa de formar uma parceria entre escolas estaduais e municipais, umas cedendo 

professores intérpretes de modo a assegurar a continuidade educativa dos surdos.  

 A questão da progressão parece constituir ora um avanço, ora um entrave pois os 

depoimentos das duas escolas indicam um efeito ‘gargalo’ nas turmas de progressão.  

Algumas crianças ali permanecem durante anos, sem que a escola saiba como fazer para 

avançá-la. O EJA constitui uma das soluções para alguns casos, mas os depoimentos indicam 

que a maioria dos alunos do CAIC seguem para a escola estadual vizinha Victor Meireles.  

Um processo de aproximação com esta escola, visando facilitar a transição das crianças foi 

citado, porém de forma ainda inconsistente.       

 Vejamos o que diz o grupo 3 : 
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Tabela 45 – Questão 6 – Grupo 3 
Diretores de escola, Coordenador pedagógico e Secretários de Educação 

Questão 6 : De que forma a escola popular assegura a continuidade 
educativa para essas crianças (progressão em ciclos, futuro depois da 
escola...) ? Quant. 
assegura   
 - Na turma especial que temos aqui, eles podem ficar mais tempo. O terceiro 
ciclo deles vai ser aqui e nesse tempo nós podemos incluí-los no momento que 
acharmos adequado. Provavelmente vamos encaminhar para ensino 
profissionalizante. 1 
 - temos buscado junto as autoridades competentes a continuidade com ensino 
médio com salas para surdos com professores habilitados 1 
 - garantimos o ensino médio a partir do ano de 2005 por meio de uma parceria 
entre estado e município. 1 
 - possibilitando um ritmo especial, garantindo a diversidade no atendimento, 
tempos específicos para cada sujeito, materiais que auxiliem as crianças a se 
instrumentalizarem 1 
 - a escola SC é organizada em ciclos(...)lá cada ciclo tem uma duração maior. 
Temos turmas de educação especial na EJA Paulo Freire. Na escola de surdos, 
temos por exemplo, os centros de informática que são salas de informática e 
vão garantindo uma formação (...)tem também os centros artísticos de cultura 
popular... 1 
    
Sub- total de respostas 5 
não assegura   
 -é um questionamento muito grande. Nós temos na escola de jovens e adultos 
um aluno especial que conseguiu concluir com 24 anos. Mas ainda a gente não 
tem... Essa é uma das minhas angústias também(...)a questão da enturmação, a 
gente se questiona. 

1 

Sub-total de respostas 1 
Total de respostas 6 
Não respondidas   
TOTAL  6 
 

A maioria deste grupo considera que existem ações no sentido de assegurar a 

continuidade educativa. Eles citam os ciclos com tempo de duração maior para alguns alunos, 

a EJA para outros, bem como a parceria com escolas do Estado. De qualquer forma, estas 

ações estão ainda em discussão e não totalmente implementadas.  

Do total de 15 respostas,  9 afirmam o tema, porém as respostas são reticentes e 

deixam entrever que a questão da continuidade educativa para os alunos com NEE é de fato 

uma preocupação da escola popular, porém ainda não completamente efetivada.  

 Para entendermos se os entrevistados defendem um espaço específico às necessidades 

das crianças com NEE, colocamos a questão 15 ( É preciso ou não propor um espaço de 
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educação específica às suas dificuldades ? Que forma você daria para este espaço ?) para os 

grupos de professores 1 e 2  conforme as tabelas que se seguem : 

 

Tabela 46 – Questão 15 – Grupo 1 
 Professores atuando com crianças com NEE 

Questão 15 : É preciso ou não, propor um espaço de educação específico 
às suas necessidades? Que forma você daria para este espaço?  Quant. 
É preciso um espaço específico como nesta escola 5 
É preciso um espaço específico diferente desta escola 4 
Não é preciso 0 
Total de respostas 9 
Não respondidas   
TOTAL  9 
 

 

Tabela 47 – Questão 15 – Grupo 2 
 Professores atuando somente com classes regulares sem alunos com NEE 

Questão 15 : É preciso ou não, propor um espaço de educação específico 
às suas necessidades? Que forma você daria para este espaço?  Quant. 
É preciso um espaço específico como nesta escola 5 
É preciso um espaço específico diferente desta escola 0 
Não é preciso 0 
Total de respostas 5 
Não respondidas   
TOTAL  5 

 

A totalidade dos entrevistados respondeu afirmativamente, ou seja, eles consideram 

que é necessário um espaço específico aos alunos com NEE.  Do total de 14 entrevistados, 10 

defendem o modelo atual da escola popular.  

A professora PEC1 explica como ela idealiza este espaço e as dificuldades encontradas 

na prática :  
Eu acho que você tem momentos que pode colocar em classe normal e acho que tem 

determinados momentos que são deles. Eu penso que o ideal seria se a gente 

conseguisse todos o tempo todo juntos. Só que até chegar nisso muitas coisas tem 

que mudar: desde a formação dos professores, com os colegas que eles estão, desde 

o número de alunos numa sala de aula. Temos 28 alunos... é bem difícil.. Nós já 

tivemos, mas você não consegue desenvolver um bom trabalho. Nós temos alunos 

como o Vag. Ele ficou um período que nós achamos, nós, ele, a escola, a mãe que 

ele foi superando as dificuldades que tinha. Agora ele já está superando as 

dificuldades que tinha, já consegue acompanhar a turma. Se ele estivesse lá desde o 
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início, ele não conseguiria ter resolvido aquelas dificuldades. Assim como temos 

uma aluna que a família e ela acharam, avaliaram que ela conseguiria acompanhar a 

turma de jovens e adultos, o EJA , e ela está lá. 298 
 

Para PES4 esse espaço deve existir porém mantendo algum contato com as crianças 

ditas “normais” :  
Eu acho que dessa forma como foi implantado aqui, há necessidade de um espaço 

só para eles. Para ele sentir que consegue ver pessoas  com a mesma dificuldade ou 

até com outras dificuldades e com a mesma condição. Que eles consigam perceber 

isso mas sem se afastar muito dos ditos “normais” né? Porque daí...Mas na escola 

especial ficava uma coisa longe demais do convívio dos demais. Muito à parte e daí 

eles não  se integravam e aqui eu acho que há um meio termo. 299 
  

Cabe ressaltar que, apesar de não representar a maioria, as 4 respostas que defendem 

um espaço diferente da atual escola popular correspondem aos professores de surdos. Estes 

defendem o modelo da escola especial para surdos como podemos constatar nos depoimentos 

de PES5 e PES1 respectivamente :  

 
Eu faria uma escola daqui pra melhor, eu faria um espaço só para os surdos né.. 

onde eles tivessem mais oportunidades. A gente vê o desenvolvimento dos 

pequenos que estão faz tempo aqui. A gente vê que eles chegam ansiosos para se 

comunicarem. Então eu daria mais espaço para eles.  Eu faria uma escola de surdos, 

Não que não teria contato com os ouvintes... poderia levar para uma outra escola, 

para conhecer...Ou então cada um com suas... por exemplo, um espaço para os 

cegos.. não que não pudessem ficar juntos, mas cada um com seu espaço.300 

 

A resposta de PES1 reflete a dificuldade de se construir e implementar uma escola « do 

diverso », onde haja diferentes formas de organização. Por exemplo, do espaço escolar : 

 
Se eu pudesse construir eu construiria uma escola só para surdos. Porque? Porque 

eu acho que tem muitas coisas positivas em estar aqui com os ouvintes, mas 

algumas coisas levam mais tempo pra andar porque a preocupação do todo da 

escola é muito mais em unir, em esses alunos estarem se relacionando do que 

alguns aspectos que a gente tem que desenvolver com os surdos. Acho que é um 
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problema de resistência mesmo, porque quando a gente chegou aqui a gente tinha 

aquelas salas enormes e eles com aquelas salas pequenas e cheias. Nós temos 

poucos alunos. Causa uma coisa assim “Você tem 6 alunos para uma sala enorme!”. 

A gente tem todo um porquê disso. Os alunos surdos não ficam uma atrás do outro, 

porque como é que eles vão interagir um com o outro? 301 
 

Para ela o surdo acaba em desvantagem em termos de aprendizagem na SC. PES2 

relembra a histórica luta dos surdos e propõe sua alternativa :  

 
 Um espaço próprio pra surdos. Eles lutaram para ter um espaço próprio [...] deveria 

ter um espaço pra cada um. Da 1a a 8a, no ensino fundamental seria melhor estar 

separado e no ensino médio poderiam estar juntos tendo um intérprete, e na 

faculdade também.  302 

  

Poderíamos dizer que ainda há resistência ao modelo inclusivo, da parte de alguns 

professores, notadamente daqueles ligados aos surdos. Vemos que o professor surdo também 

defende um espaço, que, como ele mesmo explica, foi conquistado com muito esforço.  

Apesar das resistências todos são unânimes de que é preciso um espaço específico, 

adaptado aos alunos com NEE. Esta questão portanto parece caminhar lado a lado com as 

exigências da escola inclusiva. 

 Ainda, com relação à acessibilidade, perguntamos aos grupos 1,2 e 3 :  Quais 

dificuldades você encontra (ou tem encontrado) na efetivação do projeto de uma escola 

popular aberta à todos? 

 

Tabela 48 – Questão 7 – Grupo 1 
Professores atuando com crianças com NEE 

__________________________________________________________________________________________________ 
Questão 7 : Quais dificuldades você encontra (ou tem encontrado) na 
efetivação do projeto de uma escola popular aberta à todos? 

Quant. 
 

encontro dificuldades   
 - é difícil efetivar o projeto de escola para todos quando a lógica do mercado de 
trabalho é o individualismo e a competitividade 1 
 - na formação 1 
 - falta de comprometimento dos professores. Tem muita gente nas progressões 1 
 - um maior comprometimento com a escola (...)precisava fortificar mais o 
coletivo 1 
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...continuação 
 - só o fato de fornecer matrícula pra todo mundo, já é um problema porque falta 
espaço. Há ainda a dificuldade dos professores recolher falas. A questão das falas 
e da análise. 1 
 - acho que não tem ainda estrutura para todos, falta banheiros, rampas... 1 
 - temos dúvidas(...) uma escola aberta a todos, ela tem que atender a todos? Ou 
ela se organiza para atender um grupo? 1 
    
Sub- total de respostas 7 
não encontro dificuldades   
 - hoje ela tem condições sim de atender a todos, acho que está efetivada e aberta 
a todos 1 

Sub-total de respostas 1 
Total de respostas 8 
Não respondidas 1 
TOTAL  9 
 

 

Tabela 49 – Questão 7 – Grupo 2 
 Professores atuando somente com classes regulares sem alunos com NEE 

Questão 7 : Quais dificuldades você encontra (ou tem encontrado) na 
efetivação do projeto de uma escola popular aberta à todos? Quant. 
encontro dificuldades   
 -  a questão dos conteúdos mínimos(...) ainda necessitamos estudar mais, 
buscar alternativas e materiais para melhorar o processo ensino-aprendizagem 1 
 - nosso problema está no "aberta a todos", estamos rodeados de escolas 
estaduais, essas escolas não querem alguns alunos e nós não podemos dizer não. 
Também acho que a nossa opinião deveria ser mais levada em conta, nós que 
estamos na classe. Muitas vezes não somos levados em conta pela Secretaria. A 
pauta já vem pronta. 1 
 - estaria a escola, seus profissionais, sua estrutura adequada e com todo apoio 
de outras entidades para ajudar a resolver os problemas desta escola?Estes 
todos quem são? Falta muita coisa pra se efetivar uma escola realmente aberta a 
todos. Falta estrutura, falta conscientização de quem freqüenta a escola. 1 
Sub- total de respostas 3 
não encontro dificuldades   
 - eu vejo que nós somos valorizados nesta proposta(...) a gente tem um espaço 
pra dizer assim : "eu não gosto", "eu não quero"(...) vejo que esta proposta me 
ajudou assim... A mudar minha visão, a ver o diferente, a aceitar o diferente(...) 
Você se sente mais a vontade. Tu tem colaboração. 

1 

Sub-total de respostas 1 
Total de respostas 4 
Não respondidas 1 
TOTAL  5 
 



 

241

 

Dos 12 entrevistados que responderam a questão, 10 alegam encontrar dificuldades na 

efetivação da escola popular aberta a todos. As dificuldades citadas pelos professores são 

diversas : lógica de mercado incompatível com a proposta da Escola Popular, falta de 

formação e comprometimento de professores, falta de espaço e estrutura física e dúvidas 

pedagógicas.    

 

Tabela 50 – Questão 7 – Grupo 3 
 Diretores de escola, Coordenador pedagógico e Secretários de Educação 

Questão 7 : Quais dificuldades você encontra (ou tem encontrado) na 
efetivação do projeto de uma escola popular aberta à todos? Quant.
encontro dificuldades   
 - a maior dificuldade é o comprometimento de todas as pessoas envolvidas com a 
escola. 1 
 - precisaríamos de mais políticas públicas que garantam uma escola equipada com 
materiais, espaços físicos e currículos adequados, formação acadêmica, 
capacitação e formação continuada dos educadores. 1 
 - ainda a comunidade possui uma visão deturpada do que é educação popular e 
sua qualidade, ainda tem uma visão de popular, para o povo, então não tem 
qualidade. 1 
 - há grupos de muita resistência. Tem muitas pessoas de direita que te juram de pé 
junto que isso não dá certo 1 
 - uma das dificuldades é a formação do professor que foi preparado para trabalhar 
com o aluno ideal, "normal"/ Existem resistências da escola popular. Porque se 
construiu no imaginário das pessoas, aquilo que é popular é de menor qualidade. 
Por ex. falas como "se é menos qualidade, tem menos conteúdo, não reprova". 1 
 - eu acho que é a questão da sociedade mesmo. Se tem um aluno diferente vou 
tirar meu filho. A escola acolheu o aluno, mas muitas vezes a família dos alunos 
não querem. 1 
Sub- total de respostas 6 
não encontro dificuldades   
    
Sub-total de respostas 0 
Total de respostas 6 
Não respondidas   
TOTAL  6 

 

 Secretários, diretores e coordenador pedagógico também são unânimes em afirmar que 

ainda há muito o que fazer para que se possa falar em uma escola aberta a todos. O grupo cita 

como principais dificuldades o comprometimento das pessoas envolvidas, a falta de políticas 

públicas, visão deturpada da escola popular pela comunidade, resistência política, resistência 

de professores e da sociedade. 
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 As respostas deixam claro que a escola popular aberta a todos é ainda um projeto em 

efetivação passo a passo. Percebe-se a real preocupação das escolas em acolher a favorecer o 

acesso ao saber, porém isso ainda se dá de maneira lenta, com entraves a serem superados no 

dia a dia.  

 As três questões referentes à garantia da educação para todos não chegaram a 

confirmar completamente o tema. Podemos dizer que o acesso à educação ou uma escola 

aberta a todos é em parte confirmada pois se por um lado existem ações concretas neste 

sentido, por outro há muitos obstáculos e deficiências a superar.   

 

9.4 Estimulo e desenvolvimento da participação para uma sociedade aberta 

 

Para o quarto fundamento : “Estimular e desenvolver a participação crítica, a 

autonomia e a colaboração de todos no processo educativo, na perspectiva de uma sociedade 

democrática”,  temos três questões (9, 8 e 10) 

 Na questão 9 ( Como você analisa o progresso desses alunos em matéria de  a) 

pensamento crítico ? b)  autonomia ? c)  participação ?) As respostas foram divididas por itens 

(a, b e c) para facilitar nossa análise : 

 

Tabela 51 – Questão 9 – Grupo 1 
Professores atuando com crianças com NEE 

Questão 9 : Como você analisa o progresso desses alunos em matéria de A) 
pensamento crítico ? B)  autonomia ? C)  participação ? Quant. 
a) o pensamento crítico é estimulado   
 - dependendo do conteúdo que a gente trabalha tem crianças com visão bem 
críticas 1 
 - observa-se o pensamento crítico a partir do seu posicionamento perante os 
fatos da rotina diária. 1 

 - a gente acha interessante essa coisa de estar sempre colocando para o aluno, 
explicando porque está fazendo esta atividade. Mas até os oito anos, eu percebo 
que eles não tem muito essa criticidade. Se tu disser "faz" eles fazem, mas eu 
acho que é de suma importância tu estar dizendo e a gente pratica muito isso 

1 

 - a medida que eles vão adquirindo a língua de sinais. A primeira coisa que a 
gente percebe é o pensamento crítico, e principalmente a autonomia e a 
participação 

1 

 - geralmente eles estão dando opiniões. A gente está sempre observando. Tem a 
devolutiva onde você vai explicar pra eles o que vai ser trabalhado, o que 
estamos desenvolvendo. 1 
Sub- total de respostas 5 
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...continuação 
a) o pensamento crítico não é estimulado   

 - pouco com relação ao pensamento crítico. Eu acho que as crianças são muito 
imaturas ainda, acho que lá no terceiro ano do segundo ciclo, antiga quinta série 
daí é melhor 

1 

    
Sub-total de respostas 1 
Total de respostas 6 
Não respondidas 3 
TOTAL  9 
 

 

Tabela 52 – Questão 9 – Grupo 2 
 Professores atuando somente com classes regulares sem alunos com NEE 

Questão 9 : Como você analisa o progresso desses alunos em matéria de 
A) pensamento crítico ? B)  autonomia ? C)  participação ? Quant. 
a) o pensamento crítico é estimulado   
 - a gente prioriza muito "o que você conseguiu aprender a partir disso"(...)os 
alunos estão mais críticos e exigentes nos assuntos escolares. 1 
 - no momento que você propicia que seus alunos tenham acesso a saberes 
diferentes e que você dá oportunidade pra eles verem, conhecerem e que dá a 
vez pra ele falar em sala de aula, expor sua idéia e que principalmente você 
respeita a idéia dela, acho que você está propiciando para que ela consiga 
formar espírito crítico 

1 

 - quanto ao pensamento crítico, dentro desta proposta de trabalho eles 
desenvolvem bastante 1 

 - estão aprendendo a criticar e também apontar soluções para suas críticas ou 
dúvidas sobre um determinado assunto. 1 

    
Sub- total de respostas 4 
a) o pensamento crítico não é estimulado   
 - a questão do pensamento crítico ainda é pouca(...) 1 
    
Sub-total de respostas 1 
Total de respostas 5 
Não respondidas 0 
TOTAL  5 
 

 Dentre as 11 respostas, 9 levam em conta o pensamento crítico de alguma forma.  O 

que nos interessa aqui é saber se o pensamento crítico é observado pelo professor no seu 

cotidiano. Os argumentos indicam que o pensamento crítico é estimulado e observado por 

meio do compromisso do professor em explicar o por quê das atividades. Os alunos são 

estimulados a dialogar criticamente e apontar soluções, como mostra a entrevista de PEC3 : 
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Quando a gente consegue acompanhar as crianças por exemplo do primeiro ano 

você consegue perceber o avanço que tiveram. Porque se você proporciona bastante 

discussão, diálogos com eles, dá oportunidade pra eles se expressarem,  meu Deus! 

Consegue perceber o avanço deles. Até mudança de atitude em alguns casos que no 

início tinha muita agressividade, com o passar do tempo você percebe que ele 

mudou, que ele conseguiu entender.. Outros casos menos. A gente consegue 

perceber que alguns conseguem discutir até questões do bairro. Porque acontece tal 

coisa... por que eles não podem participar? Porque eles não são ouvidos? Observa-

se o pensamento crítico a partir do seu posicionamento perante os fatos da rotina 

diária demonstrando autonomia e capacidade para resolver os problemas 

enfrentados. 303 
 

 Quanto à autonomia temos as seguintes respostas : 

 

Tabela 53 – Questão 9 – Grupo 1 
 Professores atuando com crianças com NEE 

Questão 9 : Como você analisa o progresso desses alunos em matéria de A) 
pensamento crítico ? B)  autonomia ? C)  participação ? Quant. 
b) a autonomia é estimulada   
 - observa-se o pensamento crítico a partir do seu posicionamento perante os 
fatos da rotina diária demonstrando autonomia e capacidade para resolver os 
problemas enfrentados. 1 
 - por exemplo, hoje eles já são capazes de se organizar em grupos. 1 
 - a medida que eles vão adquirindo a língua de sinais. A primeira coisa que a 
gente percebe é o pensamento crítico, e principalmente a autonomia e a 
participação 1 
 - quanto a autonomia, os alunos querem essa autonomia, mas os pais muitas 
vezes não deixam Eles pedem alguma coisa, a gente fala que eles sabem, mas os 
pais : "Não, eles não conseguem" 1 
Sub- total de respostas 4 
b) a autonomia não é estimulada   
 - eu tenho dificuldade em trabalhar essa autonomia deles 1 
    
Sub-total de respostas 1 
Total de respostas 5 
Não respondidas 4 
TOTAL  9 
 

                                                 
303 ANEXOS, pp. 8-153 
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Tabela 54 – Questão 9 – Grupo 2 
 Professores atuando somente com classes regulares sem alunos com NEE 

Questão 9 : Como você analisa o progresso desses alunos em matéria de A) 
pensamento crítico ? B)  autonomia ? C)  participação ? Quant.
b) a autonomia é estimulada   
 - estão mais autônomos e dinâmicos nas atividades 1 
 - a questão da autonomia a gente tem desenvolvido muito bem : "Você pode fazer 
isso e você não precisa da minha ajuda" 1 
    

Sub- total de respostas 2 
b) a autonomia não é estimulada   
    
    

Sub-total de respostas 0 
Total de respostas 2 
Não respondidas 3 
TOTAL  5 

 

 Os dois grupos de professores, na sua maioria (6 de 7 respondidas)  indicam que a 

autonomia é estimulada de modo que o aluno seja cada vez mais autônomo  com relação a 

resolução dos seus problemas e tarefas cotidianos.   Vejamos o que dizem os professores : 
 

Tabela 55 – Questão 9 – Grupo 1 
 Professores atuando com crianças com NEE 

Questão 9 : Como você analisa o progresso desses alunos em matéria de A) 
pensamento crítico ? B)  autonomia ? C)  participação ? Quant.
c) a participação é estimulada   
 - com relação a participação, aqui é uma escola que leva todos em consideração 1 
 - se você proporciona bastante discussão, diálogos com eles, dá oportunidade pra 
eles se expressarem, meu Deus! Consegue perceber o avanço deles. 1 
 - a participação, o convívio, a comunicação com os ouvintes avançou muito. 1 
 - agora ficou bem mais tranqüilo. São mais participativos, colocando a opinião do 
que está bom, do que não está. 1 
 - a medida que eles vão adquirindo a língua de sinais. A primeira coisa que a gente 
percebe é o pensamento crítico, e principalmente a autonomia e a participação 1 
 - com relação à participação. Alguns querem participar. Algumas mães até não 
participam mas seus filhos vem participar 1 
  

Sub- total de respostas 6 

c) a participação não é estimulada   
    

Sub-total de respostas 0 
Total de respostas 6 
Não respondidas 3 
TOTAL  9 
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Tabela 56 – Questão 9 – Grupo 2 
 Professores atuando somente com classes regulares sem alunos com NEE 

Questão 9 : Como você analisa o progresso desses alunos em matéria de A) 
pensamento crítico ? B)  autonomia ? C)  participação ? Quant. 
c) a participação é estimulada   

 - os alunos(...)procuram participar e se integrar mais com, os assuntos escolares 1 

 - essa questão da autonomia acho que a gente conseguiu desenvolver muito 
bem. A participação também. 1 

 - quando a gente debate os assuntos, a participação é boa, eles colocam as 
idéias deles  1 

 - a participação é fundamental no seu desenvolvimento em grupo ou 
individual. É necessário propor atividades que oportunizem a todos 
participarem de forma organizada a partir de determinadas regras 1 
    
    
Sub- total de respostas 4 

c) a participação não é estimulada   

    
Sub-total de respostas 0 
Total de respostas 4 
Não respondidas 1 
TOTAL  5 
 

 O estímulo à participação também é confirmado pela totalidade das respostas. Estas 

mostram que o diálogo constante é de fato uma prática onde todos são estimulados a 

participar.  

 Podemos concluir que os três itens da questão : pensamento crítico, autonomia e 

participação são estimulados e observados pelas escolas estudadas.  

 

 A questão 8 (“Que formas tomam tua colaboração com os outros profissionais que 

atuam com essas crianças ? Quais são, no teu ponto de vista, as dificuldades e contribuições 

essenciais nesta colaboração?) traz os seguintes resultados : 
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Tabela 57 – Questão 8 – Grupo 1 
 Professores atuando com crianças com NEE 

Questão 8 : Que formas tomam tua colaboração com os outros 
profissionais que atuam com essas crianças ? Quais são, no teu ponto de 
vista, as dificuldades e contribuições essenciais nesta colaboração? Quant. 
existe colaboração   

 - nós temos aqui na escola um coletivo que colabora com tudo. Desde a 
organização da roupa dos alunos que vão nas piscinas. Então existe essa 
organização e essa colaboração 1 

 - conversas e informações relacionadas aos mesmos, planejamento coletivo, 
busca de materiais didáticos, trabalho com os pais. 

1 

 - a gente faz o planejamento e a rede em conjunto com os professores e depois 
a Terê e eu sentamos e planejamos nosso trabalho 

1 

 - A gente conversa bastante : "o que você está trabalhando? O que eu posso 
fazer pra ti? Em que eu posso contribuir?"Isso a gente conversa toda quarta-
feira (...) Daí tem também as horas atividades (...) Cada professor tem cinco 
horas-aula-atividade na semana para poder planejar fora o coletivo de quarta-
feira. 

1 

 - entre os professores que trabalham com os surdos tem bastante colaboração. 
Com os professores de ouvintes já teve mais, hoje diminuiu um pouco (...) Eu 
acho que já teve mais dificuldade, hoje conseguimos trocar bastante. 1 

 - aqui dentro da escola temos muitas trocas, temos a fono que vem aqui uma 
vez por semana para ver o que estamos trabalhando pra dar ênfase lá no SAPS 1 

Sub- total de respostas 6 
não existe colaboração   

Tem o CAPP, tem a fono... A fono começou a trabalhar aqui, ela aprendeu um 
pouco de libras para trabalhar aqui. Alguns foram lá, mas depois deixaram de 
lado(...)Falta estrutura 

1 

    
Sub-total de respostas 1 
Total de respostas 7 
Não respondidas 2 

TOTAL  9 
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Tabela 58 – Questão 8 – Grupo 2 
 Professores atuando somente com classes regulares sem alunos com NEE 

Questão 8 : Que formas tomam tua colaboração com os outros 
profissionais que atuam com essas crianças ? Quais são, no teu ponto de 
vista, as dificuldades e contribuições essenciais nesta colaboração? Quant. 
existe colaboração   
 - a gente está sempre fazendo a programação juntos. Por meio de reuniões com 
pais, professores e a orientadora 1 
 - tem o planejamento uma vez por semana, as oficinas, as atividades 
recreativas. 1 

 - a gente não tem muita colaboração com por exemplo, a fono(...) agora com os 
outros professores, a gente colabora nas oficinas 1 

    
Sub- total de respostas 3 
não existe colaboração   
    
Sub-total de respostas 0 
Total de respostas 3 
Não respondidas 2 
TOTAL  5 
 

Do total de 10 respostas, 9 confirmam o tema, ou seja, afirmam existir colaboração 

principalmente entre os professores. O planejamento semanal é citado como o momento onde 

há maior interação entre professores de diferentes disciplinas na discussão das redes temáticas.  

