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A Educação Inclusiva pode ser considerada uma
nova cultura escolar: uma concepção de escola que
visa ao desenvolvimento de respostas educativas
que atinjam a todos os alunos.

Rosana Glat e Leila de M. Varela Blanco (2013).
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RESUMO
Esta dissertação investiga o atendimento de alunos com necessidades específicas
no NAPNE do Campus Tijuca II do Colégio Pedro II, no ensino fundamental e médio,
sob a ótica dos professores e gestores. O trabalho tomou como ponto de partida as
políticas educacionais contemporâneas mais amplas, que balizam esse processo de
inclusão. O Colégio Pedro II, instituição integrada à Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica, realizou, em 2012, uma nova configuração na
educação inclusiva com a introdução de Núcleos de Atendimento às Pessoas com
Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE). Buscou-se investigar os
alcances, desafios e limites do NAPNE, Campus Tijuca II, que oferece aprendizagem
especializada e remediação acadêmica para alunos com deficiências educacionais
desde 2014, numa proposta de formação inclusiva. A pesquisa de campo baseou-se
em entrevista semiestruturada com professores e gestores. A interpretação dos
dados foi realizada por meio da análise de conteúdo proposta por Bardin auxiliada
pela contribuição da teoria crítica dos estudos de Henry Giroux, Paulo Freire, aporte
legal, e obras de pesquisadores do campo como Glat, Pletsch, Blanco, Mantoan.
Observou-se que o atendimento de alunos com necessidades específicas no
NAPNE Tijuca II, apesar do empenho dos professores e dos gestores, ainda
enfrenta dificuldades relacionadas à falta de recursos materiais, humanos e
formação insuficiente dos professores para atender diferentes deficiências. A
pesquisa realizada indicou que houve um avanço, porém a integração entre NAPNE
e demais atividades pedagógicas ainda é um desafio. Concluiu-se, portanto, que o
NAPNE do Campus Tijuca II ainda não atende integralmente ao que está prescrito
nas políticas públicas de inclusão.
Palavras-chave: Educação Inclusiva. Políticas Públicas Educacionais. Colégio Pedro
II. NAPNE.
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ABSTRACT
This dissertation investigates the attendance of students with specific needs in
NAPNE of Tijuca II campus of Colégio Pedro II, in primary and secondary education,
from the perspective of teachers and managers. The work took as a starting point the
broader contemporary educational policies, which mark the process of inclusion. The
Pedro II high school, an institution integrated to the Federal Network of Vocational,
Scientific and Technological Education, carried out in 2012 a new configuration in
inclusive education with the introduction of Centers for Assistance to People with
Specific Educational Needs (NAPNE). We sought to investigate the scope,
challenges and limits of NAPNE, at Tijuca II campus, which offers specialized
learning and academic remediation for students with educational disabilities since
2014, in a proposal of inclusive training. Field research was based on a semistructured interview with teachers and managers. The interpretation of the data was
carried out through the content analysis proposed by Bardin assisted by the
contribution of the critical theory of the studies of Henry Giroux, Paulo Freire, legal
contribution, and works of field researchers such as Glat, Pletsch, Blanco, Mantoan.
It was observed that the attendance of students with specific needs in NAPNE Tijuca
II, despite the commitment of teachers and managers, still faces difficulties related to
lack of human resources, material resources, and insufficient training of teachers to
meet different disabilities. The research indicated that there has been progress, but
the integration between NAPNE and other pedagogical activities is still a challenge. It
was concluded, therefore, that the NAPNE of Campus Tijuca II still does not fully
comply with what is prescribed in the public inclusion policies.
Keywords: Inclusive Education; Public Educational Policies; Colégio Pedro II;
NAPNE.
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INTRODUÇÃO
Essa dissertação investiga o atendimento de alunos com necessidades
educacionais específicas, no segundo segmento do ensino fundamental e ensino
médio, realizado no Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades
Específicas (NAPNE) do Campus Tijuca II do Colégio Pedro II (CPII), na cidade do
Rio de Janeiro, como lócus fundamental para o processo de educação inclusiva sob
a ótica dos professores e gestores. Tendo como ponto de partida os avanços nas
políticas educacionais de inclusão que ocorreram nos últimos anos, no intuito de
fazer também uma análise sobre seus alcances, desafios e limites.
A educação inclusiva está vinculada ao movimento de desinstitucionalização
assistencial, baseado na filosofia da “normalização”, iniciado nas décadas de 60 e
70, que buscava trazer ao convívio social os grupos excluídos e marginalizados.
Esse movimento surgiu a partir de ações sociais de educadores, de representantes
de pessoas com deficiências, e dos próprios deficientes, em defesa da
universalização do ensino, profissionalização, cultura e lazer para esse grupo de
excluídos e marginalizados (BRASIL, 2010a). Nesse clima de reinvindicações, o
Governo Federal institui a “Educação Especial”, preferencialmente dentro do sistema
geral de ensino (BRASIL, 1961), para esse grupo de indivíduos excluídos, com o
propósito de integrá-los na sociedade.
Com a Constituição Federal de 1988, a educação ganha enfoques diferentes
por definir, em seu artigo 205, que a educação é um direito de todos e dever do
Estado e da família, além de garantir a oferta do atendimento educacional
especializado, preferencialmente na rede regular de ensino (Art. 208).
Os documentos da Declaração Mundial de Educação para Todos (UNESCO,
1990) e da Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), que sucederam a
Constituição, trazem discussões mundiais acerca dos direitos humanos e da
educação. Esses documentos passam a influenciar a formulação das políticas
públicas da educação especial. Um exemplo disso é a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (Lei n.º 9.394/1996) que propõe a adequação das escolas
brasileiras para atender satisfatoriamente todas as crianças, inscrevendo a
educação especial como modalidade de educação que perpassa todos os níveis e
modalidades de ensino.
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Contudo, a educação especial configurou-se como um campo de atuação
específico, muitas vezes sem interlocução com a educação regular. Essa separação
culminou em um sistema paralelo de ensino, com o atendimento de alunos com
deficiência em classes ou escolas especiais, para posterior ingresso nas classes
regulares. Porém, esse ingresso só ocorria se o aluno deficiente se ajustasse aos
padrões escolares ao passo que estes permaneciam inalterados (IULLIANELLI et al.,
2016). Isso acabou criando um espaço escolar de exclusão ao invés de inclusão.
Nesse período, as diferenças raciais, sociais, culturais ou de qualquer ordem
passam a ser foco do discurso de inclusão escolar com mais intensidade. Com isso,
novos marcos legais são promulgados para o atendimento à educação especial
numa perspectiva inclusiva. Dentre eles, destacam-se a Política Nacional da
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008a) que
assegura o acesso ao ensino regular a alunos com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação; as Diretrizes Operacionais
para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica – Modalidade
Educação Especial (BRASIL, 2009b); o Decreto nº 7.611/2011, que dispõe sobre o
Atendimento Educacional Especializado (AEE) (BRASIL, 2011a); e o Plano Nacional
de Educação (PNE 2014-2024) (BRASIL, 2014) que garante o sistema educacional
inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino.
A educação inclusiva é uma modalidade de ensino que atende as
necessidades educacionais específicas de todos os alunos, em salas de aula do
ensino regular, através de prática pedagógica multifacetada, dinâmica e flexível. A
inclusão

escolar

aponta

para

uma

prática

pedagógica

mais

equilibrada,

compreendendo que as diferenças humanas devem ser consideradas em todo o
processo de aprendizagem. A educação especial, por meio do AEE, passa a ser
uma modalidade complementar ao invés de substitutiva no processo de inclusão.
O meu contato com a temática da educação inclusiva se deu, ao longo dos 31
anos no magistério, atuando como professor de Geografia no Colégio Pedro II
(CPII). Nessa trajetória, vivenciei várias experiências que exigiram reflexões na
busca de novos caminhos para a efetivação de processos de ensino e
aprendizagem, a fim de acolher e compartilhar as diferenças que fazem parte do
cotidiano escolar. Nesse percurso sempre aspirei por uma escola de qualidade para
todos, que respeite a diversidade e o direito de aprender. Inspirado em Paulo Freire
(1983), penso numa educação utópica, “mas não utópica no sentido do não
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realizável; não utópica no sentido de quem discursa sobre o impossível, sobre os
sonhos impossíveis” (FREIRE, 1983, p.100).
Durante a prática docente, tive a oportunidade de ver a utopia se transformar
em realidade ao acompanhar alunos cegos ou com baixa visão em seu percurso de
aprendizagem, provenientes do Convênio do Colégio Pedro II com o Instituto
Benjamin Constant, em sala de recursos do AEE, no Campus São Cristóvão III.
Esses alunos avançaram nos seus estudos, obtendo bons desempenhos. O AEE
visa “prover as condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino
regular” aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação (BRASIL, 2011a).
Apesar dos avanços nas políticas públicas direcionadas para inclusão escolar
no Brasil, observei que o atendimento era feito nos moldes da educação especial,
sem a preocupação com a inserção do aluno no contexto escolar de forma inclusiva.
Na minha visão, os professores apesar de atuarem no AEE não percebiam que a
inclusão é um processo que engloba todos os envolvidos no contexto escolar, ou
seja, que esse processo inclusivo faz parte deles também.
A partir da sanção da Lei n.º 12.677/2012, que estabelece a integração do
CPII a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (BRASIL,
2012b), tive a oportunidade de adentrar mais profundamente sobre a questão da
educação inclusiva com a instituição do Núcleo de Atendimento às Pessoas com
Necessidades Específicas (NAPNE) no Campus Humaitá II do CPII ao atender
alunos cegos, de baixa visão e com dificuldades de aprendizagem. O NAPNE faz
parte das ações do Programa Educação, Tecnologia e Profissionalização para
Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (Programa TEC NEP), criado
em 2000, pela Secretaria de Educação Especial (SEESP/MEC) em conjunto com a
Secretaria de Educação Média e Tecnológica (SEMTEC). A finalidade do Programa
TEC NEP é expandir a oferta de educação profissional, acesso e permanência no
trabalho para pessoas (jovens e adultos) com necessidades educacionais especiais
(ANJOS, 2006, p.5).
Vale apontar que a educação profissional não é coberta pelas ações dos
NAPNE´s do CPII, mesmo nos campi que têm ensino médio integrado à educação
profissional. Isso ocorre porque a preocupação do CPII, no que diz respeito ao
ensino, é com os conteúdos da formação geral. Contudo, os recursos deveriam
cobrir o apoio educacional às duas modalidades de ensino.
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Os NAPNE´s do CPII começaram a ser implantados em 2012, época em que
fui transferido para o Campus Humaitá II com o objetivo de lecionar Geografia nas
salas de aulas regulares do ensino médio. Nessa época, fui designado a participar
do projeto de construção do NAPNE do Campus Humaitá II que estava começando
por força de lei.
Durante o processo de construção do NAPNE Humaitá II, de 2014 a 2015, e a
partir das experiências vividas com alunos que apresentavam necessidades
educacionais específicas, fiz alguns questionamentos sobre a efetivação do NAPNE
no processo de educação inclusiva, tais como: Qual a concepção que os professores
do NAPNE têm sobre educação inclusiva? Quais são os fatores que motivam os
professores a atuarem no NAPNE? Como os professores do NAPNE percebem os
processos de inclusão? Como o NAPNE contribui para o processo de inclusão
escolar? Quais as dificuldades encontradas durante o atendimento de pessoas com
necessidades específicas no NAPNE? Que estratégias são adotadas para superar
essas dificuldades? O conjunto dessas questões culminou na formulação da
seguinte questão-problema: De que forma o atendimento de alunos com
necessidades específicas no NAPNE do Campus Tijuca II do Colégio Pedro II, no
ensino fundamental e médio, contribui para o processo de educação inclusiva?
Assim, este trabalho busca discutir as questões levantadas, bem como tenta
responder algumas inquietações e anseios vivenciados enquanto professor do CPII
e do NAPNE do Campus Humaitá II. Na tentativa de preservar certa imparcialidade e
neutralidade no processo de pesquisa optou-se como lócus de estudo o NAPNE do
Campus Tijuca II (CTII) ao invés do NAPNE Humaitá II pelo fato do pesquisador
nunca ter sido lotado no Núcleo desse Campus. Assim, o pesquisador está próximo
do seu objeto de pesquisa, porém sem estar envolvido diretamente com os
profissionais que atuam no NAPNE Tijuca II.
Diante do exposto, essa pesquisa tem como objetivo central: investigar o
atendimento de alunos com necessidades específicas no NAPNE do Campus Tijuca
II do Colégio Pedro II, no segundo segmento do ensino fundamental e ensino médio,
como lócus fundamental para o processo de educação inclusiva sob a ótica dos
professores e gestores. Os objetivos específicos perseguidos nesta pesquisa são:
(1) Compreender o entendimento que professores e gestores do NAPNE Tijuca II
tem sobre educação inclusiva; (2) Investigar como os professores são convocados
para o NAPNE do Campus Tijuca II; (3) Analisar as motivações pessoais que levam
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os professores e os gestores a fazerem parte do NAPNE Tijuca II; (4) Investigar
como os professores do NAPNE Tijuca II lidam com a educação inclusiva na prática;
(5) Verificar as principais dificuldades que os professores e os gestores encontram
ao lidar com a educação inclusiva e que estratégias são adotadas para superá-las;
(6) Analisar a relevância do NAPNE para a educação inclusiva no Colégio Pedro II.
Com o propósito de embasar os objetivos traçados, nesta pesquisa, foi
realizado um levantamento bibliográfico de pesquisas existentes sobre a temática
educação inclusiva, no Banco de Teses e Dissertações da CAPES para verificar o
que já havia sido produzido até então.
Para o levantamento foi usado no critério “assunto” a expressão “educação
inclusiva” com aspas e selecionados apenas teses pelo aprofundamento sobre a
temática. Foram encontrados 191 trabalhos na fonte mencionada, cadastrados de
janeiro de 2013 a dezembro de 2017. Desses 191 trabalhos, foram selecionados 22
que apresentam maior relevância para esse estudo em questão, dos autores
Borowsky (2016), Buiatti (2013), Forgiarini (2013), Garcia (2015), Guimarães (2014),
Jacobsen (2016), Kuhnen (2016), Machado (2013), Martins (2014), Mattos (2014),
Moreira (2016), Oliveira (2016), Paccini (2014), Passos (2014), Pereira (2016), Reis
(2014), Rodriguero (2013), Fernanda Schneider (2016), Jocenir Silva (2015), Kelly
Silva (2014), Flávia Souza (2013) e Vianna (2015). Os trabalhos selecionados tratam
de questões relacionadas à concepção da educação inclusiva, ao paradoxo inclusão
e exclusão, às novas práticas educacionais inclusivas, à importância da educação
especial e do atendimento educacional especializado para a inclusão escolar, à
formação dos professores da educação inclusiva, à implementação e efetivação de
políticas públicas da educação inclusiva, à concepção de deficiência nas políticas
públicas da educação especial brasileira e ao princípio da autonomia articulado nas
atuais políticas públicas de inclusão.
Para compreender melhor a dimensão educacional do NAPNE foi realizado
outro levantamento no Banco de Teses e Dissertações da CAPES, usando o
descritor “NAPNE” com aspas. Foram encontradas 36 pesquisas (teses e
dissertações) no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2017. Dessas 36
pesquisas, foram selecionadas 17 por estarem diretamente vinculadas ao tema de
estudo, dos autores Alba (2016), Alencar (2017), Nespoli (2017), Neto (2014),
Perinni (2017), Pessini (2015), Porto (2016), Ramos (2016), Amanda Santos (2014),
Fernanda Santos (2017), Lívia Santos (2016), Roselia Santos (2017), Ronald
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Schneider (2014), Andreia Silva (2016), Rosilene Silva (2014), Rosilene Silva (2017)
e Soares (2015). As pesquisas selecionadas abordam questões relacionadas à
atuação do NAPNE no processo de inclusão, às ações do NAPNE para assegurar o
acesso, a permanência e a aprendizagem, à efetivação da política de inclusão nos
Institutos Federais do Brasil a partir do Programa TEC NEP1, à qualidade do
atendimento educacional especializado no NAPNE, à política da diversidade e
inclusão, às interfaces entre a educação especial e a educação profissional, à
questão do diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade
(TDAH), ao uso de material digital para disléxicos, ao preconceito e contato
intergrupal no NAPNE, à inclusão e exclusão em aulas de Educação Física e à
inclusão de alunos com deficiência visual.
Após os levantamentos feitos, constatou-se que apesar das pesquisas sobre
o atendimento de alunos com necessidades educacionais específicas nos NAPNEs,
a maioria dos estudos tem como lócus os Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia por estarem presente em todos os estados brasileiros. Nota-se, então,
que há uma carência de estudos sobre o atendimento de alunos com necessidades
específicas nos NAPNEs do Colégio Pedro II, em específico no NAPNE do Campus
Tijuca II, na perspectiva da educação inclusiva. As poucas referências sobre o tema
encontram-se nos trabalhos dos autores Gross (2015), Nespoli (2017), Porto (2016);
Ronald Schneider (2014) e Vianna (2015).
Para o desenvolvimento desta pesquisa, além do levantamento bibliográfico,
foram realizados estudos da legislação educacional e de campo que compreendeu:
análise documental (leis, decretos, portarias e resoluções, além de documentos do
CPII), e no estudo de campo, a coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas
semiestruturadas com professores e gestores que atuam no NAPNE do Campus
Tijuca II do CPII, no ensino regular. Os resultados do caminho percorrido, nesta
investigação, estão organizados em quatro capítulos, contendo uma introdução e as
considerações finais. A seguir apresentam-se os quatro capítulos que tratam dos
assuntos pertinentes ao referido estudo.
O primeiro capítulo traz um maior entendimento sobre os princípios da
normalização, integração e inclusão introduzidos ao longo do processo evolutivo de
1

O Programa TEC NEP é uma proposta de educação profissional implementada pela Secretaria de
Educação Especial (SEESP) em conjunto com a Secretaria de Educação Média e Tecnológica
(SEMTEC) que visa expandir a oferta de educação profissional, acesso e permanência no trabalho
para pessoas (jovens e adultos) com necessidades educacionais específicas.
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atendimento de pessoas com necessidades específicas no contexto escolar. Buscase esclarecer a diferença entre os paradigmas da integração e inclusão e seus
impactos no atendimento de pessoas com deficiência, que surgiram a partir de
movimentos sociais provenientes de países europeus. Faz-se a apropriação do
debate sobre integração e inclusão quanto à garantia ao acesso integral à
aprendizagem de alunos com necessidades específicas no sistema educacional
brasileiro. Para essa parte do capítulo toma-se como referencial os autores Araújo
(2003), Bueno (1993), Ferreira e Glat (2003), Gallo (2013), Glat (2004), Glat e
Blanco (2013), Januzzi (2004), Mantoan (1998), Mazzota (2005) entre outros. Em
seguida, apresenta-se a legislação nacional produzida historicamente, do século XX
ao XXI, para entender e refletir sobre os aspectos que conduziram uma mudança no
atendimento às pessoas com deficiência no sistema educacional público. Para tal,
um levantamento das políticas educacionais pertinentes ao tema foi realizado.
No segundo capítulo aborda-se o processo de construção de uma nova
cultura escolar inclusiva, reforçada com a promulgação da Lei Brasileira de Inclusão
de Pessoas com Deficiência (LBIPD), que se constitui como um desafio no ensino
público brasileiro. Na sequência, apresenta-se o panorama da educação inclusiva no
Brasil, no estado e no município do Rio de Janeiro, indicando seus alcances e
limites. Na seção seguinte, um breve histórico do CPII é apresentado, evidenciando
sua importância no contexto da educação brasileira. A partir desse breve percurso,
trata-se da educação inclusiva no CPII, mostrando às mudanças e adequações
didático-pedagógicas e estruturais para a construção de uma nova postura escolar.
E por fim, apresenta-se o NAPNE do Campus Tijuca II por meio de suas ações
realizadas até o momento, destacando sua relevância no atendimento às demandas
de alunos com necessidades educacionais específicas. O desenvolvimento desse
capítulo fundamenta-se nos autores Gabrilli (2015), Galvão (2009), Glat e Blanco
(2013), Glat, Pletsch e Fontes (2009) entre outros, além de análise documental do
Colégio Pedro II, do NAPNE Tijuca II e das políticas educacionais.
No

terceiro

capítulo,

organizado

em

duas

seções,

mostram-se

os

levantamentos bibliográficos realizados no Banco de Teses e Dissertações da
CAPES, com os descritores “educação inclusiva” e “NAPNE”. Com o objetivo de
investigar o que já foi escrito sobre o objeto de estudo da referida pesquisa. A
primeira seção traz algumas considerações observadas nas teses selecionadas
sobre a educação inclusiva, apontando avanços e entraves. Na sequência,