A professora PES5 cita os diversos momentos de colaboração de professores : 

  
A gente conversa bastante : "o que você está trabalhando? O que eu posso fazer pra 

ti? Em que eu posso contribuir? "Isso a gente conversa toda quarta-feira. [...] Daí 

tem também as horas atividades que são cinco horas por semana onde também tem 

a oportunidade de alguns professores sentarem juntos para  trocarem. Cada 

professor tem cinco horas-aula-atividade na semana para poder planejar fora o 

coletivo de quarta. 304 
 

Já a colaboração entre professores e profissionais externos não parece acontecer no 

mesmo nível embora tenha sido citada.  

 Alguns benefícios citados foram uma maior interação e compreensão do outro e a 

decisão coletiva do que é melhor para o aluno. As oficinas são apresentadas como outro 

espaço onde há colaboração entre professores, segundo PS3 : 

                                                 
304 ANEXOS, pp. 8-153 
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 Agora com os outros professores,  a gente colabora nas oficinas. A gente separa os 

alunos por dificuldade por exemplo : tenho cinco alunos que ainda não sabem o 

alfabeto, então separo estes cinco alunos que vão com uma professora que trabalha 

o alfabeto. Atividades específicas fora do tema gerador, para que aquela criança 

desperte a dificuldade no alfabeto.305 
 

De modo geral os dois grupos afirmam não encontrarem dificuldades  na colaboração 

entre professores. Esta colaboração é portanto parte do cotidiano escolar.  Mas o que dizer da 

colaboração entre pais e escola? A questão 10 (Como está, no teu ponto de vista, a 

dialogicidade com os pais dos alunos ? Quais limites ? Quais recursos ?), colocada para os 

professores, procura captar se existe colaboração entre pais de alunos e a escola :  

 

Tabela 59 – questão 10 – Grupo 1 
 Professores atuando com crianças com NEE 

Questão 10 : Como está, no teu ponto de vista, a dialogicidade com os pais 
dos alunos ? Quais limites ? Quais recursos ? Quant.
existe diálogo   
 - construímos um bom relacionamento com os pais. Na sua maioria todos 
participam das reuniões e tomadas de decisões. Eu tenho muito contato com eles 1 
 - tem pais que participam mais outros menos. Me parece que eles estão mais 
comprometidos 1 

 - a gente fala para os pais e já passa em sinais para eles e eles opinam. A gente 
faz avaliações em que eles podem ou escrever ou sinalizar, questões da escola, 
como está o professor, a relação, etc. 

1 

    

Sub- total de respostas 3 
não existe muito diálogo   
 - eu acho que essa parte na minha turma está falha também... Os pais não vem 
com freqüência na escola, só quando você realmente chama. 1 

 - ainda há a falta de conscientização e participação dos pais no acompanhamento 
dos filhos, passando a responsabilidade para a escola 1 

 - a gente percebe que eles teriam necessidade de estar vindo mais para a escola 1 
 - é difícil, nunca acontece uma relação com a família. Os pais só falam e não 
conhecem a língua dos sinais. O surdo sempre fica sozinho 1 

 - eu acho que os pais deveriam participar mais 1 
 - não tenho muito contato, porque eles moram em outros bairros então no dia a 
dia é meio difícil. 1 

Sub-total de respostas 6 
Total de respostas 9 
Não respondidas   
TOTAL  9 

                                                 
305 ANEXOS, pp. 8-153 
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 A maioria das respostas do grupo de professores de alunos com NEE (6 dentre 9), 

afirmam não haver muito diálogo com os pais de seus alunos.  Segundo    PEC3, isto se deve a 

uma falta de concientizaçção daqueles : 

 
Ainda há falta de concientização e participação dos pais no acompanhamento dos 

filhos, passando a responsabilidade para a escola. Eles jogam muito a 

responsabilidade para a escola. Se tem que levar uma criança para a saúde, a escola 

que resolva. Se tem dificuldade de aprendizagem, é a escola que tem que resolver, 

então falta esse envolvimento dos pais.  306 

 

Para PES2, há ainda muito preconceito na própria família do surdo : 

 
É difícil, nunca acontece uma relação com a família. Os pais só falam e não 

conhecem a língua dos sinais. O surdo sempre fica sozinho. Parece que jogam o 

surdo na escola. Parece que falta responsabilidade quanto a isso. Algumas crianças 

falam que os pais não gostam deles porque são surdos. Quando o filho ouvinte faz 

algo, coloca a culpa no surdo, diz que foi ele. Exploram muito o surdo. Alguns 

dizem “minha mãe me bateu e eu não sei por quê”  Elas não explicam. Falta 

comunicação.  A visão dos pais ainda é muito assistencialista. Os pais quase não 

vêm. Dos 70 alunos. Na última reunião vieram 6 pais.  E são sempre os mesmos que 

vem.307 

  

A percepção dos professores de classes regulares já difere deste grupo como mostra a 

tabela a seguir :  

 

Tabela 60 – Questão 10 – Grupo 2 
 Professores atuando somente com classes regulares sem alunos com NEE 

Questão 10 : Como está, no teu ponto de vista, a dialogicidade com os pais dos alunos 
? Quais limites ? Quais recursos ? 

Quan
t. 

existe diálogo   
 - os pais vem bastante na escola. Eles participam da associação de moradores. 1 
 - o diálogo com os pais é muito bom 1 
 - eu percebo que os pais nem sempre falam a verdade: concordam conosco, vem nos 
eventos(...)Existe muita resistência dos pais 1 

    
Sub- total de respostas 3 

                                                 
306 ANEXOS, pp. 8-153 
307 Ibid.  
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...continuação 
não existe muito diálogo   

 - os pais participam na escola quando? No começo do ano. 1 
    
Sub-total de respostas 1 
Total de respostas 4 
Não respondidas 1 
TOTAL  5 
 

 Os professores dessas classes afirmam haver bom diálogo com os pais. PC2 explica :  

 
Os pais vêm bastante para a escola. Eles participam da associação de moradores, 

inclusive, nós professores participamos desses momentos para a pesquisa [...] no 

ano passado a gente participou da renda mínima,  do orçamento participativo. 

Tinham professores que representavam e a gente ia registrrando o que a 

comunidade falava,  qual eram as necessidades da comunidade. A gente usa as falas 

da comunidade como suporte, não só a dos alunos. Eu, quando vejo a ...presidência 

da... Eu não sei se ela é presidente da associação, mas ela está sempre participando, 

discutindo, que era a mãe de uma aluna minha  que há quatro anos atrás ela não 

vinha conversar comigo porque tinha vergonha e hoje ela fala, pega o microfone e 

fala com prefeito... Isso é uma evolução. 308 
  

Apesar da diferença de respostas entre os grupos, se analisarmos o conjunto das 

respostas, temos 7 dentre 13 respostas,  declarando a pouca participação dos pais, ou seja, 

pouco a mais da metade. Esta questão não confirma totalmente o tema embora deixe clara 

uma evolução e preocupação neste sentido. 

Podemos afirmar que tanto participação como autonomia são estimulados e observados 

pela escola assim como a colaboração entre professores. A colaboração entre pais e escola não 

ficou confirmada. 

 Com relação aos 4 fundamentos analisados neste capítulo, temos 3 plenamente 

confirmados e 1 parcialmente confirmado.  

 O terceiro fundamento referente à garantia ao acesso à educação para todos está em 

vias de efetivação por ambas escolas estudadas. Podemos dizer que a ruptura com um escola 

excludente está acontecendo aos poucos. 

                                                 
308 ANEXOS, pp. 8-153 
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 A valorização da diversidade, a luta contra a opressão e a exclusão e o estímulo à 

participação fazem parte do cotidiano destas escolas. Com relação a  estes três fundamentos, 

podemos dizer que houve uma ruptura com a escola tradicional e que nestes aspectos podemos 

considerar inclusivas as escolas estudadas. 

 Nossa análise recairá agora sobre os fundamentos mais diretamente ligados à lógica 

pedagógica e formativa das escolas. 
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CAPÍTULO 10 Aquilo que emerge da analise do corpus recolhido, sob a vertente 

pedagógica e formativa 

 

10.1 Adaptação de respostas pedagógicas às necessidades especificas de cada criança 

 

Para o quinto fundamento : “Proporcionar respostas a cada criança, segundo suas 

necessidades singulares, por meio de uma pedagogia diversificada : currículo e organização 

escolares flexíveis, práticas interdisciplinares, aprendizagens contextualizadas, avaliação 

formativa.” temos três questões (12,13 e 16). Cada uma destas questões refere-se à existência 

de prática interdisciplinar, aprendizagem baseada no contexto dos alunos e avaliação dialógica 

respectivamente.  

 A questão 12 ( Quais são as formas que esta colaboração toma com os outros 

professores na interdisciplinaridade ? Quais são, para você, as dificuldades e as contribuições 

essenciais nesta colaboração?) foi colocada para os grupos 1 e 2 conforme as tabelas abaixo : 

 

Tabela 61 – Questão 12 – Grupo 1 
 Professores atuando com crianças com NEE 

Questão 12 :Quais são as formas que esta colaboração toma com os outros 
professores na interdisciplinaridade ? Quais são, para você, as dificuldades 
e as contribuições essenciais nesta colaboração? Quant. 
existem práticas interdisciplinares   
 - os planejamentos são coletivos uma vez por semana(...) é tudo em grupo. 1 
 - a gente tem o momento da quarta-eira que é o momento coletivo. 1 
 - em momentos de oficina, aula de educação física, dança. 1 
 - conversas e informações(...) planejamento coletivo, busca de materiais 
didáticos. 1 

 - a gente faz o planejamento e a rede em conjunto com os professores e depois 
a Terê e eu sentamos e planejamos nosso trabalho 1 
 - na hora que está montando a rede. O que a educação física pode trabalhar? O 
que a geografia pode trabalhar? Todo mundo dá idéia. Tudo sempre no coletivo. 1 
Sub- total de respostas 6 
não existem práticas interdisciplinares   
 - Falta mais tempo de planejamento e trocas com os professores.  1 
    
Sub-total de respostas 1 
Total de respostas 7 
Não respondidas 1 
TOTAL  8 
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Tabela 62 – Questão 12 – Grupo 2 
 Professores atuando somente com classes regulares sem alunos com NEE 

Questão 12 :Quais são as formas que esta colaboração toma com os outros 
professores na interdisciplinaridade ? Quais são, para você, as dificuldades 
e as contribuições essenciais nesta colaboração? Quant. 
existem práticas interdisciplinares   

 - acho que a gente está bem (...)Essa cooperação, esse momento de 
planejamento coletivo que a gente tem. Esse é um outro ponto positivo: a troca 
de experiência. 1 

 - a gente conversa muito, fala assim: "estou com dificuldade em tal coisa, o que 
você me sugere? 

1 

 - no começo foi trágico, bem trágico. A gente não tinha noção da coisa. Hoje, 
em todas as disciplinas você pega a fala e a partir daí desenvolve suas 
atividades 

1 

    
    
Sub- total de respostas 3 
não existem práticas interdisciplinares   
    
Sub-total de respostas 0 
Total de respostas 3 
Não respondidas 2 
TOTAL  5 
 

 Do total de 10 respostas referentes aos dois grupos, 9 afirmam haver práticas 

interdisciplinares.  

 O planejamento coletivo é colocado como  sendo o momento privilegiado, onde a 

interdisciplinaridade ocorre de forma sistemática : professores de diferentes disciplinas 

trabalham de modo que cada um contribua com seu conhecimento :  

 
Acho que a gente já está bem...  é assim : - Ah! Eu tenho uma sugestão! - E a colega 

concorda. Essa cooperação, esse momento de planejamento coletivo que a gente 

tem . Esse é um outro ponto positivo :  a troca de experiência. Não é porque eu sou 

formada em história que eu só vou preparar, vou pensar história. Isso é interessante: 

O professor de matemática estar sugerindo atividades de ciência. 309 

 

                                                 
309 ANEXOS, pp. 8-153 
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Assim como PC2, ,os entrevistados deixam claro o compartilhamento dos saberes de 

cada disciplina em favor da aprendizagem do aluno. Outros momentos como as oficinas, são 

também citados. PEC1 explica  : 
Os planejamentos são coletivos, uma vez por semana. Aí você planeja as aulas e daí 

você vai adaptando. A gente faz também as oficinas. Se a dificuldade do aluno é o 

português vamos fazer uma oficina de português. Dividimos os grupos, nos 

organizamos. É  tudo em grupo. Temos também oficinas de jogos, de pular 

corda...Uma dificuldade que a gente tem é que professores não se desafiam quando 

eles tem na sala um aluno com NE. O desafio de achar que não é capaz. “Ah! Eu 

não consigo!” Eles tem uma resistência não ao aluno, mas de acharem que não são 

capazes. 310 

  

A insegurança do professor devido à falta de formação é uma das dificuldades. 

Percebe-se que a interdisciplinaridade foi, aos poucos, desenvolvida  apresentando ainda 

desafios como mostra o depoimento da professora PS3 : 

 
Quanto a interdisciplinaridade... no começo, foi trágico...bem trágico, a gente não 

tinha noção da coisa. Hoje, em todas as disciplinas você pega a fala e a partir daí 

desenvolve suas atividades. Em umas mais, outras menos, mas a gente sempre 

procura colocar em todas as áreas. A avaliação a gente faz em conjunto, como é que 

estão os alunos...com o professor de educação física, com o coordenador, e elabora 

a avaliação.  311 
  

Apesar das dificuldades, a interdisciplinaridade parece bem desenvolvida e efetivada 

no cotidiano destas escolas.  

A questão 13 ( Na tua pedagogia, a prática dos temas geradores se modificou com a 

vinda de crianças portadoras de NEE ? Se sim, porque e como ?) procura analisar até que 

ponto os temas geradores são realmente vivenciados na prática.  A idéia aqui é entender se a 

prática pedagógica adapta-se ao contexto real dos alunos.  Desta forma, verificamos se um 

evento como a vinda das crianças com NEE para a escola popular, foi acompanhada de 

alguma adaptação.  Os dois grupos de professores, em sua maioria (8 dentre 10 respostas) 

confirmam a adaptabilidade da prática escolar ao contexto dos alunos. 

 

                                                 
310 ANEXOS, pp. 8-153 
311 Ibid. 
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Tabela 63 – Questão 13 – Grupo 1 
Professores atuando com crianças com NEE 

Questão 13 : Na tua pedagogia, a prática dos temas geradores se modificou 
com a vinda de crianças portadoras de NEE ? Se sim, porque e como ?   Quant.
modificou-se na forma e/ou no conteúdo   
 - a gente está buscando conteúdos que tem significado, que vão de encontro àquilo 
que a criança tem de necessidade. 1 
 - mudar a forma da rede não, mas a vinda deles trouxe temas diferentes que foi 
preciso trabalhar para eliminar barreiras e preconceitos e que no fim contribuiu para 
que houvesse melhor interação entre os dois grupos.  1 
 - a gente tenta fazer relações entre os conteúdos. Por exemplo, a gente teve uma 
vez uma fala que envolvia a família, que a família não da autonomia para os surdos. 1 
Sub- total de respostas 3 
não modificou-se   
 - não, porque com a turma especial a educação física não trabalha tema gerador. 1 
 - eu acho que continuo trabalhando como sempre. 1 
   

Sub-total de respostas 2 
Total de respostas 5 
Não respondidas 4 
TOTAL  9 
 

Tabela 64 – Questão 13 – Grupo 2 
 Professores atuando somente com classes regulares sem alunos com NEE 

Questão 13 : Na tua pedagogia, a prática dos temas geradores se modificou 
com a vinda de crianças portadoras de NEE ? Se sim, porque e como ?   Quant.
modificou-se na forma e/ou no conteúdo   
 - sim, pois o currículo foi modificado conforme as necessidades dos alunos e a 
realidade em que vivem 1 
 - é o mesmo tema gerador, mas a Miriam vai adequar à turma dela...o que chamaria 
a atenção deles... 1 
 - não é porque ela não consegue ler e escrever que ela não consegue fazer uma 
leitura do mundo. Ela consegue. Ela só não consegue ler o que está escrito e 
escrever o seu pensamento. Mas ela tem opinião própria (...)Se a criança sabe ou 
não ler, ela participou da discussão. 1 
 - Sim, modificou muito porque no começo tudo era novidade? Então foi uma 
reviravolta geral na escola(...) A gente trabalhou convivência, relacionamento, a 
questão dos valores e assim foi superando. A forma não, mas o conteúdo sim. 

1 

 - Algumas vezes, bem no início, teve uma fala sobre os surdos, mas a gente 
trabalhou sem problemas. Mas a forma não mudou nada. 1 

Sub- total de respostas 5 
não modificou-se   
    

Sub-total de respostas 0 
Total de respostas 5 
Não respondidas   
TOTAL  5 
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 As respostas indicam que os temas geradores não mudaram na sua forma, mas sim no 

conteúdo trabalhado com os alunos. A professora PS1 conta como o tema gerador favorece a 

participação de todos os alunos, independentemente do seu nível de alfabetização :  

 
Não é porque ela não consegue ler e escrever que ela não consegue fazer uma 

leitura do mundo. Ela consegue. Ela só não consegue ler o que está escrito e 

escrever o seu pensamento mas ela tem opinião própria. Toda vez antes de você 

começar um assunto.. você fala da parte do ER, né? Tem a pesquisa, tem a 

problematização, tal... Neste momento você vai discutir tudo sobre o que  você quer 

estudar, então todos colocam sua opinião, seus pontos de vista, sua opinião. Isso 

acontece a cada momento que você vai trocar de conteúdo. Digamos assim : hoje eu 

estava trabalhando com meus alunos a alfabetização, ontem a gente trabalhou o que 

a gente precisa fazer para ter boa saúde e hoje inverte, o que a gente faz que 

prejudica a saúde. Então antes da gente esquematizar isso em forma de tema, nós 

fizemos toda uma discussão, fizemos encenação, puxando la da vida real, pra depois 

escrever, então toda essa parte que a gente fez de discussão, se a criança sabe ou 

não ler, ela participou da discussão. E daí depois a gente passa para o OC onde a 

gente esquematiza o conteúdo, as vezes em forma de texto, de teatro, de 

desenho.312 
 

Na escola São Cristóvão, a professora PS2 conta como os temas geradores auxiliaram 

na interação entre ouvintes e surdos quando da chegada destes :  

 
Sim, modificou muito porque no começo tudo era novidade né, Então  foi uma 

reviravolta geral na escola, desde a aceitação das crianças ouvintes aceitar o surdo e 

o surdo  aceitar os ouvintes. O surdo aceitar que aquele espaço não era só dele, que 

o ouvinte também fazia parte desse espaço. Porque quando eles vieram eles 

achavam que aquele espaço era deles pois foi construído para eles. As salas, o 

material, tudo. Eles tinham que abrir mão para o ouvinte, então eles se sentiam 

ameaçados né? Mas tudo com diálogo. Então hoje eles já conseguiram superar isso. 

Então eles mudaram as atitudes deles. Eles não estavam acostumados com os 

surdos, então o relacionamento também foi se modificando.  A gente trabalhou 

convivência, relacionamento, a questão dos valores e assim... foi superando. A 

forma não, mas o conteúdo sim. Quando a gente começou em 97 eu trabalhava com 

3a e 4a séries, então eu fiquei no segundo ciclo, daí depois eu saí, eu assumi a 

direção da escola, daí eu voltei pra sala. Hoje a gente consegue coletar a fala da 

turma, trabalhar em cima desta fala. Vamos nas casas todos os anos. Começamos 
                                                 
312 ANEXOS, pp. 8-153 
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com uma mãe e ela convidou os vizinhos. Vieram pessoas do comércio, pessoas de 

outras escolas, que nem tinham mais filhos estudando : Eram idosos... diversificado. 

E daí o dialogo foi proposto. É tranqüilo. 313 
 

O professor PES4 também confirma a adaptação dos temas geradores às necessidades 

dos alunos em termos de interação surdo – ouvinte :  

 
Já teve rede de coisas que a gente teve que abordar os surdos porque a gente 

percebeu coisas nas falas dos ouvintes que os surdos eram isso e aquilo e teve que 

desmitificar um monte de coisas. Então mudar a forma da rede não, mas a vinda 

deles trouxe temas diferentes que foi preciso trabalhar para eliminar barreiras e 

preconceitos e que no fim contribuiu para que houvesse melhor interação entre os 

dois grupos. 314 

 

A professora PES1 explica como se dá essa adaptabilidade dos temas geradores na sua 

classe de surdos:  

 
A gente tenta fazer relações entre os conteúdos. Por exemplo, a gente teve uma vez 

uma fala que envolvia a família, que a família não dá autonomia para os surdos. Ou 

eles saiam com a mãe ou com o irmão menor. Daí a gente começou com a família. 

O conceito deles de família, vocabulário de português, depois na disciplina história. 

Em artes fizemos um trabalho com a musica do Titãs, “família”... E entre os 

professores, um pega idéia do outro. As vezes fazemos trabalhos juntos. Acho que a 

gente já está num processo bem avançado (...) A gente se propôs a construir. 

Achamos que para os surdos teríamos que ter algumas coisas prévias. A maior 

dificuldade foi recolher as falas, não tínhamos grandes redes pela falta do nível 

lingüístico. Muitos descobriram que nasceram na data do aniversário com doze 

anos...Então não era fácil entrar nos temas geradores. A medida que foi progredindo 

foi melhorando. 315  
  

As respostas mostram que o tema gerador constitui efetivamente uma ferramenta que 

possibilita uma pedagogia adaptada ao aluno. Discursos coletados na comunidade no 

cotidiano das escolas transformam-se em material pedagógico para uma escola realmente 

inclusiva.  

                                                 
313 ANEXOS, pp. 8-153 
314  Ibid.  
315  Ibid.  
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 A questão 16 (Como você concebe e coloca em pratica a dialogicidade no ensino e na 

avaliação ?) foi colocada somente para o grupo dos professores que trabalham com crianças 

com NEE. Nosso objetivo nesta questão, é saber se o diálogo chega ao nível da avaliação, ou 

seja, até que ponto os alunos também avaliam, rompendo com a tradicional avaliação feita 

somente pelos professores.  

 Das 8 respostas obtidas, 7 afirmam haver uma avaliação dialógica, como mostra a 

tabela a seguir : 

 

Tabela 35 – Questão 16 – Grupo 1 
 Professores atuando com crianças com NEE 

Questão 16 : Como você concebe e coloca em pratica a dialogicidade no 
ensino e na avaliação ? Quant. 
as avaliações são dialógicas   
 - no momento da avaliação a gente tem esta coisa de todos falarem, mas 
precisaria mais. 1 
 - eu acho que eles são muito ouvidos(...)Faz com que os educandos se 
responsabilizem mais por suas ações e assim se construam enquanto sujeitos 1 
 - a gente tem um diálogo constante e acho que isso aumentou bastante depois 
desta proposta nova 1 
 - na avaliação eu sempre coloco pra eles, cada um lê o que foi avaliado e tem la 
um espaço pra eles colocarem o que acham do professor, das aulas. 1 
 - acho que na avaliação o aluno avalia o professor também. Existe muita troca. 1 
 - na avaliação, não vou dizer que em todas. A gente coloca a avaliação para 
eles, a gente coloca a avaliação do grupo. 1 
 - quando levo em consideração as idéias dos alunos, discuto as contradições e 
retomo o planejamento(...)Na avaliação, nós um dia tivemos uma turma que 
estava problemática. Nós sentamos em círculo e aluno por aluno falou(...) 
Depois nós íamos retomar e acabamos deixando. 

1 

Sub- total de respostas 7 
as avaliações não são dialógicas   
 - eu acho que a gente acaba pecando um pouquinho em termos do aluno avaliar 
o professor. Acaba mais o professor avaliando os alunos 1 

   
Sub-total de respostas 1 
Total de respostas 8 
Não respondidas 1 
TOTAL  9 
 

 

De modo geral, a dialogicidade parece estar também na avaliação conforme a 

explicação da professora PES1 :   
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O diálogo é uma prática. Isto já está tão incorporado que a gente esquece de colocar 

no  caderno : ER, AC, OC, porque a gente já parte de uma pergunta ou de uma 

história e daí eles refletem sobre essa história... Na avaliação, não vou te dizer que 

em todas. A gente coloca a avaliação para eles, a gente coloca a avaliação do 

grupo.  316 

  

Entretanto, os argumentos do grupo deixam transparecer que na prática, não existe 

uma sistematização da avaliação dialógica. Respostas como :  « Na avaliação, não vou dizer 

que em todas... » ou ainda : « Eu acho que a gente acaba pecando um pouquinho em termos do 

aluno avaliar o professor. Acaba mais o professor avaliando os alunos » ; mostram que a 

avaliação mudou, que há mais diálogo, mas que ainda predomina a avaliação feita somente 

pelo professor.  

 Apesar da avaliação dialógica ainda em vias de efetivação, no geral as respostas 

confirmam o tema, ou seja, adaptam sua pedagogia às necessidades específicas dos alunos.  

  

10.2 Concepção renovada dos sucessos e dificuldades da aprendizagem do aluno 

 

Historicamente, a escolarização da criança com NEE tem privilegiado a socialização 

em detrimento dos saberes escolares. Isto porque ainda persiste a idéia de que ela não tem 

condições de aprender, ou tem dificuldades de aprendizagem. Passar de uma concepção que 

atribui à criança as dificuldades de aprendizagem à uma visão que lhes concebe como 

resultante de uma distorção entre suas necessidades reais, o programa escolar e as estratégias 

pedagógicas, consiste no sexto fundamento da inclusão escolar. 

 Para saber se os atores da escola popular romperam com a visão tradicional onde o 

aluno é o único responsável pela “não aprendizagem” ou pela “dificuldade de aprendizagem”, 

procuramos conhecer suas concepções sobre a educação da criança com NEE. A questão leva 

o entrevistado a se posicionar com relação a importância da socialização e dos saberes 

escolares na escolarização das crianças com NEE.   

A questão 1 (Como você concebe a educação escolar de uma criança portadora de 

NEE ? Deve-se, na tua opinião, privilegiar para ela o aspecto da « socialização », tendo em 

vista suas dificuldades ? Deve-se priorizar os saberes escolares ?) foi colocada para os grupos 

1,2,3,4 e 5 conforme as tabelas que se seguem : 
                                                 
316 ANEXOS, pp. 8-153 
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Tabela 66 – Questão 1 – Grupo 1 
 Professores atuando com crianças com NEE 

Questão 1 : Como você concebe a educação escolar de uma criança 
portadora de NEE ? Deve-se, na tua opinião, privilegiar para ela o aspecto 
da « socialização », tendo em vista suas dificuldades ? Deve-se priorizar os 
saberes escolares ? Quant. 
deve-se priorizar os saberes escolares   
 - acho que a escola tem uma função social, mas acho que prioritariamente é o 
desenvolvimento cognitivo. Para ela interagir de fato com os outros precisa do 
desenvolvimento cognitivo 1 
 - acho que os saberes escolares, porque eles tem depois uma necessidade la 
forma para o trabalho, para uma relação de troca com os demais 1 
    
Sub- total de respostas 2 
deve-se privilegiar a socialização   
 - eu acho que para a classe da professora X seria sim a socialização. Acho que 
os saberes escolares pra eles ali vem em segundo plano(...)Agora para os outros, 
para a educação em si, eu acho que além da socialização, os saberes escolares 
são muito importantes porque o mundo está muito competitivo. 

1 

 - eu acho que o fundamental é a socialização porque saber é uma consequência 
e por meio da socialização tu aprende muitas coisas(...)mas pra vida das pessoas 
que tem a deficiência, com certeza, estar no meio, se sentindo interado num 
ambiente. 

1 

    
Sub-total de respostas 2 
ambos são igualmente importantes   
 - a educação escolar de crianças com deficiências tem os mesmos objetivos da 
educação de outra criança dita "normal"(...)É possível trabalhar os dois 
aspectos(...) Acho fundamental que se tenha os dois. 