22

apresentam-se as dissertações e teses selecionadas sobre o NAPNE, destacando
os poucos estudos a respeito do tema no Colégio Pedro II.
No quarto capítulo, organizado em quatro seções, apresenta-se a análise dos
resultados coletados na pesquisa de campo, realizada no NAPNE do Campus Tijuca
II do Colégio Pedro II, na cidade do Rio de Janeiro. Na primeira seção, a
metodologia e a delimitação da pesquisa são apresentadas, indicando a abordagem
qualitativa da pesquisa em educação inclusiva, por meio da pesquisa de campo, cuja
coleta dos dados foi realizada com o uso da entrevista semiestruturada. Este
instrumento foi aplicado aos docentes e gestores do ensino fundamental e do ensino
médio do NAPNE Tijuca II do Colégio Pedro II. Na segunda seção introduzem-se os
aportes teóricos da Pedagogia da Autonomia e da Pedagogia Crítica para análise
dos dados. Para entender o papel da educação inclusiva para a construção de
indivíduos autônomos e emancipados no cenário neoliberal precisa-se da
interpelação de autores como Freire (1996) e Giroux (1986, 2011) que questionam o
funcionamento das escolas em questão da ordem social, democrática e igualitária.
No terceiro momento, o cenário e os sujeitos da pesquisa são destacados para a
compreensão da delimitação do estudo. E, por último, apresenta-se a análise de
dados a partir dos resultados coletados na entrevista semiestruturada.
Por fim, apontam-se algumas considerações finais sobre os resultados
obtidos da pesquisa. Almeja-se que tais considerações contribuam para construir
uma cultura inclusiva no cotidiano escolar do Colégio Pedro II, com o
comprometimento de todos os envolvidos no processo de ensino, além de instigar
novas questões e novas pesquisas.
Espera-se ainda que a investigação sobre o atendimento de alunos com
necessidades específicas no NAPNE do Campus Tijuca II do Colégio Pedro II
contribua para compreender melhor os aspectos determinantes que potencializam o
processo da educação inclusiva, para a formação de indivíduos autônomos e
emancipados. A escassez de pesquisas sobre educação inclusiva na educação
básica no NAPNE do CPII, que trate do atendimento de alunos com necessidades
específicas, abre oportunidades de estudos e discussões que podem gerar insumos
potenciais para a melhoria das práticas pedagógicas, a fim de promover uma
educação efetivamente inclusiva. É o que se espera com essa dissertação.
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1. CONCEPÇÕES TEÓRICAS E DIMENSÕES POLÍTICAS NO CONTEXTO DA
EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL

Este capítulo é resultante de uma pesquisa bibliográfica a favor da discussão
e de um maior entendimento sobre os princípios da normalização, integração e
inclusão no contexto educacional. Busca-se esclarecer a diferença entre os
paradigmas da integração e da inclusão e seus impactos no atendimento das
pessoas com deficiência, que surgiram a partir de movimentos sociais provenientes
de países europeus. Discutem-se os conceitos de integração e de inclusão, no
sistema educacional brasileiro que apesar de ter democratizado o acesso à escola,
ainda enfrenta desafios ao lidar com alunos com algum tipo de deficiência, sem a
garantia integral de seu acesso à aprendizagem. Por fim, analisa-se a legislação
nacional produzida historicamente, do século XX ao XXI, permitindo entender os
aspectos que conduziram a uma mudança no atendimento às pessoas com
deficiência no sistema educacional público, a partir de um olhar crítico sobre as
iniciativas e as alterações ocorridas no âmbito da política educacional brasileira.

1.1 Concepções teóricas: normatização, integração e inclusão
No Brasil, a prática educacional dita “especial” pauta-se principalmente pelos
princípios da normalização, divulgada na Europa a partir de 1950, da integração, de
1970, e da inclusão, de 1975. Todos esses princípios têm como propósito orientar o
atendimento ao aluno com necessidades educacionais especiais. Neste capítulo,
optamos por focar mais nos dois últimos princípios: integração e inclusão por serem
conceitos norteadores da educação de pessoas com deficiência2, e por expressarem
situações de inserção diferentes com posicionamentos teórico-metodológicos
divergentes.
O termo integração surgiu no Brasil, na década de 1970, e esse princípio
nasceu nos países escandinavos, especificamente na Dinamarca, nos anos 1950.
Seu desenvolvimento foi expandido pelos Estados Unidos e em seguida pelo

2

A terminologia “pessoas com deficiência” foi aprovada na Convenção da Organização das Nações
Unidas (ONU), em 2006, e é considerado o termo mais correto hoje. Anteriormente, os termos
utilizados foram: até 1980, os termos eram pejorativos – inválido, aleijado, deficiente físico etc.; No
Ano Internacional das Pessoas Deficientes (1981) começa-se a usar a expressão pessoa deficiente;
Nas décadas de 1981 a 1990, usa-se pessoa portadora de deficiência ou portadores de deficiência;
De 1990 a 2000, é utilizado portadores de necessidades especiais.
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Canadá e outros países. Esse movimento integracionista foi idealizado em defesa
dos alunos com alguma deficiência ou com dificuldades específicas na
aprendizagem.
Na sociedade brasileira, durante longos anos, foi mantida uma relação de
exclusão com esse segmento populacional que apresenta deficiências intelectuais
diversas ou físicas, delimitando seu espaço e participação junto à sociedade. Essa
relação segregativa foi sendo revista conforme os interesses e influências de fatores
sociais, políticos e econômicos nas últimas décadas.
Nesse contexto de revisão, uma das medidas identificadas foi o da
“institucionalização” que consistia em levar as pessoas com deficiências,
independente das suas limitações, para uma instituição especializada, afastando-os
da sociedade. Essa medida, de caráter assistencialista, tinha como uma das suas
finalidades tratar a questão da higiene pública já que as pessoas com deficiência
intelectual não possuíam comportamento adequado em público e apresentavam
indiferença em relação ao próprio corpo (GALLO, 2013).
Essas pessoas com deficiência eram afastadas das suas famílias e recebiam
atendimentos em instituições especializadas, religiosas ou filantrópicas. No geral,
elas eram consideradas um peso para as suas famílias e para a sociedade, ou seja,
não havia espaço e nem interesse de prepara-los para o exercício pleno da
cidadania. Porém, diante dos avanços do capitalismo ocidental, esse modelo foi
perdendo força pela ineficiência em capacitar as pessoas com deficiência para a
vida em sociedade. Ademais, essa realidade demandava elevados custos.
A partir da década de 1960, com o fracasso da institucionalização na
recuperação

das

pessoas

deficientes,

iniciou-se

o

movimento

pela

desinstitucionalização, baseado na filosofia da “normalização” como uma nova
tentativa de integração desses indivíduos na sociedade. Esse movimento buscava
transferir as pessoas de instituições para um sistema o mais próximo possível da
vida normal em comunidade. Esse evento foi influenciado pela luta em defesa dos
direitos humanos civis das pessoas com deficiência, propagado através de
organizações associativistas, que lutavam por interesses mais abrangentes relativos
à educação, profissionalização, cultura e lazer (BRASIL, 2010a). Essas novas
associações foram organizadas pelas próprias pessoas com deficiência que eram
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contra as Campanhas Nacionais3 pelo fato de manterem essa parcela da população
em instituições, fora do convívio social. Isso na prática acabava gerando a exclusão
e a discriminação.
Nesse período, o Governo Federal instituiu oficialmente a modalidade de
ensino denominada de educação dos “excepcionais”, na Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDBEN/1961), em atendimento às campanhas4 em prol dos
deficientes, promovidas por institutos de surdos, cegos e deficientes mentais
(BRASIL, 2010a). Paralelamente, as campanhas direcionadas à educação popular
estavam sendo criticadas quanto à forma de desenvolver a educação, à falta de
sistematização do ensino e à ausência de um acompanhamento dos problemas do
então ensino primário comum, que não recebia a devida atenção. Essas campanhas
tornaram-se um caminho vantajoso para o governo reduzir os custos de sua
atuação, pois, ao instituí-las “aceitava voluntariado, verba vinda de donativos
nacionais e estrangeiros ou de serviços prestados pela própria campanha”
(JANNUZZI, 2004, p. 90). As campanhas em prol da educação dos “excepcionais”
ou educação especial que visavam uma integração e adaptação maior das pessoas
com deficiência na sociedade, também abriram caminho para a criação de um
sistema paralelo de ensino.
Essa modalidade de ensino, com a proposta de educar os “excepcionais”, no
que fosse possível, enquadrando-os no sistema geral de educação para fins de
integrá-los na comunidade (BRASIL, 1961) foi institucionalizada no Brasil, com a Lei
Educacional n.º 5.692/1971. A responsabilidade de garantir o acesso à escola para
os alunos com deficiência coube ao sistema educacional público. Em 1973, o Centro
Nacional de Educação Especial (CENESP) foi criado no Ministério da Educação
(MEC), pelo Decreto-Lei nº 72.425/1973, com o intuito de introduzir a educação
especial no planejamento das políticas públicas educacionais. O CENESP,
transformado na Secretaria de Educação Especial (SEESP), em 1986, implantou

3

Cita-se como exemplo, na década de 1960, a luta por direitos de inclusão realizada contra a
Campanha Nacional de Educação dos Cegos e o internamento de cegos em instituições pelos
próprios deficientes visuais.
4

Referimo-nos as seguintes campanhas: a Campanha da Educação do Surdo Brasileiro (CESB),
realizada em 1957; a Campanha Nacional de Educação e Reabilitação dos Deficitários Visuais
(CNERDV) instituída em 1958; e a Campanha Nacional de Educação e Reabilitação dos Deficientes
Mentais (CADEME) instalada em 1960, sob a influência das Sociedades Pestalozzi e das
Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais, segundo Lemos (1981).
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subsistemas de educação especial nas diversas redes públicas de ensino, por meio
da criação de escolas e classes especiais.
Em razão disso, investimentos na formação de recursos humanos
especializados e em novos métodos e técnicas de ensino foram realizados para
possibilitar a aprendizagem e adaptação escolar das pessoas com deficiência, até
então rejeitadas da escolarização formal. A frase de ordem passou a ser “o
deficiente pode aprender”, cuja ênfase estava nos meios e nos recursos
adequados para promover o desenvolvimento e a aprendizagem (GLAT e BLANCO,
2013, p. 20, grifo nosso).
Nessa época, os princípios que nortearam a filosofia da “normalização” se
consolidaram em nosso país, com a expansão do movimento mundial em prol das
minorias excluídas. A educação especial, além de seguir os princípios democráticos
de igualdade, liberdade e respeito à dignidade, era regida pelos princípios da
normalização, integração e individualização (BRASIL, 1994).
A educação especial, regida pela normalização, defendia que as pessoas com
deficiência tinham o direito de participar da vida em sociedade como os demais
indivíduos ditos “normais”, com as mesmas condições e oportunidades sociais,
educacionais e profissionais.
Segundo Glat e Blanco (2013, p. 21, grifo nosso) “o deficiente pode se
integrar na sociedade tornou-se, assim, a matriz política, filosófica e científica da
educação especial”. Este novo pensamento a respeito da participação dos
deficientes na sociedade provocou mudanças significativas em relação ao
atendimento educacional a esta população. A partir daí, e seguindo a filosofia da
“normalização”,

desenvolveu-se

o

paradigma

educacional

denominado

de

“integração”.
O princípio da integração busca fornecer as condições que tornem a
participação das pessoas com deficiência na sociedade possível, sob a orientação
de valores democráticos de igualdade, participação ativa e respeitabilidade a direitos
e deveres estabelecidos. A proposta é que as pessoas com deficiência, nomeadas
de “anormais”, se aproximassem o máximo possível dos “normais”, para garantir o
direito à convivência em comunidade (JANNUZZI, 2004).
No final dos anos de 1970, alinhada com o que está prescrito na Portaria
Interministerial n.º 186/1978, escolas especiais, centros de reabilitação e clínicas
surgiram para garantir a essas pessoas segregadas o direito a uma convivência
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social, através da oferta de recursos e serviços de avaliação, mediação e
acompanhamento. O foco era oferecer serviços e recursos que provocassem
mudanças nas pessoas com deficiência para que elas se aproximassem do que
seria o indivíduo normal.
No que tange a integração escolar, buscava-se oferecer aos alunos com
deficiência um ambiente escolar menos restritivo possível (MANTOAN, 1998). “Este
modelo preparava os alunos das classes e escolas especiais para ingressarem em
classes regulares” (GLAT e BLANCO, 2013, p. 22), com atendimento paralelo em
salas

de

recursos

ou

outras

modalidades

especializadas

conforme

suas

necessidades. Para isso, o acompanhamento de educadores especializados tornouse necessário para a adaptação de cada aluno, com respeito às limitações e tempo
de aprendizagem. Entende-se que os alunos ditos “especiais” apresentam certas
dificuldades como a necessidade de um tempo de resposta maior para assimilação
da aprendizagem, que pode não ocorrer por completo.
Observa-se que a integração escolar é um processo complexo que é muito
mais do que apenas inserir alunos com deficiência em classes regulares (PEREIRA,
1980). Várias pesquisas foram realizadas para estudar esse modelo pedagógico e
seus impactos no sistema educacional. Um deles apontou a existência de três
elementos básicos, conceituados nos EUA como mainstreaming, que podem afetar a
integração educacional, são eles: (i) a integração temporal, (ii) a integração
instrucional e (iii) a integração social (KAUFMAN et al., 1975). A integração temporal
refere-se à chance que existe dos “anormais” conviverem com os “normais”, e aos
resultados positivos que podem ser alcançados com as ações institucionais e
sociais; a integração instrucional trata das condições necessárias para desenvolver
os níveis de compatibilidade exigidos por cada tipo de deficiência; e a integração
social diz respeito ao relacionamento entre as pessoas com deficiência e seus
companheiros normais dentro do grupo, analisada em termos de proximidade física,
interação, assimilação e aceitação, segundo os autores.
Assim, a estratégia de mainstreaming nada mais é do que a integração
temporal, instrucional e social da pessoa com deficiência elegível com pessoas
normais, de forma evolutiva, com base em estudos e avaliações individuais
(PEREIRA, 1980). Essa aproximação gradual entre o sistema regular e a educação
especial define o sentido de progressão para que as pessoas com deficiência,
paulatinamente, consigam se integrar conforme suas capacidades e limitações.
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Os recursos aplicados e a introdução de novos métodos de ensino mais
eficazes, nas classes e escolas especiais, possibilitaram condições de adaptação
social para os alunos com deficiência que conseguiam se adequar ao sistema
escolar, como também ajudaram na superação de suas dificuldades, pelo menos em
parte (GLAT e BLANCO, 2013).
Contudo, a maioria das escolas manteve o seu caráter conservador de
ensino, sem a preocupação de questionar as práticas vigentes para melhor atender
esses alunos ditos especiais. Com isso, sua integração dependia muito mais da sua
capacidade em se adaptar aos recursos oferecidos pelo sistema escolar, ou seja, o
aluno especial era quem tinha que se adaptar à escola e não ao contrário. Nesse
sentido, a integração aponta uma metáfora para sua compreensão que diz:
[...] integração escolar, cuja metáfora é o sistema de cascata, é uma forma
condicional de inserção em que vai depender do aluno, ou seja, do nível de
sua capacidade de adaptação às opções do sistema escolar a sua
integração, seja em uma sala regular, uma classe especial, ou mesmo em
instituições especializadas. Trata-se de uma alternativa em que tudo se
mantém nada se questiona do esquema em vigor (MANTOAN, 1997, p. 8).

Nota-se que a autora revela a falta de questionamento sobre o sistema
escolar. Não há uma preocupação quanto ao acesso à educação para todos, cuja
formação deve ser adaptada às necessidades específicas de cada aluno. O sistema
de cascata incentiva à segregação em oposição aos objetivos da “normalização”. Na
verdade, o aluno com alguma deficiência permanece segregado na classe especial,
passando somente alguns momentos de “socialização” com os demais alunos
“normais” (BORGES, PEREIRA e AQUINO, 2012, p. 2, grifo dos autores). Assim, a
inserção se concretiza apenas quando o aluno consegue se adaptar às opções
oferecidas pelo sistema escolar, ou seja, nas escolas regulares, em turmas comuns
ou especiais, e em escolas especializadas, segundo os autores.
Para Iullianelli et al. (2016), essa inserção do aluno deficiente ao meio escolar
regular, que deveria ser feita paulatinamente, implicava em uma ação unilateral. Isso
significa que o aluno deveria se ajustar aos padrões escolares ao passo que estes
permaneciam inalterados. Para estes autores, a integração acontecia fundamentada
na negação da diferença e somente os professores que conseguissem realizá-la,
submetiam-se de forma passiva ao sistema escolar. Neste sentido, a educação
especial se configurou, historicamente, por um atendimento especializado ao aluno
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com deficiência. Tratava-se de uma concepção que excluía o aluno deficiente do
convívio social ao invés de incluí-lo (IULLIANELLI et al., 2016).
Diante disso e apesar de alguns avanços, a educação especial permaneceu
como um sistema especializado paralelo, com currículo, práticas pedagógicas,
recursos humanos e organização próprios. Vale mencionar ainda que as turmas
especiais tornaram-se um espaço de segregação para os alunos que não
conseguiam se adaptar às normas do ensino regular, conforme indicado por diversos
autores (BUENO, 1993, 2001; FERREIRA e GLAT, 2003; GLAT, 2004; GLAT e
FERNANDES, 2005; MAZZOTA, 2005; entre outros).
Bueno (2001) ratifica ainda essa questão ao dizer que o problema
permanecia centrado no aluno e no ensino especial, cabendo apenas à escola
regular educar aqueles com condições de acompanhar as atividades escolares,
instituídas sem qualquer preocupação com as necessidades individuais. Em
consequência, a maioria desses alunos continuou segregada em escolas ou classes
especiais, por não apresentar condições de ingresso no ensino regular.
Essas classes especiais que deveriam ser um meio para o ingresso do aluno
com deficiência no ensino regular, tornaram-se “depósitos” desses alunos com
dificuldades de aprendizagem (GLAT e BLANCO, 2013, p. 22). Com isso, as escolas
passaram a culpar os alunos das classes especiais pelo fracasso na aprendizagem,
por motivos de deficiências ou problemas sociais, segundo as autoras.
Outra dificuldade do modelo integracionista trata da sobrecarga dos
professores especializados, nas salas de recursos das escolas regulares, que
acabavam por assumir a regência da aprendizagem dos alunos com deficiência ao
invés de dar apenas suporte às atividades específicas da área, afirmam Glat e
Blanco (2013). Isto estava em desacordo com o princípio da integração escolar que
não devia ser orientada apenas pelas ações de professores especializados, mas
também por toda a comunidade escolar que precisava estar comprometida com a
não segregação.
Ademais, esse modelo indica uma dicotomia por defender a inserção dos
alunos “deficientes” no sistema educacional, com base na igualdade de direitos e na
democratização do ensino; e por advogar também a favor da condução dos alunos
com maior grau de deficiência para uma escola especial por falta de recursos e
despreparo da escola regular para atendê-los. Essa dicotomia confirma a
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permanência da segregação, ou seja, a integração na escola regular não é para
todos os alunos com necessidades especiais.
Os movimentos em defesa pela igualdade em que todos têm os mesmos
direitos e devem ser tratados como iguais, também defendem que cada indivíduo é
único e aprende de forma diferente (BORGES, PEREIRA e AQUINO, 2012). Para
isso, é preciso utilizar na prática docente métodos e recursos diferenciados para
atender à diversidade de todos os indivíduos com suas necessidades específicas.
Constata-se, então, que na integração educacional, o princípio da
individualização não era respeitado, pois a escola regular não conseguia dar o que
cada aluno deficiente precisava para o seu desenvolvimento pleno e a sua
adaptação no convívio social, já que a individualização do ensino significa considerar
as diferenças de cada aluno, respeitando o seu ritmo e características pessoais.
Por fim, este modelo integracionista que busca adaptar o aluno com
necessidades especiais à escola regular, não conseguiu trabalhar questões
essenciais à sua emancipação para torná-lo um cidadão crítico e produtivo.
Diante das dificuldades e críticas ao modelo de integração que instituiu um
processo de exclusão no interior da própria escola, e as novas demandas e
perspectivas sociais, nasce uma nova proposta chamada de “educação inclusiva”
disseminada mundialmente por organismos internacionais.
A educação inclusiva foi ganhando força a partir dos debates a respeito de
formas mais adequadas e inclusivas de ensino para alunos com deficiência e outras
condições específicas de aprendizagem que evoluíram das reflexões e conquistas
obtidas com os princípios da normalização e da integração. Para Sassaki (1997), o
princípio da normalização e o processo de mainstreaming foram essenciais para a
obtenção de conhecimentos e experiências de integração para o surgimento do
paradigma da inclusão que defende uma educação para todos.
No cenário global, a partir do comprometimento crescente dos governos, dos
movimentos sociais dos grupos comunitários e das organizações dos pais e das
pessoas com deficiência, que reivindicavam uma educação universalizada, foram
realizados eventos mundiais em prol da oferta de uma educação de qualidade para
todos. Um desses eventos foi a Conferência Mundial sobre Educação para Todos,
ocorrida em Jomtien, na Tailândia em 1990, que reafirmou o direito à
democratização da educação, independentemente das diferenças individuais
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(UNESCO, 1990). A partir desta conferência é que o movimento a favor da educação
inclusiva começou a tomar força.
Outro evento importante foi a Conferência Mundial sobre Necessidades
Educativas Especiais: Acesso e Qualidade, que ocorreu em Salamanca, na
Espanha, em 1994. Neste evento foi aprovada a Declaração de Salamanca, que
dispõe princípios, políticas e prática voltada às necessidades educativas especiais e
uma linha de ação. Por este documento firma-se o direito à educação para todos,
levando-se em conta as diferenças individuais (UNESCO, 1994). A Declaração de
Salamanca confirma que o conceito de educação inclusiva é fruto das estratégias
estabelecidas, em 1990, na Conferência Mundial sobre Educação Para Todos.
A educação inclusiva, que se contrapõe à noção de integração, constitui um
modelo educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que aglutina
igualdade e diferença como valores indissociáveis, dando estímulo à ideia de
equidade, segundo Iulianelli et al. (2016). “Somente com uma educação pautada
para a emancipação, é possível se construir uma sociedade realmente democrática
e que valorize a reflexão dos indivíduos” (IULIANELLI et al., 2016, p. 4). Na proposta
da educação inclusiva, os alunos com deficiência ou com necessidades
educacionais especiais devem ser inseridos nas classes do ensino regular,
independentemente de seu grau de adaptação e comprometimento.
Nesse contexto, o princípio da inclusão aponta para uma prática pedagógica
mais equânime, compreendendo que as diferenças humanas devem ser
consideradas em todo o processo de aprendizagem.
Atualmente, a educação inclusiva é a política educacional oficial do Brasil,
apoiada pela legislação em vigor e convertida em diretrizes para a Educação Básica
dos sistemas federal, estadual e municipal de ensino, conforme a Resolução
CNE/CEB n.º 2 de 2001:
Art. 2º: Os sistemas de ensino devem matricular a todos os alunos, cabendo
às escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com
necessidades educacionais especiais, assegurando às condições
necessárias para uma educação de qualidade para todos (BRASIL, 2001b).