1 

 - eu acredito que uma coisa não pode separar da outra. 1 
 - é preciso intercalar os dois. 1 
 - Toda criança tem dificuldades mas essas teriam um pouco mais ou 
menos(...)Cada um dentro de sua especificidade(...)Acho que tem que priorizar 
aquilo que vai ser importante para ele 

1 

 - os dois são importantes 1 
Sub-total de respostas 5 
Total de respostas 9 
Não respondidas   
TOTAL  9 
 

 2 entrevistados priorizam o saber, 2 priorizam a socialização e 5 julgam que ambos são 

importantes. O grupo todo tende portanto a afirmar que saberes escolares e socialização são 

igualmente importantes na educação da criança com NEE.  
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 No grupo dos professores que não trabalha com alunos com NEE, não observamos o 

mesmo equilíbrio de respostas do grupo anterior. Aqui, eles tendem a valorizar mais a 

socialização. Do total de 4 respostas, 2 apontam para a socialização e duas para ambos.  A 

noção da educabilidade dos alunos com NEE aqui reflete um pouco menos a visão da escola 

inclusiva, que no grupo anterior,  conforme vemos na tabela abaixo :    

 

Tabela 67 – Questão 1 – Grupo 2 
 Professores atuando somente com classes regulares sem alunos com NEE 

Questão 1 : Como você concebe a educação escolar de uma criança 
portadora de NEE ? Deve-se, na tua opinião, privilegiar para ela o aspecto 
da « socialização », tendo em vista suas dificuldades ? Deve-se priorizar os 
saberes escolares ? Quant. 
deve-se priorizar os saberes escolares   

    
Sub- total de respostas 0 
deve-se privilegiar a socialização   
 - primeiramente a socialização 1 
 - julgo que primeiramente priorizar a socialização 1 
    
Sub-total de respostas 2 
ambos são igualmente importantes   
 - eu acho que os dois são importantes(...)Acredito que o aspecto socialização é 
que a ajudará a compreender os assuntos escolares 1 

 - acho que como está aqui é o ideal(...)Tem que privilegiar os dois aspectos 1 
    
Sub-total de respostas 2 
Total de respostas 4 
Não respondidas 1 
TOTAL  5 
 

 O grupo 3 comporta-se como o primeiro grupo, com a maioria de suas respostas (5 

dentre 6) valorizando saberes escolares e socialização.   

 

Tabela 68 – Questão 1 – Grupo 3 
 Secretários de Educação, Coordenador pedagógico e Diretores de escola 

Questão 1 : Como você concebe a educação escolar de uma criança 
portadora de NEE ? Deve-se, na tua opinião, privilegiar para ela o aspecto 
da « socialização », tendo em vista suas dificuldades ? Deve-se priorizar os 
saberes escolares ? Quant. 
deve-se priorizar os saberes escolares   
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 - o que nós não podemos é subestimar a capacidade, as potencialidades desta 
criança. Ah mas é deficiente mental, então só vai aprender até aqui. Não! 
Muitas vezes elas nos surpreendem. Eu priorizo o saber. 1 
Sub- total de respostas 1 
deve-se privilegiar a socialização                                                   continua...   
   
Sub-total de respostas 0 
ambos são igualmente importantes   
 - depende do que tu acha que é saber escolar. Se é aquela coisa reta, do 
conteúdo pronto, acabado, que todo mundo tem que saber(...)Eu não concordo. 
Agora tem saberes que a escola vai construir com a criança, que ela tem 
condições de aprender 

1 

 - deve-se considerar a socialização, pois sabemos que esta é fundamental para 
o desenvolvimento humano (...) os saberes escolares devem estar de acordo 
com as necessidades destes alunos. Não se deixa de trabalhá-los, desde que 
estes partam das necessidades destes sujeitos, pois todo saber escolar deve 
contribuir para melhorar a vida das pessoas. 

1 

 - o principal é que ela consiga se virar, não só se socializar, mas que ele tenha 
condições de freqüentar cursos, de aprender coisas pra vida(...) a socialização 
não "inclui" a criança especial. Por outro lado os saberes escolares devem 
condizer com as necessidades dos alunos 

1 

 - os dois aspectos são relevantes 1 
 - acho que se deve levar em conta a deficiência que a criança possui, pois no 
caso dos surdos, cegos e com síndromes leves podem ser trabalhados os dois 
aspectos, mas no caso de deficiências múltiplas deve-se dar mais ênfase as 
aprendizagens de vida diária 

1 

Sub-total de respostas 5 
Total de respostas 6 
Não respondidas   
TOTAL  6 

 

 Vale notar que a única resposta que não valorizou ambos, o fez para os saberes 

escolares. Os entrevistados aqui, enfatizam a interdependência dos dois aspectos e a 

importância de se analisar cada caso. A Secretária de educação Sec1 afirma : 

 
Eu acho que o acesso, o toque, o contato, é fundamental [...] Como seu jeito de 

compreender o mundo e chegar ao conhecimento é diferenciado, a escola também 

deve possibilitar um acesso que leve em conta sua especificidade e garanta a 

comunicação com essa criança  nas formas mais diversificadas, garantindo que se 

aproprie de conhecimentos para a vida, melhorando sua integração, sua mobilidade 

e principalmente seu convívio com outras crianças e adultos de forma a inclusão se 

tornar verdadeira. Mas depende do que tu acha que é saber escolar. Se é aquela 

coisa reta, do conteúdo pronto, acabado, que todo mundo tem que saber e que 

inclusive quando meu filho não sabe ele tira um zero. Eu não concordo. Agora, tem 
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saberes que a escola vai construir com a criança, que ela tem condições de aprender. 

O que é saberes escolares? Para mim, o saber escolar para alguns sujeitos é saber 

colocar a calça, sentar no vaso. Eu acho que o saber da escola é muito rígido, é 

muito fechado. É saber contar, saber ler e escrever e se tu não sabe fazer isso você 

não serve pra escola. 317 
   

O grupo de profissionais externos à escola também segue a linha de pensamento do 

grupo 3, ou seja, priorizando ambos : saberes escolares e socialização, visando desenvolver a 

autonomia do aluno e sua inclusão no mundo exterior à escola : 

 

Tabela 69 – Questão 1 – Grupo 4 
 Profissionais externos às escolas 

Questão 1 : Como você concebe a educação escolar de uma criança 
portadora de NEE ? Deve-se, na tua opinião, privilegiar para ela o aspecto 
da « socialização », tendo em vista suas dificuldades ? Deve-se priorizar os 
saberes escolares ? 

Quant. 
 
 

deve-se priorizar os saberes escolares   
    
Sub- total de respostas 0 
deve-se privilegiar a socialização   
    
Sub-total de respostas 0 

ambos são igualmente importantes   

 - eu penso que é importante os dois. Uma classe especial vai estar puxando 
mais as capacidades dela e no ensino regular vai fazer com que ela também se 
sinta incluída no meio social 

1 

 - eu entendo a educação escolar de uma criança com deficiência como tendo 
em sua essência o reconhecimento destas necessidades especiais, objetivando 
trabalhar as dificuldades ao mesmo tempo em que busca aprimorar as 
potencialidades da mesma. Todos tem direito ao saber, seja escolar ou não. 

1 

 - deve-se priorizar ao máximo a socialização desde que essa socialização 
trabalhe a sua independência e privilegie a autonomia da criança com 
deficiência buscando por meio disso a sua educação dos saberes escolares 

1 

Sub-total de respostas 3 
Total de respostas 3 
Não respondidas   
TOTAL  3 
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 No grupo dos pais tivemos os seguintes resultados : 

 

Tabela 70 – Questão 1 – Grupo 5 
 Pais de alunos com NEE 

Questão 1 : Como você concebe a educação escolar de uma criança 
portadora de NEE ? Deve-se, na tua opinião, privilegiar para ela o aspecto 
da « socialização », tendo em vista suas dificuldades ? Deve-se priorizar os 
saberes escolares ? Quant. 
deve-se priorizar os saberes escolares   
    

Sub- total de respostas 0 
deve-se privilegiar a socialização   

 - a socialização, porque a pedagogia, o aprendizado eu não estou tendo nada...é 
assim mais o desenvolvimento dela. Saber se comportar. 

1 

 - a socialização (...) eu acredito que ele está ainda na fase de criança, ele 
conversa com os brinquedos (...) Eu acredito que a educação dele, a gente vai 
dar mesmo quando ele estiver mais velho. 

1 

Sub-total de respostas 2 

ambos são igualmente importantes   

 - acho que tem que caminhar juntos. A socialização está certíssima, nunca pode 
afastar. Mas tem que aprender. 

1 

 - aí na escola está bom. Os dois. 1 

 - os dois são fundamentais 1 
Sub-total de respostas 3 
Total de respostas 5 
Não respondidas 1 
TOTAL  6 
 

 Duas respostas priorizam a socialização e três valorizam ambos.  As respostas 

valorizando a socialização corresponde aos pais de crianças com deficiência intelectual mais 

severa. A necessidade que mais corresponde ao momento vivido no presente é a da 

socialização, como podemos ver na resposta de MC1 :  

 
 Tenho 3 filhos com ele. Um tem 16 outro tem 4. Meu marido é pedreiro, quase não 

tem tempo pro Ed..  Eu acredito que ele está na fase ainda de criança, ele conversa 

com os brinquedos, briga com os brinquedos como se ele tivesse quatro anos. Eu 

acredito que a educação dele, a gente vai  dar mesmo quando ele estiver mais velho. 

Agora eu vejo ele como o Vinícius, a mesma coisa que o Vinicius faz ele faz 

também. Até quando ele puder freqüentar o CAIC e depois se tiver outro lugar para 
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ele. Nunca vou deixar ele em casa sozinho e sempre quero procurar alguma coisa 

pra ele. A socialização. 318 
  

As três respostas que valorizam igualmente : socialização e saberes escolares, refletem 

as respostas de pais de alunos surdos. Para estes, a linguagem não parece interferir na 

exigência de uma educação de qualidade como mostra a resposta de MS3 :  

 
Teria que ter uma formação aqui em Chapecó de LIBRAS. Tem só esse colégio. 

Falta ensino médio e faculdade, acho que está certo como está. Entendo pouco em 

LIBRAS mas quero aprender mais. No Marechal era tudo misturado sem uma 

educação voltada para eles. Eles  estavam excluídos, jogados ali. Os dois  são 

fundamentais. Acho que eles vão lá aprender LIBRAS, mas a gente que tem que 

buscar LIBRAS. Não adianta eu querer exigir dele se inserir... não posso. Um 

ensino de qualidade. 319  
  

De modo geral, todos os grupos demonstram ter rompido com a tradicional visão de 

que a criança com NEE, por definição não aprende ou apresenta dificuldades de aprendizagem 

e que portanto uma educação voltada para a socialização seria o ideal. Os entrevistados 

defendem claramente a necessidade dos saberers escolares na educação do aluno com NEE 

como forma de incluí-lo na vida profissional e na sociedade de modo geral.   

 Suas respostas nos permitem concluir que houve uma ruptura com relação ao sexto 

fundamento que desloca a dificuldade de aprendizagem do aluno para a resultante da interação 

entre o programa escolar e o aluno.  

 

10.3 Valorização da experiência e formação profissional dos atores educativos 

 

Para o sétimo e último fundamento : valorizar a experiência, efetuar a formação e a 

profissionalização do conjunto dos atores educativos, temos duas questões (14 e 11).   

A questão 14 (Você se sente preparado(a) para responder às novas exigências 

educativas e pedagógicas conseqüentes? Se sim, por que e como? Se não, por que?) focaliza a 

formação recebida pelos professores e foi colocada para os grupos 1 e 2, apresentando os 

resultado a seguir  : 
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Tabela 71 – Questão 14 – Grupo 1 
 Professores atuando com crianças com NEE 

Questão 14: Você se sente preparado(a) para responder às novas exigências 
educativas e pedagógicas conseqüentes? Se sim, por que e como? Se não, 
por que? Quant. 
sim   
 - eu tenho capacidade para trabalhar. 1 
 - eu me especializei para trabalhar com os surdos. Mas eu não me sinto 
preparada para as outras deficiências(...) Eu me sinto preparada contanto que o 
aluno não fique alheio. 1 
 - sim, acho que sim 1 
Sub- total de respostas 3 
não   
 - é difícil afirmar que estamos preparados. 1 
 - eu não acredito que eu possa dizer que estou preparada.  1 
 - eu ainda preciso de muito embasamento pra isso. 1 
 - acho que não ainda(...)falta formação e ferramentas para superar algumas 
dificuldades que aparecem 1 

 - não consigo, por exemplo, um surdo com deficiência intelectual(...)precisa de 
mais preparo 1 

 - eu acho que com NE eu ainda estou muito fraca(...)nós tivemos formação pela 
Secretaria, tivemos na semana passada, mas eu acho fraca 1 

   
Sub-total de respostas 6 
Total de respostas 9 
Não respondidas   
TOTAL  9 
 

 

Tabela 72 – Questão 14 – Grupo 2 
 Professores atuando somente com classes regulares sem alunos com NEE 

Questão 14 : Você se sente preparado(a) para responder às novas 
exigências educativas e pedagógicas conseqüentes? Se sim, por que e como? 
Se não, por que? Quant. 
sim   
    

Sub- total de respostas 0 
não   
 - nem sempre. Ainda acredito que preciso estudar, ler e aprender muito sobre 
educação especial 1 

 - acho que não (...) acho que a gente tendo uma formação pra gente. Não só 
formação pedagógica e didática, mas pessoal também(...)  iria contribuir mais 
pra gente conseguir superar essas dificuldades. 

1 

 - não, porque a formação que a gente teve foi bastante limitada. 1 
 - não, porque a formação que tenho não me dá condições para trabalhar com 
crianças com deficiências 1 
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...continuação 
 - não estou preparada profissionalmente para trabalhar com crianças com 
deficiências 

1 

Sub-total de respostas 5 
Total de respostas 5 
Não respondidas   
TOTAL  5 
 

 No grupo 1 obtivemos 3 entrevistados que alegam ter formação para o trabalho 

requerido. Porém no total de 14 respostas, 11 afirmam não terem recebido formação adequada 

ou suficiente para o desafio da inclusão.   

 Alguns demonstram uma dificuldade no aspecto emocional e sugerem uma formação 

que trabalhe não somente o lado técnico e pedagógico dos professores, mas que lhes dê um 

suporte emocional para lidar com a diversidade na classe. É o caso da professora PC2 :  

 
Acho que não. As vezes digo pra Miriam: Eu não conseguiria trabalhar com tua 

turma, mas a gente aprende né. Mas eu digo que não me sinto preparada porque as 

vezes você se depara com um aluno que tem alguma dificuldade e você ... você 

pensa meu Deus do céu eu não sei mais o que fazer com esse aluno. A gente sugeriu 

nesse ano, no primeiro encontro com o pessoal da secretaria, que os encontros sejam 

formadores pra gente também. Enquanto a auto-estima da gente. A gente precisa 

disso. Muitas vezes a gente diz: “a auto-estima do aluno é baixa” . Mas a nossa 

também. Então acho que a gente tendo uma formação pra gente. Não só formação 

pedagógica e didática, mas pessoal também. Acho que iria contribuir mais pra gente 

conseguir superar essas dificuldades e saber trabalhar essa diversidade em sala de 

aula.  320 
  

O professor PES4 ressalta a postura constante de pesquisa diante da diversidade de 

situações :  
Acho que não ainda. Primeiro tu não sabe o que é, depois tu fica na dúvida como é 

que eu trabalho aí tu vai fazendo experiências a bem dizer e aí tu vai conseguindo 

superar algumas coisas mas ainda tem muitas coisas que a gente precisava superar : 

como é que eu vou trabalhar esse problema ? Por exemplo, o aluno surdo está 

muito, muito inquieto, agressivo, será que eu vou lá dar um chacoalhão nele, botar 

ele de castigo vai resolver? Não tem uma... Falta formação e ferramentas para 

superar algumas dificuldades que aparecem e acho que é uma constante e quando 

você superar uma vai aparecer outra, então a gente vai estar sempre construindo e 
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tentando superar porque tu nunca pega uma turma igual, então sempre vai aparecer 

uma coisa diferente da outra. 321 

  

De qualquer forma, todos parecem desejar ou sentir falta de maior formação no 

assunto,  por isso concluímos que esta questão não afirma o tema. 

 A questão 11 (Você tem o sentimento de que essa conjunção « escola popular/ 

inclusão » mudou a tua prática profissional ? Se sim, por quê ? Em que ?) refere-se a 

experiência do professor na escola popular que acolhe crianças com NEE. Procuramos 

entender se este contexto é formador, ou seja, favorece a formação continuada do professor 

por meio da experiência do seu dia a dia.  

  

Tabela 73 – Questão 11 – Grupo 1 
 Professores atuando com crianças com NEE 

Questão 11 : Você tem o sentimento de que essa conjunção « escola popular/ inclusão » 
mudou a tua prática profissional ? Se sim, por quê ? Em que ? 

Qua
nt 

sim   
 - acho que o fato de pesquisar, tem que desafiar os professores. Neste sentido mudou(...)na 
escola popular e na educação especial é uma pesquisa constante. 1 
 - eu vejo que com a educação popular a gente tem outras alternativas. Materiais diferenciados, 
as oficinas(...) no Estado a gente não tinha. Lá a gente não dava conta e reprovava. 1 
 - não consigo mais dar aquela aula tradicional. Mudou no sentido de que nós precisamos ouvir 
mais o outro para, a partir daí, re-significar a realidade. 1 
 - sim, porque te da uma outra visão(...)a gente já vê o aluno de uma forma diferente, procura 
entender melhor o contexto dele, vê onde ele está inserido, leva em conta isso(...)uns tem mais 
dificuldades, outros mais facilidades, mas todos vão aprender então acho que mudou bastante 
minha visão de aluno, de como trabalhar, de como avaliar. 1 
 - é verdade que eu não saberia mais trabalhar da forma tradicional. Eu me preocupo mais com 
cada um. 1 
 -acho que os professores ficavam muito presos naquele conteúdo e hoje nosso conhecimento é 
muito maior dos assuntos. A gente planeja melhor para o nosso aluno porque a gente conhece 
melhor nosso aluno. 1 
    

Sub- total de respostas 6 
Não   
 - acho que não porque foi meu primeiro trabalho e não da pra fazer uma comparação 1 
   

Sub-total de respostas 1 
Total de respostas 7 
Não respondidas 2 
TOTAL  9 
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Tabela 74 – Questão 11 – Grupo 2 
 Professores atuando somente com classes regulares sem alunos com NEE 

Questão 11 : Você tem o sentimento de que essa conjunção « escola popular/ 
inclusão » mudou a tua prática profissional ? Se sim, por quê ? Em que ? Quant
Sim   
 - mudou, porque por meio de leituras e discussões, acredito que essas crianças tem um 
jeito diferenciado de aprender e que conseguem aprender(...) aqui você tem que estudar 
mais(..) então muda a maneira da gente pensar e pesquisar as coisas 1 
 - mudou essa nossa visão de que todo aluno tem que ser igual, todos são perfeitos. E 
não é assim, a gente tem diferentes alunos e níveis e a gente tem que aprender a 
trabalhar com essas diferenças. 1 
 - sim, no momento que trabalho os conteúdos específicos, científicos a partir da 
realidade da criança e não desvinculado do seu meio e que lhe dê oportunidade de ter 
um espaço e materiais que facilitem sua aprendizagem, que proporcione alternativas 
diversificadas de aprendizagem 1 
 - no conhecimento e uso da língua dos sinais e na convivência e comunicação entre 
ouvintes e surdos 1 
    

Sub- total de respostas 4 
Não   
 - não, porque essa questão dos surdos estarem aqui é uma parte do meu sonho. 1 
   

Sub-total de respostas 1 
Total de respostas 5 
Não respondidas   
TOTAL  5 

 

10 dentre 12 respostas, afirmam ter havido uma mudança na prática cotidiana, a partir 

deste novo contexto.  As mudanças mais citadas são a pesquisa constante, a visão de aluno, 

maior conhecimento e preocupação com cada aluno. A resposta da professora mostra 

claramente as exigências da nova prática pedagógica :   
 

Aqui você tem que estudar mais. Antes eu tinha um conhecimento de matemática e 

pronto. Agora tem sempre que estar pensando: a fala é essa, o tema é esse , a 

realidade é essa. O que eu posso trabalhar para superar isso... Então muda a maneira 

da gente pensar e pesquisar as coisas. Mudou, porque por meio de leituras e 

discussões, acredito que estas crianças têm um jeito diferenciado de aprender e que 

conseguem aprender. 322 
 

Seu discurso reafirma a prática dos temas geradores que, partindo da realidade do 

aluno, dão sentido à educação. Trata-se aqui de um aluno real, com problemas reais. É para 

este aluno que volta-se o olhar da escola.  
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Evidentemente esta prática exige um maior engajamento do professor no seu fazer 

pedagógico. A professora PC2 relata seu ponto de vista : 

 
Olha tem momentos em que a gente tem vontade de chutar o balde. Quando você 

vai por exemplo, fazer uma atividade com o aluno e você vê que ele ainda tem 

dificuldade na escrita na interpretação, na oralidade... mas que depois você faz um 

determinado trabalho mais próximo dele e ele consegue mostrar pra você que ele 

conseguiu aprender. Acho que mudou. A questão do tradicional, a gente se detinha 

muito na questão do comportamento, caderno bonito porque o aluno que tinha o 

caderno organizado e bonito é porque ele sabia. E hoje não. Mudou essa nossa visão 

de que todo aluno tem que ser igual , todos são perfeitos. E não é assim. A gente 

tem diferentes alunos e níveis e a gente tem que aprender a trabalhar com essas 

diferenças. 323 
 

O depoimento de PES4 também confirma a mudança na sua prática profissional : 

 
A gente já vê o aluno de uma forma diferente, procura entender melhor o contexto 

dele, vê onde ele está inserido, leva em conta isso, quando ele está com, algum 

problema que aqui na sala ele começa a dar “coice”, quebrar, bater cadeira, tem 

alguma coisa relacionada e antes a gente não via muito isso, ah... ele é 7, ele é 5 e 

pronto. Ele está ruim, ele é 2... e agora (...)Uns tem mais dificuldades, outros mais 

facilidades, mas todos vão aprender então acho que mudou bastante minha visão de 

aluno, de como trabalhar, de como avaliar. 324 

 

Para PES1 o conhecimento do professor aumentou muito a partir da proposta popular : 

 
Acho que os professores ficavam muito presos naquele conteúdo e hoje nosso 

conhecimento é muito maior dos assuntos. A gente planeja melhor para o nosso 

aluno porque a gente conhece melhor nosso aluno. O que seria melhor, como posso 

puxar ele aqui? Antão nesse ponto a gente estuda mais, planeja mais, o 

comprometimento é maior. A gente elabora textos, exercícios... O professor cresce 

muito. Acho que também a gente pode responder muito melhor aos alunos.325  
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As respostas não deixam dúvida de que a escola popular favorece o desenvolvimento 

profissional do professor. Por um lado eles afirmam não receber formação para trabalhar com 

alunos com NEE, mas por outro, fazem parte de uma escola onde o professor aprende muito 

no cotidiano de sua prática pedagógica. Acreditamos que esses dois aspectos sejam 

fundamentais e complementares. A profissionalização do professor advêm tanto de uma 

formação consistente externa à escola, quanto daquela desenvolvida e atualizada no cotidiano 

escolar. Assim sendo, o tema fica apenas parcialmente confirmado.  

 As respostas deste capítulo mostram que sob a vertente pedagógica, as duas escolas 

estudadas podem ser consideradas inclusivas pois apresentam uma pedagogia adaptada às 

necessidades de cada criança, uma concepção renovada dos sucessos e dificuldades de 

aprendizagem dos alunos. A experiência do professor é valorizada porém sua formação 

profissional ainda é insuficiente.  

 Vejamos um resumo global dos resultados da nossa pesquisa :  

 

Tabela 75 – Resumo global dos resultados pa pesquisa 

Fundamento  Temas e sub-temas Confirmação do tema 

F1 Valorização da diversidade confirmado 

F2 Luta contra a opressão e a exclusão confirmado 
F3 Garantia do acesso à educação parcialmente confirmado

Estímulo à participação    
                 - dos alunos confirmado 
                 - dos professores confirmado 

F4 

                 - dos pais parcialmente confirmado
Currículo flexível e interdisciplinar adaptado às 
necessidades dos alunos   
                - práticas interdisciplinares confirmado 
                - aprendizagens a partir do contexto real 
                  do aluno confirmado 

F5 

                - avaliação dialógica confirmado 

F6 
As dificuldades de aprendizagem são atribuídas à 
resultante da interação aluno/programa 
escolar/estratégias pedagógicas 

confirmado 

F7 Formação profissional e valorização da experiência 
dos professores 

parcialmente confirmado

 

A grande maioria dos temas são confirmados. A hipótese anunciada na parte 2, é 

confirmada na maioria dos itens como acabamos de mostrar. 
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Percebemos mudanças profundas referentes à atitude, o comportamento, o olhar e os 

pontos de vista dos atores. 

A valorização da diversidade e a luta contra a exclusão são constantemente presentes 

em seus discursos. Isto indica uma mudança do olhar  e uma nova atitude com relação às 

crianças com NEE, em ruptura com a cultura historicamente excludente. 

Com relação ao acesso à educação, constatamos numerosas dificuldades. Isto reflete a 

complexidade desta questão. Com efeito, ,a garantia do acesso à educação é uma questão que 

ultrapassa os limites da escola. Ela está lkigada a questões tais comop a qualidade do ensino e 

a continuidade do percurso escolar das crianças com NEE. Por esta razão o problema requer 

ações mais amplas referentes às políticas educacionais no seu todo.   

A participação dos alunos e professores na vida escolar é um outro aspecto real das 

práticas escolares. Entretanto, a participação dos pais é ainda insuficiente. A colaboração 

desses diversos atores educacionais constrói-se pouco a pouco, rumo a uma nova dinâmica de 

relações entre os atores.  

No que diz respeito ao currículo, vemos mudanças significativas apoiadas na obra de 

Paulo Freire. Isto representa um progresso na direção da escola inclusiva já que elas 

favorecem as práticas interdisciplinares, a aprendizagem contextualizada e avaliações mais 

abertas e participativas. Constatamos aqui práticas  completamente inovadoras em favor da 

inclusão.  

A compreensão das dificuldades de aprendizagem como uma resultante da interaçção 

aluno/escola constitui ainda uma outrra mudança importante. Ela representa uma ruptura com 

a visão estigmatizante do aluno portando em si a causa do problema.  

No tocante à formação profissional dos professores há ainda progressos a efetuar. 

Entretanto, no âmbito das escolas populares, este profissional é valorizado em um novo papél 

de professor-pesquisador, favorecendo o advento de um novo perfil alinhado com àquele 

exigido por uma educação inclusiva.  

Os resultados de nossa análise indicam que o pensamento freireano, suscetível de 

constituir um referencial, convida a rupturas e,  em conseqüência a mutações culturais que por 

sua vez permitem pensar e agir na inclusão escolar de crianças com NEE.  

No próximo e último capítulo, procuramos desenvolver e aprofundar um pouco mais 

essas rupturas.  
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PARTE 4 Quais rupturas para pensar e agir na inclusão escolar a partir de 

referenciais freirianos ?  
 

 

 

 

 

A intolerância, autodefesa do fraco ou do 

ignorante, é certamente uma marca de 

infantilidade, mas a tolerância, concessão dada 

pelo poderoso seguro de si, não é mais do que 

somente um primeiro passo na direção do 

reconhecimento do outro. Outros passos são 

necessários, para que se chegue ao amor das 

diferenças. 

    (Albert JACQUARD) 
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Nossa pesquisa demonstra que as escolas populares, fundamentadas na teoria e prática 

de Paulo Freire podem ser consideradas inclusivas sob diversos aspectos. A análise das 

entrevistas mostram que mudanças radicais foram efetuadas nestas escolas com relação às 

suas idéias, sua organização e prática pedagógica.  

Nesta última parte do nosso trabalho pretendemos explorar e aprofundar um pouco 

mais, a reflexão sobre a ruptura cultural necessária à prática da educação inclusiva. Para tanto, 

utilizamos os vários elementos desta tese : fundamentos teóricos, trechos de entrevistas, 

análise de dados e apoiamo-nos ainda, nos trabalhos de Charles Gardou sobre rupturas.326 

Partimos do conceito de cultura enquanto « significação » conforme a definição de 

Carmel Camilleri.  Para ele :  « cultura é o conjunto mais ou menos ligado de significações 

adquiridas, as mais persistentes e mais compartilhadas, que os membros de um grupo, por sua 

afiliação a este grupo, são levados a distribuir de forma predominante sobre os estímulos 

provenientes de seus meios e deles próprios. » 

Por definição é sabido que estas significações adquiridas não se modificam facilmente 

e portanto a mudança da cultura escolar é algo extremamente difícil e complexa.  Impregnada 

dos valores sociais que ela mesma reproduz, a escola, enquanto agente de mudança social, 

consiste um real desafio, já que para tornar-se este agente, ela precisa primeiramente 

transformar-se a si própria.  

O desafio da escola inclusiva passa assim por esta transformação primordial, sem o 

que, a inclusão resta somente uma palavra morta. Entretanto, podemos dizer que a cultura das 

escolas estudadas modificou-se, refletindo, na atualidade, os valores e fundamentos da 

inclusão. 

Entre os valores da escola tradicionalmente excludente e aqueles pertencentes à escola 

inclusiva, existe um imenso abismo dificultando a passagem de uma a outra.   

Valorizar as diferenças permanece ainda um desafio para muitas escolas que desejam 

efetivamente orientar-se na direção da inclusão. No cotidiano do fazer pedagógico emerge 

com frequência a questão : Enfatizar a especificidade, a diferença, ou os aspectos comuns a 

todas as crianças ? Esta oposição aparente é inerente ao ser humano como explica Edgar 

Morin : 
 

Aqueles que veem a diversidade das culturas tendem a minimizar, ou ocultar, a 

unidade humana ; aqueles que veem a unidade humana tendem a considerar como 
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l’action,   Ramonville Saint-Agne : Eres.  2005, pp. 145-159 
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secundária a diversidade das culturas. É, ao contrário, apropriado conceber uma 

unidade que assegure a diversidade e uma diversidade que se inscreva na unidade. 

O duplo fenômeno de unidade e da diversidade das culturas é crucial. 327  
  

Compreender a coexistência destes dois fenômenos, garantindo à diversidade seu lugar 

de valor, constitui o cerne da  escola inclusiva.  

Entretanto, se a passagem de uma excola excludente à uma escola inclusiva revela-se 

algo difícil e complexo, por onde começar ? Como promover essa mudança cultural na escola 

na direção dos valores inclusivos ? Como fazer essa ruptura ? 

Utilizamos aqui a expressão « ruptura » no sentido que lhe emprega Gardou : 

 
A palavra ruptura refere-se a necessidade de se interromper o curso de certas 

práticas, inadequadas a um dado objetivo, que acabaram por parecer naturais. Trata-

se da necessidade de provocar mudanças claras par modificar a ordem  cultural 

existente e a continuidade que parece estabelecida. 

 

Se esta ruptura deve efetuar-se, é preciso que todo o processo que orienta essa 

mudança seja cauteloso para que não opere uma inversão no resultado. Na ânsia de se romper 

com um hábito, sistema de pensamento ou prática, muitas vezes não se faz mais do que 

reforçar as resistências a esta mudança. Um escola que se diz inclusiva sem ter realmente 

operado as mudanças fundamentais,  acaba contribuindo para jogar no descrédito o ideal da 

inclusão. Pior ainda, acaba por prejudicar as crianças que ela almeja educar. 

 A escola inclusiva demanda uma verdadeira mutação cultural, uma transformação 

profunda e durável, resultante de um processo coletivo mobilizando recursos de diferentes 

atores sociais e não apenas das pessoas diretamente envolvidas, como ressalta Gardou : « Uma 

mutação supõe que um corpo social aceite ser orientado por novos enfoques, formas de 

organização e conceitos renovados.» 328 

Esta mutação é portanto possível. Na sua dimensão e responsabilidade, a escola 

inclusiva pode e deve ser promotora de novos enfoques, novas formas de organização e novos 

conceitos. Nossa tese mostra que o pensamento freireano consiste, para as duas escolas 

                                                 
327 MORIN, E. « Unité et diversité des cultures in XXIème siècle ». Magazine du Ministère de l’Education 
Nationale, n°7, mar.- abr. Paris. 2000 
328 GARDOU, Ch. Conférence liminaire. Situations de handicap : déconstruire notre culture. Lyon. 24 nov. 
2004 
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estudadas, a fonte renovadora de conceitos e práticas que vem orientando a construção da 

escola inclusiva. 

 Trataremos, nesta última parte, das rupturas fundamentais e necessárias para se pensar 

e colocar em prática a inclusão escolar.  
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CAPÍTULO 11  Primeiro tipo de ruptura : uma nova visão da criança com necessidades 

educacionais especiais 

 

 A primeira ruptura diz respeito à visão que temos da criança com NEE. Que  

modificações são necessárias para efetivarmos esta ruptura ? Quais conceitos podem nos 

auxiliar para rompermos com a visão normalizadora, classificatória e excludente ?    

 

11.1 Da categorização à valorização da singularidade   

 

A escola inclusiva tem como ponto fundamental a valorização da diferença. Trata-se 

de transformar uma cultura que tradicionalmente valoriza a uniformidade e a conformidade 

em seu contrário.  A escola agora deve tomar um rumo inverso : adaptar-se à singularidade de 

seus alunos. Essa adaptabilidade passa a ser o centro das preocupações pedagógicas 

inclusivas. 

Entretanto, algumas distorções podem ameaçar a efetivação da inclusão. Há uma real 

dificuldade por parte de todos os atores escolares em resgatar a pessoa que existe para além da 

sua deficiência. O abuso das categorizações consiste um verdadeiro entrave neste sentido. 

Imaginar que todas as crianças com trisomia 21 demandam uma mesma metodologia 

pedagógica é um grande engano. Apesar de compartilharem uma mesma linguagem, os surdos 

diferem em seus modos de aprendizagem tanto quanto todas as demais crianças. É preciso 

enxergar a singularidade dentro da diversidade ou a inclusão não se efetivará. 

Esta dificuldade advém, como mostramos na segunda parte deste trabalho, da tensão 

entre as noções do « mesmo » e do « outro », da identidade versus alteridade.  Este conflito, 

presente em todos nós, precisa ser clarificado no âmbito da escola inclusiva. Não basta cantar 

hinos em louvor à diferença, é preciso situar diferença e igualdade, como dois fatores 

importantes e intrínsecos de todo ser-humano. É fundamental compreender o alcance e os 

limites de ambos os fatores. Uma escola que não trabalhe estes conceitos em suas bases, em 

seu Projeto Político Pedagógico, na formação dos seus professores, na comunidade que a 

cerca,  terá grande dificuldade de tornar-se inclusiva.  Se admitimos que uma mudança 

cultural é algo difícil de se concretizar, não podemos esperar que a simples exaltação da 

diferença opere esta transformação profunda nas pessoas. Ela exige sim, um grande e 

profundo trabalho de reflexão e entendimento destes dois conceitos.  
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Os riscos decorrentes da incompreensão deste conflito são, basicamente, pender para 

um extremo ou outro, ou seja, admitir que todos são iguais  apagando suas singularidades ou 

enfatizar a diferença, apagando aquilo que é comum a todos. 

Imbuídos do desejo de incluir as crianças com NEE a todo custo, de apagar toda uma 

história de segregação e sofrimento, muitas são as ações que causam mais desastres do que 

benefícios às crianças. O caso abaixo, contado pela professora PS1, ilustra este extremo : 

« Até uma certa idade elas consegue estar na mesma sala que os demais. Depois de 7, 8 anos, 

elas começam a perceber que elas não conseguem acompanhar as atividades, e elas começam 

a se fechar, algumas, outras se rebelam, se tornam agressivas, não só fisicamente, mas na 

forma de se relacionar com os outros, uma criança amarga e outros se fecham porque 

percebem que se diferenciam demais. Até então esta idade tudo bem, mas a partir do momento 

que ela mesmo percebe, a auto estima dela  vai la na sola do pé [...]Tivemos no ano passado 

uma experiência. Uns com dificuldade junto com as outras crianças que andavam que era uma 

beleza. Elas se sentiam a margem.. Era trabalhado 6 horas aulas semanalmente, separado dos 

outros. A professora ficava com os 11 que andavam (iam bem nos estudos) e a coordenadora 

com os 15 que apresentavam dificuldade. Quando chegava o momento deles irem lá pra sala 

(separados), que no caso era eu que trabalhava, era uma festa pra eles, porque lá eles 

conseguiam fazer as atividades propostas. Quando eles tinham que ficar na sala com os 

demais, eles se sentiam um lixo e travavam, literalmente travavam. E daí começou a ter 

conflito de relacionamento. Porque não é fácil você conviver com aquele que sabe e sabendo 

que você não sabe. Porque aqueles que sabem, nem sempre compreendem aqueles que não 

sabem. Acabam debochando, deixando de lado.» 329 

Há violência contra a criança, quando se procura « incluí-la » a qualquer preço.  

Querer « normalizar » as crianças colocando-as dentro de moldes ditos normais não faz mais 

do que mudar a etiqueta de « deficiente/diferente » para « normal/igual ». E ambas as 

etiquetas são insuficientes para definir e fechar a pessoa em qualquer um desses conceitos.  

Ambas ignoram o fundamental que é a  singularidade de cada um.   

Sair desta contradição é como sair da contradição opressor/oprimido de Freire. Ele 

mostra quão fácil é passar do extremo de oprimido ao outro de opressor. Somente a 

compreensão de que este sistema: opressor/oprimido ignora a pessoa na sua integridade, como 

um sujeito a parte inteira, permite superar a contradição e seus efeitos. A chave que Freire 

                                                 
329 ANEXOS, pp. 8-153 



 

280

 

aponta  para resolver o problema é o verdadeiro diálogo onde as duas pessoas podem existir 

plenamente.  

Pois é este mesmo diálogo inserido nas Escolas Populares inclusivas estudadas, que 

permite o enfoque não na diferença ou na normalidade, mas na singularidade de cada criança. 

Os temas geradores consistem uma dessas  práticas dialógicas. Eles permitem que se conheça 

melhor os alunos, e cada aluno em particular, pois exige que os professores estejam atentos 

aos seus discursos, à sua realidade. Eles fazem com que o professor se volte para aquilo que o 

aluno tem a dizer, fazendo disto um material de construção curricular :  

 
Cada pessoa é uma, não dá pra rotular ou dizer - este tem que estar sempre com os 

surdos - A experiência que a gente tem com o surdo é que o desenvolvimento deles 

realmente deslancha quando eles estão juntos entre os surdos, mas acho que o 

principal é a gente observar e ter cuidado de realmente estar preocupado com a 

educação desta criança. Se a criança tem uma DM leve, mas está conseguindo se 

desenvolver no meio de outras crianças, eu não vejo porque tirá-la. Se ela não está 

participando e se desenvolvendo, tem que ser avaliado. Eu nunca trabalhei numa 

escola com outra proposta para surdos. A escola popular respeita o ritmo de 

aprendizagem das crianças, não tem que concluir conteúdos ou uma aprendizagem 

de certas coisas até o fim do ano. Isso é valido para todas as crianças. Os conteúdos 

que são tirados a partir das necessidades do aluno. É claro que se amplia, se traz o 

conhecimento científico. Mas isso dá um valor porque o interesse da criança é 

maior. O que eles falam, queremos saber com o que eles estão preocupados em 

saber. 330  
 

A ênfase dada à dialogicidade, por Freire, favorece, tanto no seu aspecto ético como 

prático, a abertura ao outro. Para além desta ou daquela deficiência, o professor é chamado a 

conhecer a criança que está diante dele, seu cotidiano, sua cultura.  Aqui começa a operar-se a 

mutação necessária à escola inclusiva.  

Da necessidade de se conhecer as singularidades segundo as exigências da escola 

inclusiva passa-se ao desafio de aprofundar o conhecimento sobre a  criança com NEE : « O 

‘diferente’ não é mais somente uma pessoa da qual é preciso ter compaixão, mas um ser igual, 

cujo mistério pessoal pode nos enriquecer. »331 

                                                 
330 ANEXOS, pp. 8-153 
331 HOURDIN, G. Le malheur innocent. Citado em BREUVART, J.M. « Enjeux et dérives de la relation aux 
personnes en situation de handicap ». Revue Spirale - Les enfants différents, une chance pour l’école. n.27, 
Villeneuve d'Ascq.  2001, pp 125-133 
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 Esse enriquecimento, a partir da singularidade de cada pessoa, inverte a posição do 

professor como senhor único de um conhecimento a transmitir e portanto uma situação de 

inegalidade ressaltada por Freire, na construção do conhecimento. O aluno, sua vida e sua 

história, constituem uma fonte de conhecimentos com os quais o professor passa a trabalhar. 

Ambos : aluno e professor aprendem efetivamente. 

 A valorização do aluno, sua cultura, sua situação real, favorece essa mudança cultural.  

Um diálogo que não levasse esta valorização em conta não seria de fato um diálogo. A grande 

mudança aqui é justamente tirar o aluno da sua tradicional condição de inferioridade com 

relação  a construção do conhecimento. A partir do momento que ele é realmente levado em 

conta, abre-se um enorme espaço para a construção de um saber que vai além das questões 

escolares tradicionais,  efetivando a mutação cultural.    

 
A gente fica naquele dilema né, como é que vai ser quando tiver os surdos, como é 

que a gente vai se relacionar [...] eu poderia já estar dominando LIBRAS mas é que 

a gente não está no convívio diário. Mas com os ouvintes então a gente até domina 

uns quantos sinais. E a gente ficava naquela ansiedade e até ainda hoje eu me sinto 

meio apertado quando os professores surdos vem conversar comigo, se comunicar e 

a gente fica um pouco inseguro... então é bem complicado... Eu acho que a gente 

sempre tem uma idéia ruim, ruim não, mas pejorativa dessa dificuldade [...] Daí tu 

vê de um outro ângulo. Tu vê que eles são crianças. Gostam das coisas que toda 

criança gosta. E depois que tu se aproxima tu vê que são pessoas normais. 332 

  

Como ressalta Breuvart : « Tais encontros entre sujeitos onde um é percebido como 

« normal » e o outro como « diferente » estão frequentemente na origem da mudança do olhar, 

da abolição das fronteiras e das etiquetagens.» 333 

 Passar de um modelo de categorizações para a valorização da singularidade exige uma 

mudança anterior : É necessário que se desenvolva uma cultura do diálogo tal como Freire 

propõe, criando um espaço para a mudança cultural. Este espaço representa a abertura ao 

outro e permite passar o aluno de objeto à sujeito, favorecendo a emergência da escola 

inclusiva. 

 

 

 
                                                 
332 PES4, ANEXOS, pp. 8-153 
333 BREUVART, J.M.  op. cit., p. 36 
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11.2  Da ênfase nas negatividades a um enfoque positivo   

 

A singularidade, como vimos, tem sido sinônimo de estranho, de bizarro. O 

reconhecimento da diferença tem impulsionado movimentos de exclusão como se tudo aquilo 

que não se assemelhe a uma média estabelecida, traga, de alguma forma, um « perigo » ou 

ameaça à sociedade. No entanto, por si só, a diferença não é positiva ou negativa. Por que 

então ela tem assumido esse aspecto negativo ? Por que uma criança surda, por exemplo, não 

pode usufruir de uma infância e escolaridade como todas as demais ? Por que, mesmo tendo 

uma escolaridade e aprendizado « normal » a sua idade ela continua sendo vista como « tão 

diferente ? »  

A verdade é que a diferença tem assumido a priori um significado negativo. A criança 

com NEE, como os grupos ditos « minorias » já foram sentenciados  à exclusão.  Na atual 

sociedade, a dominação da norma e da conformidade, constitui um entrave para o 

reconhecimento da pessoa com  NEE enquanto sujeito : « A figura do handicap como figura 

da alteridade radical, este mesmo irredutivelmente outro, este outro legitimamente  mesmo, 

tem valor de prova-limite, no entrecruzamento da identidade e da diferença. »334  

O trabalho de alfabetização de adultos de Freire é reconhecido menos pela eficácia de 

seu método de alfabetização do que pela profundidade dos questionamentos por ele levantados 

com relação à educação e a sociedade.  Efetuando um resgate do sujeito que inexistia sob a 

forma de objeto de uma cultura de dominação, Freire chama a atenção para os aspectos mais 

obscuros da educação e da sociedade em termos de dominação e objetivação das pessoas. Ele 

mostra como, por detras da nobre causa da educação esconder-se uma prática de reprodução 

de relações de dominação.  

Este raciocínio é o mesmo revelado por Michel Foucault com relação a dominação da 

norma.  Sua obra Vigiar e Punir mostra como, por detras de nobres propósitos de « re-

educação », existem mecanismos de poder atuando nos  presídios, hospitais e escolas desde o 

século XVIII. O método da disciplina que ali orienta atividades e pessoas, constitui a tecnica 

deste poder :  
 Tecnicas sempre minuciosas, muitas vezes íntimas, mas que tem sua importância 

porque definem um certo modo de investimento político e detalhado do corpo, uma 

nova « microfísica » do poder [...] Pequenas astúcias dotadas de um grande poder de 

difusão,  arranjos sutis, de aparência inocente, mas profundamente suspeitos, 

                                                 
334 GARDOU, Ch. Fragments sur le handicap et la vulnerabilité. Pour une révolution de la pensée et de 
l’action, Ramonville Saint-Ange : Eres. 2005,  p. 184 
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dispositivos que obedecem a economias inconfessáveis, ou que procuram coerções 

sem grandeza, são eles entretanto que levaram à mutação do regime punitivo, no 

limiar da época contemporânea.   335 

  

Foucault explica como a tecnica da disciplina, impõe uma relação de docilidade-

utilidade aos corpos que ela controla. Esta relação permite o controle da força física aliada a 

eficiência dos movimentos. Aos poucos, esta antiga tecnica foi incorporada às instituições 

militares, nas estrtatégias de guerra e daí para as demais instituições sociais. 

 Dizer que o domínio da norma dificulta o processo de inclusão é dizer pouco. O 

conceito de norma não está somente nas idéias dos indivíduos, ele constitui e permeia toda a 

organização escolar e é por esta razão que, para destroná-lo,  é necessário saber onde ele se 

encontra.  

 Nas descrições de Foucault sobre os exercícios de infantaria do século XVIII, 

encontramos a gênese da escola de nossos dias. A disciplina que alí se desenvolvia,  obedecia 

a alguns critérios : O principal era a distribuição dos indivíduos no espaço. Segundo Foucault, 

essa distribuição seguia por sua vez, alguns princípios como o da clausura – os indivíduos 

deveriam permanecer em local delimitado ; o princípio da localização imediata – cada 

indivíduo tinha um lugar determinado para que pudesse ser imediatamente localizado ; o 

princípio das localizações funcionais – os lugares determinados eram definidos não somente 

para satisfazer a necessidade de vigilância, mas também para criar um aspecto útil – a força de 

trabalho decomposta de modo a maximizar sua eficiência e finalmente o princípio segundo o 

qual cada indivíduo se define pela distância que o separa dos outros, segundo seu lugar na 

série, na fila, na classificação. 336  

 Se nas prisões, esta organização do espaço é justificada de modo a vigiar e controlar os 

indivíduos tidos como « perigosos » à sociedade, o que dizer da organização do espaço 

escolar ?  Esta reproduz toda a tecnica disciplinar em detalhes. Acaso a disposição dos alunos 

sempre em filas sob os ollhares do professor não se assemelha ao panóptico descrito por 

Foucault ? A divisão seriada do conteúdo escolar e sua programação anual não visa a máxima 

produtividade do aluno ?  
 

Determinando lugares individuais tornou possível o controle de cada um e o 

trabalho simultâneo de todos. Organizou uma nova economia do tempo de 

                                                 
335  FOUCAULT, M. Vigiar e punir. Petrópolis : Ed. Vozes. 1987, p.120 
336  Ibid. p.125 
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aprendizagem. Fez funcionar o espaço da escola como uma maquina de ensinar, 

mas também de vigiar, de hierarquisar, de recompensar [...] sob o olhar 

cuidadosamente classificador do professor.   337    

  

O controle do tempo, assim como o do espaço, caracteriza a tecnica disciplinar.  O 

horário ocupa na disciplina, um lugar central. O rigor do tempo gasto em certa atividade e a 

qualidade deste tempo são medidos e controlados.  « O tempo medido e pago deve ser também 

um tempo sem impureza nem defeito, um tempo de boa qualidade,  e durante todo o seu 

transcurso o corpo deve ficar aplicado a seu exercício. » 338     

 Como ressalta Foucault, o tempo penetra o corpo, e com ele, todos os controles 

minuciosos do poder. A disciplina procura intensificar o uso do mínimo instante. Por meio da 

decomposição do tempo em sequências combinadas segundo uma complexidade crescente, 

fixam os términos de cada etapa pelo intermédio de uma prova. Temos aqui a descrição do 

tempo disciplinar nos exercícios de infantaria, mas também da escola : «  A colocação em 

« série » das ativiadades sucessivas permite todo um investimento da duração pelo poder : 

possibilidade de um controle detalhado e de uma intervenção pontual a cada momento do 

tempo [...] O poder se articula diretamente sobre o tempo. » 339 

 A divisão serial da escola obedece a este princípio de eficiência e produtividade, 

controlando, tanto quanto possível, atividades e alunos. Mas até que ponto a disciplina é 

benéfica à educação ? Ancorada nos princípios de eficiência e produtividade, ela inscreve-se 

numa linha utilitarista onde pessoas são meios para  a produtividade escolar e social.   

 Inserida na escola como metodologia eficaz de aprendizagem,  a disciplina finalmente 

distorce o fundamento da educação que tem o indivíduo como fim em si mesmo.   

 
 A disciplina é a técnica específica de um poder  que toma os indivíduos ao mesmo 

tempo como objetos e como instrumentos de seu exercício. Não é um poder 

triunfante que, a partir do seu próprio excesso, pode-se fiar em seu superpoderio ; é  

um poder modesto, desconfiado, que funciona a modo de uma economia calculada, 

mas permanente [...] O sucesso do poder disciplinar se deve  sem dúvida ao uso de 

instrumentos simples : o olhar hierárquico, a sanção normalizadora e sua 

combinação num procedimento que lhe é específico, o exame . 340 
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 Todos os instrumentos da disciplina visam a exclusão de tudo e todos aqueles que não 

se enquadram na norma e esta é a raiz de nossa escola tradicional. A aqueles que não 

pertencem ao grupo dos « melhores », que na verdade são os mais « normalizados », resta a 

punição, ainda que sob a forma de humilhação social, de permanência nos últimos lugares na 

escola e na sociedade. Todo esforço é feito para que o maior número possível de alunos 

enquadrem-se no padrão estabelecido.  

 
Na essência de todos os sistemas disciplinares, funciona um pequeno mecanismo 

penal [...] Na oficina, na escola, no exército funciona como repressora toda uma 

micropenalidade do tempo (atrasos, ausências, interrupções de tarefas), da atividade 

(desatenção, negligência, falta de zelo), da maneira de ser (grosseria, 

desobediência), dos discursos (tagarelice, insolência), do corpo (atitudes 

« incorretas », gestos não conformes, sujeira), da sexualidade (imodéstia, 

indecência). Ao mesmo tempo, é utilizada, a título de puniçao,  toda uma série de 

processos sutis, que vão do castigo físico leve a privações ligeiras e pequenas 

humilhações. 341  
  

Segundo Foucault, o castigo disciplinar tem a função de reduzir os desvios. Deve 

portanto, ser essencialmente corretivo. Por meio de penalidades sutis porém constantes, vai-se 

operando uma diferenciação dos indivíduos, de suas virtuosidades e seu valor. A classificação 

tem um duplo papel que é marcar os desvios, hierarquisar as qualidades mas também castigar 

e recompensar. O fim aqui é o uso que se poderá fazer destes indivíduos no futuro. Este 

modelo garante a « produção » de pessoas correspondendo a um mesmo modelo, subordinadas 

e dóceis ao uso que a sociedade pretende fazer delas. Todo desvio, significa descontrole e 

caos, ou  ao menos, pouca garantia de perpetuação da sociedade competitiva, seletiva e 

excludente. A disciplina garante o poder da norma.   

 Este modelo, como se sabe, é aquele de nossas escolas. Como falar então em 

valorização da diversidade sem questionarmos a seriação, os horários, a promoção, enfim, 

todas as bases sobre as quais a escola se constituiu ? O que colocar no lugar ?  Sem dúvida a 

grande dificuldade de se romper com esta escola normalizadora está no fato de que os valores 

por ela relevados são aqueles de nossa sociedade.  Falar de valorização da diversidade e 

manter os mesmos mecanismos disciplinares e de organização escolar, resulta em ações 

superficiais como o « dia do índio », ou o « dia do surdo » : Ações que ressaltam as vezes 
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mais o aspecto « diferente » e exótico  destas « minorias ». A verdadeira valorização da 

singularidade não é algo marginal, ela deve trazer para a « normalidade » toda a diversidade 

humana.    

 Estes mecanismos de « dominação da norma » interiorizados em todos os aspectos do 

mundo escolar colaboram para que a diferença seja vista de forma negativa. As expectativas 

educacionais da criança com NEE ficam assim comprometidas. Como uma criança com NEE  

pode ser estimulada a crescer, se a reduzimos a sua menor parte ? Este reducionismo não é 

uma forma de a punirmos por seu « desvio » da norma ? A própria expectativa educacional 

precisa ser re-trabalhada no imaginário dos atores escolares para que seus olhares se 

modifiquem, para que o olhar da sociedade se modifique. para que a criança com NEE possa 

ambicionar seu lugar de sucesso na escola e na sociedade. Ela não deve perder sua vida 

tentanto se parecer com os ditos « normais », tentanto obter as mesmas performances 

escolares para ser aceita e reconhecida.  

 Nas escolas estudadas percebemos um novo olhar dos atores escolares com relação a 

suas expectativas educacionais para as crianças com NEE :   

 
Sabemos que cada aluno aprende de forma diferente, em tempos diferentes. Quando 

organizamos a escola a partir dos princípios dos ciclos de formação, estamos 

olhando para o desenvolvimento humano. A aprendizagem na escola não pode estar 

presa ao calendário gregoriano, ao ano letivo, pois ninguém, aprende da mesma 

forma e ao mesmo tempo. A diversidade permeia qualquer espaço de convivência 

humana, portanto, não podemos homogeneizar a forma de trabalhar na sala de aula. 

Quando organizamos o trabalho a partir das necessidades dos diferentes sujeitos, 

estamos garantindo ora trabalhos coletivos, ora individuais, a necessidade de 

organizar atividades diversificadas na sala de aula para os diferentes níveis de 

aprendizagem, o reagrupamento dos alunos em turmas, grupos aos quais tenham 

maior afinidade, as oficinas pedagógicas com trabalhos a partir das diferentes 

necessidades. quando a gente se desafia a construir a inclusão na escola popular, a 

gente tem princípios que organizam esta prática. Por ex. Paulo Freire é um dos 

grandes mestres que nos orienta nesses princípios. Todo trabalho que você organiza 

na escola, ele é organizado a partir do contexto do grupo com o qual você está 

trabalhando. 342 
  

                                                 
342 SEC2, ANEXOS, pp. 8-153 
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Neste depoimento encontramos exatamente a postura de rompimento com o tradicional 

olhar normalizador. As ações e expectativas deste entrevistado refletem já uma nova cultura 

que não só afirma ter rompido com a escola excludente e normalizadora, mas ainda cita os 

princípios que norteiam a vida escolar.    