Diante deste desafio da educação inclusiva, observa-se a necessidade de
uma mudança de comportamento em relação ao atendimento de alunos com
necessidades especiais, em toda a comunidade escolar, principalmente no que se
refere a não segregação dos alunos com deficiência. A ausência de uma mudança
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concreta e efetiva quanto às diferenças pode acabar inserindo esses alunos
especiais no ensino regular, sem incluí-los propriamente entre todos. Para isso, fazse necessário trabalhar todo o contexto escolar para que a inclusão ocorra de fato.
Este novo paradigma educacional traz à tona a necessidade de se repensar a
organização das escolas, o que compreende uma mudança estrutural e cultural para
atendimento das especificidades de todos os alunos, com garantia de acesso
escolar e das condições necessárias para uma educação de qualidade para todos.
Várias questões referentes à educação inclusiva têm avançado no meio
educacional e, também, no âmbito das políticas públicas. Contudo, entende-se que
não basta aceitar a ideia da inclusão é preciso mudar o que está estabelecido, o que
está posto. A efetividade da inclusão é um processo gradativo que necessita ser
trabalhado no cotidiano escolar, junto com os professores e gestores educacionais.
Para um maior entendimento sobre esses avanços, a seguir faz-se um breve
percurso das iniciativas e alterações realizadas nas políticas públicas que tratam da
questão do atendimento às pessoas com deficiência.

1.2 Políticas da educação especial no Brasil (1950-1980)
Historicamente, as pessoas com deficiência ficaram a margem da sociedade
e sem direito de participar do convívio social como cidadãos, recebendo tratamentos
de diferentes formas: exclusão (abandono), segregação, integração e, atualmente
inclusão. A percepção em relação às pessoas com deficiência começou a mudar
com os avanços em garantir o direito à igualdade e à cidadania dos homens. A
rejeição foi substituída por atitudes de proteção e filantropia, com reconhecimento da
igualdade (GARGHETTI, 2012).
No século XX, o atendimento escolar às pessoas com deficiência teve início no
Brasil, por meio da educação especial. Essa modalidade de ensino teve como
inspiração a Europa e os Estados Unidos. Nessa época, instituições foram
organizadas para atender pessoas com deficiência visual, auditiva, intelectual e física.
No entanto, a educação especial só foi inserida na política educacional
brasileira no final de 1950 e início dos anos de 1960. Segundo Mazzotta (2005), o
caráter assistencialista prevaleceu sobre o educacional. Na história da educação
especial no Brasil, o atendimento aos deficientes, na maioria das vezes, se pautou
nos modelos de assistencialismo, por uma visão segregativa. Isso contribuiu para
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que a formação escolar e a vida em sociedade desse grupo segregado fossem
realizadas de forma separada das demais pessoas ditas “normais”.
Nessa época, o processo de escolarização foi se estendendo às classes
menos favorecidas para a sustentação do sistema capitalista, em atendimento aos
interesses da elite burguesa. Nesse processo, os deficientes foram incluídos no
sistema escolar público, visando a sua integração na sociedade.
No que se refere à evolução da Educação Especial, Mazzotta (2005)
considera dois períodos marcantes no Brasil: (i) de 1854 a 1956, fase em que
iniciativas oficiais e particulares aconteceram de forma isolada; (ii) e de 1957 a 1993,
período em que as ações oficiais se expandiram ao âmbito nacional.
De 1854 a 1956, enfatizava-se o atendimento clínico especializado às
pessoas com deficiência (MANTOAN, 1998). Nesse período, foram criadas as
instituições mais tradicionais de assistência às pessoas com deficiência mental5,
física e sensorial que seguiram o exemplo do Instituto dos Meninos Cegos, hoje
conhecido como Instituto Benjamin Constant, fundado no Rio de Janeiro, no final de
1854, segundo a autora.
Em 1954, foi criada a primeira Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE) no Rio de Janeiro, que reuniu pais, amigos, pessoas com
deficiência, voluntários, profissionais e instituições parceiras, públicas e privadas,
para prestar atendimento e promover o bem estar e o desenvolvimento das pessoas
com deficiência. Hoje, essa associação conta com uma Federação Nacional das
APAEs e diversas unidades espalhadas pelo Brasil. Destaca-se que a defesa da
educação das pessoas com deficiência foi em função da redução de gastos
públicos, com as instituições assistenciais especializadas, segundo Januzzi (2004).
Em 1957, a educação especial foi assumida pelo poder público por meio de
pressões feitas através das “campanhas" a favor do atendimento aos diferentes tipos
de deficiências. Nesse mesmo ano foi lançada a Campanha para a Educação do
Surdo Brasileiro (CESB), a partir do Instituto Nacional de Educação de Surdos
(INES), que existe até hoje, no Rio de Janeiro. As ações da campanha poderiam se
desenvolver de forma direta ou conveniada com entidades pública ou privada.
Posteriormente, várias campanhas similares foram instituídas em prol do
5

Nessa época, era utilizado o termo deficiência mental que foi substituído por deficiência intelectual
(DI), conforme proposto pela Declaração de Montreal sobre Deficiência Intelectual, aprovada em
2004, pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em conjunto com a Organização Pan-Americana
da Saúde (Opas).
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atendimento a outras deficiências, como a Campanha Nacional de Educação de
Cegos (CNEC), a Campanha Nacional de Educação e Reabilitação de Deficientes
Mentais (CADEME), instituída em 1960, cujo objetivo era “[...] promover em todo
território nacional, a educação, treinamento, reabilitação e assistência educacional
das crianças retardadas e outros deficientes mentais. De qualquer idade ou sexo
[...]” (MAZZOTTA, 2005, p. 52).
Esses movimentos em prol dos deficientes ganharam força, e buscavam
solucionar os problemas de aprendizagem e da educação especial que se tornaram
questões de preocupação por parte do poder público. Isso se verifica na Lei n.º
4.024/1961 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) que aborda a
educação especial, pela primeira vez, ao definir tratamento diferenciado aos alunos
com deficiência física e mental. No entanto, o Estado se isentou de garantir
plenamente o atendimento aos deficientes nas escolas públicas ao dispor, na
LDBEN/1961, que esse atendimento seria realizado “dentro do possível” no ensino
regular, garantindo apoio financeiro às instituições privadas de caráter assistencial,
desde que credenciadas pelos Conselhos Estaduais de Educação. Com isso, a
LDBEN/1961 assumiu, como política pública, o fortalecimento do setor privado no
atendimento às pessoas com deficiência.
Note-se que na LDBEN/1961, o liberalismo6 se pronuncia nos objetivos da
educação, cuja inspiração está “[...] nos princípios de liberdade e nos ideais de
„solidariedade humana‟ e na própria caracterização da distribuição dos serviços de
educação especial entre setores público e privado” (KASSAR, 1998, p. 2, grifo da
autora).
Na década de 70, o governo brasileiro, pressionado pela sociedade, propõe a
reforma do ensino para expandir o acesso à escola pública e preparar os alunos
para engajar-se no mercado de trabalho. Assim nasceu a Lei n.º 5.692/1971, que
trata das Diretrizes e Bases para o 1º e 2º graus, reformulando a educação básica.
Essa Lei iniciou a implantação da educação tecnicista no país, introduzindo o ensino
profissionalizante no antigo 2º grau, na tentativa de unificar o ensino primário e
secundário. O Parecer do Conselho Federal de Educação (CFE) n.º 848/1972,

6

No liberalismo clássico, a força motriz da sociedade se encontrava na liberdade do indivíduo, e no
ser individual. “A livre concorrência era estimulada por meio do desenvolvimento das capacidades
naturais do homem” (GARCIA, 2015).
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complementa essa lei ao explicitar “a necessidade de se implementar técnicas e
serviços especializados para o atendimento dos excepcionais” (BRASIL, 1971).
A Lei n.º 5.692/1971 modificou a LDBEN/1961 ao assegurar, em seu artigo 9º,
tratamento especial aos alunos com deficiências físicas ou mentais, aos atrasados
em relação à idade regular de ensino e aos superdotados (BRASIL, 1971). Essa
medida contraria o que foi disposto na LDBEN/1961 - que previa o direito à
educação na rede pública de ensino -, por reforçar o atendimento segregativo aos
alunos com deficiência, em classes e escolas especiais (MAZZOTA, 2005).
A educação especial foi incluída no rol das prioridades educacionais do país
por meio do primeiro Plano Setorial de Educação e Cultura (Projeto Prioritário n.º
35), de 1972-1974 (JANUZZI, 2004). Vale lembrar que as questões da educação
especial sempre foram tratadas no contexto da educação geral, porém com viés
segregativo. Destaca-se que essa modalidade de ensino guiada pelo pensamento
liberal, fundamenta-se na crença da evolução natural da sociedade e das
potencialidades do indivíduo (GARCIA, 2015).
A década de 70 foi um marco para a educação de pessoa com deficiência
com a criação do Centro Nacional de Educação Especial (CENESP), que foi
substituída pela Secretaria de Educação Especial (SEESP), por influência das
organizações não governamentais. Este órgão, vinculado ao MEC, ficou responsável
pela política de educação especial no Brasil, com a perspectiva de promover ações
mais efetivas para a inclusão dos deficientes na sociedade. Em 2011, a SEESP foi
extinta e seus programas e ações foram vinculados a Secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI/MEC).
Observa-se, contudo, que as ações do MEC e o uso dos recursos públicos na
política de educação especial acabaram por promover um atendimento segregado
em instituições privadas, em prejuízo do atendimento educacional integrado nas
escolas públicas (MAZZOTA, 2005).
O Conselho Federal de Educação, até 1972, era responsável pela educação
especial como educação escolar propriamente dita. No MEC, no entanto, a
educação especial foi configurada como um atendimento assistencial e terapêutico,
conforme a Portaria Interministerial do MEC n.º 186/ 1978 (MAZZOTTA, 2005). Esta
portaria consistia em “ampliar oportunidades de atendimento especializado, de
natureza médico-psicossocial e educacional para excepcionais, a fim de possibilitar
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sua integração, social” (BRASIL, 1978, cap. I, art. 1º, inciso I). Conforme essa
Portaria,
[...] o encaminhamento de excepcionais para atendimento especializado
deverá ser feita com base no diagnóstico, compreendendo a avaliação das
condições físicas, mentais, psicossociais e educacionais do excepcional,
visando a estabelecer prognóstico e programação terapêutica e/ou
educacional (BRASIL, 1978, cap. I, art. 5º).

Diante do exposto, fica claro que o atendimento especializado estava
condicionado a um diagnóstico que definiria as ações no contexto educacional.
Nota-se uma relação entre as dimensões assistencial, terapêutica e educacional,
porém o delineamento das políticas para a educação especial alinhava-se mais com
as duas primeiras dimensões. Não havia uma intenção efetiva de promover a
educação escolar incluindo as pessoas com deficiência.
Na década de 1980, ocorreram fatos relevantes como: o processo de
redemocratização do país e o surgimento de novos movimentos nas relações entre a
sociedade e as pessoas com deficiências.
O primeiro “Encontro Nacional de Entidades de Pessoas Deficientes”
aconteceu em Brasília, em outubro de 1980, por influência dos movimentos sociais
liderados por pais e pessoas deficientes, um ano antes da instituição do Ano
Internacional das Pessoas Deficientes (AIPD), estabelecido pela ONU, sob o tema
“Participação Plena e Igualdade”. O AIPD acabou por colocar as pessoas com
deficiência no centro das discussões no Brasil e no mundo. O encontro contou com a
presença de pessoas vindas de várias regiões do país, com diferentes tipos de
deficiência. A partir dessa iniciativa, surgiram, no âmbito municipal e estadual, vários
órgãos de apoio às pessoas com deficiência, com a participação ativa de seus
representantes no Brasil.
Nesse período, houve também o crescimento do movimento em nível
internacional. A Organização Nacional de Entidades de Deficientes Físicos passou a
ser representada pela área da deficiência física no Brasil, junto ao Disabled Peoples
International, através do Conselho Latino-Americano (DEIMLING e MOSCARDINI,
2017). Outros movimentos filiam-se as entidades internacionais como o movimento
das pessoas cegas que se uniu à União Mundial de Cegos e à União LatinoAmericana de Cegos; e dos surdos, por meio da Federação Nacional de Integração
de Surdos, que se ligam ao World Federation of the Deaf (Federação Mundial dos
Surdos), conforme os autores. Diante desses acontecimentos, a atuação política e
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as lideranças são fortalecidas para a conquista de uma nova visão em relação às
pessoas com deficiência. A consequência disso foi o lançamento do “Programa de
Ação Mundial para Pessoas com Deficiência”, em 1982, na Assembleia Geral das
Nações Unidas. O Programa propunha que a educação para as pessoas com
deficiência deveria ser realizada no sistema regular de ensino. A partir daí, essa
perspectiva passou a percorrer as políticas públicas internacionais e nacionais.
No mesmo ano, um comitê foi instituído no Brasil, com o objetivo de elaborar
um plano nacional de atendimento às pessoas com deficiência. Na sequência, em
1986, foi criada a Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora
de Deficiência (CORDE) pelo Decreto-Lei n.º 93.481/1986, que mudou o
CENESP/MEC para a Secretaria de Educação Especial (SEESP). Cabia ao CORDE
normalizar, articular e coordenar as ações em nível federal às áreas de atendimento
das pessoas com deficiência. Nessa época, o MEC definiu normas para ampliar as
chances das instituições privadas usarem as verbas públicas. Esse órgão também
estabeleceu o termo “alunos com necessidades educacionais especiais” em
substituição a nomenclatura “alunos excepcionais”.
Vale mencionar que até o final da década 1980, as ações do governo
brasileiro no que se refere às pessoas com deficiência eram eventuais, sem
continuidade, desarticuladas e focadas na educação. O interesse dos movimentos
sociais em favor dos direitos das pessoas com deficiência foi reconhecido na
organização do Estado brasileiro a partir da criação do CORDE. Esses interesses
dos deficientes ganharam espaço no âmbito federal, com a promulgação da
Constituição Brasileira de 1988, após vários embates e lutas entre diversos
seguimentos (sindicatos, movimentos estudantis, movimentos sociais, entre outros)
contra os grupos representantes dos interesses do grande capital.
A Constituição Brasileira de 1988 determina que a educação, é um direito de
todos e dever do Estado e da família, conforme o artigo 205 (BRASIL, 1988). Com
isso, os alunos com deficiências passam a ser vistos como sujeitos de direitos, à
medida que a educação é definida como um direito de todos. No seu artigo 206,
inciso II, estabelece a “igualdade de condições de acesso e permanência na escola”,
como um dos princípios para o ensino. Isso implica em garantir não só a matrícula
para todos os alunos, mas também oferecer condições de permanência na escola
até completar o ensino fundamental. Já no artigo 208, inciso III estabelece que “o
dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: [...] III -
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atendimento

educacional

especializado

aos

portadores

de

deficiência,

preferencialmente na rede regular de ensino" (BRASIL, 1988, grifo nosso).
A redação desse último inciso gerou divergências quanto à sua interpretação
ao determinar que a educação especial ocorresse “preferencialmente” na rede
regular de ensino. A expressão “preferencialmente” dá margem a interpretar a lei
estabelecendo a obrigatoriedade apenas facultativa, para o atendimento das
pessoas com deficiência no sistema regular de ensino (MENDES JÚNIOR e TOSTA,
2012). Isso abriu brechas para interpretações equivocadas por parte de diretores,
professores e funcionários de instituições públicas e privadas.
Apesar disso, o atendimento aos alunos com necessidades educacionais
especiais nos municípios brasileiros foi expandido, com a descentralização do poder
por meio da municipalização (BRASIL, 1988). Esse atendimento passou a ser
priorizado no ensino regular, porém ainda contava com a colaboração dos setores
privados, por meio de programas de prevenção, do atendimento e de educação para
o trabalho (BRASIL, 2002a). A Constituição concebeu o direito à educação
fundamental para todos, porém as políticas de ajuste neoliberal reformularam vários
fundamentos

do

chamado

Estado

do

Bem-Estar

Social,

minimizando

a

responsabilidade do Estado em prover esses direitos.
Outro dispositivo legal instituído, após a Constituição Federal de 1988, foi a
Lei n.º 7.853/1989, que dispôs sobre o apoio às pessoas com deficiência, sua
integração social, sobre a CORDE, entre outras. No seu inciso I, define: a) a inclusão
da educação especial no sistema escolar, como modalidade educativa, que abranja
desde a educação precoce até a habilitação profissional; b) a inserção das escolas
especiais, públicas e privadas, no sistema educacional; c) a oferta da educação
especial, de forma obrigatória e gratuita, na rede pública de ensino; d) programas
obrigatórios de educação especial a nível pré-escolar, para educandos deficientes
que estejam em hospitais e congêneres, por um prazo igual ou superior a um ano; e)
o acesso de alunos portadores de deficiência aos benefícios conferidos aos demais
educandos, inclusive material escolar, merenda escolar e bolsas de estudo; f) a
matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos públicos e
particulares de pessoas portadoras de deficiência capazes de se integrarem no
sistema regular (BRASIL, 1989).
Essa referida Lei também indica a possibilidade de imposição de pena de
detenção de um a quatro anos para autoridades escolares que recusarem matrícula
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de alunos deficientes. Essa medida aponta para os rumos pretendidos pela
sociedade brasileira em relação à inclusão escolar de alunos com deficiência e
alunos com necessidades educacionais especiais (MAZZOTTA, 2010).
Verifica-se que nas décadas de 1950 a 1980, ocorreram avanços
significativos com relação à oferta da educação especial para as pessoas com
deficiência, principalmente no que se refere a sua inclusão no ensino regular em
todos os níveis da educação básica. Esses avanços foram fundamentais para
introduzir uma mudança nas condições de segregação vividas por esses indivíduos,
trazendo um novo paradigma na perspectiva escolar: a educação inclusiva.
Para explicar essa nova mudança, a seguir apresenta-se a evolução da
educação inclusiva desde a década de 1990 até os dias atuais, com ênfase no modo
como as políticas vêm se efetivando para essa modalidade de ensino no Brasil.
1.3 Dimensões políticas da educação inclusiva no Brasil (1990 – 2017)
No final da década de 1980, a economia brasileira estava estagnada e
apresentava índices elevados de inflação por causa dos fracassados planos de
estabilização. Nesse cenário, os ideais liberais em curso no mundo acharam espaço
para se desenvolverem no Brasil, no início dos anos 1990. A partir daí, iniciou-se a
era neoliberal no país, que culminou na reformulação da participação do papel do
Estado. Essas reformas no programa estatal, com base no neoliberalismo 7,
reduziram a função do Estado em termos assistenciais, com o aumento do controle
via mecanismo de mercado. O Estado passou a ser o gerenciador e controlador a
serviço dos interesses do grande capital.
As reformas neoliberais associadas à reestruturação do movimento do capital
demandaram uma “nova tendência” delimitada pelas relações sociais que estabelece
o econômico como dimensão central. Desta forma, o Estado divulga uma nova
cultura, na concepção de um projeto social da burguesia, “com vistas à formação de
uma subjetividade neoliberal” (NEVES, 2005, p. 106).
Nesse contexto, o capital necessita de mais pessoas competitivas, voltadas
aos interesses privados. Assim, a preocupação do sistema capitalista em sua fase
neoliberal é incluir todas as pessoas, como potenciais consumidores, ou seja, é uma
7