 O depoimento abaixo, ilustra igualmente esta mudança :  

 
A questão do tradicional, a gente se detinha muito na questão do comportamento, 

caderno bonito porque o aluno que tinha o caderno organizado e bonito é porque ele 

sabia. E hoje não. Mudou essa nossa visão de que todo aluno tem que ser igual, 

todos são perfeitos. E não é assim, a gente tem diferentes alunos e níveis e a gente 

tem que aprender a trabalhar com essas diferenças. 343  
  

Este professor deixa mais evidente o rompimento com a antiga disciplina que 

controlava e classificava os alunos por meio de seus comportamentos e cadernos bem feitos...  

Sem dúvida esta ruptura está no centro de qualquer escola que se diga inclusiva.  Todo 

trabalho escolar volta-se para a diversidade. Esta ocupa agora um lugar central e não mais 

marginal na vida escolar. A visão dos alunos com NEE neste novo enfoque não é mais 

depreciativo.  Partindo da realidade da diversidade destas crianças, todas estão em pé de 

igualdade para estudar e desenvolver-se nas suas diferentes formas. A consequência primeira 

desta mutação cultural é justamente um olhar valorizador, um olhar que não enfoca a 

deficiência em si,  mas o sujeito no seu todo e no seu direito de ser singular :  

 
 [...] hoje o surdo já não se vê como um sujeito incapaz, dependente, coitadinho que 

precisa de uma aposentadoria para viver, hoje eles participam mais de todas as 

atividades e apesar de aprenderem de forma diferente, eles tem todas as condições 

de levar uma vida normal. Da mesma forma o ouvinte deixa de sentir pena do surdo 

e com isso consegue contribuir para que todos sintam-se parte do processo, 

participando e interagindo no grupo. 344      

 

Dentro das práticas e organização escolares, a avaliação ocupa um lugar primordial. O 

histórico de notas do aluno, refletindo seu desempenho, mas também toda uma série de 

comportamentos estabelecidos como normais e desejáveis tem enorme impacto sobre seu 

percurso escolar.   

                                                 
343 PC2, ANEXOS, pp. 8-153 
344 COR1,  Ibid.  
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Para Foucault, o exame representa a cerimômia ou mecanismo de objetivação dos 

indivíduos dentro das práticas disciplinares.  Por meio das notas, os  avaliados tem exposta sua 

posição dentre os demais : 

 
O exame é um controle normalizante, uma vigilância que permite qualificar, 

classificar e punir. Estabelece sobre os indivíduos uma visibilidade por meio da 

qual eles são diferenciados e sancionados. E por isso que em todos os dispositivos 

de disciplina, o exame é altamente ritualizado [...] O poder disciplinar se exerce 

tornando-se invisível, em compensação impõe ao que se submete um princípio  de 

visibilidade obrigatória. Na disciplina, são os súditos que tem que ser vistos. Sua 

iluminação assegura a garra do poder que se exerce sobre eles. É o fato de ser visto 

sem cessar, de sempre poder ser visto, que mantém sujeito o indivíduo disciplinar. E 

o exame é a tecnica pela qual o poder,  em vez de emitir os sinais de seu poderio, 

em vez de impor sua marca a seus súditos, capta-os num mecanismo de objetivação. 

No espaço que domina,  o poder disciplinar manifesta, para o essencial, seu poderio 

organizando os objetos. O exame vale como cerimônia dessa objetivação. 345  

 

O exame como instrumento de classificação compõe o histórico escolar do aluno e 

direciona ainda sua posição futura na sociedade.  Se por um lado, existe um consenso de que 

esta prática de avaliação classificatória e excludente é incompatível com a escola inclusiva, 

permanece a questão : O que colocar no seu lugar ?  

Ora, muito tem-se falado sobre o valor das avaliações qualitativas, sejam estas 

diagnósticas ou formativas. Então por que, apesar do conhecimento geral destas avaliações 

mais compatíveis com a escola inclusiva, persiste a dificuldade de romper com a tradicional 

prática da avaliação quantitativa ?  A lógica da normalização, ainda presente na maioria das 

escolas, faz com que o referencial da avaliação seja um « normal idealizado » ao qual o aluno 

deve alcançar.  Na perspectiva da escola deve-se trocar de « marcador ». O referencial deve 

ser o próprio aluno, seu progresso com relação ao ponto em que iniciou um ano ou ciclo. O 

referencial passa a ser o ponto de partida e não o de chegada. Há aqui, sem sombra de dúvida, 

uma ruptura considerável pois nos obriga a questionar o sentido da educação. Se a direção 

pode ser apontada em termos de referencial curricular, este não deve constituir um bloco 

rígido, mas somente uma orientação com diversas formas de se percorrer suas diferentes 

etapas.  

                                                 
345 FOUCAULT, M. op.cit., pp.154-156 
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A dificuldade de se romper com a avaliação classificatória decorre da dificuldade de 

rompimento com a visão idealizada do « aluno normal ».  Nesta lógica, tudo aquilo que não 

está em conformidade com o padrão estabelecido é ressaltado visando a exclusão. 

A prática da avaliação transforma-se na medida em que rompemos com esta lógica e 

passamos à compreensão da diversidade como característica intrínseca do ser-humano. O foco 

da avaliação na perspectiva inclusiva consiste em registrar o quanto se caminhou e não 

somente o quanto ainda falta para chegar. Passar do enfoque nas dificuldades ou carências 

para um enfoque nas conquistas e progressos reflete a valorização efetiva da diversidade  

O domínio da norma, no centro da lógica excludente deve ser combatido e suplantado 

por uma nova lógica onde haja espaço para todos. Um forte trabalho de mutação cultural faz-

se necessário para que se rompa com a lógica binária de classificação : normal-anormal, feio-

bonito, louco-não louco, oprimido-opressor. O humano definitivamente não se enquadra nesta 

simples lógica.  Uma visão renovada da criança com NEE é fundamental para a superação da 

lógica normalizadora.   

 Paulo Freire, em sua experiência de alfabetização de adultos, focalizava a pessoa que 

estava diante dele, com sua história de vida, suas experiências, seu saber popular. Valorizando 

os pontos fortes daqueles alunos,  ele criticava o  tradicional olhar desvalorizante, mostrando a 

lógica de dominação por detrás do julgamento. Freire lançava assim, um desafio político 

global em torno da escola e da sociedade. Favorecendo a pessoa em sua integridade e portanto 

sua singularidade,  ele favoreceu também um novo olhar para o aluno com NEE. 
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CAPÍTULO 12  Segundo tipo de ruptura : um outro enfoque da tragetória escolar da 

criança  

 O segundo tipo de ruptura consiste em um novo enfoque da trajetória escolar da 

criança. Ao transformarmos nosso olhar com relação ao aluno com NEE nos deparamos com 

uma escola que não mais se adapta a esta nova concepção. Valorizar a diversidade implica em 

rever toda a escola, seu papel social,  seu currículo, enfim, não se pode falar em valorização da 

diversidade sem transformações profundas na escola.  

 

12.1 Da exclusividade do saber ou da socialização à socialização por meio do saber  

 

 Historicamente, os alunos com NEE tem ficado a margem da sociedade, entre outras 

razões, porque na própria escola, pouco lhe era exigido. Os saberes escolares,  aqueles com o 

objetivo específico de ferramentar o indivíduo para a competitividade profissional, não tem 

sido priorizado na escolaridade destas crianças. Como vimos, isto deve-se ao fato de não se 

aceitar que estas crianças possam efetivamente aprender e tornar-se tão ou mais competitivas 

quanto os ditos « normais ».  Desta forma estas crianças passaram a ter como prioridade a 

« socialização », ou seja, aqueles conhecimentos mais elementares, relativos à comunicação, 

ao relacionamento interpessoal, à hábitos de higiene, enfim, à aprendizagens iniciais de toda 

criança.  

 É inquestionável a importância desta « socialização » uma vez que ela representa a 

apropriação da cultura pela criança que, desta forma insere-se na sociedade. O que chamamos 

de saberes escolares são os conhecimentos que comumente tem sido de responsabilidade da 

escola ensinar. São aqueles considerados principalmente numa perspectiva de futuro 

profissional do aluno.  Aqui também, é inquestionável a importância de conhecimentos que 

possibilitarão ao indivíduo ocupar um lugar na sociedade.  

 Como então, negar a criança com NEE seu direito a adquirir os conhecimentos que 

irão lhe proporcionar este lugar? Partindo de baixas e infundadas expectativas, a sociedade 

tem aceito que a pessoa com alguma deficiência, sobretudo de ordem intelectual, pertencerá a 

um grupo de « improdutivos » e no final das contas, que ela não tem exatamente um lugar na 

sociedade.  

 Com o movimento inclusivo, as escolas flutuam entre esses dois pólos sem saber 

exatamente como proceder. Ora priorizam a socialização, condenando o indivíduo a uma vida 
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pela metade, ora priorizam os saberes escolares, negando a diversidade, num esforço de 

« normalizar » a criança.  Favorecer somente a socialização significa subestimar as 

capacidades e potencialidades da criança.  Da mesma forma, dar a primazia aos saberes 

escolares sem levar em conta as especificidades da criança, significa desconsiderar a 

especificidade de cada aluno.   

Nem uma destas alternativas atinge o objetivo final da educação. Saberes escolares e 

socialização são portanto indissossiáveis ; desconsiderar um ou outro, coloca em cheque toda 

a educação inclusiva.  Daí a importânica de se conhecer   os riscos desta dicotomia. Cabe 

assim aos atores escolares a difícil tarefa de equalizar estes dois polos  em benefício do aluno.  

 O discurso da professora PS1 nos fornece um excelente exemplo desta dificuldade :  

 
Mas eu me lembro como se fosse hoje da Eli... Quando a gente conversava com ela, 

ela olhava pra gente, enchia os olhos de lágrimas e dizia : “Professora, eu quero ser 

costureira!” Ela sabia, ela tinha compreendido que ela não conseguia abstrair. No 

entanto ela sonhava em ser costureira e eu acredito que se ela tivesse um incentivo e 

se ela tivesse tido oportunidade ela iria conseguir ser a costureira que ela queria ser. 

E pra ser costureira, você não precisa exatamente saber ler. Você pode fazer as 

coisas por códigos... Eu acredito assim: Até a adolescência eles vão vindo, mas 

depois, encaminha pra uma coisa profissionalizante. Pra que eles se sintam parte da 

sociedade. Pra que eles não sejam dependentes de pai e mãe, pra que eles possam se 

auto-sustentar e que tenham clareza do que eles são dentro da sociedade. Só que 

eles precisam ter pernas pra andar. Porque eles não vão estar numa sala de 

progressão la nos vinte ou trinta anos, e assim existem muitos adultos que não 

conseguiram se apropriar da leitura,  e no entanto eles tem vontade de ter uma 

profissão. Por que não ter? 346 

  

Até onde desafiar o aluno com relação aos saberes escolares ? Uma vontade de lhes 

inserir a todo custo na sociedade produtiva pode representar para o aluno um longo sofrimento 

e consequente fracasso. A questão aqui não é exatamente se a aluna é capaz ou não de 

abstração, mas sim o fato de que ela não estava encontrando sentido algum naquele esforço.  

Não consiste uma violência contra a criança, o ato de querer lhe impor o sofrimento de nunca 

alcançar desafios propostos e consequentemente saber-se não atendendo às expectativas ?   

 É necessária uma mudança do enfoque com relação aos « saberes escolares » para que 

a educação seja acessível a todos. As escolas inspiradas em Paulo Freire optaram pela re-

                                                 
346 PS1, ANEXOS, pp. 8-153 
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significação dos saberes escolares por meio dos temas geradores, dando sentido aos saberes 

escolares, tradicionalmente desconectados da realidade das crianças.  É fundamental re-pensar 

estes saberes de modo que toda criança, seja qual for sua especificidade, possa deles se 

apropriar.  Nesta nova perspectiva, a coordenadora PEC3 exprime sua concepção sobre os 

saberes e na educação escolar : 

 
A educação escolar de crianças com deficiência tem os mesmos objetivos da 

educação de outra criança dita “normal”. Acho que não é diferente da educação que 

você pensa para qualquer outra pessoa. Não é porque ela tem uma deficiência que 

ela não merece ser pensada com todo carinho. Não é por que tem uma deficiência 

que qualquer coisa serve. Sendo assim as atitudes de inclusão são fundamentadas, 

para garantir uma educação de qualidade para todos. A escola não pode adaptar-se à 

deficiência, mas desafiar-se a vencê-la. É possível trabalhar os dois aspectos, 

respeitando e desafiando a superação dos limites. Acho que é fundamental que se 

tenha os dois. Nós temos alunos que a necessidade no momento é a socialização. 

Conviver com os colegas sem bater, sem empurrar. Mas tem momentos também que 

é a parte pedagógica, sistematização. A gente consegue fazer. Bem individual. Mas 

a gente consegue fazer [...] Garantir a matrícula para cumprir a lei não basta, é 

preciso garantir os saberes escolares, todos têm direito de ter acesso a ela. Caso 

necessário, ajustes curriculares devem ser feitos.  347 

  

Os saberes escolares, desta forma, não representam mais um instrumento de exclusão. 

É necessário explorar todas as potencialidades dos alunos sem pré-determinar seu 

desenvolvimento cognitivo.  Esta compreensão demanda a construção de um currículo 

flexível, capaz de adequar-se às necessidades dos alunos.  

 Outro ponto importante é a quebra do paradigma de que uma criança se desenvolve 

« melhor » que a outra. Este tipo de apreciação valorativa gera um enfoque depreciativo para 

esta ou aquela criança. A compreensão da diversidade pressupõe justamente esta mudança 

conceitual : Cada criança desenvolve-se de forma diferente. Cabe a escola descobrir e 

desenvolver as melhores práticas pedagógicas com este ou aquele aluno. É extremamente 

importante que os atores escolares compreendam que toda criança se desenvolve, ainda que os 

comprometimentos sejam severos e que aparentemente um aluno possa parecer não progredir, 

ninguém detém,  de fato, este conhecimento. Não se deve jamais deixar de estimular e desafiar 

de forma inteligente o aluno, de modo que suas potencialidades floresçam : « O que nós não 
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podemos é subestimar a capacidade, as potencialidades desta criança : Ah ! Mas é deficiente 

mental, então só vai aprender até aqui. Não, muitas vezes elas nos surpreendem!» 348 

 As escolas comprometidas com a inclusão estão repletas de exemplos destas surpresas. 

Destes alunos de quem nada se esperava até que um dia alguém acreditou, agiu e a criança 

respondeu positivamente. A incerteza e a imprevisibilidade humanas precisam fazer parte do 

currículo escolar.  Qualquer engessamento para um lado ou para o outro pode tornar-se fonte 

de sofrimento para a criança e uma condenação ao insucesso escolar e social. A escola 

inclusiva, por definição, é uma escola comprometida com o sucesso escolar de todas as 

crianças. Para que isto não seja mera utopia, os saberes escolares precisam ser analisados e 

organizados à luz dos objetivos da inclusão.  

 

12.2 Das rupturas desestruturantes à continuidade escolar  

 
 Uma das grandes dificuldades enfrentada por toda família que possui uma criança com 

NEE é a questão da continuidade escolar. Se hoje a Lei  garante o atendimento por todas as 

escolas, é sabido que na prática, os pais encontram inúmeras dificuldades na hora da 

matrícula. Nas escolas populares estudadas a realidade é a mesma : cada escola concentra-se 

na educação até a série ou ciclo de sua competência, a partir daí, cabe à família encontrar uma 

escola que dê a sequência  dos estudos.  

 As várias rupturas no percurso escolar da criança com NEE mostram que este não 

obedece a uma organização coerente.  A verdade é que não basta garantir vagas nesta ou 

naquela escola. O movimento da inclusão ainda não se efetivou em todas as escolas. Além 

disso, há uma enorme diversidade de enfoques e metodologias que acabam por desestruturar o 

percurso escolar da criança com NEE.  

 Como vimos, nas escolas populares de Chapecó, esta preocupação é uma realidade, 

pois eles constatam que todo esforço feito na direção da inclusão é colocado em cheque 

quando a criança atinge a última série da escola. Apesar de algumas ações no sentido de uma 

aproximação com as escolas vizinhas, para onde irão provavelmente os alunos,  elas são ainda 

inscipientes. 

 Não se trata simplesmente de encontrar uma escola para dar continuidade aos estudos, 

a questão é a continuidade também do ponto de vista metodológico.  Todo esforço empregado 
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para se encontrar por vezes o melhor caminho para a aprendizagem da criança, é jogado fora 

quando este parte para outra instituição.  

 A continuidade educativa e metodológica tem sido assegurada somente para os alunos 

ditos « normais ».  Não há nenhuma ação de âmbito municipal, estadual ou federal que trate 

desta questão específica. Ora, como assegurar uma educação inclusiva se provocamos toda 

sorte de rupturas e pausas no percurso do aluno ? A criança com NEE que sai da pré-escola, 

tem efetivamente assegurada sua continuidade no ensino fundamental, médio e superior ? 

Essas rupturas atrazam o percurso escolar do aluno fragilizando-o ainda mais e dificultando 

portanto sua inclusão social.   

 O gráfico a seguir mostra uma grande evolução nas matrículas na Educação Especial a 

partir de 1998.  Entretanto é a partir de 2002 que este crescimento acentua-se. Os dados do 

Censo Escolar de 2005 registram que a participação do atendimento inclusivo no Brasil, 

cresceu de 24,7% em 2002 para 41% em 2005. 349  

 
 

Figura 14 
 

 
 
 
Se olharmos no próximo gráfico, veremos o decréscimo de alunos matriculados em 

escola exclusivamente especializadas e o aumento das inscrições em escolas regulares. 

 

                                                 
349 MEC/INEP. Números da Educação Especial no Brasil, janeiro 2006. Disponível em : 
<http://portal.mec.gov.br/ seesp/arquivos>  Acesso em : 24 set. 2006 
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Figura 15 

 
  

Com efeito, além do aumento do total de crianças com NEE nas escolas (total de 

640.317 crianças matriculadas em 2005), temos um grande percentual inscrito nas escolas 

regulares (262.243 alunos).  Infelizmente, este mesmo levantamento mostra que a grande 

maioria das matrículas  situa-se no Ensino Fundamental.   

 

Figura 16 
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O número de alunos matriculados no Ensino Médio e na Educação Profissional 

(técnico) são ínfimos em comparação com o Ensino Fundamental.  O mesmo acontece na 

evolução das matrículas de 2003 para 2004 no Ensino Superior. 350  

 

Figura 17 

 
 

Os dados mostram que a grande maioria dos alunos com NEE não vai além do Ensino 

Fundamental. Como então falar de acesso aos saberes escolares ? A falta de ações mais 

efetivas de inclusão escolar favorece este quadro excludente. De nada adianta garantir a 

matrícula do aluno com NEE no Ensino Fundamental se não há ações que assegurem sua 

continuidade.  

Por tratar-se de um problema estrutural cuja amplitude vai além da autonomia da 

escola, esta questão carece de atenção por parte das Secretarias e Ministérios.  

Mesmo as escolas estudadas em nosso trabalho apresentam esta lacuna. A escola 

CAIC, como a maioria das escolas, permanece focada em seu desafio inclusivo dentro de seus 

muros. Este desafio, por si só já exige um enorme esforço de mudança da própria escola. Já a 

escola SC, tomou a iniciativa de uma parceria entre Estado e Município visando garantir a 

continuidade da educação para as crianças surdas : « Tem uma turma que está fechando ciclo 

agora, então está se conversando de fazer uma parceria com o Estado para fazer uma turma de 

                                                 
350 MEC/INEP. Op.cit. 
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Ensino Médio aqui dentro do São Cristóvão. O Município vai ceder o espaço e o Estado entra 

com os professores. »  351 

Sem dúvida cada escola pode e deve lançar-se neste sentido,  entretanto sem o apoio 

das instâncias municipais, estaduais e federais, pouco ou lentamente se avançará. Assegurar a 

educação da pessoa com NEE implica em propor um percurso escolar consistente mas 

também flexível, possibilitando à grande maioria dos alunos com NEE  percorrer as séries ou 

ciclos  sem  interrupções. O descaso com o percurso e futuro escolar desses alunos reflete o 

não reconhecimento dos seus direitos.    

 

12.3 Do sistema escolar pré-estabelecido à flexibilidade dos itinerários educacionais e o 

direito à compensação 

 
 
 A questão da inclusão escolar é sem dúvida uma questão de mudança cultural 

profunda. Por isso mesmo, vários mecanismos de resistência surgem sem que os próprios 

defensores deste movimento se dêem conta. Como saber a melhor forma de se fazer a 

inclusão ? A inclusão resume-se em colocar, a qualquer preço a criança com NEE na escola 

regular ? A tendência de se pré-determinar o percurso educacional da criança pode ser 

drástico. A flexibilidade não se restringe ao currículo interno da escola, mas também ao 

percurso escolar no seu todo. Além de zelarmos para que este seja contínuo, é preciso refletir 

sobre qual forma de inclusão é a mais adequada para cada aluno. A inclusão é um princípio e 

não um dogma. Ela deve estar sempre a favor da criança.  

 Infelizmente a inclusão no Brasil tem sido feita, de modo geral, de maneira 

completamente irresponsável : as crianças sendo matriculadas nas escolas regulares sem 

qualquer projeto ou planejamento do seu percurso. A falta de histórico,  laudo e todas as 

informações necessárias é a regra geral. Nenhum questionamento é feito quanto a melhor 

forma de inclusão para a criança. Será que podemos qualificar isto de inclusão ? Entender o 

percurso escolar na inclusão como uma forma monolítica não representa uma contradição ? 

 Na França, por exemplo, há a inclusão individual e coletiva.  O percurso escolar da 

criança é difinido por um projeto (Projeto Individual de Integração) elaborado conjuntamente 

entre pais, médicos e psicólogos escolares.   

 Os Centro de Ação Médico-Social Precoce (CAMPS) acolhem crianças de menos de 6 

anos apresentando qualquer deficiência. O principal objetivo destes estabelecimentos é 
                                                 
351 PES3, ANEXOS, pp. 8-153 
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estabelecer um diagnóstico precoce, tão preciso quanto possível, da criança.  Uma vez que o 

diagnóstico é feito, a equipe estabelece com os pais o melhor percurso de inclusão. Em 

inúmeros casos, a criança acompanhada pelos CAMPS poderá frequentar a pré-escola em 

tempo integral ou meio-período. A equipe do CAMPS juntamente com a escola e os pais 

elaboram assim este projeto que é considerado fundamental por representar a primeira 

experiência de socialização longe da família e das instituições de saúde. 352 

 As Classes de Integração Escolar (CLIS) acolhem grupos de no máximo doze crianças, 

apresentando o mesmo tipo de deficiência, em uma escola regular. Esta forma de inclusão 

coletiva  é utilizada quando se acredita que os alunos se beneficiarão mais desta modalidade 

do que de uma inclusão individual em classe comum. Entretanto o aluno participará desta ou 

daquela disciplina em classe comum, na medida de suas possibilidades e da escola.  

Geralmente o professor destas classes são professores da educaçção especial.  Ele é 

responsável pela elaboração do projeto pedagógico para a classe assim como seu 

acompanhamento conforme os projetos individuais de cada criança.  

 Dos 11 aos 16 anos, os alunos vão para as Unidades Pedagógicas de Integração (UPI), 

onde é visada a continuidade de sua educação, assim como a preparação para a vida 

profissional. Aqueles que desejam seguir os estudos universitários seguem para as 

Universidades que cada vez mais criam espaços,  recursos e condições para o acolhimento do 

aluno com NEE.  

Existe ainda a Rede de Ajuda Especializada aos Alunos em Dificuldades (RASED),  

composta por psicólogos escolares e professores de escolas especiais, com o objetivo de 

auxiliar a escola nas medidas necessárias para o acolhimento de alunos com NEE. Eles 

auxiliam e orientam na busca das melhores soluções pedagógicas para os alunos.  

 Além do exposto existem outras estruturas envolvidas na questão da inclusão escolar 

francesa. O HANDSCOL, criado em 1999, tem como objetivo assegurar a coerência do 

conjunto das medidas ou dispositivos de cada região. Trata-se de grupos de coordenação tendo 

como missão principal examinar as condições de implementação prática dos planos de 

educação de alunos com NEE. Por meio de um levantamento das necessidades e recursos 

apurados em cada caso, eles colaboram para a tomada de decisão mais acertada para cada 

aluno.  

                                                 
352 ANDRIEUX, A. ; BLANCHARD, F. ; DELAMARQUETTE, J.  L’intégration scolaire des enfants en 
situation de handicap. Université Charles-de-Gaulle – Lille 3. Disponível em : <http://www.univlille3.fr/ureca/ 
ureca/documents/integrationscolaire> Acesso em 16 dez. 2006 
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 Na Itália, todos os alunos com NEE são acolhidos na rede regular de ensino dentro do 

modelo “mainstreaming”. Conforme sugere o nome, supõe-se um grande rio com uma 

corrente forte ao meio e outra mais fraca nas extremidades, levando todos : os mais fortes e os 

mais vulneráveis,  na mesma direção. Trata-se de organizar o ensino regular e o especial em 

uma só estrutura oferecendo em seu seio, diversas modalidades para que os alunos possam 

percorrer toda a estrutura. 

 A inclusão escolar de crianças com NEE no sistema regular italiano, é realizado por 

meio de um plano coordenado dos serviços escolares, do auxílio médico e social, de centros 

culturais, recreativos e esportivos  e outras instituições públicas ou privadas. Um professor de 

apoio é previsto para cada quatro alunos com NEE.  Este número pode ser revisto, caso o 

comprometimento do aluno seja considerado muito grave,  necessitando, assim, de mais 

apoio.  

 O percurso escolar pode ser alongado até os 20 anos de idade e os planejamentos 

individualizados podem prever modificação de conteúdos curriculares e dos critérios de 

avaliações e exames.  Apesar desta política, ainda existem escolas para surdos, cegos e outras 

deficiências específicas. 353 

 Os dois países aqui citados seguem diferentes modelos, porém estes prevêem sempre 

algum planejamento ou projeto de escolarização para a criança. O modelo brasileiro 

assemelha-se ao italiano, no que se refere à assimilação dos sistemas regular e especial em um 

só sistema. Entretanto inexiste a prática do planejamento individual do percurso escolar, 

deixando no desamparo  o aluno, os pais e a escola.  

 Esta situação ficou clara em nossa pesquisa. Mesmo as escolas comprometidas com a 

questão da inclusão experimentam as dificuldades de não haver a sistematização do 

planejamento do percurso escolar da criança.  Alguns alunos freqüentam a escola popular e a 

APAE, outro tem o acompanhamento da psicóloga ou fonoaudióloga como apoio, outros 

freqüentam as oficinas,  outros tem o acompanhamento constante da mãe na escola. Sem 

dúvida, esta flexibilização é um avanço e reflete o comprometimento destas escolas com a 

inclusão dos seus alunos, entretanto falta ainda um planejamento mais criterioso com relação 

ao percurso escolar destas crianças.  

 Se devemos por um lado, evitar o engessamento do aluno em uma estrutura 

educacional: classe regular a qualquer custo e para sempre, classe especial para sempre, EJA 

para sempre, etc... Não se pode, por outro lado, cair na total falta de orientação e planejamento 
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da escolarização. Se a inclusão pressupõe a adaptação da escola às necessidades de cada 

aluno, faz-se necessário um planejamento evolutivo da melhor forma de escolarização para 

cada aluno, conforme suas condições e  conforme seu desenvolvimento.  

 Ainda predominam, no Brasil, os grandes debates sobre a escola inclusiva, sem que 

medidas efetivas sejam tomadas. Com efeito, não existe uma melhor forma de inclusão, mas 

sim, uma diversidade de possibilidades que devem ser exploradas em função das necessidades 

de cada aluno.     

 O aparecimento da noção de « direito à compensação das incapacidades»,  por meio de 

um parecer legal de Maryvonne Lyazid, em 1999, na França, trata de um direito que vem de 

encontro ao princípio de não discriminação e igualdade de oportunidades exposto no artigo 13 

do Tratado de Amsterdam. 354 Segundo o parecer, a deficiência cria uma ruptura da igualdade 

de oportunidades quando não existem medidas compensatórias que possibilitem a pessoa com 

deficiência ter uma vida normal.  O direito à compensação das incapacidades visa assim 

restabelecer esta igualdade de oportunidades. Ele consiste numa garantia legal para que a 

pessoa com deficiência disponha de auxílios humanos, técnicos e animais bem como 

adequações dos lugares onde vive e freqüenta. O ponto fundamental deste direito é garantir à 

pessoa com deficiência uma vida autônoma.355 

 Ora, o Brasil ainda se debate na tentativa de assegurar os direitos mais elementares de 

acessibilidade. Não há, nem de longe, qualquer menção à garantias legais de um possível 

direito à compensação para uma vida autônoma. O Benefício de Prestação Continuada (BPC), 

reflete a realidade brasileira neste sentido. Trata-se de um benefício assistencial no valor de 1 

salário mínimo, pago à pessoas deficientes carentes que comprovarem renda familiar inferior a 

¼ de salário mínimo por pessoa e ainda incapacidade para o trabalho e vida independente. 356  

 O tratamento assistencialista predominante no Brasil, contribui para que a inclusão não 

se efetive. Os direitos fundamentais da pessoa com qualquer deficiência não devem ser objeto 

                                                 
354 " Sans préjudice des autres dispositions du présent traité et dans les limites des pouvoirs que celui-ci confère à 
la Communauté, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du 
Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le 
sexe, la race l'origine ethnique, la religion ou les croyances, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.", 
Tratado de Amsterdam, Assinado em 2 octobre 1997, em vigor em 1er mai 1999. Disponível em : 
www.france.qrd.org/texts/amsterdam-art6a.html> Acesso em 16. dez. 2006  
355 FELTESSE, H. Quel droit à la compensation des incapacités pour toutes les personnes handicapées ? 
Disponível em  < http://www.voirensemble.asso.fr/article.php3?id_article=456> Acesso em : 06 dez.2007 
356 DECRETO nº 1.744, de 8 dez. 1995. CORDE. Regulamenta o Benefício de Prestação Continuada Devido à 
Pessoa Portadora de Deficiência e ao Idoso, Disponível em : http://www.mj.gov.br/sedh/ct/corde/ dpdh/sicorde/ 
direitos.asp> Acesso em 27. nov 2006 
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da boa vontade e de ações caritativas de pessoas ou instituições, mas assegurados por meio de 

dispositivos e medidas  legais.  

 É neste ponto que o discurso da autonomia da escola perde seu sentido pois esbarra na 

omissão do Estado que não provê as condições necessárias à inclusão.  Não basta deixar à 

escola a autonomia da escolha das formas e medidas em favor da inclusão se não se criam 

recursos para este fim.  Classes de apoio são medidas insuficientes para o desafio da inclusão. 

O comprometimento de algumas crianças demanda outros dispositivos adicionais 

A função do Auxiliar de Vida Escolar (AVS), colocada em prática na França, é um 

exemplo de tradução do direito à compensação na escola. Durante o percurso escolar, seja ele 

na modalidade individual ou coletiva,  o aluno pode se beneficiar de alguns apoios como o 

AVS. Por meio de diversos tipos de contratos, eles têm como objetivo auxiliar e facilitar a 

inclusão individual ou coletiva dos alunos com NEE. Tratando-se da inclusão coletiva, ele dá 

suporte à classe no seu todo, assim como à escola. O AVS encarregado do acompanhamento 

individual do estudante com NEE pode efetuar quatro tipos de atividades :  

 

 Intervenções e auxílio pedagógico em classe definidas em conjunto com 

o professor do aluno com NEE; 

 Acompanhamento do aluno,no recreio e nas saídas da escola; 

 Assistência necessária nos atos da vida quotidiana (mobilidade, 

instalação material na classe, auxílio na questão da higiene e 

alimentação); 

 Participação da implementação  e acompanhamento dos Projetos 

Individualizados de Inclusão do(s) seu(s) aluno(s). 

 

O AVS ajuda o aluno com NEE a  se integrar, se afirmar, a melhor se situar no âmbito 

da escola, a desenvolver estratégias adequadas. Sob a supervisão e coordenação do 

Coordenador de Educação Departamental, os AVS’s não devem, contudo substituir 

professores ou outros profissionais da educação e saúde, porém devem levar a estes um maior 

conhecimento sobre as necessidades dos alunos assim como fornecer chaves para a 

compreensão daquilo que o aluno com NEE vive.357     

                                                 
357 CORMIER, Ph. Formation : une réforme qui ne résoud rien. Cahiers pédagogiques. Paris. Dez. 2004, 59° 
ano, pp. 40-42 



 

302

 

 Outra iniciativa neste sentido é o dispositivo do « pairemulation » ou « par-

estimulador ». Aqui, a pessoa que acaba de sofrer algum acidente incapacitante, recebe a visita 

de um « par-estimulador ». Este, tendo a mesma deficiência, normalmente adquirida 

acidentalmente, acompanha o primeiro no sentido de lhe auxiliar com relação ao seu novo 

posicionamento no mundo e às novas adaptações a realizar. É uma forma de estimular a 

readaptação da pessoa na sua nova condição.  O par-estimulador recebe formação específica e 

segue todo um programa para este fim. 

 Ao nos depararmos com estes e outros dispositivos, nos damos conta da precariedade 

da situação brasileira. É impossível falar em direitos e em inclusão sem que se vá além das 

medidas existentes. É necessário traduzir em atos educativos e pedagógicos os direitos da 

criança com NEE, criando novos e diferentes dispositivos permitindo que as escolas possam 

lançar mão destes na construção da escola inclusiva.  

 Se de fato, queremos valorizar a diversidade dos nossos alunos, é preciso diversificar 

não somente as práticas pedagógicas, mas toda a estrutura do sistema educacional, sem o que, 

a inclusão permanece mero discurso. 
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CAPÍTULO 13  Terceiro tipo de ruptura : uma nova visão da profissão do professor   

 

O terceiro tipo de ruptura refere-se ao professor, sua profissão e seu papel na educação. 

Se a educação inclusiva exige mudanças em diversos níveis, o professor, sendo uma das peças 

chaves da escola, demanda igualmente mudanças radicais.  

 

13.1 Do « remendo » informativo à uma formação profissionalizante e integradora  

  

 A questão da formação e consequente profissionalizaçao é uma questão central. A 

ausência de um projeto consistente de formação tanto inicial como continuada, contemplando 

as questões ligadas à inclusão, consiste em um dos maiores obstáculos educacionais atuais.  

 Uma grande maioria de professores experimentam diante do desafio da inclusão,  

sentimentos de medo, solidão, angústia e incompreensão. Não sabendo como fazer,  ou como 

lidar com a criança « diferente » eles resistem muitas vezes em lançar-se  na construção da 

escola inclusiva ainda que simpatizem com seus princípios.  

 A forma como a noção da escola inclusiva chegou até grande parte dos docentes, sem 

qualquer formação ou orientação,  tem contribuído para seu atraso e descrédito.  

 Nas escolas estudadas neste trabalho, percebemos vários destes sentimentos 

decorrentes da falta de formação dos professores : « Se de repente viesse uma criança cega 

para minha classe eu entraria em pânico porque eu não tenho formação pra lidar com uma 

criança assim. »358   

Um dos argumentos mais utilizados pelos professores é que a inclusão é muito bonita 

na teoria porém faltam orientações mais práticas e consistentes que levem em conta o dia a dia 

do professor em classe : 

 
Acho que tem que se considerar as falas dos professores realmente comprometidos. 

Porque uma coisa é você vir e fazer uma pesquisa, você pegar um diagnóstico 

prontinho e ler. Outra coisa é estar no dia a dia da sala de aula, conhecendo a vida 

do seu aluno, seus progressos, sua vivência na comunidade e na família. É como 

você enxergar um sorvete bem lindo num quadro e só enxergá-lo! Outra coisa é 

você prová-lo. São coisas bem diferentes. 359     

                                                 
358 PC3, ANEXOS, pp. 8-153 
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De fato muito se tem feito em termos de « sensibilização ». Entretanto não seria a 

« sensibilização » uma ação desproporcional ao desafio da inclusão ? A ruptura cultural 

demandada pela inclusão tem sido menosprezada. Muitos acreditam que com o simples 

entendimento do conceito de inclusão esta se efetivará. Ora, o tempo tem mostrado justamente 

o contrário. Formações sem uma estruturação consistente e condizente com as competências 

necessárias ao professor, contribuem para o descrédito da inclusão e fundamentalmente para o 

fracasso de alunos, professores e da escola.  

É preciso levar em conta não somente o aluno « real », mas o professor real. Para uma 

nova escola, um novo professor. Com efeito, o perfil do professor atual nada tem em comum 

com o antigo professor detentor de autoridade e transmissor de saber.  O professor de uma 

escola que se diga inclusiva ou aberta à todos exige uma preparação muito maior e diferente 

da que vem sendo ministrada nas licenciaturas e graduações.  

As escolas populares estudadas, pela mudança radical de sua proposta, já orientam o 

professor em direção a este novo perfil. Isso é, sem dúvida, um grande passo dentro da 

autonomia e responsabilidade da escola : Orientar o trabalho interdisciplinar e uma nova 

postura do professor enquanto pesquisador, enquanto educador comprometido com seus 

alunos em sua diversidade, favorecendo seu aprendizado constante. 

Os exemplos abaixo ilustram de forma muito clara os questionamentos dos professores 

face a este novo perfil : 
[...] Mas precisaria fortificar mais o coletivo... Porque a gente trabalha no coletivo, 

mas na base da pressão : Vamos fazer as redes temáticas! Vamos estudar!  Se deixar 

solto não sai. Tem que ter sempre alguém puxando...Porque é claro que dá mais 

trabalho porque tem que se envolver mais com a comunidade, com o aluno. Tem 

que estar observando por que aquele aluno está agindo daquela forma. E as vezes é 

mais fácil negar, né ? :  Está brigando porque é um grosso mesmo.  Tem que tentar 

entender o que está por trás daquela briga  360  

 
Nem sempre a gente consegue respeitar a idéia do outro ... A gente gostaria que o 

outro pensasse como a gente. E quando você pede pra alguém escrever um texto a 

respeito do que você trabalhou e você visualiza e vislumbra :  Ah, ele vai escreve 

isso. E ele não escreve e você ah.... fica doido ! Daí a pessoa tem que se perguntar : 

Será que eu trabalhei realmente pra que meu aluno fosse um ser crítico e pensante 

                                                 
360 PEC3, ANEXOS, pp. 8-153 



 

305

 

ou eu quis simplesmente fazer com que ele andasse no caminho que eu penso ser o 

correto ?  361 

 

Um professor mais comprometido com o aluno, com seu contexto e história de vida ; 

um professor estimulador do pensamento crítico dos seus alunos e não mais um reprodutor 

passivo da sociedade, um professor que valoriza e respeita as diferenças inclusive no direito 

do aluno de seguir um caminho diferente daquele indicado pelo professor. É esse o novo perfil 

do professor. 

Evidentemente só a ação interna da escola não garante o sucesso da inclusão. Sem uma 

sólida formação, os atores escolares permanecem réus de antigas e errôneas representações 

sobre a criança com NEE e sua educação. Sem orientações práticas com relação à ação 

pedagógica e didática, eles acabam se fechando no descrédito e na dúvida.   

 É muito frequente que crianças com NEE sejam designadas para tal ou tal professor 

por serem estes considerados « missionários » ou com maior vocação para este « tipo » de 

aluno.  Em vista do pânico de alguns professores, muitos diretores de escolas acabam 

direcionando estas crianças para os tais professores « missionários », reforçando pelo menos 

dois equívocos : O primeiro refere-se ao fato de que nehum professor é missionário e a 

educação de qualquer criança procede, antes de mais nada, de um direito e não de uma obra 

caritativa ou de benevolência.  O segundo equívoco consiste em administrar a situação de 

forma errada, pois a escola também deve atuar promovendo a formação dos professores de 

maneira a capacitá-los para a educação inclusiva.  

A autonomia da escola permite associações e parcerias visando a formação dos 

professores. Assim, uma escola poderá, por exemplo, optar em ter ao menos um professor 

capacitado em uma deficiência de modos que este possa formar todo o resto do grupo. A 

escola pode ainda associar-se a grupos de pesquisa engajando seu corpo docente nesta ação. 

São inúmeras as possibilidades de iniciativas no âmbito da autonomia da escola, para além da 

formaçao proposta pelas Secretarias de cada município.  

Vale lembrar que o fato do professor ser capacitado a trabalhar com crianças com 

síndrome de Down, por exemplo, não o isenta do grande trabalho que é a pesquisa constante 

relativa à diversidade de cada criança. Entretanto uma primeira formação neste sentido, 
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permitirá que o professor sinta-se mais confortável com o assunto, diminuindo seus medos, 

angústias e consequentemente sua resistência. 

O ideal é que cada escola elabore um plano de formação ou capacitação de todos seus 

atores, inclusive diretores e auxiliares não docentes da escola.  É importante também, que 

todos os resultados positivos e experiências inovadoras de sucesso, sejam registrados e 

divulgados pela escola. É preciso que esta não permaneça isolada, mas se associe a outras 

escolas e instituições para a troca de informações e experiências. 

A formação de qualquer professor deve contemplar, além dos temas curriculares já 

existentes, conhecimentos dos diferentes tipos de deficiências, das diferentes pedagogias e 

didáticas, dos fenômenos de representação psicológicos e relacionais ligados à questão da 

deficiência, assim como o conhecimento das problemáticas da escola e da sociedade 

inclusivas.  

Infelizmente, o mais comum, é que cada um permaneça onde está, até segunda órdem. 

Não fazer nada até que se recebam instruções é um comportamento típico da passividade dos 

educadores brasileiros acostumados que foram ao autoritarismo. Cada um tende a instalar-se 

em uma disciplina,  um ciclo, um nível, na educação especial ou regular, isolados do restante. 

Esta cultura é completamente oposta àquela da escola inclusiva. É por isto que a formação do 

professor deve mudar no sentido de uma formação mais interdisciplinar e integrada ao todo.   

 De qualquer forma, « os poderes públicos não tem mais o direito ao imobilismo, nem 

os professores à ignorância pois ‘a criança não pode mais esperar : seu nome é hoje. »   362 

 Atores escolares e poderes públicos são chamados ao rompimento com a tradicional 

formação visando construir um novo profissional da educação para uma nova escola. 

 

13.2 De um só mestre a bordo ao entrecruzamento das competências  

 
 O diálogo consiste num elemento fundamental da pedagogia de Paulo Freire. Isto 

porque a relação humana efetiva-se por meio dele. Este é o encontro dos homens mediatizados 

pelo mundo, para construí-lo e modificá-lo. Desta forma,  como já analizamos na segunda 

parte deste trabalho, Freire une as dimensões « eu », « tu » e « eles » (mundo) no fenômeno do 

diálogo. Por meio dos temas geradores, ele incita a construção coletiva do saber. 

 Apesar de muito se falar em dialogicidade, cooperação e colaboração, a grande 

maioria das escolas, permanece com sua pedagogia extremamente fragmentada. A 
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segmentação das competências pedagógicas por disciplinas parece ainda uma barreira 

intransponível para muitos.    

 Ora, como vimos, a interdisciplinaridade é uma exigência da escola inclusiva 

justamente porque há ganhos com as competências coletivas, dificilmente atingidos pelas 

competências individuais.  A superioridade e os benefícios do trabalho coletivo são há muito 

reconhecidos. Entretanto sua prática experimenta ainda grande dificuldade entre os 

profissionais de diferentes disciplinas.  

 Muito se tem falado em diversidade. Professores e demais atores educacionais 

esforçam-se no sentido de « dar conta » da diversidade dos alunos. 

Mas como pode isso ser possível se esses mesmos atores experimentam uma grande 

dificuldade em lidar com a diversidade de seus colegas ? Como valorizar a diversidade se não 

conseguimos, na prática, colocá-la ao serviço da educação ?  

 De fato, as escolas não parecem dar grande valor ao trabalho cooperativo,  ao 

cruzamento das diferentes competências. Em consequência as práticas perdem muito de sua 

eficácia. Nas palavras de Gardou : « A eficácia das práticas se esvazia em um tratamento 

parcelado. Fraciona-se as respostas, propõe-se projetos distintos e mesmo opostos. Resulta-se 

em incoerências entre iniciativas de diferentes equipes ou entre aquelas dos professores e de 

atores externos à escola. » 363      

O fracasso de muitas ações em prol da inclusão vem justamente deste fato. Inexiste 

uma coordenaçao, uma concertação dos esforços num mesmo sentido. O professor ainda 

experimenta imensa dificuldade em compartilhar abertamente seus conhecimentos com seus 

colegas. Esta postura, herança da escola tradicional, em nada contribui para a inclusão. É 

preciso descer dos pedestais de cada disciplina em favor da construção coletiva das práticas 

pedagógicas. 

 Há ainda a dificuldade do trabalho coletivo entre os diferentes setores : educativo, 

médico e social. Cada um tende a defender seu terreno como se este necessitasse de seus 

argumentos para ter valor.  Na busca em afirmar ou saber qual é o setor dominante ou de 

maior importância, esquece-se a criança. Como falar então em inclusão ? 

A dialogicidade de Freire procura por fim a estas disputas que desvalorizam aqueles 

que nela se engajam. Nas escolas populares, o trabalho coletivo e a interdisciplinaridade entre 

os atores educacionais é a orientação primeira e por isso mesmo, a mais compatível com a 

escola inclusiva. 
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  O novo perfil do professor exige que este saiba trabalhar de forma coletiva extraindo 

da diversidade dos pontos de vista e dos modos de funcionamento a riquesa pedagógica 

necessária ao desenvolvimento da criança. 

 Sem dúvida esta é uma grande ruptura para os atores educacionais inabituados que 

foram ao trabalho e tomada de decisões individuais assim como à organização hierárquica da 

escola.  

 Diretores e gestores estão aí diretamente implicados. Promover o trabalho coletivo e 

construir uma escola onde as decisões são tomadas pela coletividade  implica em abrir mão do 

poder tradicionalmente concentrado em suas mãos.  São muitos os defensores ardorosos da 

inclusão que são contudo, incapazes de dar a palavra aos professores, de reunir toda a equipe 

para discutir e tomar as decisões, para construir o Plano Político Pedagógico e o currículo. São 

enfim, incapazes de  romper verdadeiramente com a organização hierárquica em prol da 

inclusão.  

 O professor não pode nem deve mais estar sozinho na responsabilidade da educação de 

uma criança ou de uma classe.  Ele deve fazer parte, cada vez mais de um grupo, um projeto, 

uma rede efetiva de atores trabalhando numa mesma direção.  

 A educação inclusiva não autoriza nenhuma atitude que não tenha como fim o pleno 

desenvolvimento dos alunos. É preciso aprender a trocar experiências,  construir 

coletivamente, não ter medo ou vergonha de expor suas ignorâncias. É fundamental que haja 

humildade e respeito entre todos os atores envolvidos com a criança. Este é o novo perfil do 

profissional da educação inclusiva.  

Nas escolas estudadas vimos que apesar das dificuldades, muitos professores já não 

sabem mais trabalhar isoladamente.  Trabalhar coletivamente é uma habilidade que se 

desenvolve na prática.  Por meio de um horário semanal sistemático para discussão do 

programa e dos temas geradores os professores aprenderam a trabalhar coletivamente : « Olha 

a gente conversa muito, fala assim : “estou com dificuldades em tal coisa o que você me 

sugere?” Então a gente dá sugestões, troca idéias, puxa leitura...é a troca. É um grupo pequeno 

e a gente consegue fazer essa troca. » 364  

Os temas geradores, a construção das redes temáticas e o planejamento das aulas 

auxiliaram no aprendizado deste trabalho colaborativo  :   « Quanto a interdisciplinaridade... 

no começo, foi trágico...bem trágico, a gente não tinha noção da coisa. Hoje, em todas as 
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disciplinas você pega a fala e a partir daí desenvolve suas atividades. Em umas mais, outras 

menos, mas a gente sempre procura colocar em todas as áreas. » 365  

Entrelaçar as competências e pontos de vista, trabalhar em rede, trocar experiências, 

levar ao conhecimento de todos os resultados positivos : A educação do aluno depende da 

qualidade deste trabalho. 

Um parceiro-chave da escola, porém ainda não muito reconhecido é a família. O papel 

desta também deve ser repensado. O desconhecimento da realidade familiar do aluno impede 

o desenvolvimento de ações orientadas e acertivas. A família enquanto primeiro educador da 

criança, tem o direito de  escolher o processo educativo que mais lhe convenha. Entretanto, 

essa mesma família carece, muitas vezes de compreensão e proximidade da parte da escola.  

A família é a primeira a lidar com a situação da necessidade especial da criança. Na 

maioria das vezes ela carrega conflitos e dificuldades não compreendidas pela escola. A 

inclusão é vista de pontos completamente distintos pela família e pela escola causando por 

vezes incompreensões de ambos os lados. 

 
 Eu percebo que os pais nem sempre falam a verdade: concordam conosco, vem nos 

eventos.. ajudam seus filhos, mas nem sempre nos falam a verdade... realmente o 

que gostariam, sabe ? Muitos pais não gostam que a gente comece a chamá-los, 

acham que a gente se intromete demais na vida deles e acabam tirando os filhos 

deles na escola.  Existe muita resistência dos pais. 366 

 

O sofrimento dos pais de uma criança com NEE é muio pouco compreendido e 

frequentemente mal interpretado. Suas reações, face ao nascimento de uma criança com NEE 

são evidentemente diversas. Entretanto, todos passam, em alguma medida, pela dor do 

anúncio da deficiência ou do comprometimento do bêbê. A partir deste momento, os pais se 

defrontam com inúmeros sentimentos dolorosos referentes ao luto pela imagem do filho 

idealizado e à mudança do olhar da sociedade para com eles e sua criança 

No depoimento abaixo,  a mãe de uma criança com paralisia cerebral relata seus  

múltiplos sentimentos e estratégias de defesa emocional :  

 

 [...] Nós levávamos uma vida social bem agitada e Perrine nos acompanhava em 

todos os lugares. Foi preciso afrontar as pessoas, aqueles que vivem com a norma, 
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na média; seus olhares impertinentes, seus ‘bons conselhos’ e opiniões : ‘Se eu 

tivesse uma menina assim...’, ‘No seu lugar, eu abandonaria meu trtabalho’, ‘É seu 

primeiro filho, faça logo um outro e esqueça esse’ [...]  Afrontar também aqueles 

que falam somente deles, suas conquistas,  seu cachorro,  suas pequenas feridas [...] 

Eu recebia verdadeiras punhaladas, que não erravam seu golpe. Uma vevz atingida, 

eu cuspia meu veneno. Minhas reações eram impulsivas e imediatas. Eu era de uma 

violência extrema. [...] Atacavam nossa dignidade e nós não sabíamos nos proteger. 

Mas será que isso é possível, verdadeira e completamente ? [...]  Depois do 

nascimento de Perrine, eu tinha o sentimento de ‘ter falhado com meu bêbê’, um 

sentimento do qual eu procurava me libertar : o que eu menos precisava era que ‘a 

média’ me lembrasse sistematicamente dessa imagem que eu tinha de mim. [...] Eu 

sucumbia no desespero, na extrema depressão. Melhor acabar com isso. Tentativas 

de suicídio, alcool... Durante seis anos, assim que eu ficava só eu surtava. Minha 

vida não tinha mais sentido. Era preciso encontrar uma saída [...] Não, eu não iria 

ver um ‘psi’,  ‘eu não sou doente !’ O que ele faria, do alto do seu saber, da sua 

fartura material e moral ? Não ! Minha infelicidade não contrtibuirá para o salário 

de ninguém ! Antes morer.  367 

 

Cobrar dos pais uma determinada postura, seja esta de engajamento, de maturidade ou 

de compreensão imediata, constitui ao mesmo tempo uma irrealidade e uma falta de respeito 

da parte de qualquer profissional. Cobra-se uma postura irreal, sem considerar todos os 

obstáculos que eles tiveram que atravessar ou estão atravessando... Quem possui o direito de 

julgar as atitudes de pais, nesta situação ? Mais realista, humana e verdadeiramente eficaz, é a 

atitude compreensiva por parte de professores e demais profissionais.  Os pais devem ser 

ouvidos e terem respeitados seus sentimentos. É de fundamental importância a compreensão 

deste parceiro-chave da educação, daí a necessidade de se desenvolver formas de aproximação 

e escuta que permitam realmente que os pais encontrem na escola um parceiro nessa 

caminhada. 

 

13.3 Do estereótipo do « professor resistente » à compreensão da sua necessidade de 
apoio 
 
 Depois da família, o professor é o ator principal na educação da criança e demanda 

também apoio diante do desafio de seu cotidiano profissional. A inclusão escolar da criança 
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com NEE é de responsabilidade de todos os atores em uma escola e portanto as 

responsabilidades devem ser compartilhadas de modo a não sobrecarregar nenhum deles.  

 Apesar da maioria dos professores concordar com o fato de que o acolhimento de 

alunos com NEE, modifica e enriquece sua prática pedagógica, como vimos nesta pesquisa, 

eles são também unânimes em exprimir suas angústias e dificuldades diante do desafio da 

inclusão.  
[...] Mas eu digo que não me sinto preparada porque as vezes você se depara com 

um aluno que tem alguma dificuldade e você  pensa -  Meu Deus do Céu ! Eu não 

sei mais o que fazer com esse aluno ! - A gente sugeriu nesse ano, no primeiro 

encontro com o pessoal da Secretaria, que os encontros sejam formadores pra gente 

também. Enquanto a auto-estima da gente. A gente precisa disso. Muitas vezes a 

gente diz: ‘a auto-estima do aluno é baixa.’ Mas a nossa também. Então acho que a 

gente tendo uma formação pra gente. Não só formação pedagógica e didática, mas 

pessoal também. Acho que iria contribuir mais pra gente conseguir superar essas 

dificuldades e saber trabalhar essa diversidade em sala de aula.  368  

  

 Há uma ruptura muito clara no perfil do professor da escola tradicional excludente e de 

uma escola inclusiva. O professor agora não pode mais contentar-se em « aprovar » uma parte 

e « reprovar » outra como um fato natural. Se agora é a escola e consequentemente o professor 

quem adapta sua pedagogia aos alunos, isso não se dá como num passe de mágica.  

 Toda a identidade profissional do professor é colocada em questão. Junte-se a isso o 

fato de que todos os atores escolares não « amadurecem » ou transformam seus novos papéis 

da mesma forma ou no mesmo ritmo. Em um mesmo espaço escolar há aqueles que já se 

integraram ao seu novo papél de professores na inclusão, há aqueles que estão passando pelas 

primeiras experiências e ainda aqueles que nem pretendem seguir este caminho. Daí uma 

enorme dificuldade, por vezes,  de entendimento mútuo e colaboração. 