Neoliberalismo, baseado nos princípios do liberalismo econômico, defende um Estado Mínimo, com
menor interferência nos empreendimentos privados, e a redução com gastos sociais, uma vez que,
esses gastos seriam responsáveis pelo aumento da dívida pública.
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inclusão pelo consumo e não pela ampliação dos direitos civis. É nesse cenário
político e econômico que o Brasil realiza as reformas do Estado e das políticas
educacionais e de educação especial.
Durante essas mudanças, foi introduzido o debate dos direitos humanos
estendidos às pessoas com deficiência, nos documentos dos organismos
internacionais e dos governos.
No que diz respeito aos documentos internacionais, a Declaração Mundial de
Educação para Todos (UNESCO, 1990) e a Declaração de Salamanca (UNESCO,
1994) passaram a influenciar as reformas nas políticas públicas de educação
inclusiva no Brasil e no mundo.
Na Conferência Mundial sobre Educação para Todos: Satisfação das
Necessidades Básicas de Aprendizagem, ocorrida em Jomtien, Tailândia, em março
de 1990, constatou-se a persistência de inúmeras dificuldades relacionadas à
garantia do direito à educação. Na tentativa de resolver tais dificuldades foram
propostas algumas medidas na Declaração Mundial de Educação para Todos,
definida durante o evento.
No que tange às pessoas com deficiência, indica a necessidade de garantir
igualdade de acesso à educação como parte integrante do sistema educativo,
independente do tipo de deficiência que possuam (Art. 5º). O Artigo 6º trata do
ambiente adequado à aprendizagem, com provisão ampla de serviços e assistência
em nutrição, cuidados médicos e apoio físico e emocional. A responsabilidade pela
educação básica ficou a cargo das autoridades nacionais, estaduais e municipais.
Para tal, foi produzido um Plano de Ação para Satisfazer as Necessidades Básicas
de Aprendizagem das crianças, jovens e adultos, com a finalidade de servir de guia
para todos os envolvidos com a meta de Educação para Todos.
A Declaração de Salamanca, elaborada em decorrência da Conferência
Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais: Acesso e Qualidade, realizada
em junho de 1994 na Espanha, ratifica o direito à educação de todos
independentemente das diferenças individuais. A Declaração expressa o princípio de
integração e a preocupação com a garantia de escolas para todos, em consonância
com a Declaração Mundial de Educação para Todos (UNESCO, 1990).
As Linhas de Ação sobre Necessidades Educacionais Especiais, que fazem
parte da Declaração de Salamanca, objetivam “orientar as organizações e os
governos em suas práticas de maneira que acolham todas as crianças,
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independentemente das condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais,
linguísticas ou quaisquer outras” (BRASIL, 1999, p.24).
O sucesso da educação inclusiva, com o maior número de alunos possível,
depende de uma forte política em prol da inclusão, com recursos financeiros
suficientes para mantê-la; uma campanha para combater os preconceitos perante a
comunidade; programas de orientação contínuos; formação de pessoas e serviços
nos setores educativos (UNESCO, 1994).
Em relação aos recursos financeiros, no Brasil, a educação especial passou a
contar com 8% dos recursos educacionais através do repasse do salário-educação
pelos estados e municípios, conforme a Resolução n.º 01/1991, editada pelo Fundo
Nacional para Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Em 1994, sob a influência da Declaração de Salamanca, o documento Política
Nacional de Educação Especial (PNEE) foi publicado, com o propósito de orientar o
processo de “integração instrucional” para a garantia do acesso às classes comuns
do ensino regular aos alunos que conseguissem acompanhar e desenvolver as
atividades curriculares programadas do ensino comum, nas mesmas condições que
os alunos ditos “normais” (BRASIL, 2010b). Porém, essa política não provocou uma
reformulação nas práticas educacionais de forma a valorizar os diferentes potenciais
de aprendizagem no ensino regular.
A PNEE de 1994 antecede o documento Política Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEEI), instituído em 2008. No
primeiro documento, a educação especial é definida como “[...] um processo que
visa promover o desenvolvimento das potencialidades de pessoas portadoras de
deficiências, condutas típicas ou de altas habilidades, e que abrange os diferentes
níveis e graus do sistema de ensino” (BRASIL, 1994, p. 17). Segundo Garcia (2015,
p. 58), uma das principais diferenças da PNEE/94 em relação à PNEEI/2008 “é que
a primeira não assegurava a todos o direito à escolarização” já que cabia a própria
instituição definir quem estava apto a ingressar e permanecer nela.
Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei
n.º 9.394/1996, a configuração da educação básica é modificada, introduzindo uma
nova forma de atendimento à educação especial, cujo texto está representado em
um capítulo autônomo, com três artigos: Capítulo V, artigos 58, 59 e 60. Neste
capítulo, a educação especial é apresentada como uma modalidade escolar, com
políticas públicas próprias, com garantia de professores especializados para
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atendimento e integração das pessoas com deficiência, preferencialmente, na rede
pública de ensino (BRASIL, 1996). Conforme disposto na Lei, a seguir:
Art. 58 – Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a
modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede
regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais.
§ 1° – Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na
escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação
especial.
§ 2º – O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços
especializados sempre que, em função das condições específicas dos
alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino
regular.
§ 3° – A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem
início na faixa de zero a seis anos, durante a educação infantil (BRASIL,
1996, p. 21).

No artigo 58 da LDBEN, observa-se que o serviço de apoio especializado é
facultativo, já que será oferecido apenas quando necessário. Em seu artigo 59
determina o compromisso dos sistemas de ensino de garantir currículos, métodos,
técnicas, recursos educativos e organização específica para o atendimento aos
alunos com deficiência; oferecer terminalidade específica àqueles que não
conseguiram concluir o ensino fundamental; ofertar um programa escolar mais
acelerado para os superdotados; e disponibilizar professores especializados e
capacitados para trabalhar nas classes regulares com alunos especiais (BRASIL,
1996). No artigo 60 desta mesma Lei, fica definido que cabe ao poder público
garantir apoio técnico e financeiro às instituições privadas sem fins lucrativos, com
atuação em educação especial e especializada (BRASIL, 1996). Nota-se que há uma
sobreposição dos paradigmas integração e inclusão na LDBEN.
A LDBEN/1996 reforça a ideia de segregação no atendimento às pessoas
com deficiência por garantir recursos técnicos e financeiros às instituições privadas.
Isso pressupõe que antes de incluir é preciso excluir para possibilitar a integração
dos alunos ditos “especiais” nas classes regulares. Esse procedimento se opõe aos
princípios da educação inclusiva, que defende uma inclusão sem segregação, ou
seja, os alunos devem ser atendidos de forma igual, com respeito as suas diferenças
e características específicas.
Em 1999, foi instituído o Decreto n.º 3.298, que regulamenta a Lei n.º
7.853/1989, ao dispor sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa
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Portadora de Deficiência. Esse Decreto define “a educação especial como uma
modalidade transversal a todos os níveis e modalidades de ensino, enfatizando a
atuação complementar da educação especial ao ensino regular” (BRASIL, 2001b).
Nota-se ainda o caráter “segregatista” ao colocar a educação especial inclusiva
como um ensino complementar.
Em nível internacional, outros problemas sobre inclusão social foram
apontados no Fórum Mundial de Educação, realizado em Dakar (Senegal) em abril
de 2000. Neste evento foi elaborado um documento, denominado de “Marco de
Ação de Dakar”, que apontou a ausência de comprometimento e o descaso da
maioria dos países em alcançar as metas estabelecidas em relação à inclusão social
das pessoas com necessidades específicas (UNESCO, 2001). Isso mostrou, na
época, que o problema da inclusão de pessoas com deficiência ainda tinha muito a
avançar a nível mundial.
Em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos e os
problemas apontados no Fórum Mundial de Educação, foi promulgada a Lei n.º
10.172 em 2001, que estabelece o Plano Nacional de Educação, com duração
decenal (BRASIL, 2001a). Essa Lei, ancorada pela legislação brasileira8 e nos
movimentos da sociedade civil9, enfatiza uma expressiva mudança no sistema
educacional que seria uma escola inclusiva aberta às diferenças. A Convenção de
Guatemala, que influenciou a promulgação no Brasil através do Decreto n.º
3.956/2001, também reforça essa questão ao assegurar às pessoas com deficiência
os mesmos direitos das demais pessoas (BRASIL, 2001c). Este Decreto exigiu uma
reinterpretação da educação especial no que tange a diferenciação na tentativa de
eliminar os obstáculos para o acesso à escolarização.
No mesmo ano da promulgação do Plano Nacional de Educação (PNE 20012010), foi instituída as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação
Básica, Resolução CNE/CEB n.º 2/2001, que dispõe sobre a matrícula de todos os
8

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 214, transforma o PNE em lei, de duração decenal; e
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), de 1996, determina que a União, no
prazo de um ano, a partir da publicação desta Lei, o envio ao Congresso Nacional do PNE, com
diretrizes e metas para os dez anos seguintes.
9

Os setores organizados da sociedade civil, com a promulgação da LDBEN, promoveram
Congressos Nacionais de Educação (CONED), além de vários eventos em todo o país, que resultou
numa proposta para o PNE, denominada de “Proposta da Sociedade Brasileira”. Essa proposta
substanciou o Projeto de Lei n.º 4.155/1998 que foi suplantado pelo Projeto de Lei n.º 4.173/1998,
proveniente da “Proposta do Executivo ao Congresso Nacional” do MEC (BRASIL, 1998; CURY,
1998).
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alunos no sistema regular de ensino, cabendo às escolas disponibilizar as condições
necessárias para oferecer uma educação de qualidade a todos, alunos deficientes
ou não (BRASIL, 2001b). Esta Resolução, em seu artigo 3º, estabelece recursos e
serviços educacionais especiais para apoiar, complementar, suplementar e, em
alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns de forma a garantir o
desenvolvimento das potencialidades dos alunos com necessidades específicas.
Contudo, as Diretrizes não contribuíram para o fortalecimento das políticas públicas
de inclusão na rede pública de ensino por permitirem atendimento em classes
especiais e escolas especiais de alunos com acentuadas dificuldades de
aprendizagem, segundo Garcia (2015).
As Diretrizes Nacionais definem também, dentre outras, que os professores
da educação básica devem receber formação direcionada à diversidade que
contemple conhecimentos sobre as especificidades dos alunos com necessidades
educacionais especiais (BRASIL, 2001d). Nessa direção, foi instituída a Lei n.º
10.436/2002 que insere a disciplina de Língua Brasileira de Sinais – Libras como
parte integrante do currículo nos cursos de formação de professores e
fonoaudiologia (BRASIL, 2002b). Paralelamente, o sistema de escrita em Braille é
ampliado em todas as modalidades de ensino na rede pública com a produção de
materiais didáticos e a recomendação do seu uso.
Uma importante iniciativa, efetuada pelo MEC em 2003, foi o Programa de
Educação Inclusiva: direito à diversidade, com o objetivo de transformar os sistemas
de ensino em “sistemas educacionais inclusivos”. Esse Programa previa a formação
de gestores e educadores com o propósito de garantir a escolarização a todos, bem
como o direito à acessibilidade e à oferta do atendimento educacional especializado
nas escolas (BRASIL, 2010b).
No Brasil, o conceito de sociedade inclusiva e de escola inclusiva foi difundido
amplamente com a implantação desse Programa que trouxe uma nova maneira de
compreender as diversidades. O termo deficiência foi sendo substituído por
diversidade e/ou diferença, porém ainda com um viés de mascarar as
desigualdades. Os desiguais, incluídos no cotidiano escolar, são seres concretos,
portanto, a diversidade não pode ser pensada de forma genérica (ARROYO, 2010).
Assim, é primordial dar visibilidade a esses seres desiguais no ambiente escolar.
No ano seguinte, outras iniciativas foram realizadas para a promoção da
inclusão escolar e social, tais como: (i) a publicação do documento “O acesso de
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alunos com deficiência às escolas e classes comuns da rede regular”, pelo Ministério
Público Federal, para divulgação dos conceitos e diretrizes mundiais para a inclusão;
(ii) o estabelecimento de normas e critérios para acessibilidade às pessoas com
deficiência ou com mobilidade reduzida por força de lei; (iii) a criação do Programa
Brasil Acessível do Ministério das Cidades para promover “ações que garantam o
acesso universal aos espaços públicos”, entre outras (BRASIL, 2010b, p. 14).
Em

2005,

com

a

criação

dos

Núcleos

de

Atividades

de

Altas

Habilidades/Superdotação em todos os estados brasileiros, são organizados centros
de referência nessa área para atendimento educacional especializado, orientação
das famílias e formação continuada dos professores e outros profissionais da área
(BRASIL, 2010b). Estes núcleos representaram um avanço no que tange à
educação do aluno superdotado no país, por envolver ações que integram o
professor, o aluno e a família. Os alunos com altas habilidades/superdotação
passaram a ter mais oportunidades educacionais em sintonia com suas
necessidades acadêmicas, intelectuais, emocionais e sociais.
Na perspectiva da educação inclusiva, no final de 2006, foi estabelecida a
Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência pela Assembleia Geral da
ONU em Nova Iorque, no qual o Brasil é signatário. Essa Convenção determina que
os Estados-Partes garantam um sistema de educação inclusiva em todas as
modalidades de ensino, em espaços que aumentem o desenvolvimento acadêmico e
social compatível com a meta da plena participação e inclusão (ONU, 2006).
Observa-se que várias iniciativas foram realizadas para “a inclusão escolar e
social”, por meio de eventos internacionais como a Convenção de Guatemala (ONU,
2001) e a Convenção de Nova Iorque (ONU, 2006). No Brasil, a construção de um
sistema nacional inclusivo foi divulgada largamente em todos os estados, como uma
nova concepção hegemônica. Contudo, desde a década de 1970, nas políticas de
educação especial vimos como estratégias de inclusão das pessoas com deficiência,
primeiro uma versão “integracionista” e depois uma versão “inclusivista”.
Somente a partir de 2000 que a perspectiva de inclusão escolar e social
passou a ser tratada de forma mais globalizada, sistêmica, multisetorial e associada
às políticas de assistência social, educação e saúde, segundo Kuhnen (2016).
Essa concepção da educação inclusiva mais globalizada e focada nas
diversidades é percebida ao compararmos os Censos Escolares de 1998 a 2006,
realizados anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
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Anísio Teixeira (INEP), em todas as escolas da Educação Básica. Nestes Censos
Escolares, os indicadores da educação especial revelaram um aumento nas
matrículas, de 337.326 em 1998 para 700.624 em 2006, representando um aumento
de 107% (BRASIL, 2010b). O gráfico a seguir mostra essa evolução de matrículas
na educação especial no Brasil.
Gráfico 1 – Total de Matrículas na Educação Especial em escolas
especializadas, classes especiais e escolas regulares (1998 a 2006)

Fonte: BRASIL, 2010b.

Em relação ao ingresso de alunos especiais em classes comuns do ensino
regular, “verifica-se um crescimento de 640%, passando de 43.923 alunos em 1998
para 325.316 em 2006 [...]” (BRASIL, 2010b, p. 17). No que se refere dessas
matrículas, nas esferas pública e privada, em 1998 registra-se 179.364 (53,2%)
alunos na rede pública e 157.962 (46,8%) nas escolas privadas, na maioria em
instituições especializadas (BRASIL, 2010b). Com o aumento das ações e políticas
de educação inclusiva nesse período (1998 a 2006), ocorreu um crescimento de
146% de matrículas nas escolas públicas, que atingiram 441.155 (63%) alunos em
2006 (BRASIL, 2010b).
Com relação à qualidade de ensino, em 2007, foi lançado o Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE) pelo MEC, com a missão de melhorar os
níveis de qualidade do ensino em todas as escolas de educação básica do país. Na
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realidade, esse Plano “aparece como um grande guarda-chuva que abriga
praticamente todos os programas em desenvolvimento pelo MEC”, totalizando 30
ações (SAVIANI, 2009, p. 5).
Para a implementação do PDE foi promulgado o Decreto n.º 6.094/2007 que
trata do “Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação”. Esse Decreto dispõe
sobre a garantia do acesso e permanência no ensino regular de alunos com
deficiência,

transtornos

globais

do

desenvolvimento

e

altas

habilidades/

superdotação, reforçando os seus ingressos na rede pública de ensino (BRASIL,
2007b). Dentre as ações do PDE, destacam-se a formação de professores para a
educação especial, a implantação de salas de recursos multifuncionais, a
acessibilidade nos prédios escolares, o acesso e a permanência de pessoas com
deficiência no ensino superior, e o monitoramento do acesso à escola dos
favorecidos pelo Benefício de Prestação Continuado10 (BRASIL, 2007a).
No documento do MEC, “Plano de Desenvolvimento da Educação: razões,
princípios e programas”, aponta-se a necessidade de superar a oposição entre
educação regular e educação especial. Um problema que ainda persiste no âmbito
da educação inclusiva. Esse problema ainda permaneceu com a Resolução n.º
4/2009, instituída pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), que estabelece
diretrizes operacionais para o atendimento especializado na educação básica,
modalidade educação especial (BRASIL, 2009b, p. 1).
Art. 1º Para a implementação do Decreto n.º 6.571/2008, os sistemas de
ensino devem matricular os alunos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas classes comuns do
ensino regular e no Atendimento Educacional Especializado (AEE), ofertado
em salas de recursos multifuncionais ou em centros de Atendimento
Educacional Especializado da rede pública ou de instituições comunitárias,
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos.
Art. 2º O AEE tem como função complementar ou suplementar a formação
do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de
acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena
participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem.

A

Resolução

n.º

4/2009

reforça

que

o

AEE

deve

ser

realizado

preferencialmente nas salas de recursos multifuncionais, na própria escola do aluno
ou em outra, em contraturno. Esse atendimento não substitui as classes comuns
10

O Benefício da Prestação Continuada (BPC), instituído pela Lei Orgânica da Assistência Social
(LOAS), garante um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou
mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por
sua família (BRASIL, 1993).
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(BRASIL, 2009b). Portanto, a instituição de ensino deve incluir a oferta do AEE no
Projeto Político Pedagógico (PPP), como também a maneira como será realizado.
Verifica-se que a efetivação da inclusão escolar prevista nos dispositivos
legais precisa que as instituições realizem o AEE. Para tal, faz-se necessário a
implementação de políticas públicas para a formação de professores, a contratação
de profissionais especializados e a disponibilização de recursos, além de outras.
A Resolução nº 4/2009 endossa a perspectiva de integração ainda que
cercada pelo discurso da inclusão por destacar o atendimento em classes comuns, e
em centros de AEE da rede pública ou em instituições comunitárias ou filantrópicas.
A justificativa para a segregação é a falta de professores especializados e o
comprometimento com as entidades privadas.
Alinhado com essa demanda, o Ministério da Educação e a Secretaria de
Educação Especial instituíram a Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva, em 2008, com a missão de constituir políticas
promotoras de uma educação de qualidade para todos os alunos (BRASIL, 2008a).
Essa política foi aprovada, por meio de emenda constitucional, a partir da
Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência. Dentre seus
objetivos sobre a Educação Inclusiva destacam-se: o acesso, a participação e a
aprendizagem dos estudantes com deficiência e necessidades educacionais
especiais nas escolas regulares (BRASIL, 2008a). A definição do público-alvo
também foi indicada, nesta política, que explicita as características dos alunos
considerados com deficiência, dos que têm transtornos globais de desenvolvimento
e dos alunos com altas habilidades/superdotação.
Segundo a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva, o público-alvo foi ampliado.
Consideram-se alunos com deficiência aqueles que têm impedimentos de
longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que, em
interação com diversas barreiras, podem ter restringida sua participação
plena e efetiva na escola e na sociedade. Os alunos com transtornos
globais do desenvolvimento são aqueles que apresentam alterações
qualitativas das interações sociais recíprocas e na comunicação, um
repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo.
Incluem-se neste grupo alunos com autismo, síndromes do espectro do
autismo e psicose infantil. Alunos com altas habilidades/superdotação
demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas,
isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade
e artes (BRASIL, 2008a, p. 14).
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A diversidade do público da educação inclusiva demonstra a complexidade
em ofertar um aprendizado de qualidade que possibilite aumentar as potencialidades
de cada aluno. Isso requer um esforço de toda a comunidade educacional.
O Decreto n.º 6.571/2008, revogado pelo Decreto n.º 7.611/2011, dispõe
sobre o atendimento educacional especializado (AEE). Este Decreto também
regulamenta o parágrafo único do artigo 60 da Lei n.º 9.394/96 e acrescenta
dispositivo ao Decreto n.º 6.253/2007 que trata sobre o FUNDEB. Em seu artigo 1º,
determina que a União preste apoio técnico e financeiro aos sistemas públicos de
ensino em todo território brasileiro, visando ampliar a oferta do AEE aos alunos com
necessidades especiais. Os parágrafos 1º e 2º do Decreto dispõem que:
§ 1º Considera-se atendimento educacional especializado o conjunto de
atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados
institucionalmente, prestado de forma complementar ou suplementar à
formação dos alunos no ensino regular.
§ 2º O atendimento educacional especializado deve integrar a proposta
pedagógica da escola, envolver a participação da família e ser realizado em
articulação com as demais políticas públicas (BRASIL, 2008c, p. 1).