 A falta de recursos materiais, mas também de uma formação consequente acentuam os 

sentimentos de medo diante do desafio e muitos adotam atitudes defensivas. As resistências ao 

movimento inclusivo são em grande parte, muito mais emocionais do que racionais.  Neste 

trabalho mostramos como, apesar dos discursos em favor da inclusão, muitos professores 

permanecem na dúvida quanto ao seu sucesso na prática.   
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 Outros autores que se dedicaram ao estudo da evolução das representações de 

professores sobre o aluno com NEE, afirmam que a ansiedade e os preconceitos estão 

presentes, na maioria dos professores quando do recebimento de um novo aluno com alguma 

deficiência. Dentre os vários receios citados, os professores evocam o medo  :  

 

• do desconhecido,  

• de ter que se concentrar exclusivamente naquele aluno,  

• de cometer uma gafe que constranja o aluno,  

• de não saber como se comportar diante do aluno,  

• de criar uma dependência afetiva com o aluno, 

• de ter que fazer tudo por ele  

• de não poder fazer nada por ele... 369 

 

Segundo o mesmo estudo, outra imagem muito frequente nos professores é a de uma 

criança limitada em suas faculdades de expressão, compreensão e  aprendizagem, fechadas em 

um mundo próprio a elas.  

Uma grande parte destes professores afirmou terem dissipadas suas apreensões após o 

conhecimento da criança. Muitos deles declararam-se surpresos diante das perspectivas reais 

de aprendizagem e do quão « normal » estas crianças lhes pareceram depois. 370 

  Ainda que os medos desapareçam e as ansiedades diminuam após o contato com a 

criança com NEE, a realidade, no cotidiano das escolas brasileiras que acolhem 40 ou 50 

alunos em média, exige medidas a parte. Não se pode ignorar que a tarefa imposta para um só 

professor, nestes casos, é impraticável, colocando em risco o desempenho de toda a sala.  

Cabe aos coordenadores pedagógicos, diretores de escola e secretários da educação, criarem 

dispositivos de apoio ao professor em uma escola inclusiva.  

 Nas escolas populares estudadas, todo o coletivo escolar se compromete com este 

trabalho, dando suporte ao professor :  

 
A gente está buscando conteúdos que tem significado, que vão de encontro àquilo 

que a criança tem de necessidade. Não é fácil. Se você não se dedicar, você acaba 

fazendo como na escola tradicional. Mas esse coletivo da educação popular não te 
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deixa desamparado, com aquela angústia. Eu vejo que o coletivo ajuda a aliviar essa 

barra. 371   

 
 Na medida em que a escola toda se propõe a colaborar para a efetivação da inclusão, os 

professores diminuem suas resistências e sentem-se motivados com relação aos desafios 

pedagógicos. Nas escolas estudadas, os professores contam com o horário semanal de 

planejamento, para externarem suas dúvidas e eventuais apreensões. Se o professor sente que 

o aluno está além de suas possibilidades, ou que este ou aquele apresenta uma dificuldade com 

a qual ele não está conseguindo suplantar, ele tem a possibilidade de compartilhar o caso com 

o coletivo escolar e assim, solucionar coletivamente o problema.   

Uma vez que o professor não deve ser visto como um missionário, é fundamental que 

toda a escola esteja atenta às suas necessidades e demandas, criando e compartilhando as 

soluções.   

 Não são somente as questões pedagógicas, mas também o lado emocional do professor 

está em questão.  Muitos deles torcem por seus alunos, vibram com seus sucessos e sofrem 

com suas dificuldades. Existe todo um envolvimento afetivo dos professores com seus alunos, 

que demanda atenção e ações de apoio. No relato abaixo, a professora não esconde sua alegria 

diante do progresso do aluno : « Acho que a gente tem aqui a turma especial como a menina 

dos olhos. Quando o Claudio aprendeu a pular corda eu abracei a mãe dele, a gente ficou tão 

feliz! Os outros deviam pensar: “Ai que boba!” Mas pra gente isso é o máximo! » 372 

 O cotidiano do professor tem seus momentos de alegria, mas também muitas incertezas 

e dúvidas quanto ao método pedagógico empregado. Muitos se fecham na desesperança e no 

descrédito da inclusão, pela da falta de apoio. É preciso portanto passar da postura de 

julgamento e exigências irreais, à compreensão e apoio no processo de adaptação do professor 

ao seu novo papél e ao seu cotidiano escolar.   

 O educador na escola inclusiva demanda uma revisão do seu perfil, do seu papél e da 

sua profissionalização. É necessário que as formações inicial e continuada, assim como as 

ações da escola, se voltem para esta trabalho de re-significação do professor na escola 

inclusiva.  
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CAPÍTULO 14  Quarto tipo de ruptura : uma visão modificada da escola, da 

comunidade local e da sociedade  

 

 Mesmo sendo um dos atores se não o principal ator da educação escolar, o professor 

não está sozinho nesta mudança. A inclusão escolar demanda um novo olhar também para a 

escola como um todo assim como para a sociedade. O quarto tipo de rupturas refere-se ao 

âmbito da escola e da sociedade de modo geral.  

 

14.1 Da representação da inclusão somente em benefício das crianças com necessiddades 

educacionais especiais a uma concepção da inclusão em benefício de todos  

 

 Ainda predomina a concepção segundo a qual a inclusão escolar tem como principal 

beneficiado, o aluno com NEE. Se esta afirmação não pode ser considerada incorreta,  ela é, 

sem dúvida, incompleta.  A inclusão escolar, primeiro passo para a inclusão social, pertence a 

uma nova lógica, a uma nova maneira de se pensar a escola e a sociedade.  

 Freire, ao trabalhar, na alfabetização daqueles que estavam à margem, desencadeou um 

questionamento muito mais amplo sobre as relações sociais. Para ele, a libertação parte do 

oprimido, da sua concientização com relação a sua condição. Da mesma forma, se há, como já 

dissemos, um domínio da norma sobre a margem, é esta última que incomoda, perturba e por 

fim questiona a dominação da norma. A margem questiona a média convidando à reflexão do 

todo. Trata-se aqui, não de um prejuizo, mas de um benefício, de um ganho, não somente para 

quem está dentro ou fora do padrão estabelecido, mas para todo o grupo. No âmbito da escola, 

portanto, é a escola, no seu todo, quem ganha com o movimento inclusivo.  

Conforme as palavras de Gardou :  

 
São as margens e os fracassos que sempre convidaram e convidam sempre  a 

reconsiderar a reflexão e a ação educativas [...] As crianças afastando-se  do tipo 

escolar médio, não colocam em perigo nem o pedagogo nem a forma escolar,  mas 

abrem, ao contrário, novas vias de educação.  373 

  

A riqueza pedagógica necessária a escola inclusiva beneficia todos os alunos tanto no 

aspecto pedagógico quanto no relacional e cívico.  Novas práticas pedagógicas passam a ser 
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exploradas favorecendo a aprendizagem de um maior número de alunos. Inaugura-se uma 

nova cultura pedagógica ancorada na exploração de novos modos de conhecimento e de uma 

outra maneira de pensar o humano num registro da diversidade.  O pedagogo neste contexto, 

faz face à multiplicidade dos seus alunos enriquecendo seu fazer pedagógico. A diversidade, 

antes de constituir um obstáculo, torna-se fonte de enriquecimento pedagógico e relacional.  

 Os preconceitos contra grupos historicamente excluídos tende a diminuir na medida 

em que a diversidade é valorizada. Respeitando os direitos de todos, independentemente de 

suas singularidades, reforça-se também o civismo dos alunos.  

 A escola tem a obrigação de promover a educação e não de restringí-la. O aluno com 

NEE deve ser alvo de grandes expectativas pedagógicas. A crença de que o aluno pode 

sempre ir mais longe, deve fazer parte do quotidiano de todo professor. 

« Como levar o outro a evoluir sem uma dimensão de utopia, sem um horizonte 

imaginário ? Imaginar que qualquer coisa é possível para torná-la possível. Assim é todo 

projeto de emancipação do outro »374   

 Helen Keller jamais teria chegado onde chegou sem a crença de sua preceptora no seu 

potencial. Este como tantos exemplos precisam ser mais divulgados para que se rompa com o 

preconceito quanto às possibilidades cognitivas da criança com NEE.   

 Lev Vygotsky demonstrou que o desenvolvimento nutre-se da aprendizagem. Sua 

noção de zona proximal de desenvolvimento fundamenta este ponto de vista. Se a 

aprendizagem precede o desenvolvimento, caba ao professor criar e implementar, na classe, 

situações estimuladoras do desenvolvimento dos alunos e não esperar passivamente o 

desenvolvimento desta ou daquela função biológica ou psicológica.   

 Freire intitula um de seus livros : Pedagogia da esperança, numa alusão aos poderes 

transformadores e criadores da educação. É esse o espírito que deve animar a escola inclusiva. 

Não mais uma pedagogia do fracasso, mas sim do sucesso, da superação e da descoberta. Esta 

última, em particular, consiste um elemento importante na educação inclusiva.  

Com efeito, muito professores permanecem sem saber como proceder diante de alunos 

que saiam da previsibilidade educativa. Sejam os casos classificados como problemas de 

atenção, hiper-atividade, dificuldade de aprendizagem,  ou qualquer outra NEE, na realidade, 

muito pouco se sabe sobre essas questões. O que se sabe do autismo ? Dos transtornos do 

comportamento ? Na falta de poder se apoiar em teoria sólida, busca-se inventar remédios 
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para problemas os quais se conhece mal ou nada. Neste casos, o conhecimento nem sempre 

pode preceder a ação.  A resposta aqui está por ser criada,  passo a passo, com cada aluno, no 

cotidiano escolar. O importante é recusar os determinismo e ampliar o ‘campo do possível’.  

 

14.2 Da incitação à caridade à aplicação do direito à educação para todos  

  

Quando se fala em « escola para todos » no meio escolar, há geralmente uma 

admiração com relação a sua teoria e dúvidas quanto à prática. Seria a escola inclusiva um 

ideal ? Uma utopia jamais atingível ? Porque há descrença quanto a sua efetivação na prática? 

 Uma herança cultural de vários séculos não se desfaz tão fácil e rapidamente. Vários 

são os fatores intra e extra-escolar, que influenciam o desempenho do aluno. A própria lógica 

competitiva da sociedade, pressiona a escola a preparar os indivíduos de modo a entenderem o 

valor dos « melhores » e « piores ». Como criar uma realidade escolar contrária ao contexto 

social ? Essa contradição explica, em parte a descrença na efetivação da escola para todos. Até 

que ponto a escola pode agir visando equalizar as oportunidades para todos os seus alunos ?   

 A educação como direito fundamental de todo ser humano vem ganhando força ao 

longo dos últimos séculos. Já nos tempos da Revolução Francesa, em 1793, Danton afirmava : 

« Depois do pão, a educação é a primeira necessidade do povo. » 375  

A prioridade da educação é afirmada nas fontes do pensamento pedagógico, mas 

também antropológico, psicológico, moral, econômico, político e jurídico, ou seja, é um 

primado que impacta todos os âmbitos da vida do indivíduo e da sociedade. Como ressalta 

Agostinho dos Reis Monteiro 376 :  

 

• É um primado antropológico, porque um ser humano não nasce como a deusa grega 

Atena, saída acabada e adulta da cabeça de Zeus. É o único ser vivo que tem real 

necessidade e verdadeira capacidade de educação. A educação é um poder-ser, cuja 

ontologia é, ‘uma ontologia do ainda-não-ser’ ; 

• É um primado psicológico, porque nós somos o que fazemos de nós, mas 

começamos por ser o que fizeram de nós. Somos principalmente o que a educação 

faz de nós, para nós, com ou sem nós, ou apesar de nós, eventualmente contra nós; 
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• É um primado moral, porque [...] Na verdade, um ser humano vive (e pode morrer ou 

matar) pelos sentimentos e valores depositados no "poço do ser" da sua infância 

(conforme dizia Bachelard) ; 

• É um primado econômico, como se reconhece cada vez mais. O livro de Bill Gates 

intitulado A rota do futuro, publicado em 1996, tem um capítulo intitulado 

"Educação: o melhor investimento" ; 

• É um primado político, porque só na polis (cidade) o ser humano pode realizar a sua 

natureza e felicidade. É o que Aristóteles quis dizer quando afirmou que "o homem é 

um animal político por natureza", no princípio de As políticas; 

• Por todas estas razões, o primado da educação é também jurídico. É reconhecido 

logo no preâmbulo na Declaração Universal dos Direitos do Homem. 

 

Entre os direitos individuais do homem, o direito à educação é o mais importante, com 

a única exceção do direito à vida. Trata-se de uma condição prévia ao gozo de quase todos os 

direitos do homem pelo indivíduo.  

Apesar deste reconhecimento do direito de toda pessoa à educação, seja qual for sua 

condição sócio-econômica, sua origem,  etc... Existe um compromisso social para priorizar 

grupos que, historicamente, tiveram seu direito negado. Além das pessoas com NE e outros 

grupos minoritários,  são priorizadas : 

 

• A criança, que é o ser-educando por excelência, dada a intensidade da sua 

educabilidade e a ressonância pessoal e social da educação da infância, 

principalmente da primeira infância.  

• As meninas, pelas discriminações de que continuam a ser vítimas e pela 

repercussão que a educação das mães tem nos filhos e na sociedade em geral.  

• As pessoas iletradas, diminuídas na sua capacidade de "ser gente", como gostava 

de dizer Paulo Freire. 377 

 

O direito à educação, conforme ressalta Monteiro, não é direito apenas à 

disponibilidade e acessibilidade a uma educação qualquer. Trata-se do direito a uma qualidade 

de educação, a uma educação com qualidade ético-jurídica de direito do ser humano, isto é, 

                                                 
377 MONTEIRO, A.R. op.cit. 
 



 

318

 

uma educação que proporcione as condições necessárias para que o sujeito exerça sua plena 

cidadania.  

Em suma, nas palavras de Monteiro : “O paradigma do direito à educação é uma nova 

racionalidade ético-jurídica para a ruptura político-pedagógica do círculo vicioso de auto-

reprodução histórica e psicológica dos males seculares da educação.” 378  

 O reconhecimento da educação da criança com NEE enquanto um direito e não uma 

ação « caritativa », tal como tem sido feito, consiste numa ruptura que deve ser promovida 

pela escola e por toda sociedade. 

 Evidentemente que a escola, por si só, não é capaz de efetuar toda a transformação 

necessária. É fundamental o entendimento dos seus limites neste caso. Ela entretém uma 

relação de complexidade com a sociedade sendo produto e produtora desta realidade. Isso 

contudo, não a exime do seu papél transformador. É extremamente importante afirmar os 

poderes da ação da escola e dos indivíduos na mudança social. Esta é a mensagem retomada 

por Freire, contra os efeitos perversos de teorias deterministas e fatalistas do reprodutivismo. 

O foco da escola deve ser, justamente promover a emergência de sujeitos ativos nesta 

transformação.   

As Leis que apóiam a inclusão, não transformam sozinhas a realidade, porém 

constituem um primeiro e importante passo e devem ser valorizadas. Cabe à sociedade e 

portanto à escola, colocar em prática aquilo que já se conquistou no âmbito legislativo. A 

constatação da distância entre textos legais e a prática, longe de desanimar, deve constituir-se 

em subsídio para  orientar esta transformação.  

 Sair da lógica caritativa para a lógica de direitos humanos, com relação às pessoas com 

NEE, é efetivar, na prática, os textos legais. A educação para todos, é, antes de mais nada,  um 

direito e não apenas um ideal liberal. Neste sentido, a exclusão constitui uma violação dos 

direitos humanos. Uma abordagem « caritativa » com relação à inclusão do aluno com NEE só 

colabora para reforçar essa exclusão na medida em que não reconhece  os direitos da pessoa.  

Todas as ações que não contribuam para a inclusão de forma sistemática e 

consequente :  - uma informação superficial no lugar de uma formação profissionalizante, a 

escolha empírica do professor « missionário » para a inclusão ao invés de uma justa e 

programada distribuição de alunos com NEE entre todos os professores, a permanência do 

aluno com NEE em classe regular a qualquer preço ao invés da construção de um projeto 

                                                 
378 MONTEIRO, A.R. op.cit.  



 

319

 

educativo adaptado às suas singularidades, etc... - representam violações dos direitos 

fundamentais da pessoa humana. 

Daí a necessidade de um planejamento de cada escola com relação ao seu 

posicionamento e suas estratégias para efetivar a inclusão, não como um modismo 

educacional, mas como reconhecimento e efetivação de um dos principais direitos humanos. 

   

  14.3 De um olhar distante à uma postura ética no campo das necessidades especiais 

 

 Muito se tem falado sobre a inclusão escolar e social nas últimas décadas. Setores da 

educação, da saúde e outros mobilizam-se em prol da inclusão da pessoa com NE assim como 

de outros grupos excluídos. Entretanto, em muitos casos, a inclusão da pessoa com NE ainda é 

tratada de forma superficial, ficando muito mais nos discursos do que nas ações efetivas. 

Todas as dificuldades e barreiras citadas neste trabalho procuram mostrar que a inclusão 

prescinde de inúmeras rupturas culturais para efetivar-se de fato. Uma dessas rupturas consiste 

na aproximação efetiva da pessoa com NE, ou seja, abandonar os discursos distantes para 

assumir uma postura ética com relação às pessoas com NE.  O discurso não traduzido em 

ações revela mais do que um descomprometimento com a inclusão, ele denota uma postura 

incongruente e anti-ética. 

Freire foi um grande crítico desta postura :  

 
A palavra inautêntica, com que não se pode transformar a realidade, resulta da 

dicotomia que se estabelece entre seus elementos constituintes reflexão – ação. 

Assim é que, esgotada a palavra de sua dimensão de ação, sacrificada, 

automaticamente,  a reflexão também, se transforma em palavreria, verbalismo, 

blablablá. Por tudo isso alienada e alienante. É uma palavra oca, da qual não se 

pode esperar a denúncia do mundo, pois que não há denúncia verdadeira sem 

compromisso de transformação, nem este sem ação. 379 

 

O compromisso com a transformação não deve, segundo ele, ser assumido somente por 

um grupo, mas pela coletividade. Freire costumava enfatizar que a educação não deveria ser 

feita para os alunos, mas com estes. « Fazer com » significa trazer para a escola o aluno 

enquanto sujeito pleno e ativo nas decisões da sua própria trajetória.  Esta postura freireana 

resume a ética necessária à inclusão.  Construir, juntamente com o aluno com NEE seu 

                                                 
379 FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. São Paulo : Paz e Terra, 1970. p. 78. 
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percurso pedagógico constitui o ponto central da inclusão e portanto nenhum discurso, por 

mais belo, terá qualquer sentido se não for seguido de ações coerentes.  

 Considerar a singularidade de cada aluno e em particular  daqueles que apresentam 

comprometimentos mais severos, no dia-a-dia da escola pode não ser efetivamente tão 

simples. A situação de dependência, mais ou menos acentuada, em que o aluno pode 

encontrar-se com relação ao professor, risca de restringir sua autonomia ; seja porque 

autoritariamente o professor decide e aje no seu lugar, ou ainda porque a solicitude do 

professor entrava a do aluno.  

Nas palavras de Elisabeth Zucmann : 

 
A ética é o código que nós nos damos a nós mesmos para pautar nosso poder de 

decisão, de orientação, de educação e de cuidados, com relação às pessoas que 

seriam beneficiárias desta ação [...] A definição de ética coloca em evidência os 

limites a se colocar afim de não constituir obstáculo à liberdade do outro. 380  
 

O respeito à diferença nos leva assim, a limitar nosso poder sobre o outro, afim de que 

ele tenha espaço para sua autonomia. Em suas considerações sobre a inclusão, Zucmann 

ressalta que há dois tipos de solicitude : aquela que assujeita e aquela que emancipa.  Partir de 

Freire como referencial para a inclusão nos parece constituir um precioso guia para esta última 

forma de solicitude. Ele que defendia, acima de tudo, uma educação emancipatória e 

libertadora. 

No âmbito escolar, a busca do desenvolvimento de cada aluno, visando sua autonomia 

traduz um engajamento ético. Face à questão do respeito às diferenças, vale lembrar que este 

não deve ser confundido com tolerância. A noção de « tolerância das diferenças » vem caindo 

em desuso em favor da « valorização das diferenças ». Percebe-se aqui uma evolução 

terminológica que traduz o caminhar da « diferença » no discurso social : Primeiramente 

excluída, depois tolerada, em seguida reconhecida e respeitada e por fim valorizada. Esse é o 

caminho normalmente percorrido por aqueles que convivem com as crianças com NEE, e que, 

ao se aproximarem do cotidiano destas crianças, percebem a riquesa advinda da diversidade. 

Albert Jacquard, em sua obra Elogio à diferença, fala sobre a importância de se ir além 

da tolerância :  

                                                 
380 ZUCMANN, E. « Une éthique pour l’integration », Le Courrier de Suresnes n° 49, 1988 p.175. Citado em 
GAREL, J-P., Respecter les différences : une exigence ambivalente pp. 23-34, La nouvelle revue de l’AIS. 
Adaptation et intégration scolaires. Suresnes : Éditions du Cnefei n°19, 2002. 
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A intolerância, autodefesa do fraco ou do ignorante, é certamente uma marca de 

infantilidade, mas a tolerância, concessão dada pelo poderoso seguro de si, não é 

mais do que somente um primeiro passo na direção do reconhecimento do outro. 

Outros passos são necessários, para que se chegue ao amor das diferenças. 381 

  

Filósofo e geneticista, ele mostra que a lição primeira da genética é que os indivíduos, 

todos diferentes, não podem ser classificados, avaliados ou ordenados e que a  riqueza 

genética é feita justamente da diversidade : « Trata-se de reconhecer que o outro nos é 

precioso na medida em que ele é diferente. » 382 

 Outros passos são então necessários em todos os âmbitos da sociedade, para que o 

‘diferente’ não seja sinônimo de ‘estranho’, de  ‘bizarro’, mas sim parte da diversidade 

humana. 

Gwen Terrenoire coloca o realismo como um valor ético da inclusão. Segundo esta 

autora,  é preciso sair da lógica classificatória para poder enxergar a pessoa para além de sua 

deficiência. Mais ainda, é preciso ir além desta lógica porque não fazê-lo significa compactuar 

com a exclusão : « se virmos as coisas e as pessoas como elas são e não como a gente gostaria 

que elas fossem, evitaremos de lhes colocar em uma situação de fracasso. »383 

 O compromisso ético demanda portanto ações efetivas que lutem contra as situações 

de discriminação e favoreçam as rupturas culturais necessárias para o advento da verdadeira 

inclusão.  

 Neste capítulo, nós procuramos citar algumas rupturas que nos parecem primordiais 

para o movimento inclusivo. Elas traduzem de um modo mais geral,  uma mudança social que 

tira do foco o homo sapiens para colocar em seu lugar o homo socians. Uma definição do 

humano, não pelo seu intelecto, que pode inclusive por fim a sua própria espécie, mas por sua 

capacidade de se relacionar,  por esse aspecto que o define ao mesmo tempo que se constitui 

em um desafio para a humanidade do século XXI. 

 

 

 

 
                                                 
381 JACQUARD, A. Eloge de la différence. Paris : Seuil, 1978. pp. 206-209. 
382 Ibid. 
383 TERRENOIRE, G. « Nous sommes ensembles solidaires » Citado por BERTRAND, P. CAES Magazzine, 
n°75, 2005. pp. 26-28. Disponível em <http://www.caes.cnrs.fr/Publications/CAESMagazine/CAESMag75/ 
Solidaires.pdf >Acesso em 12 out. 2006 
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CONCLUSÃO 

 
Voltemos, para concluir, ao ponto de partida desta pesquisa, a saber : os desafios da 

escola brasileira atual, face ao seu compromisso com a inclusão, notadamente, após a  

Declaração Mundial de Educação para Todos, em 1990. 

A Lei n. 9.394 de Diretrizes e Bases, aprovada em dezembro de 1996, propõe  algumas 

mudanças significativas no domínio da educação brasileira. No seu capítulo V, ela define a 

educação especial como modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede 

regular de ensino, para educandos com Necessidades Educacionais Especiais. 

O Parecer n°17/2001, aprovado em julho de 2001, contém as atuais Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. É nesta data que, no aspecto 

legislativo, há um posicionamento do Brasil no sentido de se combater todas as formas de 

exclusão educacional e social. 

O conceito de inclusão aparece em ruptura com a integração deslocando o enfoque do 

problema do indivíduo para a sociedade e do aluno para a escola. Aqui a questão não é mais 

saber quais alunos podem se adaptar a escola regular mas como modificar a escola, e 

consequentemente a sociedade, de tal modo que esta seja apta a acolher todos os alunos sem 

exceção.   

Os principais pontos conceituais que fundamentam a inclusão são:  

 

1. Valorizar a diversidade humana afirmando o direito de toda criança de ser reconhecido 

e respeitado na sua singularidade. 

2. Lutar contra a opressão e a exclusão, sob todas as formas. 

3. Garantir o acesso de cada criança, sem discriminação, à diversas possibilidades 

educativas, profissionais, sociais, culturais, artísticas, esportivas, etc. 

4. Estimular e desenvolver a participação crítica, a autonomia e a colaboração de todos 

no processo educativo, na perspectiva de uma sociedade democrática. 

5. Proporcionar respostas a cada criança, segundo suas necessidades singulares, por meio 

de uma pedagogia diversificada : currículo e organização escolares flexíveis, práticas 

interdisciplinares, aprendizagens contextualizadas, avaliação formativa. 

6. Passar de uma concepção que atribui à criança as dificuldades de aprendizagem à uma 

visão que lhes concebe como resultante de uma distorção entre suas necessidades reais, 

o programa escolar e as estratégias pedagógicas. 
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7. Valorizar a experiência, efetuar a formação e a profissionalização do conjunto dos 

atores educativos. 

 

Na prática, entretanto, a inclusão não se efetiva facilmente. A simples mudança de 

lugar de alunos provenientes das escolas especiais para a escola regular, destinada a todos, é 

muitas vezes entendida como inclusão. No entanto a inclusão implica na reestruturação das 

culturas, das políticas e das práticas escolares de tal maneira que elas levem em conta a 

diversidade dos alunos. Ela procéde assim, de questões mais amplamente políticas sobre a 

natureza da sociedade. 

O Brasil, apesar das diversas medidas tomadas na construção de uma escola e 

sociedade inclusivas, padece de grandes dificuldades agravadas pela situação caótica da 

educação em geral. Os programas contra o analfabetismo e a fome vêm juntar-se à capacitação 

de professores, à melhoria de recursos e da acessibilidade no sistema educativo. Entretanto as 

dificuldades persistem, principalmente no tocante às crianças com NE, historicamente 

excluidas do sistema regular de ensino.  Apesar do compromisso com a inclusão, as ações são 

desconcertadas, carecendo de um referencial que auxilie o processo de construção da escola 

inclusiva. 

Neste contexto, voltamos nosso olhar para Paulo Freire, filósofo e pedagogo, 

reconhecido internacionalmente pela sua luta contra a exclusão dos oprimidos. Até que ponto 

seu pensamento e obra poderiam constituir um referencial para pensar e agir a inclusão de 

crianças com NEE na atual escola brasileira ?  

Partindo deste questionamento, avançamos a hipótese desta tese : 

 A noção de « Escola Popular », tal como a concebia Paulo Freire, traça as rupturas 

necessárias para a passagem de práticas educativas e pedagógicas « excludentes » à práticas 

abertas à diversidade, em praticular para as crianças atingidas por uma deficiência, 

apresentando necessidades educativas específicas. 

Procedemos com uma análise do pensamento freiriano, à luz dos fundamentos 

inclusivos visando mostrar, primeiramente no aspecto teórico, suas convergências e 

contribuições.  

Para Freire o « ser mais » é a vocação ontológica do homem, e tudo que impeça esta 

realização consiste numa desumanização. Daí sua luta contra as relações de opressão. Ele 

valoriza as relações que favoreçam a emergência de sujeitos livres, enfatizando a dimensão 

coletiva de todo ser.  
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Para ele, o homem não está simplesmente situado no mundo, mas faz parte ativa deste 

e é por meio de sua ação no mundo que ele se humaniza. Sua  ética da práxis, recusa à 

manipulação do homem e a opressão decorrente das modelagens e normas instituídas que 

procuram adaptá-lo a um sistema,  inibindo sua ação livre e criadora. 

A ética de Paulo Freire, é uma ética do relacionamento, do diálogo, da práxis, mas 

acima de tudo uma ética da libertação. A partir da situação vivida pelo oprimido, Freire  alerta 

para a importância de um pensamento crítico que rompa e modifique esta situação. Este 

pensamento é a condição fundamental para que a liberdade do homem seja possível.  

Fazer emergir uma consciência crítica nos alunos constitue portanto, a proposta 

fundamental da obra educativa de Freire. O educando não é só a criança, mas também o adulto 

e, particularmente, o oprimido e o excluído. Nestes dois últimos grupos, encontram-se as 

pessoas com NEE. Vítimas da visão e das práticas assistencialistas e oprimidos historicamente 

pela cultura que valoriza a norma e o “normal ». 

 A luta de Freire contra a opressão e a exclusão, sejam quais forem suas formas, a 

valorização da diversidade humana, sua afirmação do direito de toda pessoa ao 

reconhecimento de sua singularidade nos leva portanto a reconhecê-lo como um referencial 

filosófico para uma educação inclusiva. 

Compreende-se entretanto, as resistências dos atores e instituições escolares face à esta 

“revolução educacional” que contesta radicalmente a cultura da dominação e seus efeitos de 

marginalização e exclusão.  

A escola popular proposta por Freire, exige o rompimento com a lógica do poder que 

tem força de lei na maioria dos estabelecimentos escolares, afim de re-pensar, de maneira 

mais dinâmica, participativa, e acima de tudo, democrática, as relações entre professores, 

alunos e o saber.  Para tanto, ele defende uma pedagogia crítica, única capaz, segundo ele, de 

promover uma sociedade mais justa.  

Nos seus trabalhos educacionais, as relações horizontais se substituem àquelas 

verticais e hierarquizadas. A educação libertadora apóia-se em uma relação democrática e 

solidária entre professores e alunos ; em uma relação entre dois sujeitos ativos na construção 

do saber e não em uma relação de dominação.  

Contrariamente às teorias do determinismo social, ele desenvolve um pensamento 

pedagógico pleno de otimismo e esperança. Para ele, o futuro é um fenômeno em marcha e a 

história, uma lição, não uma determinação.  
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Segundo Freire, a educação liberta na medida em que forma espíritos mais lúcidos, 

sujeitos ativos e não mais objetos passivos e vulneráveis à dominação por um outro grupo 

social. Ele lança o desafio de uma revolução pedagógica profunda na direção do diálogo que 

subentende uma mudança de paradigma educativo.  

Enfatizando o diálogo, ele defende a comunicação contra a informação unilateral 

somente provinda do mestre. Ora, uma verdadeira comunicação entre professor e aluno, supõe 

que o primeiro conheça o universo cultural do segundo, ou seja, que o professor compreenda 

as condições estruturais onde enraizam-se  pensamentos e linguagens dos seus alunos. 

As escolas populares inspiradas em Freire, definem-se por sua autonomia na 

concepção de projetos políticos pedagógicos, em função de seus contextos locais. 

Nestas escolas, as relações inter-pessoais, mais precisamente a relação professor-aluno 

na classe, inscrevem-se num processo dialógico, o mesmo que guia a elaboração do projeto 

político pedagógico. Este processo representa uma forma de resistência e uma alternativa aos 

processos autoritários, burocráticos, centralizados e hierárquicos. 

Construído com a participação de todos, o projeto político pedagógico constitui a 

pedra fundamental da escola popular freireana assegurando uma escola aberta e democrática 

Nesta perspectiva, o currículo é concebido como pivô da ação transformadora da 

escola, englobando todas as ações e relações internas ou externas : é uma construção sempre 

inacabada, ligada ao coletivo da escola de forma socializada, ascendente e democrática. Esta 

concepção curricular intégra ao mesmo tempo a construção de saberes e a conscientização, 

levando em conta a cultura dita universal, a cultura do aluno e a da comunidade ou cultura 

popular 

O tema gerador consiste num caminho para atingir o saber, compreender e intervir 

criticamente numa determinada realidade. Ele pressupõe uma metodologia que acredita no 

crescimento do indivíduo por meio do trabalho coletivo, da discussão, da problematização, da 

interrogação, do conflito e da participação na apropriação, construção e reconstrução do saber. 

É nele que se encontram interdisciplinarmente todas as áreas do conhecimento 

É importante notar que não se trata de uma simples metodologia de construção 

interdisciplinar de currículo onde minimizam-se as fronteiras rígidas entre as disciplinas. Se 

isto acontece, é mais como consequência da busca por uma perspectiva crítica na forma como 

se produz o conhecimento na sociedade. Um processo que se traduz na produção de novos 

conhecimentos mas também na possibilidade de transformação social.  
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As experiências inovadoras de escolas populares são ainda objeto de muitas 

controvérsias entre os atores educacionais pois elas subentendem desafios significativos 

implicando na mutação da cultura da escola brasileira onde os problemas parecem 

cristalizados.  

Percebemos,  entretanto, a partir de nossa pesquisa, as mudanças de práticas que estes 

projetos desenham : entre outros, a não imposição de sequências de conteúdos em um tempo 

pré-determinado ; o engajamento dos professores na sua formação e em pesquisas ; o lugar 

dado às atividades artísticas e culturais ; o papél dado ao trabalho coletivo ; a socialização dos 

saberes; a democratização das decisões… 

Visando saber se as vias traçadas por Paulo Freire, que nós qualificamos como 

inclusivas, resistem a prova da realidade, escolhemos nosso terreno de pesquisa : Duas escolas 

populares, na cidade de Chapecó, em Santa Catarina, acolhendo alunos com NEE : A Escola 

Municipal São Cristóvão e a Escola Básica Municipal CAIC. 

Duas visitas foram feitas a estas escolas : Uma primeira, em 2003 onde permanecemos 

cerca de 15 dias colhendo informações e documentações e uma segunda, em 2004, quando 

efetuamos as entrevistas.  

Nosso trabalho de pesquisa conta com um corpus de 51 entrevistas entre os diversos 

atores educativos trabalhando direta ou indiretamente com as escolas São Cristóvão e CAIC. 

A metodologia da entrevista compreensiva, por nós adotada, repousa sobre a noção de 

construção social da realidade, remetendo a uma dialética, não a um corte, entre objetivo e 

subjetivo, indivíduo e sociedade, afim de apreender o caráter complexo e contraditório do ser 

humano na sociedade.  

Devido ao foco de nossa pesquisa, nas possíveis mudanças culturais dos diversos 

atores educacionais, escolhemos como metodologia de tratamento de dados, a análise 

temática, tal como a concebe Laurence Bardin.  

As respostas das entrevistas foram então analisadas a partir do agrupamento por temas 

correspondendo aos sete fundamentos da inclusão, destacados na primeira parte deste 

trabalho. As análises nos possibilitaram verificar se estes fundamentos estavam sendo 

praticados de fato pelos atores escolares.  

Os resultados confirmam que que as escolas estudadas valorizam a diversidade e 

respeitam a singularidade de cada aluno, não somente na teoria, mas em suas práticas. Eles 

mostram também, que a luta contra a opressão e a exclusão faz efetivamente parte da sua 

realidade. 
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Com relação ao acesso à educação, as respostas deixam claro que a escola popular 

aberta a todos é ainda um projeto em efetivação passo a passo. Percebe-se a real preocupação 

das escolas em acolher e favorecer o acesso ao saber, porém isso ainda se dá de maneira lenta, 

com entraves a serem superados no dia a dia.  

 Os resultados mostram ainda que tanto a participação como autonomia são estimulados 

e observados pelas escolas assim como a colaboração entre os professores.  

A colaboração entre pais e escola não ficou confirmada assim como a sistematização 

da avaliação dialógica.  As análises mostram que a avaliação mudou, que há mais diálogo, 

mas que ainda predomina a avaliação feita somente pelo professor.  

 Apesar da avaliação dialógica ainda em vias de efetivação, no geral as respostas 

confirmam que estas escolas adaptam sua pedagogia às necessidades específicas dos alunos.   

As respostas também revelam que os atores demonstram ter rompido com a tradicional 

visão de que a criança com NEE, por definição não aprende ou apresenta dificuldades de 

aprendizagem e que portanto uma educação voltada para a socialização seria o ideal. Os 

entrevistados defendem claramente a necessidade dos saberers escolares na educação do aluno 

com NEE como forma de incluí-lo na vida profissional e na sociedade de modo geral.  Suas 

respostas nos permitem concluir que houve uma ruptura com a crença de que a dificuldade de 

aprendizagem tem como causa o aluno. Agora esta causa está na resultante da interação entre 

o programa escolar e o aluno.  

Por fim, as respostas não deixam dúvida de que a escola popular favorece o 

desenvolvimento profissional do professor. Se, por um lado estes afirmam não receber 

formação específica para trabalhar com alunos com NEE, por outro, fazem parte de uma 

escola onde o professor aprende muito no cotidiano de sua prática pedagógica, por meio da 

pesquisa constante e das práticas interdisciplinares.  

 Em resumo, a hipótese desta tese é confirmada na maioria dos itens estudados. Nossa 

pesquisa demonstra que as escolas populares, fundamentadas na teoria e prática de Paulo 

Freire podem ser consideradas inclusivas sob diversos aspectos. A análise das entrevistas 

mostram que mudanças radicais foram efetuadas nestas escolas com relação às suas idéias, sua 

organização e prática pedagógica. O pensamento freireano, suscetível de constituir um 

referencial, convida a rupturas e, em conseqüência a mutações culturais que por sua vez 

permitem pensar e agir na inclusão escolar de crianças com NEE. 

Partindo dos resultados de nossa pesquisa, enumeramos as principais rupturas culturais 

facilitadas pela obra de Paulo Freire, necessárias à construção da escola inclusiva.  
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O primeiro tipo de rupturas refere-se a mudança da forma como é visto o aluno com 

NEE.  Há várias mudanças a serem efetivadas para que se tenha um olhar renovado com 

relação ao posicionamento da criança com NEE na sociedade. Destacamos, dentro deste 

grande tema, algumas rupturas específicas :  

 

• Passar de uma cultura onde predominam as categorizações para o reconhecimento 

das singularidades de cada aluno :  

Toda categorização do aluno com NEE consiste numa violência pois nenhuma 

categoria é suficiente para definir a criança em sua singularidade.  Os atores escolares e a 

sociedade de modo geral, experimentam grandes dificuldades para superar a lógica das 

etiquetagens. Ora tendem a enfatizar demais a « normalidade » da criança com NEE apagando 

suas especificidades,  ora enfatiza demais estas últimas reforçando a exclusão. Trata-se de 

uma dificuldade em superar a lógica binária do normal/anormal. 

Freire mostra que para sair da contradição opressor/oprimido é preciso compreender 

que este sistema ignora a pessoa na sua integridade. A chave que ele aponta  para resolver o 

problema é o diálogo. Neste, as duas pessoas podem existir plenamente.  

Verificamos que a prática das Escolas Populares inclusivas estudadas, procura 

efetivamente focar a singularidade de cada criança. Os temas geradores consistem uma de 

suas práticas dialógicas. Eles permitem que se conheça melhor os alunos, e cada aluno em 

particular, pois exige que os professores estejam atentos aos seus discursos, à sua realidade. 

Eles fazem com que o professor se volte para aquilo que o aluno tem a dizer, fazendo disto um 

material de construção curricular 

A valorização do aluno, sua cultura, sua situação real, favorece essa mudança cultural.  

A partir do momento que ele é realmente levado em conta, ele passa a fazer parte ativa da 

sociedade.  

Portanto passar de um modelo de categorizações para a valorização da singularidade 

exige uma mudança anterior : É necessário que se desenvolva uma cultura do diálogo tal como 

Freire propõe, criando um espaço para a mudança cultural. Este espaço representa a abertura 

ao outro e permite passar o aluno de objeto à sujeito, favorecendo a emergência da escola 

inclusiva. 

 

• Passar de uma visão negativa, focalizada naquilo que falta, para uma visão 

focalizada nas riquezas e potenciais do aluno.  
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Falar de valorização da diversidade e manter os mesmos mecanismos disciplinares e de 

organização escolar, resulta apenas em ações superficiais. A verdadeira valorização da 

singularidade não é algo marginal, mas sim algo que  traz para a « normalidade » toda a 

diversidade humana. Os mecanismos de « dominação da norma » interiorizados em todos os 

aspectos do mundo escolar colaboram para que a diferença seja vista de forma negativa, 

comprometendo desta forma, as expectativas educacionais da criança com NEE. 

Nas escolas estudadas, todo trabalho escolar é voltado à singularidade de cada criança. 

A visão dos alunos com NEE neste novo enfoque não é mais depreciativo.  Partindo da 

realidade da diversidade destas crianças, todas estão em pé de igualdade para estudar e 

desenvolver-se nas suas diferentes formas. A consequência primeira desta mutação cultural é 

justamente um olhar valorizador, um olhar que não enfoca a deficiência em si,  mas o sujeito 

no seu todo e no seu direito de ser singular  

A dificuldade de se romper com a avaliação classificatória decorre da dificuldade de 

rompimento com a visão idealizada do « aluno normal ».  Nesta lógica, tudo aquilo que não 

está em conformidade com o padrão estabelecido é ressaltado visando a exclusão. 

A prática da avaliação transforma-se na medida em que rompemos com esta lógica e 

passamos à compreensão da diversidade como característica intrínseca do ser-humano. O foco 

da avaliação na perspectiva inclusiva consiste em registrar o quanto se caminhou desde o 

ponto de partida, e não somente o quanto ainda falta para chegar a um ponto determinado. 

Passar do enfoque nas dificuldades ou carências para um enfoque nas conquistas e progressos 

reflete a efetiva valorização da diversidade.  

Um segundo conjunto de rupturas trata da trajetória escolar do aluno com NEE. Dentro 

dele, ressaltamos as seguintes rupturas específicas : 

 

• Superar a dicotomia saberes escolares X socialização, para a socialização por meio 

dos saberes escolares : 

É comum vermos duas posturas nas escolas que se dizem inclusivas : Aquelas que 

priorizam o aspecto da socialização do aluno e outras que privilegiam os saberers escolares.  

Ora, favorecer somente a socialização significa subestimar as capacidades e 

potencialidades da criança,  da mesma forma que dar a primazia aos saberes escolares sem 

levar em conta as especificidades da criança, significa desconsiderar a especificidade de cada 

aluno.  Nem uma destas alternativas atinge o objetivo final da educação que deve associar 

esses dois aspectos. Desconsiderar um ou outro, coloca em cheque toda a educação inclusiva.   
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As escolas inspiradas em Paulo Freire optaram pela re-significação dos saberes 

escolares por meio dos temas geradores.  Estes permitem que toda criança, seja qual for sua 

especificidade, possa apropriar-se dos saberes contextualizados em sua realidade.  Desta 

forma, os saberes escolares, não representam mais um instrumento de exclusão.  

Explorar as potencialidades dos alunos sem pré-determinar seu desenvolvimento 

cognitivo constitui uma premissa do planejamento curricular. Este deve portanto ser flexível,  

capaz de adequar-se às necessidades de cada criança.  

 A incerteza e a imprevisibilidade humanas precisam fazer parte do currículo escolar.  

Qualquer engessamento para um lado ou para o outro pode tornar-se fonte de sofrimento para 

a criança e uma condenação ao insucesso escolar e social. A escola inclusiva, por definição, é 

uma escola comprometida com o sucesso escolar de todas as crianças.  

 

• Lutar contra as rupturas desestruturantes em favor da continuidade educativa.  

É conhecida a luta dos pais de crianças com NEE para conseguirem matricular seus 

filhos.  As leis que favorecem o acesso escolar a estas crianças são ainda insuficientes par 

garantir um percurso escolar contínuo. Os dados mostram que a grande maioria dos alunos 

com NEE não vai além do Ensino Fundamental. Isto porque, de fato, nem todas as escolas 

estão comprometidas com o acolhimento destes alunos, dificultando sua entrada ou 

permanência com qualidade. Na realidade,  a passagem do nível fundamental para o médio e 

deste para o superior não se efetiva para a maioria dos alunos com NEE,  e quando o faz, é 

cheio de rupturas que atrazam e desestruturam o percurso escolar do aluno.  

Ora, de nada adianta garantir sua matrícula no Ensino Fundamental se não há ações 

que assegurem sua continuidade.  

As escolas estudadas encontram dificuldades neste aspecto. Elas procuram efetuar 

parcerias com outras escolas do ensino médio, visando assegurar esta passagem. Ainda assim, 

falta uma ação mais consistente das instâncias governamentais neste sentido. 

A verdadeira inclusão consiste em assegurar o acesso a educação em todos os seus 

níveis. 

 

• Passar do percurso em um sistema pré-determinado à flexibilidade dos percursos 

escolares : 

O modelo brasileiro assemelha-se ao italiano, no que se refere à assimilação dos 

sistemas regular e especial em um só sistema. Entretanto é preciso que este sistema garanta o 
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atendimento à diversidade por meio da sua flexibilidade interna. Infelizmente no Brasil ainda 

inexiste a prática do planejamento individual do percurso escolar para cada aluno. Esta 

situação ficou clara em nossa pesquisa. Mesmo as escolas comprometidas com a questão da 

inclusão experimentam dificuldades pelo fato de não haver uma sistematização do 

planejamento do percurso escolar da criança. 

Se a inclusão pressupõe a adaptação da escola às necessidades de cada aluno, faz-se 

necessário um planejamento evolutivo da melhor forma de escolarização para cada aluno, 

conforme suas condições e conforme seu desenvolvimento. Não existe uma melhor forma de 

inclusão, mas sim, uma diversidade de possibilidades que devem ser exploradas em função 

das necessidades do  aluno.     

Será que a EJA é o único destino de todo aluno com NEE após o término do nível 

fundamental? Será que todo aluno deve permanecer o mesmo tempo na escola regular? Qual a 

melhor equação para a utilização das instituições de apoio, sejam elas internas ou externas à 

escola? Enfim, de quais elementos a escola dispõe para um planejamento consistente do 

percurso escolar do aluno?  

É necessário traduzir em atos educativos e pedagógicos os direitos da criança com 

NEE, criando novos e diferentes dispositivos visando diversificar não somente as práticas 

pedagógicas, mas toda a estrutura do sistema educacional.  Esta diversificação revela 

verdadeiramente um sistema escolar que se diz inclusivo. 

A inclusão escolar não se fará com medidas superficiais e/ou fragmentadas,  mas sim 

por meio de uma profunda revisão do sistema educacional no seu todo.  

O terceiro tipo de ruptura refere-se à profissão do professor face a inclusão. Apesar de 

todos os atores educacionais estarem implicados neste processo, o professor representa, sem 

dúvida, a peça chave. Que transformações são necessárias no perfil deste profissional ? 

 

• Passar das sensibilizações e ações meramente informativas à uma formação 

profissionalizante e consistente :  

A educação inclusiva pressupõe uma mudança no papél do professor : Um professor 

mais comprometido com o aluno, com seu contexto e história de vida ; um professor 

estimulador do pensamento crítico dos seus alunos e não mais um reprodutor passivo da 

sociedade, um professor que valoriza e respeita as singularidades de cada  aluno, promovendo 

seu desenvolvimento e autonomia. 
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No âmbito de cada escola, algumas ações estratégicas são imprescindíveis para que a 

escola inclusiva se efetive.  

A elaboração de um plano de formação ou capacitação de todos seus atores, inclusive 

diretores e auxiliares não docentes da escola é uma ação de extrema importância.  É 

fundamental também, que todos os resultados positivos e experiências inovadoras de sucesso, 

sejam registrados e divulgados dentro e fora da escola. Esta não pode permanecer mais isolada 

da comunidade. É preciso que ela se associe a outras escolas e instituições visando a troca de 

informações e experiências. 

No âmbito da formação inicial do professor, mudanças mais efetivas devem ser 

efetuadas. A formação de todo e qualquer professor deve contemplar, além dos temas 

curriculares já existentes, conhecimentos dos diferentes tipos de deficiências, das diferentes 

pedagogias e didáticas, dos fenômenos de representação psicológicos e relacionais ligados à 

questão da deficiência, assim como o conhecimento das problemáticas da escola e da 

sociedade inclusivas.  

Manter estes conhecimentos restritos à especialistas entrava o avanço da escola 

inclusiva e constitui numa contradição do próprio sistema educacional.  

Para além da escola, a formação de todas as profissões carece de uma revisão em suas 

grardes curriculares. Acaso o arquiteto não prescinde de informações para planejar a 

acessibilidade ? O administrtrador não deveria conhecer as mudanças legislativas e ações 

consequentes da participação de pessoas com NE nas empresas ? O profissional da saúde 

acaso não atende pacientes com NE ? Enfim, se a formação de todos os profissionais deve 

sofrer mudanças compatíveis com uma sociedade inclusiva, a formação do professor merece 

uma atenção ainda mais especial por seu impacto direto na formação dos indivíduos. Esta é 

uma ruptura fundamental porém ainda negligenciada no Brasil.  

 

• Passar de um só mestre à bordo ao entrelaçamento das competências :  

Uma das causas do insucesso ou ineficácia de ações em prol da inclusão é a 

inexistência ou fraca coordenaçao dos esforços num mesmo sentido. O professor ainda 

experimenta imensa dificuldade em compartilhar abertamente seus conhecimentos e 

ignorâncias com seus colegas. Esta postura, herança da escola tradicional, em nada contribui 

para a inclusão. É preciso descer dos pedestais de cada disciplina em favor da construção 

coletiva das práticas pedagógicas. 



 

333

 

As escolas estudadas neste trabalho, conseguiram, não sem dificuldades, transpor esta 

barreira, graças à prática dos temas geradores. A construção coletiva do currículo faz parte 

efetiva do cotidiano dos professores. Além dos ganhos para os alunos, eles constatam o ganho 

profissional que experimentaram com esta mudança. 

  No entanto, de modo geral, a dificuldade do trabalho coletivo persiste não só entre os 

atores internos à escola, mas também entre os diferentes setores : educativo, médico e social. 

Cada um tende a defender seu terreno como se este necessitasse de seus argumentos para ter 

valor.  Na busca em afirmar ou saber qual é o setor dominante ou de maior importância, 

esquece-se a criança.  

A educação inclusiva não autoriza nenhuma atitude que não tenha como fim o pleno 

desenvolvimento dos alunos. É preciso aprender a trocar experiências,  construir 

coletivamente, não ter medo ou vergonha de expor suas ignorâncias. O saber não é mais 

propriedade deste ou daquele mestre, mas um bem construido por todos.  

Dentre todos os atores educacionais, a família ocupa um lugar fundamental. 

Historicamente distanciada das ações escolares, ela hoje representa um parceiro-chave para o 

movimento inclusivo. Entretanto, para que a aproximação dos pais com a escola se efetive, é 

preciso que esta última conheça e compreenda o impacto da criança com NE na dinâmica  

familiar. A família também experimenta grandes dificuldades para romper com cultura de 

dominação da norma e compreender o movimento inclusivo.  

O saber proveniente dos pais de todo aluno e em particular daqueles com NEE consiste 

num precioso recurso para a escola. Esta pode e deve agir no sentido de auxiliar aos pais a 

compreenderem sua importância como parceiros da escola, em prol da educação de seus 

filhos. 

 
• Passar do estereótipo do « professor resistente » à compreensão da sua necessidade 

de apoio. 

São muitos os professores etiquetados como « resistentes » ao movimento inclusivo. 

Entretanto é preciso reconhecer que o cotidiano destes profissionais é consideravelmente 

exigente. A falta de recursos, o número elevado de alunos por classe, a falta de formação e o 

próprio envolvimento emocional com os alunos constituem fatores extremamente estressantes.  

Na medida em que a escola toda se propõe a colaborar para a efetivação da inclusão, os 

professores diminuem suas resistências e sentem-se motivados com relação aos desafios 

pedagógicos decorrentes. Nas escolas estudadas, os professores contam com o horário 
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semanal de planejamento, para externarem suas dúvidas e eventuais apreensões. Se o 

professor sente que o aluno está além de suas possibilidades, que a aprendizagem deste ou 

daquele aluno apresenta dificuldades que ele não está conseguindo suplantar, ele tem a 

possibilidade de compartilhar o caso com professores e diretores da escola visando solucionar 

coletivamente o problema.   

Muitas vezes o professor não é compreendido em suas dificuldades porém é 

fundamental compreender a diversidade destes quanto aos seus diferentes modos de evoluir na 

compreensão da inclusão e dos impactos desta na sua vida profissional.    

  A quarta e última ruptura, refere-se mais amplamente à educação e à sociedade. De 

fato, a inclusão releva de problemáticas que vão muito além da questão específica das pessoas 

com NE. Ela implica em mutações culturais não apenas da escola, mas de toda a sociedade :  

 

• Passar da representação da inclusão em benefício do aluno com NEE à 

concepção de uma inclusão em benefício de todos.  

O movimento inclusivo consiste numa força extremamente renovadora para a 

educação no seu todo. A riqueza pedagógica necessária a escola inclusiva beneficia a todos os 

alunos tanto no aspecto pedagógico quanto no relacional e cívico.  Novas práticas pedagógicas 

passam a ser exploradas favorecendo a aprendizagem de um maior número de alunos. 

Inaugura-se uma nova cultura pedagógica ancorada na exploração de novos modos de 

conhecimento e de uma outra maneira de pensar o humano na lógica da diversidade. 

Freire foi um grande defensor dos poderes transformadores e criadores da educação. 

Esse é também o espírito que anima a escola inclusiva. Não mais uma pedagogia do fracasso, 

mas sim do sucesso, da superação e da descoberta.  

 

• Passar do incentivo à caridade à aplicação do direito à educação para todos.  

Entre os direitos individuais do homem, o direito à educação é o mais importante, com 

a única exceção do direito à vida. Trata-se de uma condição prévia ao gozo de quase todos os 

direitos do homem pelo indivíduo. 

Este direito não se refere somente à disponibilidade e acessibilidade a uma educação 

qualquer,  mas a uma qualidade de educação que proporcione as condições necessárias para 

que o sujeito exerça sua plena cidadania.  

As Leis em favor da inclusão constituem um primeiro e importante passo para a 

mudança social entretanto é preciso colocar em prática aquilo que já se conquistou no âmbito 
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legislativo. Cabe a cada escola definir suas estratégias visando efetivar a inclusão, não como 

um modismo educacional, mas como reconhecimento de um dos principais direitos humanos. 

 

• Passar de um olhar distante à uma postura ética com relação às pessoas com NE.  

Freire costumava enfatizar que a educação não deveria ser feita para os alunos, mas 

com os alunos. Esta postura resume a ética necessária à inclusão :  Construir, juntamente com 

o aluno, seu percurso pedagógico.  Trazê-lo para a escola de forma responsável e 

comprometida com sua educação. 

A escola que pretenda ser inclusiva sem querer modificar em nada seus hábitos estará 

fadada ao fracasso. O compromisso ético exige que se abandone os discursos vazios em prol 

de ações efetivas e coerentes  com o  movimento  inclusivo. Ele demanda, em suma, que se 

lute contra as situações de discriminação, favorecendo as rupturas culturais necessárias a uma 

nova educação e sociedade inclusivas.   
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