No que se refere ao Decreto n.º 6.253/2007, que dispõe sobre a política
pública de financiamento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), foi acrescido o
Artigo 9-A. Este artigo estabelece a distribuição dos recursos do FUNDEB que
admite a dupla matrícula dos alunos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação que recebem AEE na rede
pública (BRASIL, 2007d).
No atual Decreto n.º 7.611/2011, em seu Artigo 14, §1º, constata-se que as
matrículas da educação especial na rede regular de ensino, em classes comuns ou
classes especiais de escolas regulares, e em escolas especiais ou especializadas
serão consideradas para efeito de distribuição dos recursos do FUNDEB (BRASIL,
2011a). As alterações introduzidas neste Decreto referentes à educação especial
ocasionaram certo estranhamento entre os profissionais da área. Dentre as
alterações, vale destacar: o termo “preferencialmente” para se referir à oferta da
educação especial no ensino regular, que já havia sido substituído pela expressão
“exclusivamente”; e a liberação de recursos de educação especial às instituições
privadas e filantrópicas pelo Poder Público, segundo Garcia (2015).

50

O Poder Público ao disponibilizar recursos públicos da educação inclusiva
para as instituições privadas (confessionais, comunitárias e filantrópicas) permite
que esses espaços especializados possam se tornar cadeira definitiva das crianças
ditas especiais. Isso demonstra que tais instituições têm força política e dividem os
recursos públicos.
Na sequência das políticas de inclusão, em 2011, foi instituído o Plano
Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Viver sem Limite, por meio do
Decreto n.°7.612/2011, a fim de efetivar um sistema educacional inclusivo, alinhada
com os termos da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
(BRASIL, 2011b).
Nessa época, um novo PNE começou a ser elaborado, para o período de
vigência de 2011 a 2020, substanciado pela Conferência Nacional de Educação
(CONAE), cujo tema central foi “Construindo um Sistema Nacional Articulado de
Educação: Plano Nacional de Educação, suas Diretrizes e Estratégias de Ação”,
realizada em 2010, em Brasília. A partir das proposições da CONAE, das várias
avaliações do PNE anterior e do documento básico, elaborado pelo CNE, foi
produzida uma proposta preliminar do novo plano, encaminhada ao MEC em maio
de 2010. Apesar da proposta antecipada, o segundo PNE só foi aprovado em 2014.
O segundo PNE foi sancionado como Lei n.º 13.005, com vigência de 25 de
junho de 2014 a 24 de junho de 2024, contendo 14 artigos, 20 metas e 254
estratégias. Esse Plano representa um avanço para toda a educação brasileira, com
a determinação de ampliar o acesso à educação e melhorar a qualidade de ensino
até 2024. No seu inciso III, parágrafo 1º, do artigo 8º, determina que os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios garantam o atendimento as necessidades
específicas, na educação especial, assegurando o sistema educacional inclusivo em
todos os níveis, etapas e modalidades (BRASIL, 2014).
A meta 4 e suas respectivas estratégias aludem à educação especial inclusiva
com o compromisso de universalizar o acesso à educação básica e ao AEE,
preferencialmente na rede regular de ensino para a população de 4 a 17 anos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação (BRASIL, 2014). Essa meta indica que o AEE também pode ser
ofertado em instituições privadas (confessionais, comunitárias e filantrópicas)
endossando o paradigma da integração.
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A estratégia 4.14 visava definir, em 2016, indicadores de qualidade e política
de avaliação e supervisão para as instituições públicas e privadas que atendem
alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades
ou superdotação (BRASIL, 2014). Essa é a única estratégia com prazo intermediário
que não foi cumprido pelo fato das bases de dados não serem combináveis11. Em
relação às 18 estratégias restantes, da meta 4, a situação é ainda mais preocupante,
visto que a maioria versa de forma genérica sobre o tema, impossibilitando
acompanhamentos objetivos, quantitativos e parciais de evolução (OBSERVATÓRIO
DO PNE, 2017). Observa-se na meta 4 que houve um aumento no total de
matrículas em ambientes inclusivos. O total de matrículas da educação especial
aumentou 4% por ano, de 886.815, em 2014, para 971.372, em 2016. Da mesma
forma, o percentual de matrículas continuou crescendo nas escolas regulares e
classes comuns de 698.768, em 2014, para 796.486 em 2016, segundo o
Observatório do PNE (2017).
Gráfico 2 – Total de Matrículas da Educação Especial

Fonte: Dados da Educação Básica do INEP/ MEC - 2014 a 2016 (OBSERVATÓRIO DO PNE, 2017).

11

A fonte de dados disponível para a medição de crianças e jovens entre 4 e 17 anos com deficiência
que frequentam a escola é o Censo Escolar, realizado anualmente pelo MEC, enquanto a fonte
disponível para a medição do total desse segmento da população é o Censo Demográfico, realizado
a cada decênio pelo IBGE (OBSERVATÓRIO DO PNE, 2017).
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Não há dúvida que a implementação do PNE e das demais políticas de educação
inclusiva vistas até agora, são um grande avanço para atingirmos novos patamares
na universalização do acesso à educação básica e ao AEE. Os desafios ainda são
muitos para garantir o direito das pessoas com deficiência à educação e o PNE tem
papel fundamental nesta luta. No entanto, é preciso que as estratégias definidas no
Plano tenham indicadores mais objetivos e quantificáveis. O sucesso só será
conquistado se as metas forem cumpridas e o direito à educação de qualidade for
assegurado para todos.
Para reforçar esse direito à educação, a LDBEN/1996 sofreu alterações, por
meio da Lei n.º 12.796/2013, ampliando ainda mais a sua atuação. No que se refere
à educação especial, em seu Artigo 58, assegura que a educação escolar para essa
modalidade de ensino dever ser feita, preferencialmente, na rede pública de ensino,
“[...] para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação” (BRASIL, 2013a, p. 2).
Em seu artigo 60, parágrafo único, indica que o poder público adotará,
preferencialmente, como alternativa “[...] a ampliação do atendimento aos educandos
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação na própria rede pública regular de ensino, independentemente do
apoio às instituições previstas neste artigo” (BRASIL, 2013a, p. 2).
Essa ampliação no atendimento dos educandos com deficiência na rede
pública de ensino, apesar de constar na Lei e dos avanços no número de matrículas
da educação especial, ainda é difícil de ser cumprida no cotidiano escolar. Isso
porque as ações ensejadas para a inclusão das pessoas com necessidades
especiais não foram planejadas e estruturadas de modo que tivessem seus direitos
plenamente respeitados.
Nota-se ainda a presença do paradigma integracionista nas políticas públicas
de inclusão o que é uma contradição diante da defesa de uma educação inclusiva
para todos, sem discriminação de qualquer espécie no ambiente escolar. As políticas
públicas na perspectiva de inclusão (BRASIL, 1996, 2011a, 2014) permitem que o
atendimento educacional especializado seja feito “preferencialmente” e não
“exclusivamente” no ensino público regular, ou seja, abrindo espaço para as
instituições privadas. Os alunos com necessidades específicas que não se adaptam
ou não conseguem acompanhar o ensino regular nas escolas públicas podem ser
atendidos em instituições especializadas, ou seja, em espaços segregados de
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escolarização regulamentados por lei. Neste contexto, a educação inclusiva
globalizada, sob a ótica das diversidades, amplia os números de matrículas, mas
esconde as especificidades das ações.
A princípio, com a promulgação da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência, Lei n.º 13.146/2015b, após 15 anos de tramitação, espera-se que os
direitos das pessoas com deficiência sejam assegurados, visando à sua inclusão
social e cidadania.
Essa Lei trata sobre o direito à educação, dentre outros, no capítulo IV, artigo
27, indicando que a pessoa com deficiência tem assegurado o sistema educacional
inclusivo em todas as modalidades de ensino e aprendizado ao longo da vida, de
forma a alcançar o máximo das suas potencialidades, segundo seus interesses e
necessidades de aprendizagem. No parágrafo único deste dispositivo legal fica
estabelecido que o Estado, a família, a comunidade escolar e a sociedade devem
assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência (BRASIL, 2015b).
Vimos que a legislação brasileira sobre a educação inclusiva tem avançado,
principalmente após os anos 2000, porém a promulgação de leis e diretrizes políticas
e pedagógicas não garante, necessariamente, as condições para o seu devido
cumprimento. A efetivação de um sistema de educação inclusiva não é tarefa das
mais fáceis. Sabe-se que a oferta de um ensino de qualidade a todos os alunos, com
ou sem deficiência, necessita de uma escola bem preparada e estruturada.
Nesse sentido, no próximo capítulo apresenta-se a educação inclusiva como
uma nova cultura escolar, um panorama da educação inclusiva no Brasil e no estado
e município do Rio de Janeiro na rede pública de ensino, um breve histórico do
Colégio Pedro II, no âmbito da Educação Inclusiva, e seu Núcleo de Apoio às
Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE) no Campus Tijuca II que tem
avançado em metodologias e recursos pedagógicos, nos últimos anos.
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2. COLÉGIO PEDRO II E A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO ENSINO REGULAR

Na primeira seção do capítulo aborda-se o processo de construção de uma
nova cultura escolar inclusiva, reforçada com a promulgação da Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBIPD) (BRASIL, 2015b). O foco do capítulo
dirige-se à educação inclusiva que se constitui como um desafio atual na educação
brasileira, em particular no ensino público. Na segunda seção, mostra-se o
panorama da educação inclusiva no Brasil, no estado do Rio de Janeiro e no
município do Rio de Janeiro, este último por meio de uma pesquisa realizada entre
2005 a 2009, que indicaram os alcances e limites dessa nova tendência escolar.
Nesse panorama, destaca-se o aumento no número de alunos com necessidades
educacionais especiais nas classes regulares do ensino público (Rede Federal,
Estadual e Municipal). Na terceira seção, um breve histórico do Colégio Pedro II é
apresentado, indicando a sua importância no contexto da educação brasileira e na
qualidade de seu ensino. Em seguida, trata-se da educação inclusiva no Colégio
Pedro II, a partir de um breve percurso, mostrando as mudanças e adequações
didático-pedagógicas e estruturais para a construção de uma nova conduta escolar.
Na última seção, apresenta-se o NAPNE do Campus Tijuca II por meio de suas
ações realizadas até o momento, destacando sua relevância no atendimento às
demandas de alunos com necessidades educacionais específicas.

2.1 Educação inclusiva: a constituição de uma nova cultura
No Brasil, desde 1988, com a promulgação da Constituição Federal e a
consolidação do Estado Democrático de Direito, reconheceu-se a necessidade de
garantir a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. Contudo, o primeiro
texto do projeto da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBIPD),
com o nome Estatuto da Pessoa com Deficiência, só foi apresentado em 2000, pelo
deputado Paulo Paim. Após 15 anos de tramitação, a democracia foi reforçada, com
a aprovação da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei n.º
13.146/2015, que teve como base as diretrizes da Convenção da ONU sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência, outorgada em 2006.
As diretrizes da Convenção foram ratificadas como emenda constitucional,
por meio do Decreto Legislativo n.º 186/2008 e pelo Decreto Executivo n.º
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6.949/2009. Esta emenda engloba as reivindicações dos debates mundiais
realizadas ao longo da última década do século XX e nos primeiros anos deste
século, criando condições favoráveis à definição de políticas públicas baseadas no
paradigma da inclusão social.
O texto da LBIPD fundamentou-se na carência de serviços públicos existentes
no Brasil e nas necessidades da própria população, além de considerar o acesso à
saúde, educação, trabalho, cultura, lazer, informação, entre outros. A ideia central foi
sempre ampliar os direitos da população excluída da sociedade.
A LBIPD trouxe também uma alteração no conceito de deficiência, que deixa
de ser entendida como uma condição inerte e de caráter clínico da pessoa. A
deficiência é “o resultado da interação das barreiras impostas pelo meio com as
limitações de natureza física, mental, intelectual e sensorial do indivíduo”,
(GABRILLI, 2015, p. 12). A LBIPD mostra que a deficiência está no meio e não nas
pessoas, segundo a autora.
Em relação ao direito à educação, a LBIPD dispõe em seu artigo 27, que a
educação é um direito da pessoa deficiente, com garantia de um sistema de ensino
inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de
toda vida, para o pleno desenvolvimento do potencial humano, segundo os
interesses e necessidades de aprendizagem de cada aluno (BRASIL, 2015b).
Levando-se em conta que cada indivíduo é único e possui uma gama de
características pessoais, a aprendizagem não se limita à constituição física,
intelectual ou sensorial do sujeito, porém resulta de sua plena interação
sociocultural, conforme indica a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência (2006).
Nesse contexto, a construção de uma escola inclusiva deve valorizar a
diversidade humana em oposição à busca da homogeneidade, ou seja, “uma escola
que não mais selecione crianças em função de diferenças individuais, orgânicas ou
socioculturais” (GLAT, PLETSCH e FONTES, 2009, p. 124).
Vale ressaltar que o conceito de inclusão foi usado fortemente como sinônimo
para integração de alunos com deficiência no ensino regular, revelando que o
paradigma integracionista/segregacionista continua hegemônico. Porém, no meio
acadêmico houve um consenso de que o público-alvo da inclusão foi ampliado, ou
seja, passou a englobar todas as crianças, jovens e adultos com necessidades
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específicas. Outro consenso é que inclusão implica valorizar a diversidade e as
diferenças individuais como recursos para a aprendizagem na sala de aula.
Nesse sentido, a escola inclusiva deve incorporar ações em seu projeto
pedagógico, no currículo e nas práticas didáticas que beneficiem o desenvolvimento
e a aprendizagem de todos os alunos, com ou sem necessidades educacionais
especiais. O termo engloba desde indivíduos com dificuldades de escolarização, por
motivos de carências econômicas e socioculturais, até os portadores de deficiência e
também aqueles que apresentam altas habilidades ou superdotação. A escola,
então, deve desenvolver adaptações curriculares adequadas para atender as
necessidades educacionais específicas do aluno para que o mesmo obtenha um
bom desempenho escolar. Segundo as Diretrizes Nacionais para Educação Especial
na Educação Básica:
[...], trata-se de um conceito amplo: em vez de focalizar a deficiência da
pessoa, enfatiza o ensino e a escola, bem como as formas e condições de
aprendizagem; em vez de procurar, no aluno, a origem de um problema,
definiu-se pelo tipo de resposta educativa e de recursos e apoios que a
escola deve proporcionar-lhe para que obtenha sucesso escolar; por fim, em
vez de pressupor que o aluno deva ajustar-se a padrões de „normalidade‟
para aprender, aponta para a escola o desafio de ajustar-se para atender à
diversidade de seus alunos (BRASIL, 2001d, p. 33).

Assim, a educação inclusiva representa um novo padrão de escola que
privilegia o acesso e a permanência de todos os alunos, substituindo as formas de
seleção e discriminação por procedimentos de identificação e remoção de barreiras
para a aprendizagem, de acordo com Glat, Plestch e Fontes (2009). As adaptações
curriculares são essenciais para superar as barreiras de aprendizagem dos alunos
que devem considerar questões como acessibilidade, conteúdos didáticos,
metodologias, organização didática, temporalidade e avaliações. Brito e Orlando
(2015) enfatizam que a construção de um currículo inclusivo deve levar em
consideração o cotidiano do aluno, além de contar com a participação da equipe
escolar, abrangendo desde professores até gestores e familiares.
Com isso, a educação inclusiva traz “uma nova cultura escolar: uma
concepção de escola que objetiva ao desenvolvimento de respostas educativas que
atinjam a todos os alunos” (GLAT e BLANCO, 2013). O conceito de resposta
educativa implica no envolvimento de toda a equipe escolar em responder às
demandas dos alunos, em grupo, e a cada um deles individualmente, assumindo a
responsabilidade com a aprendizagem na sua totalidade, segundo as autoras.
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Nesse processo de educação inclusiva, então, faz-se necessário a
participação de todos os profissionais do meio escolar (GLAT, PLETSCH e
FONTES, 2009). No entanto, a educação inclusiva ainda demanda o atendimento
especializado para esses alunos com necessidades educacionais especiais.
Segundo Glat e Fernandes (2005), esse atendimento representa a etapa atual do
processo de mudança das concepções teóricas e práticas da “educação inclusiva”.
Ao longo de muitos anos, a educação especial se caracterizou com um
sistema paralelo de ensino direcionado ao atendimento dos alunos com
necessidades educacionais especiais. No atual contexto inclusivo, a educação
especial redimensiona seu papel para dar suporte permanente e efetivo à escola
regular no processo de aprendizagem dos alunos com deficiência e outras
características diferenciadas (GLAT e BLANCO, 2013). Isto é, a educação especial
não deve ser constituída como um sistema educacional isolado, mas sim como um
sistema integrado à escola regular dispondo de materiais pedagógicos e humanos
para atender à diversidade do aluno.
Na educação inclusiva, portanto, a escola deve ser responsável pela plena
participação de todos os alunos no processo de aprendizagem, por meio da garantia
de suportes pedagógicos (recursos, metodologias e currículos adaptados) e
professores especializados.
Observa-se que a educação inclusiva demanda um processo de avaliação e
reestruturação dos aspectos constitutivos do sistema de gestão escolar, que envolve
a formação de seus professores e da sua equipe de gestão, além de rever os modos
de interação entre todos os envolvidos no processo (GLAT, PLETSCH e FONTES,
2009). Isto implica reavaliar sua estrutura, organização, projeto pedagógico, recursos
didáticos, práticas avaliativas, metodologias e estratégias de ensino, segundo as
autoras.
As políticas públicas, vistas até agora, potencializaram o processo de inclusão
escolar, mas ainda não são suficientes para garantir a efetivação plena dessa nova
cultura inclusiva na prática. Para tal, é essencial que ocorra a reestruturação na
gestão do sistema educacional de modo amplo, e de cada escola especificamente, a
fim de fornecer respostas educativas bem-sucedidas para os alunos com
necessidades educacionais especiais. Sem dúvida nenhuma, essa é uma tarefa
complexa que vai depender de um esforço integral de todos.
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No entanto, alguns avanços têm sido obtidos em relação ao acesso de
pessoas com necessidades especiais na rede pública de ensino, dentre outros, que
mostramos a seguir.

2.2 Educação inclusiva na rede pública de ensino: alcances e desafios
Diante de um cenário desigual da Educação Brasileira, a concretização de
uma nova cultura inclusiva é um grande desafio ainda a ser enfrentado para o
atendimento das pessoas com necessidades educacionais especiais. No entanto, a
educação inclusiva, como força de lei, traz uma nova visão para minimizar um pouco
essa desigualdade. No que se refere à inclusão de crianças, jovens e adultos com
deficiência,

transtornos

globais

de

desenvolvimento,

altas

habilidades

ou

superdotação e dificuldades de escolarização, ela se faz presente tanto por motivos
de carências econômicas como socioculturais.
Apesar da falta de estatísticas globais mais completas para dimensionar o
universo a ser atendido na educação inclusiva, é importante notar que, entre 2007 e
2015, no Brasil, o número de alunos com necessidades educacionais especiais
matriculados em classes regulares da educação básica mais do que dobrou,
passando de 306,1 mil para 751 mil (incluindo as turmas de Educação de Jovens e
Adultos – EJA e Educação Profissional), segundo o Anuário Brasileiro da Educação
Básica de 2017. O Anuário12 destaca ainda que o número de alunos em classes
especiais ou escolas especializadas foi reduzido de 348,5 mil para 179,7 mil. O
Censo Escolar de 2016 mostra que o número de alunos com necessidades
educacionais especiais matriculados no ensino regular (rede pública municipal,
estadual e federal) chegou a mais de 971 mil. Desse total, 796 mil estavam incluídos
nas classes comuns e somente 175 mil nas classes especiais.
No mesmo Censo, o total de matrículas na educação especial da Rede
Federal de Educação, objeto dessa pesquisa, chegou a mais de 3 mil, com 80% nas
classes comuns do ensino regular e/ou EJA.
Isso significa que houve um aumento significativo de alunos com
necessidades especiais nas classes comuns da rede pública de ensino, em
consonância com a Meta 4 da Educação Especial/Inclusiva do PNE 2014-2024.
12

Os dados do Anuário Brasileiro de Educação Básica (2017) não disponibiliza o quantitativo de
matrículas na educação especial inclusiva separadamente das redes municipal, estadual e federal de
ensino.
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Essa meta dispõe sobre a universalização do acesso à educação básica e ao AEE,
preferencialmente na rede regular de ensino, com garantia de uma educação
inclusiva para as pessoas com necessidades educacionais especiais (BRASIL,
2014).
Esses dados evidenciam uma mudança histórica, defendida por diversos
movimentos sociais e tratados internacionais, firmados ao longo das últimas
décadas, cujo Brasil é signatário. Porém, isso não significa que os desafios foram
superados. Há ainda a necessidade de aperfeiçoamento na formação de
professores, mais aporte de recursos na rede pública de ensino, investimentos em
acessibilidade e tecnologia, entre outros. Pressupõe-se ainda a necessidade de
preparar as escolas para o atendimento pleno dessa diversidade de alunos.
No que se refere ao panorama da Educação Inclusiva no Estado do Rio de
Janeiro, a quadro não é muito diferente, ou seja, há um expressivo número de
alunos com necessidades educacionais especiais matriculados na educação básica
da rede pública municipal, estadual e federal, totalizando mais de 56 mil alunos
(incluindo classes comuns de ensino regular e/ou EJA, classes especiais de ensino
regular e/ou EJA e escolas especializadas), segundo o Censo Escolar de 2016.
Deste total, mais de 44 mil estão nas classes comuns da rede pública.
A cidade do Rio de Janeiro se configura como a maior rede pública municipal
de Educação da América Latina, totalizando, em julho de 2017, 1.537 escolas e
creches municipais, com mais de 654 mil13 alunos matriculados, segundo o Portal da
Prefeitura do Rio. A administração desse universo escolar é descentralizada em 11
Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) distribuídas por todo o município do
Rio de Janeiro. É importante salientar que esta rede tem um histórico de mais de 30
anos em políticas e ações no campo da Educação Especial, segundo Glat, Pletsch e
Fontes (2009), além de oferecer várias modalidades de atendimento educacional,
desde escola ou classe especial até a inclusão em classe regular (com ou sem
suporte especializado). De acordo com o Censo Escolar de 2016, o município do Rio
de Janeiro, totalizou 18 mil matrículas na modalidade da educação especial (classes
comuns de ensino regular e/ou EJA, classes especiais de ensino regular e/ou EJA e
escolas especializadas). Desse total, 12 mil estão inseridas nas classes comuns.
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O total de matrículas compreende educação infantil, creche e pré-escolar, fundamental (anos
inicias e finais), projetos de correção de fluxo, classes especiais e educação de jovens e adultos,
segundo o Portal da Prefeitura do Rio.
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Observa-se que há um significativo número de alunos com necessidades
educacionais especiais inseridos nas classes comuns, seguindo a mesma tendência
dos dados estatísticos do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil.
A Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro conta com 41.216 professores,
conforme o Portal da Prefeitura do Rio (2018), recebendo de forma precária
treinamento e suporte específico para trabalhar com os alunos. Levando-se em
conta as atuais medidas aprovadas de redução de investimentos no setor público,
que abrangeu a Educação, promovidas pelo Governo Federal. O Portal indica que
do total de 41.216 docentes, 5.393 estão na educação infantil, 19.019 nos anos
iniciais do fundamental e 16.804 nos anos finais, e conta apenas com 193 agentes
de apoio à educação especial.
De acordo com o Portal da Prefeitura do Rio, o Instituto Municipal Helena
Antipoff (IHA), órgão da Secretaria Municipal de Educação, tem a função de elaborar
e colocar em prática as políticas que se relacionam à educação especial nas escolas
municipais do Rio de Janeiro. O Instituto presta auxílio no acompanhamento dos
alunos da educação especial junto as Coordenadorias Regionais de Educação, por
meio de seus profissionais, no intuito de assegurar uma educação de qualidade para
esses alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades (PORTAL PREFEITURA DO RIO, 2018).
As 11 CREs contam com professores especializados e agentes de educação
especial do IHA, lotados em diversas escolas. O IHA também promove cursos de
formação inicial e continuada para os profissionais da educação, com a finalidade de
atender às especificidades dos alunos, de forma a respeitar os ritmos de
aprendizagens diferenciados, de acordo com o Portal da Prefeitura do Rio. Destacase que a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, na qual o
Colégio Pedro II está inserido, não há um Instituto similar ao IHA. Contudo, a Rede
Federal

conta
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e

Profissionalização para Pessoas com Necessidades Especiais (Programa TEC NEC)
para auxiliar no AEE.
O Programa TEC NEP foi instituído em meados dos anos 2000 pela
Secretaria da Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) e pela extinta
Secretaria da Educação Especial (SEESP), ambas ligadas ao MEC, dentro dos
ideais de “Educação para Todos”. O Programa tem como objetivo desenvolver ações
que permitam a expansão das vagas na rede federal para as pessoas com
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deficiências por meio da promoção do acesso, da permanência e do sucesso no
avanço dos estudos com o efetivo aprendizado dos alunos com necessidades
educacionais especiais (SETEC/MEC, 2010). A proposta é promover o acesso ao
mundo produtivo e a possível emancipação econômica desses alunos.
O Programa TEC NEP é constituído por um grupo central gestor, composto
por técnicos da SETEC e da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização,
Diversidade e Inclusão (SECADI), que coordenam, organizam e desenvolvem as
ações de implementação do Programa em nível nacional (SETEC/MEC, 2010). Os
gestores regionais têm as mesmas atribuições do grupo central, e repassam as
orientações do Programa para os gestores estaduais e coordenadores de núcleos
locais, segundo o Manual de Orientação do Programa TEC NEP (2010). Os gestores
estaduais realizam as ações do Programa em seus respectivos estados, dando
suporte aos coordenadores de núcleos locais (SETEC/MEC, 2010).
Para o alcance do objetivo traçado no Programa TEC NEC, foi instituído o
Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE) para
ser implantado em todas as Instituições Federais de Educação Tecnológica. O
NAPNE visa oferecer apoio didático e pedagógico aos alunos com necessidades
educacionais especiais e aos professores; articular ações de ensino, pesquisa e
extensão nas áreas específicas; promover cursos de capacitação; promover a
acessibilidade virtual no campus; pesquisar e adquirir tecnologias assistivas; e
realizar adaptações arquitetônicas nas instituições para promover a acessibilidade a
todos (SETEC/MEC, 2012). Atualmente, a maioria das Instituições Federais de
Educação Tecnológica possui NAPNE.
Com trajetória centenária, a Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica conta com 38 Institutos Federais, dois Centros Federais de
Educação Tecnológica (CEFETs) e o Colégio Pedro II (PORTAL REDE
FEDERAL/MEC, 2018). No total são 644 campi, mais de um milhão de matrículas e
cerca de 60 mil servidores (professores e técnico-administrativos), segundo o Portal
da Rede Federal/MEC (2018). O estado do Rio de Janeiro conta com dois Institutos
Federais (Fluminense e Rio de Janeiro), um Centro Federal de Educação
Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, um Colégio Técnico da Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e o Colégio Pedro II, totalizando 48 campi
(PORTAL REDE FEDERAL/MEC, 2018).
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Alinhado com o disposto na Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008a), as redes municipal, estadual e
federal de ensino priorizam a inserção de alunos com necessidades educacionais
especiais em classes comuns, garantindo o Atendimento Educacional Especializado
(AEE), em salas de recursos multifuncionais no contraturno. Esse Atendimento,
instituído pelo Decreto n.º 6.571/2008, é oferecido de forma complementar ou
suplementar à escolarização regular (jamais de forma substitutiva). Esse dispositivo
legal também garantia a dupla matrícula no âmbito do FUNDEB dos alunos com
necessidades específicas matriculados no AEE. Ou seja, além desses alunos
estarem na sala regular, garantia a oferta do AEE no contraturno na própria escola
ou em outra escola da rede de ensino, em centro de atendimento educacional
especializado ou em instituições filantrópicas.
Após três anos, o Decreto n.º 6.571/2008 foi revogado pelo Decreto n.º
7.611/2011, que tem como objetivo identificar, elaborar e organizar recursos
pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação
dos alunos, considerando suas necessidades específicas (BRASIL, 2011a).
Contudo, esse novo Decreto foi um retrocesso para a educação inclusiva por permitir
o atendimento de alunos com necessidades específicas em escolas especiais, ou
seja, em espaços segregados de escolarização regulamentados por lei. Dessa
forma, as escolas especiais ou especializadas podem substituir a escolarização em
classes comuns de escolas regulares, com direito a receber duplamente pela
matrícula do aluno na escola especial e no AEE.
Em 2015, na rede municipal foram implantados 464 espaços para o AEE, cuja
função é auxiliar o processo de inclusão dos alunos, eliminando as barreiras de
aprendizagem para a plena participação nas atividades propostas no cotidiano
escolar (PORTAL DA PREFEITURA DO RIO, 2018).
A rede municipal de educação do Rio de Janeiro além de priorizar o
atendimento dos alunos com necessidades educacionais especiais em classes
comuns, também oferece diferentes modalidades de atendimento e suporte
educacional especializado: escola especial, classe especial, classe hospitalar, sala
de recursos e professor itinerante. No caso do Colégio Pedro II, que faz parte da
rede federal, é oferecido atendimento educacional específico em classe especial,
sala de recursos multifuncionais, além de professor itinerante/mediador.
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As escolas especiais atendem a alunos com necessidades educacionais
específicas que precisam de maior adaptação física, material e curricular.
As classes especiais funcionam dentro do interior da escola regular, sendo
uma das alternativas de inclusão, onde os alunos com necessidades especiais,
atendidos por professor especializado, compartilham com os demais colegas
atividades comuns a todos na escola.
As classes hospitalares são realizadas em hospitais públicos e/ou
conveniados para atender crianças e adolescentes internados, a fim de prestar-lhes
aprendizado.
As salas de recursos prestam atendimento a alunos com necessidades
educacionais específicas, matriculados nas classes regulares, em horários diferentes
das aulas regulares.
E por fim, o professor itinerante que presta assistência ao trabalho
desenvolvido pelos alunos com necessidades educacionais específicas integrados
nas turmas regulares.
Um estudo realizado por Glat, Pletsch e Fontes (2009), na cidade do Rio de
Janeiro, cujo objetivo foi verificar in loco as práticas de inclusão educacional na rede
pública municipal de educação, constatou, entre outros resultados, que o projeto
político-pedagógico dessa rede é direcionado para uma proposta de Educação
Inclusiva.
A referida pesquisa, iniciada no segundo semestre de 2005 e concluída em
2009, utilizou dados documentais, elaborados pelo IHA, que mostram o total de
alunos matriculados por CRE, com cada tipo de necessidade especial, bem como as
modalidades e os suportes educacionais especializados a eles oferecidos, além de
entrevistas semiestruturadas.
Segundo Glat, Pletsch e Fontes (2009), os dados levantados confirmaram a
diversidade de atendimentos aos alunos com necessidades educacionais especiais
na rede pública municipal do Rio de Janeiro, indicando uma contínua manutenção
de serviços especializados, para atender alunos que necessitam de apoio
temporário ou permanente.
O gráfico a seguir mostra o percentual de alunos com necessidades
educacionais especiais matriculados na rede municipal da referida cidade no final de
2008.
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Gráfico 3 - % de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais –
Município do Rio de Janeiro
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Fonte: REDIG, 2010.

Segundo as autoras, a análise dos dados demonstrou que: a) A categoria
mais assistida, com 53% na educação especial, era composta pelos alunos com
deficiência intelectual que estudam em sua maioria em classes especiais de escolas
regulares; b) Os alunos com transtornos globais de desenvolvimento, que
representam 15,5%, são atendidos majoritariamente em classes especiais; c) Os
alunos com deficiência auditiva com 11%, um terço estuda em classes regulares,
recebendo suporte especializado em salas de recursos, enquanto o restante estuda
em classes especiais. A maioria desses alunos aprendem Libras; d) Os alunos com
deficiências físicas compreendem 8,2% da educação especial, e estudam em
classes regulares, com suporte de um professor itinerante, quando necessário.
Porém, os 5,5% de alunos com deficiência múltipla estudam em classes ou escolas
especiais; e) Os alunos cegos ou de baixa visão constituem 4,6% do total de alunos
especiais, sendo que cerca de 60% estudam em classes regulares com suporte da
sala de recursos; f) O grupo de alunos com altas habilidades ou superdotação
participam de atividades de enriquecimento em salas de recursos, mas ainda restrito
a poucas escolas.
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Glat, Plestch e Fontes (2009) verificaram ainda que apesar do projeto político
pedagógico (PPP) do município do Rio de Janeiro estar direcionado para a
educação

inclusiva,

com

várias

alternativas

de

atendimento

educacional

especializado (AEE) para os alunos com necessidades específicas, a classe
especial ainda representa a modalidade predominante, com cerca de cinco mil
alunos matriculados na rede. Outra contradição em um projeto de Educação
Inclusiva, identificada pelas autoras, é o fato de ainda existir escolas especiais na
rede municipal. Não há um consenso do que seja educação inclusiva na rede
pública municipal do RJ, mantêm-se AEE de diferentes tipos e o PPP se define
como inclusivo, mas adota política integracionista, sendo as classes especiais
predominantes.
Ademais, foi constatado também que a educação especial não se constitui
como um sistema educacional paralelo, nem é apenas um serviço especializado,
mas, sim, uma modalidade de ensino que pode contribuir para a promoção da
inclusão escolar no sistema comum de ensino (GLAT, PLESTCH e FONTES, 2009).
Por fim, as autoras concluíram que a rede pública municipal de educação da
cidade do Rio de Janeiro enfrenta dificuldades reais para a efetivação da inclusão de
alunos com necessidades específicas, em larga escala, no ensino comum da rede.
Apesar dos avanços positivos em relação à garantia da matrícula em qualquer
escola e aos suportes pedagógicos oferecidos pela educação especial para a
escolarização na classe regular.
No que tange ao desenvolvimento pleno do potencial dos alunos com
necessidades educacionais especiais, à reestruturação da escola para atender
adequadamente esses alunos, à formação de professores especializados e à
adoção de uma cultura inclusiva que atinja a todos os envolvidos ainda há muito a
ser feito.
Os dados estatísticos do Anuário, do Censo Escolar e da pesquisa citada
serviram para clarear o cenário da educação inclusiva na educação básica quanto
ao acesso à escolarização das pessoas com necessidades específicas, que
abrangeu as redes municipal, estadual e federal.
A citação da pesquisa do município do Rio de Janeiro foi relevante por ser a
maior rede pública municipal de Educação da América Latina, com mais de 30 anos
de experiência em políticas de educação especial (GLAT, PLESTCH e FONTES,
2009). Certamente, a referida pesquisa contribui para o estudo em questão,
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considerando que o Colégio Pedro II é uma escola pública federal inserida nesse
município.
No próximo tópico busca-se fazer um breve histórico do Colégio Pedro II,
como também a sua trajetória no atendimento de pessoas com necessidades
educacionais específicas no contexto de uma educação especial inclusiva.

2.3 Colégio Pedro II: um breve histórico
O Colégio Pedro II é uma tradicional escola pública federal que se confunde
com a própria história do Brasil e com a história da educação nacional, e que tem
sua origem no período do Império. É a terceira mais antiga instituição de ensino
brasileira em atividade no país, vinculada ao Ministério da Educação, depois do
Ginásio Pernambucano e do Atheneu Norte-Riograndense. O Colégio, com natureza
jurídica de autarquia, autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didáticopedagógica e disciplinar, de característica pluricurricular e multicampi, tem como
objetivo principal a oferta de Educação Básica, segundo o Regulamento no artigo
242 da Constituição Federal de 1988.
A fundação do Colégio Pedro II se deu em decorrência de eventos entre a
Constituição de 1824 até 1834, período de efervescência política e de embates entre
liberais e conservadores. Os primeiros defendiam uma educação pública de âmbito
nacional, e os segundos advogavam por um ensino restrito e direcionado às
povoações urbanas. Essa luta prolongou-se por anos, inviabilizando a concretização
de um sistema nacional de ensino.
Em consequência, a instrução pública passou a ser de responsabilidade das
Províncias, pelo menos formalmente, dando permissão para a criação de
estabelecimentos de ensino, além de regulamentar e promover a educação primária
e secundária (BRASIL, 1934, Art. 10º). Com as constantes disputas políticas, a falta
de recursos destinados ao ensino popular, das diversidades regionais e a
descontinuidade administrativa, as Províncias não deram conta de promover a
instrução pública.
O Governo Federal, então, foi levado a iniciar o ensino secundário no Brasil,
criando o Colégio Pedro II, em 2 de dezembro de 1837, com base no ensino
europeu, que se tornou referência em todo o Brasil para o ensino secundário, por
longos anos (COLÉGIO PEDRO II, 2013).
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O Colégio foi pioneiro em oferecer a instrução secundária pública do Brasil,
tornando-se uma importante instituição de construção do projeto civilizatório do
Império, de fortalecimento do Estado e da formação do povo brasileiro, segundo o
Portal do CPII. Agente oficial de educação e cultura, o Colégio foi instituído para
funcionar como modelo da educação pública e particular secundária do Município da
Corte e demais Províncias (PORTAL DO CPII, 2018).
No que tange a sua estrutura, o CPII tinha caráter misto de Internato e
Externato para atendimento dos alunos. Porém, em 1857, o Governo determinou a
divisão da instituição em dois estabelecimentos distintos: Externato e Internato. Essa
medida objetivava uma melhor distribuição e organização dos alunos nesses dois
estabelecimentos, como também o aumento das vagas (PORTAL DO CPII, 2018).
Nessa época, o ensino secundário, de caráter meramente propedêutico,
servia apenas para dar acesso ao ensino superior à classe dominante, e concentrouse predominantemente nas escolas particulares.
Vale lembrar que o CPII, inicialmente, era direcionado para os alunos mais
abastados, pertencentes da elite econômica e política do país, que tinham condições
de pagar a taxa anual de matrícula e as pensões trimestrais. De acordo com o Portal
do Colégio, somente em alguns casos, a instituição concedia gratuidades, utilizando
os seguintes critérios: órfãos pobres, filhos de professores com 10 anos de serviços
no magistério, alunos pobres que se destacaram no ensino primário e,
posteriormente, filhos de militares mortos na Guerra do Paraguai.
Com a adoção dos exames preparatórios que habilitavam os alunos a
ingressarem no ensino superior, a situação do ensino secundário ficou ainda pior. A
concepção formativa da educação secundária cedeu espaço para a concepção
preparatória do ensino superior.
Esse problema se estendeu à República que introduziu múltiplas reformas
que não conseguiram diminuir o enciclopedismo e ultrapassar o dualismo: ensino
formativo e ensino preparatório. O CPII e demais instituições escolares participaram
pouco dessas reformas, não atuaram como agentes influenciadores na consecução
dos seus objetivos. Limitavam-se somente em cumprir as normas e as regras legais
(COLÉGIO PEDRO II, 2013).
A Constituição de 1891 reforçou a descentralização do ensino, cabendo à
União legislar sobre o ensino superior na Capital Federal, delegando aos estados a
responsabilidade de organizar todo o seu sistema escolar (BRASIL, 1891). A partir
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daí, as antigas Províncias passaram a ser chamadas de estados, adquirindo grande
autonomia para legislar sobre a instrução pública do país.
Segundo o Portal do CPII, o período da primeira República (1889-1930), o
nome do CPII foi alterado quatro vezes, primeiro para Instituto Nacional de Instrução
Secundária (1888); posteriormente, para Ginásio Nacional (1890); Externato
Nacional Pedro II e Internato Nacional Bernardo Pereira de Vasconcelos (1909).
Somente, em 1911, retornou com seu nome Colégio Pedro II por determinação do
Presidente Marechal Hermes da Fonseca, ex-aluno do Colégio (PORTAL DO CPII,
2018). Essas alterações no nome foram em decorrência das reformas realizadas na
educação brasileira na tentativa de resolver o problema de analfabetismo no
território nacional, bem como organizar um sistema escolar.
Sob o Regime Republicano, ocorreram as “equiparações” entre os colégios
oficiais e o ginásio nacional, o que acarretou a perda momentânea da posição de
padrão de referência de ensino do CPII. Porém, nota-se que a manutenção da
relevância da instituição foi mantida quando consideramos, por exemplo, o diploma
de Bacharel em Letras (posteriormente Bacharel em Ciências e Letras) concedido
aos alunos concluintes do curso no CPII, habilitando-os a ingressar no ensino
superior sem prestar exames (PORTAL DO CPII, 2018). Na época, o Colégio era o
único que concebia este título a seus formandos.
Em relação à Reforma Francisco Campos, em 1931, o CPII introduziu, sem
restrições, os dois ciclos sequenciados: o Secundário (Fundamental) em cinco anos
e o segundo ciclo, o Complementar em dois anos, objetivando a preparação para o
vestibular. O Colégio se preocupou, na ocasião, em manter o crescente número de
matrículas no seu ensino secundário, isto é, o Ginasial e o Complementar.
O CPII sofreu grande impacto com a promulgação da Lei Orgânica do Ensino
Secundário, por iniciativa do Ministro Gustavo Capanema, em 1942. A Reforma
Capanema deixou o Colégio em segundo plano e ignorou sua ação pedagógica
(COLÉGIO PEDRO II, 2013). Os programas de ensino do Colégio Pedro II perderam
seu âmbito nacional e o espaço educacional brasileiro na execução do processo
ensino-aprendizagem por ter que cumprir as determinações do MEC (COLÉGIO
PEDRO II, 2013).
Outro fato significativo foi à adoção de livros didáticos elaborados por
professores de outras instituições educacionais, ocasionando paulatinamente a
queda do uso dos livros didáticos de autoria dos professores do CPII pelo universo
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educacional brasileiro. Isso fez quebrar o monopólio dos livros de autoria da
Corporação do CPII.
A situação do CPII se agravou ainda mais com o advento da Lei n.º
4.024/1961, por reforçar a posição da instituição como um mero seguidor das
proposições e da política estabelecida pelo MEC. As novas normas de organização
e funcionamento do ensino superior, inviáveis e com pouca praticidade na sua
articulação com o ensino médio, acarretaram sérios problemas ao CPII que extinguiu
momentaneamente a sua liderança efetiva na educação nacional.
Após anos de prestígio e admiração pela sua ação educacional, o CPII entrou
em declínio, contudo, sua credibilidade junto ao público foi mantida. Os pais ainda
almejavam que seus filhos pudessem estudar no Colégio. O status de referência de
qualidade no ensino se manteve, uma vez que o seu programa pedagógico servia de
modelo para as escolas particulares, que solicitavam ao MEC a validação de seus
próprios certificados, justificando a semelhança de seus currículos com os do CPII,
até os anos 1950, motivo pelo qual passou a ser chamado de “Colégio padrão do
Brasil” (COLÉGIO PEDRO II, 2013, p. 29).
A qualidade acadêmica da instituição representava e ainda representa,
através do conteúdo curricular, dos livros didáticos e da metodologia empregada no
ensino, uma singular contribuição e tradição no processo de ensino-aprendizagem
na educação nacional. Destaca-se o caráter inovador do CPII que fez crescer e
passou a ministrar o Ensino Fundamental em nove anos, isto é, acrescentou mais
dois anos. Passados quase um decênio, o MEC estendeu também o ensino em nove
anos para todo o sistema educacional, seguindo o exemplo do CPII (COLÉGIO
PEDRO II, 2013).
Com o crescimento do número de alunos, o CPII teve que ampliar seu
número de vagas para o ensino secundário, após 1950. A partir daí, foram criadas
as Seções Norte (Engenho Novo) e Sul (Humaitá), em 1952, e a Seção Tijuca, em
1957, que representou o primeiro ciclo de expansão da instituição. Os novos
estabelecimentos eram todos externatos. O único internato, em São Cristóvão,
passou a funcionar em regime de semi-internato e, mais tarde, como externato.
Em 1967, o Colégio passou a ter autonomia orçamentária, financeira e
patrimonial, além de personalidade jurídica própria, ao ser transformado em
autarquia do MEC, por meio do Decreto-Lei n.º 245/1967, segundo o Portal do CPII
(2018).
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Na década de 1980, o segundo ciclo de expansão do Colégio ocorreu com a
criação das unidades voltadas para os anos iniciais do Ensino Fundamental,
chamadas de “Pedrinhos” (PORTAL DO CPII, 2018). Foi o início da expansão
interna do Colégio Pedro II, com a criação de prédios anexos às unidades São
Cristóvão (1984), Engenho Novo (1986), Humaitá (1987) e Tijuca (1987). Essas
unidades escolares passaram a ser chamadas de Unidades “I”, e as voltadas para o
ensino dos Anos Finais do Ensino Fundamental e/ou do Ensino Médio, de Unidades
“II”, visando atender com melhor qualidade ao crescimento da demanda por vagas
no Ensino Médio. Em 1999, foi inaugurada a unidade escolar São Cristóvão III.
O último ciclo de expansão do CPII se deu entre os anos de 2004 e 2010,
com a criação da unidade escolar de Realengo (2004) e das unidades
descentralizadas nos municípios de Niterói (2006) e Duque de Caxias (2007), este
último na Baixada Fluminense (COLÉGIO PEDRO II, 2013). Atualmente as unidades
escolares são denominadas de campi14.
A tradição da instituição foi construída a partir do “êxito alcançado por seus
ex-alunos,

no

enfrentamento

de

concursos,

ocupando

cargos

públicos e

empresariais, ganhando status profissional, pelo nível de excelência e atuação ética
profissional” ao longo dos anos (COLÉGIO PEDRO II, 2013, p. 29). Seu quadro de
ex-alunos possui pessoas renomadas da sociedade como presidentes da República,
músicos, compositores, poetas, médicos, juristas, professores, historiadores,
jornalistas, dentre outros.
O CPII estimula que seus alunos obtenham resultados acima da média geral,
realizando cerimônias de premiação com a entrega dos títulos de “Aluno Pena de
Ouro” e “Aluno Eminente”. O título “Aluno Pena de Ouro” é concedido aos estudantes
que concluíram o Ensino Médio com a maior média geral de seu campus. Cada aluno
homenageado recebe uma réplica da pena usada pela princesa Isabel na assinatura
da Lei Áurea, que é repassada pelos alunos Pena de Ouro do ano anterior. Já o título
“Aluno Eminente” é concedido aos ex-alunos que se destacaram nas atividades
acadêmicas e profissionais, ou ainda por terem prestado relevantes serviços à
sociedade, segundo o artigo 132, §4°, do Regimento Geral do CPII (2014).

14

O termo campi foi adotado para identificar as antigas unidades escolares, a partir da Lei n.º
12.677/2012 que estabelece a inclusão do Colégio Pedro II na Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica (BRASIL, 2012b).
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O reconhecimento do Colégio, no cenário nacional, é fruto da educação de
qualidade oferecida aos seus alunos, sendo presença constante na imprensa por
causa dos resultados em exames regulares (ENEM, IDEB, etc.), através das
posições alcançadas por seus alunos, ou pelo sucesso de seus professores e exalunos que se destacaram profissionalmente, ocupando um lugar no imaginário
social que extrapola os seus resultados escolares e a excelência do seu ensino
(GALVÃO, 2009, p. 213).
Essa repercussão na imprensa confirma o cumprimento de sua missão que é
“Promover a educação de excelência, pública, gratuita e laica, por meio da
indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, formando pessoas capazes
de intervir de forma responsável na sociedade” (PORTAL DO CPII, 2018).
Desde o período imperial até hoje, os candidatos passam por um rigoroso
processo de seleção e classificação para ingressar no Colégio Pedro II. Atualmente,
a Instituição oferece apenas vagas para a Educação Infantil e o 1º e 2º ano do
Ensino Fundamental por meio de Sorteio Público. Para o sexto ano do Ensino
Fundamental, 1º ano do Ensino Médio e o 1º ano do PROEJA, os candidatos
precisam fazer provas de seleção que compreendem as matérias de Matemática,
Português, Redação entre outras, exclusivamente para os campi nos quais são
disponibilizadas as vagas.
Ao longo dos seus mais de 180 anos, o Colégio atravessou momentos de
retração e expansão, principalmente com a Lei n.º 5.692/1971, porém sem perder
suas características que o tornaram referência no cenário educacional brasileiro.
Hoje, o Colégio integra a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica, com a sanção da Lei n.º 12.677/2012, e conta com 14 campi, sendo 12
no município do Rio de Janeiro (Centro, Engenho Novo I e II, Humaitá I e II,
Realengo I e II, São Cristóvão I, II e III e Tijuca I e II), um em Niterói e um em Duque
de Caxias, e um Centro de Referência em Educação Infantil, localizado em
Realengo, segundo o Portal do CPII.
A equiparação do CPII à Rede Federal gerou mudanças na sua estrutura que
passou a incluir na sua base de trabalho: a) o ensino técnico de nível médio,
prioritariamente na forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino
fundamental; b) os cursos de formação inicial e continuada para a Educação de
Jovens e Adultos (EJA), visando à capacitação e à atualização de profissionais, em
todos os níveis de escolaridade, nas áreas da educação profissional e tecnológica;

72

c) a realização de pesquisas de soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus
benefícios à comunidade; d) o desenvolvimento de atividades de extensão, com a
oferta de cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu; e) o estímulo e o apoio
a processos educativos que gerem trabalho e renda e à emancipação do cidadão na
perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional.
O quadro a seguir, mostra a estrutura de ensino distribuída pelos 14 campi.
Quadro 1 – Estrutura de Ensino nos campi do Colégio Pedro II
Educação Básica
Campi

Níveis de Ensino

Centro

Ensino Fundamental do 6º ao 9º
anos, Ensino Médio Regular e
Proeja.

Duque de Caxias

Ensino Médio Regular, Ensino Médio
Integrado e Proeja.

Engenho Novo I

Ensino Fundamental do 1º ao 5º
anos.

Engenho Novo II

Ensino Fundamental do 6º ao 9º
anos, Ensino Médio Regular, Ensino
Médio Integrado e Proeja.

Humaitá I

Ensino Fundamental do 1º ao 5º
anos.

Humaitá II

Ensino Fundamental do 6º ao 9º anos
e Ensino Médio Regular.

Niterói

Ensino Médio Regular.

Realengo I

Ensino Fundamental do 1º ao 5º
anos.

Realengo II

Ensino Fundamental do 6º ao 9º
anos, Ensino Médio Regular, Ensino
Médio Integrado e Proeja.

São Cristóvão I

Ensino Fundamental do 1º ao 5º
anos.

São Cristóvão II

Ensino Fundamental do 6º ao 9º
anos.

São Cristóvão III

Ensino Médio Regular e Ensino
Médio Integrado.

Tijuca I

Ensino Fundamental do 1º ao 5º
anos.
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Tijuca II

Ensino Fundamental do 6º ao 9º
anos, Ensino Médio Regular, Ensino
Médio Integrado e Proeja15.

Centro de Referência em Educação
Infantil

Educação Infantil (Grupamento I, II e
III).

Pós-Graduação
São Cristóvão

Pós-Graduação (Lato Sensu e Stricto
Sensu).

Fonte: Portal do Colégio Pedro II (2018).

Atualmente, o Colégio reúne cerca de 13.000 alunos e 2.500 servidores, entre
docentes e técnicos (PORTAL DO CPII, 2018). O Colégio oferece turmas para a
Educação Infantil, o Ensino Fundamental, o Ensino Médio Regular e Integrado, o
Ensino Técnico e Tecnológico, a Educação de Jovens e Adultos, além do Ensino
Superior (graduação e pós-graduação). Sua entrada no Ensino Superior ratifica o
papel transformador do Colégio no cenário educacional, que além de garantir o
acesso dos jovens estudantes às universidades, função que vem desempenhando
desde a sua fundação, também investe na formação docente e no aperfeiçoamento
da Educação Básica.
Em 2016, o Colégio atendeu 12.686 alunos, tendo índices de trancamento,
evasão e repetência bastante baixos: 9,13%, 2,08% e 0,19%, respectivamente
(PORTAL DO CPII, 2018).
Para atender esse elevado número de alunos, o CPII conta com 1.170
professores efetivos e 239 professores contratados, totalizando 1.409 docentes com
formação em diferentes áreas. No passado, o Colégio admitia em seu quadro
docente e técnico, preferencialmente, os seus ex-alunos que haviam se destacado e
obtiveram o cobiçado prêmio Pantheon16. Atualmente, a seleção de candidatos para
professor efetivo17 e professor substituto18 (Integrantes da Carreira do Magistério de

15

Atualmente, o Campus Tijuca II oferece o curso Técnico em Informática, no Ensino Médio Integrado
e, no PROEJA, as modalidades de Técnico em Administração e de Suporte e Manutenção em
Informática.
16

O prêmio Pantheon ou aluno Pantheon era concedido aos alunos que se destacavam no curso por
seu rendimento escolar e comportamento exemplar (COLÉGIO PEDRO II, 2013).
17

O processo seletivo para professor efetivo de dá por meio de “concurso pleno”, isto é, compreende
as etapas de prova escrita, prova de aula, além de comprovação de títulos acadêmicos.
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Ensino Básico, Técnico e Tecnológico) é realizada por Concurso Público, que
compreende prova escrita, prova de aula, além de comprovação de títulos
acadêmicos. Os professores são lotados em diversos campi, conforme as demandas
institucionais. O gráfico a seguir apresenta a titulação dos professores do CPII:
Gráfico 4 – Formação do Corpo Docente do Colégio Pedro II – 2017

60,00%
48,30%

50,00%
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17,60%
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10,00%
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Fonte: Programa Político Pedagógico Institucional do CPII, 2017.

Nota-se que a maioria dos docentes do CPII possui cursos de mestrado, com
48,30%, atendendo a Meta 16 do PNE vigente com relação à formação continuada e
de pós-graduação de professores da Educação Básica.
A organização pedagógica do CPII dispõe, atualmente, de 19 departamentos,
nos quais os docentes estão alocados de acordo com sua área: Educação Infantil;
Primeiro Segmento do Ensino Fundamental; Biologia e Ciências; Ciência da
Computação; Desenho e Artes Visuais; Educação Física; Educação Musical; Ensino
Técnico; Filosofia; Física; Francês; Geografia; História; Língua Portuguesa e
Literaturas; Línguas Anglo-Germânicas – Inglês e Alemão; Língua Espanhola;
Matemática; Química e Sociologia (PORTAL DO CPII, 2018).

18

A contratação de professor substituto é por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público, conforme a Lei n.º 8.745/1993. O processo seletivo se
dá por meio de “concurso simplificado”.
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Com o propósito de contribuir para a melhoria da formação de professores do
país, a Instituição implantou, em 2012, o Programa de Residência Docente (PRD),
que equivale a uma especialização lato sensu com o apoio da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Esse Programa, que
envolve profissionais de diversas áreas e campi do CPII, é voltado para os
professores de escolas públicas, das redes estaduais e municipais, que atuam
desde os anos iniciais do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio.
No mesmo ano, o Colégio passou a oferecer também o curso de Mestrado
Profissional em Práticas de Educação Básica, direcionado aos professores em
regência de turma, tanto os do CPII como os das redes estaduais, municipais e das
escolas privadas. O ingresso se faz por meio de provas e entrevistas com os
candidatos. O objetivo do curso é promover a integração dos conhecimentos
pedagógicos e saberes disciplinares construídos, de forma a produzir resultados mais
efetivos nas salas de aula dos diversos sistemas escolares (PORTAL DO CPII, 2018).
Esse breve panorama histórico do Colégio Pedro II serviu para mostrar a
importância da instituição no contexto da educação nacional, bem como a sua
singularidade e complexidade. Esses fatores justificam a escolha dessa renomada
instituição como lócus de estudo.
A seguir, será abordada a trajetória do atendimento das pessoas com
necessidades educacionais especiais no contexto da educação inclusiva no Colégio
Pedro II, foco desse objeto de estudo.
2.4 Colégio Pedro II: Atendimento Educacional Especializado no contexto da
Educação Inclusiva
A organização e formulação dos documentos normativos do Colégio Pedro II
toma como referência principal a LDBEN/1996, por reconhecer os amplos processos
formativos da Educação, dispostos na Constituição Federal de 1988, dedicando-se
em especial à educação escolar.
A Instituição, fundamentada nos princípios e nos fins da Educação
estabelecidos na LDBEN/1996, estrutura o seu atendimento escolar para crianças,
jovens e adultos em diferentes modalidades de ensino. Nessas modalidades, o
Colégio oferece atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação e
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dificuldade de aprendizagem, segundo texto incluído na LDBEN pela Lei n.º
12.796/2013.
Vale explicitar que no CPII são considerados estudantes com necessidades
educacionais especiais os que apresentam comprometimento físico, sensorial,
intelectual, comportamental e/ou pedagógico, que resulte em dificuldades ou
impedimentos no desenvolvimento acadêmico ou em suas relações interpessoais,
ou aqueles que apresentam altas habilidades ou superdotação (DIRETRIZES DO
AEE/CPII, 2017).
O Colégio, ao oferecer atendimento especializado em todos os níveis de
ensino, busca garantir uma educação de qualidade para esses alunos com
necessidades educacionais especiais, visando desenvolver seus talentos e
habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características,
interesses e necessidades de aprendizagem, em consonância com o Estatuto das
Pessoas com Deficiência (BRASIL, 2015b).
Nos últimos anos, o Colégio vem construindo as condições necessárias para
atender às diversidades e especificidades de seus alunos, de forma coletiva,
seguindo as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica
(BRASIL, 2001d). No que tange às classes comuns são previstos: a) professores de
classes comuns e da educação especial, capacitados e especializados, para atender
os alunos com necessidades específicas; b) distribuição dos alunos com
necessidades educacionais especiais pelas várias classes comuns do ano escolar
em que foram classificados; c) flexibilização e adaptação curricular; d) serviços de
apoio pedagógico especializado; e) avaliação pedagógica no processo de ensino e
aprendizagem,

inclusive

para

identificação

das

necessidades

educacionais

especiais; f) temporalidade flexível do ano letivo para atendimento às demandas dos
alunos portadores de necessidades especiais; entre outras (BRASIL, 2001d).
No que se refere à política de atendimento educacional especializado (AEE)
aos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, implementada
pela Secretaria de Educação Especial (SEESP), atual Diretoria de Políticas de
Educação Especial da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização,
Diversidade e Inclusão (SECADI), reforça a prática da inclusão e promove a
qualidade do processo ensino-aprendizagem nas turmas regulares de Educação
Básica no CPII.
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Em relação ao ingresso de alunos com necessidades educacionais especiais
no quadro de discentes do Colégio Pedro II, de acordo com o Projeto Político
Pedagógico Institucional (PPPI) (2017), isso se dá por meio de processos de
admissão, estabelecidos anualmente por editais de convocação, seja por sorteio
para turmas de Educação Infantil, para o 1º e, esporadicamente, o 2º ano do Ensino
Fundamental, ou por exame de seleção, sem reserva técnica, respeitando as
especificidades de adaptações e acessibilidade de cada deficiência na aplicação das
provas, tanto para o 6º ano do Ensino Fundamental como para a 1ª série do Ensino
Médio Regular ou Integrado. Desde 2005, são oferecidas no 6º e no 1º ano do
Ensino Médio cotas de 50% das vagas destinadas a estudantes de escolas públicas
(CPII/PPPI, 2017).
O ingresso se dá também por convênios específicos com outras Instituições
Públicas de Ensino, como o Instituto Benjamin Constant (IBC) e o Centro Federal de
Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET-RJ), praticados há
décadas, com sucesso, segundo PPPI (2017). Os estudantes encaminhados
formalmente por esses estabelecimentos são matriculados em classes comuns do
ensino regular do CPII.
Por longos anos, o CPII atendeu uma elite econômica e social de alunos,
porém, com as novas formas de ingresso por meio de sorteios, convênios e sistema
de cotas, o perfil dos alunos foi modificado, ou seja, ficou mais heterogêneo. Isso
provocou a necessidade de um atendimento à diversidade de forma mais
estruturada e organizada.
No cotidiano escolar do CPII, nota-se a diferença de desempenho entre os
alunos. Na maioria das vezes, o aluno que ingressou por concurso apresenta
desempenho mais alto daqueles que entraram por sorteio, por exemplo. Esse
acesso democrático permitiu a entrada de crianças, adolescentes e jovens de
variadas condições socioculturais e econômicas, como também do grupo de alunos
com necessidades educacionais especiais. Segundo Marin (2015), os alunos com
deficiência visual, cegos e com baixa visão, foram os primeiros a frequentarem o
Colégio, vindos de um programa de cooperação técnica com o Instituto Benjamin
Constant (IBC). Este processo iniciou-se em 1980, contudo a inclusão apenas
ocorria a partir do ensino médio por meio de processo seletivo, com um percentual
de vagas para os aprovados, afirma a autora.
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As necessidades desse contingente de alunos com deficiência visual
consistiam na adequação de material didático e na garantia de acessibilidade física
mais autônoma (MARIN, 2015). Isso não foi nada fácil diante de uma escola
acostumada com homogeneidade, conforme ratifica o Diretor do Campus Tijuca II do
CPII em suas falas. Marin (2015) revela ainda que os principais problemas
enfrentados eram a falta de equipamentos para as transcrições, que era feito no IBC;
a inexistência de sinalizações no espaço físico para deslocamento autônomo até
hoje ainda não instalados; e o atraso na entrega de material para transcrição ou
ampliação de provas pelos professores. A autora destaca também a limitação do
aluno em participar de aulas extremamente visuais e a relação pessoal entre os
colegas, que muitas vezes apresentava certo estranhamento, tanto da parte dos
alunos videntes como dos alunos cegos e de baixa visão oriundos do IBC.
A partir dos anos 2000, alguns alunos com deficiência intelectual, paralisia
cerebral, autismo, entre outras condições atípicas passaram a fazer parte do quadro
de alunos da escola. Esses alunos eram atendidos em classes especiais e/ou
escolas especializadas para depois serem incluídos nas classes comuns, conforme
o seu desempenho e progresso de adaptação. A força motriz era excluir para depois
incluir.
Hoje, os alunos com necessidades educacionais especiais, depois de
ingressar no CPII, passam por uma análise, estudo e avaliação pela Equipe
Pedagógica

da

Instituição.

Mediante

documentação

comprobatória

das

necessidades específicas, são estabelecidas as estratégias de atendimento
pedagógico para cada caso, buscando-se as adequações físicas, ambientais,
metodológicas e didáticas (adaptações nos conteúdos curriculares e no processo
avaliativo através de provas adaptadas).
Os diferentes ritmos de aprendizagem, as modulações de comportamento, as
histórias de vida, as tonalidades de conhecimentos e de valores circulam nas salas,
pátios e corredores. Essa diversidade escolar está presente em cada uma das
turmas regulares de Educação Básica no Colégio Pedro II, em todas as suas etapas,
níveis e modalidades.
O CPII em seus 14 campi busca tornar-se mais responsivo às necessidades
dessa diversidade de alunos, em consonância ao que preconiza os principais
dispositivos legais da Educação Inclusiva. Nesse contexto, os professores do CPII
têm elaborado e colocado em prática diferentes formas de atendimento aos
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estudantes com necessidades educacionais especiais, tanto em relação aos
estudantes com deficiências, que, desde a década de 1980, já integravam o corpo
discente dessa Instituição, quanto em relação àqueles com dificuldades de
aprendizagem. Segundo depoimento da ex-reitora, professora Vera Maria Ferreira
Rodrigues, na época que lecionava no Campus Centro atendeu alunos cegos, nos
anos de 1980 (GROSS, 2015). Nessa época, o atendimento era feito de forma
excludente em classes especiais na maioria das vezes.
Atualmente, os objetivos do CPII, que refletem o paradigma da educação
especial inclusiva, estão explicitados em seu Projeto Político Pedagógico
Institucional (PPPI), conforme mostrado a seguir de forma adaptada: formar
cidadãos críticos que respeitem às diversidades, já que somos todos diferentes;
estar politicamente comprometido com a igualdade para o desenvolvimento do
potencial humano; valorizar a diversidade no processo de ensino-aprendizagem,
para o enriquecimento dos alunos com a possibilidade e necessidade de troca; e
criar estratégias para que todos se desenvolvam para a intervenção responsável na
sociedade, e assim possam usufruir dos conhecimentos e da cultura socialmente
adquirida (CPII/PPPI, 2017).
Em 2004, foi criado o Setor de Educação Especial (SEE) subordinado
diretamente à Secretaria de Ensino (SE), atualmente Seção de Educação Especial
(SEE) subordinada à Diretoria de Ensino (DE), no CPII. Essa implementação
aconteceu por causa do aumento do número de alunos que requeriam um
atendimento específico e pela imposição de dispositivos legais que indicavam a
necessidade das instituições terem setores para responder as demandas da
educação especial. Como aponta a Resolução CNE/CEB n.º 2/2001 do MEC:
Os sistemas de ensino devem constituir e fazer funcionar um setor
responsável pela educação especial, dotado de recursos humanos,
materiais e financeiros que viabilizem e deem sustentação ao processo de
construção da educação inclusiva (BRASIL, 2001b).

A partir da criação desse Setor, o atendimento às pessoas com necessidades
educacionais especiais tem se intensificado através da realização de estratégias
pedagógicas específicas e diversificadas, buscando, assim, garantir a inclusão, a
permanência, a progressão e o desenvolvimento cognitivo, social e acadêmico de
todos os estudantes matriculados em suas classes de ensino regular, segundo o
Portal do CPII (2018).
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As estratégias de Atendimento Educacional Especializado (AEE) têm por
finalidade construir uma Educação Inclusiva a todos os estudantes com
necessidades educacionais específicas. Para tal, faz-se necessário a implementação
e a organização de novos espaços escolares, que permitam a elaboração de
estratégias, metodologias diferenciadas e materiais didáticos para o atendimento
desses estudantes em suas necessidades educacionais.
Quanto à organização dos espaços escolares são oferecidos no CPII:
1.

Laboratório de Aprendizagem;

2.

Sala de Recursos Multifuncionais;

3.

Ensino Colaborativo ou Coensino;

4.

Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas
(NAPNE)19.
Essas estratégias são adotadas conforme a necessidade específica de cada

estudante, e viabilizada pelos campi, a partir dos recursos físicos, técnicos e
humanos que possam ser disponibilizados pela Instituição para esse fim. No que se
refere aos recursos humanos, o professor especializado20 é peça chave para o AEE,
que tem como função: identificar o nível de dificuldade de aprendizagem do aluno
para planejar e realizar atividades pedagógicas específicas, bem como avaliar o
progresso do aluno.
Os Laboratórios de Aprendizagem (LAs) foram criados em 2000 para atender
os alunos em recuperação21 do primeiro segmento do ensino fundamental que
apresentavam dificuldades de aprendizagem não apenas na assimilação do
conteúdo, mas também aquelas relacionadas aos aspectos do desenvolvimento
cognitivo, psicomotor, de linguagem, de relação corporal, entre outras (MARIN,
2015).

19

A sigla NAPNE significava, originalmente, Núcleo de Atendimento às Necessidades Educacionais
Especiais, de acordo com a portaria nº 906 da Diretoria-Geral do Colégio Pedro II. Foi alterada
posteriormente pela portaria n.º 2.161, de 26 de novembro de 2013 para Núcleo de Atendimento às
Pessoas com Necessidades Específicas, para melhor adequação dos quadros das deficiências na
perspectiva da inclusão, ao invés da separação ao qual se imbui o uso da expressão especial.
20

Professor especializado é o profissional que possui curso de especialização em educação especial,
além de curso de licenciatura plena.
21

A recuperação paralela, sob a orientação da Diretoria de Projetos Educacionais do CPII, visa à
melhora do desempenho dos alunos e a redução dos índices de recuperação e reprovação, segundo
o Portal do Colégio Pedro II.
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Vale mencionar que o CPII adotava desde seus primórdios a expulsão de
alunos por reprovação. Sob esse enfoque, os estudantes que repetiam duas vezes a
mesma série eram expulsos do Colégio. Em 2005, a expulsão por reprovação
passou a ser aplicada apenas na 3ª série do Ensino Fundamental em diante. Antes
desse ano, eram expulsos os repetentes reincidentes da classe inicial (antiga classe
de alfabetização, atual 1º ano) ou no 3º ano do Ensino Médio (GALVÃO, 2009). O
CPII possuía um processo interno de exclusão que atingia especialmente os alunos
que entraram por sorteio, segundo Galvão (2009).
Em atendimento às reivindicações de parte da comunidade escolar, que via a
expulsão como forma de exclusão, foi instituída a Portaria n.º 1.343/2015 que
estabeleceu o fim da exclusão/jubilamento no CPII. Essa Portaria tem como objetivo
principal garantir a permanência e aprendizado daqueles alunos com rendimento
abaixo do esperado. O reitor Oscar Halac do CPII reforça essa medida, na sua fala:
“Não podemos pensar a inserção social apenas no processo de seleção de alunos
do CPII. Precisamos manter nossos alunos independentemente da velocidade com
que eles aprendem” (PORTAL DO CPII, 2015). Segundo o reitor, o CPII desde 2014
vem executando ações com o objetivo de dar respaldo ao fim da prática do
jubilamento, prezando a inserção e a permanência dos alunos. Dentre essas ações
destacam-se o Programa de Reforço Escolar e o trabalho realizado em cada campus
pelos Núcleos de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas
(NAPNEs), além dos programas de pesquisa e extensão realizados pelo CPII
(PORTAL DO CPII, 2015).
Os Laboratórios ajudaram a reduzir as reprovações e se constituíram como
espaços alternativos de aprendizagem, contando com professores experientes e/ou
formados em áreas como a Psicopedagogia e afins, indicados especialmente para a
função.
Inicialmente, esses Laboratórios, que estão espalhados por todos os campi
atualmente, atenderam o contingente de alunos com necessidades educacionais
especiais. Hoje, os professores especializados, que atuam no LAs, desenvolvem um
trabalho específico de recuperação paralela, para alunos com acentuadas
dificuldades de aprendizagem, como, por exemplo, a dislexia, segundo Marin (2015).
Os alunos que frequentam o LA são indicados pelos professores regentes, e sua
permanência em tal espaço é discutida e avaliada nos Conselhos de Classe. Esse
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trabalho é realizado em cada um dos campi, em encontros semanais sistemáticos,
nos horários fora do turno, isto é, no contraturno.
Os

LAs,

alinhados com

as

orientações

do

MEC, ficaram

sob

a

responsabilidade da Secretaria de Educação Especial (SEE) do CPII. Em 2009,
foram criadas as primeiras Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), de acordo com
a Portaria n.º 13, de 24 de abril de 2007, com recursos do Governo Federal.
A Sala de Recursos Multifuncionais é uma estratégia implementada por
iniciativa da Secretaria de Educação Especial (SEESP) do Ministério da Educação
(MEC) para o atendimento educacional especializado. Trata-se de um espaço
organizado e equipado com materiais didáticos, equipamentos e recursos
pedagógicos

específicos

de

tecnologia

assistiva 22

que

oferece

AEE

em

complementação e/ou suplementação ao realizado em classe de ensino comum
(DIRETRIZES DO AEE/CPII, 2017).
Atualmente, o CPII possui Salas de Recursos Multifuncionais (SMRs) nos
campi Engenho Novo, Realengo e São Cristóvão para atender a demanda de alunos
com necessidades educacionais específicas do primeiro e segundo segmento do
Ensino Fundamental e do Ensino Médio.
Com a introdução das SRMs, o trabalho foi distribuído da seguinte forma: os
LAs ficaram responsáveis pelo atendimento de alunos com dificuldades de
aprendizagem; e as SRMs passaram a atender os alunos com deficiências,
transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação,
conforme preconiza a Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva (BRASIL, 2008a). Esses atendimentos tanto nos LAs como nas
SRMs são realizados pelos professores especializados.
O formato de trabalho nas SRMs seguiu o modelo desenvolvido nos LAs, com
pequenos grupos de alunos e em encontros semanais regulares, no contraturno. A
proposta é oferecer recursos e estratégias pedagógicas diferenciadas, atendendo às
peculiaridades do desenvolvimento cognitivo, das necessidades sensoriais, das
dificuldades de aprendizagem e das diferentes habilidades a serem estimuladas e
reforçadas. Os conteúdos ministrados nas classes comuns são revistos nas SRMs,
de forma diferente, com o emprego de imagens, jogos, filmes etc.
22

Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento interdisciplinar, que compreende uma variedade
de recursos e serviços que objetivam contribuir para a ampliação das funcionalidades das pessoas
com deficiência e, consequentemente, promover qualidade de vida e inclusão social, segundo a Ata
VII do Comitê de Ajudas Técnicas (CAT) (CORDE/SEDH/PR, 2007).
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Para os casos de maior complexidade, é elaborado um programa especial,
individualizado, para o atendimento educacional no próprio turno que o aluno estuda,
após avaliação criteriosa da Equipe Pedagógica da Instituição (DIRETRIZES DO
AEE/CPII, 2017). Esse programa deve ter como foco a progressiva participação do
aluno nas atividades da turma, na qual está matriculado e, deve contar com a
parceria da família para que tenha sucesso.
Nesse programa, o professor especializado da SRM acompanha o aluno com
mais dificuldade (deficiente intelectual, autista, etc.), durante a aula na classe
regular, num sistema de ensino colaborativo ou coensino. Esse sistema é um
modelo de serviço da educação especial que envolve a “atuação de dois professores
(regente e especializado), numa mesma classe comum, dividindo a responsabilidade
de planejar, instruir e avaliar o aprendizado de um grupo heterogêneo de
estudantes” (DIRETRIZES DO AEE/CPII, 2017, p. 9).
Determinadas

dificuldades

sensoriais,

físicas

e

cognitivas,

mediante

comprovação de laudo médico e constatação na prática diária com o aluno,
necessitam de uma atuação mais direta no próprio espaço da sala, em tempo parcial
ou integral. Nesse caso, o professor especializado vai até a classe comum e
colabora com o professor regente.
Destaca-se ainda que o atendimento pedagógico na Sala de Recursos
envolve professores de cada uma das disciplinas da grade curricular, indicados
pelas respectivas Chefias de Departamento em acordo com a Direção Geral de cada
campus e com a Chefia da SEE.
Segundo as Diretrizes do AEE do CPII, essa estratégia, apesar de não ser
obrigatória, tem sido avaliada como eficiente, conforme observado em turmas de
alguns campi, onde foi efetivada. A mediação mais direta na sala de aula tem
melhorado não só o desempenho dos alunos com necessidades específicas, mas
também dos demais alunos da própria turma (DIRETRIZES DO AEE/CPII, 2017).
Observou-se ainda maior solidariedade e respeito às diferenças, conforme as
Diretrizes do AEE/CPII (2017).
As SRMs tornaram-se, então, espaços de troca de experiências entre o
professor da sala de recurso (professor especializado) e o professor regente da
turma, permitindo um maior reconhecimento das dificuldades dos alunos para a
elaboração de respostas educativas mais adequadas.
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Em função do pequeno quantitativo de servidores disponíveis e capacitados para
atuar nas Salas de Recursos, muitas vezes os professores regentes acabam atuando
nas duas funções, isto é, no LA e na SRM, segundo alguns professores do CPII.
O uso desses recursos, que foram incorporados ao Núcleo de Atendimento às
Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE), tem como prioridade buscar
estratégias e novos recursos didáticos para o desenvolvimento de cada aluno,
considerando suas potencialidades e dificuldades.
Com a integração do Colégio Pedro II à Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica, uma nova configuração foi realizada na
educação inclusiva, com a introdução do Núcleo de Atendimento às Pessoas com
Necessidades Específicas (NAPNE), em 2012.
A partir da determinação da Secretaria de Educação Profissional e
Tecnológica (SETEC) do MEC, todas as instituições da rede federal e seus
respectivos campi tiveram que constituir NAPNEs em condições de atender às
pessoas com necessidades específicas. Dentro dos padrões de acessibilidade e
mobilidade, para que qualquer pessoa possa chegar ao núcleo escolar, sem
enfrentar dificuldades, tais como “falta de informação ou acessibilidade, mobiliário,
tradutor e intérprete de Libras, professor de Libras, materiais didáticos, recursos
pedagógicos e de acessibilidade, adaptação curricular e equipamentos específicos”
(SETEC/MEC, 2012, p. 1). Os Institutos Federais foram obrigados a participar do
processo de inclusão, através dos NAPNEs, criados por força de lei e que acabaram
por cair de paraquedas, sem uma preparação prévia para tal.
Os NAPNEs do CPII, subordinados à Seção de Educação Especial da
Diretoria de Ensino, configuram-se com um espaço pedagógico responsável pelo
atendimento aos estudantes com necessidades educacionais específicas, em todos
os níveis e modalidades de ensino, conforme a Portaria do MEC n.º 906/2012, em
seu Artigo 2º.
Os primeiros NAPNEs do CPII foram criados nos campi do Engenho Novo II,
Realengo II, São Cristóvão III e Tijuca II, este último é objeto de estudo dessa
pesquisa. Atualmente, o Colégio possui NAPNEs em todos os seus campi que
utilizam os Laboratórios de Aprendizagem e as Salas de Recursos Multifuncionais,
além do Ensino Colaborativo ou Coensino para o atendimento de alunos com
necessidades específicas. No entanto, os NAPNEs em alguns campi ainda estão em
fase de estruturação e organização.

85

Um dos desafios do CPII, que ainda está longe de se tornar realidade, é que
em cada NAPNE seja formada uma equipe, integrada por professores com formação
em atendimento educacional especializado, tradutor e intérprete de Língua Brasileira
de Sinais (LIBRAS), guia-intérprete, revisor e tradutor de Braille, pedagogos,
psicopedagogos, psicólogos e fonoaudiólogos escolares, técnicos em assuntos
educacionais e docentes, preferencialmente do quadro ativo/permanente da
Instituição. Cada membro da equipe deve ser indicado, a partir de sua formação
específica, para desenvolver o trabalho no NAPNE, visando garantir uma
aprendizagem contínua e efetiva em atendimento às necessidades educacionais dos
alunos.
A implementação gradativa das estratégias de atendimento pedagógico e
educacional especializado em todos os campi é objetivo que deve ser buscado e o
Colégio Pedro II precisa ainda se organizar para dar conta dessa missão. Além
disso, as estratégias de inclusão escolar precisam constar no seu Projeto Político
Pedagógico Institucional, conforme consta na Resolução n.º 04/2009 do CNE/CEB,
em seu artigo 10º.
Observa-se que o CPII avançou no atendimento às pessoas com
necessidades educacionais específicas, oferecendo diversos recursos pedagógicos
e humanos, através dos seus NAPNEs, LAs, SRM em vários campi. Contudo,
pressupõe-se que ainda há muito a ser feito no âmbito da educação inclusiva no que
tange a quebra de barreiras arquitetônicas, educacionais e atitudinais que impedem
o total desenvolvimento das potencialidades dos alunos assistidos no NAPNEs.
No próximo tópico, aborda-se o atendimento às pessoas com necessidades
educacionais específicas no NAPNE do Campus Tijuca II (CTII), objeto de estudo
dessa dissertação.

2.5 NAPNE do Campus Tijuca II
O Campus Tijuca II, fundado em 1957, no governo Juscelino Kubitscheck, em
um prédio onde funcionava o antigo Colégio Felisberto de Meneses, na Rua São
Francisco Xavier no bairro da Tijuca. Hoje, com mais de 60 anos, foi inicialmente
destinado ao ensino dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.
Cabe lembrar que a partir de 1979, todas as antigas seções do CPII
passaram a ser denominadas de “unidades escolares” e tendo como complemento
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de identificação o nome do bairro onde estavam localizadas. Com a equiparação do
CPII à Rede Federal de Ensino, a antiga unidade, hoje Campus Tijuca II, passou a
oferecer o Ensino Técnico na modalidade de Ensino Médio Integrado, com o curso
Técnico de Informática e o PROEJA, nas modalidades de Técnico em Administração
e de Suporte/Manutenção em Informática.
A maioria dos campi do CPII é equipada com uma infraestrutura variada e
bastante ampla, e no caso do Campus Tijuca II isso não é diferente. O Campus
possui diversos ambientes pedagógicos como sala de música, sala de artes visuais,
biblioteca, sala de multimeios, SRM (provisória) para atendimento educacional
específico, laboratório de Informática, laboratório de Ciências da Natureza, quadra
poliesportiva coberta, além de salas administrativas, segundo a página do CTII no
Portal do CPII.
O referido Campus promove eventos, oficinas e projetos para promover a
formação de seus alunos como cidadãos autônomos, críticos e reflexivos, com a
participação da comunidade. Um dos projetos que está executando, no período
entre 2015 a 2018, trata-se da informatização de todos os setores do Campus
envolvidos com a prática docente/discente (SESOP, NAPNE, Assistência Social,
Secretaria e Direção Pedagógica) e a integração de atividades extra e
intracurriculares, segundo o Portal do CPII. Um projeto, de caráter inclusivo, que
pretende contribuir para uma maior interação entre os envolvidos no processo de
ensino-aprendizagem

e,

consequentemente,

na

melhoria

do

desempenho

educacional dos seus alunos com ou sem necessidades educacionais específicas.
No âmbito da Educação Inclusiva, o Núcleo de Atendimento às Pessoas com
Necessidades Específicas (NAPNE) do CTII, apesar de ter sido instituído em 2012
só começou suas atividades em 2014, em sala de recursos multifuncional provisória
para atendimento de alunos com alguma dificuldade educacional do Ensino
Fundamental e Ensino Médio, prioritariamente.
Vale relembrar que o núcleo foi criado por Portaria nº 906 de 18 de maio de
2012. Tal portaria em seu artigo 2º diz que:
O NAPNE se caracteriza como espaço pedagógico, responsável pelo
atendimento a estudantes que são público alvo da Educação Especial,
conforme legislação e a estudantes com necessidades educacionais
específicas (BRASIL, 2012a).
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Considerando essa ordenação legal, cabe aos NAPNEs, em especial ao
NAPNE Tijuca II, garantir atendimento especializado aos alunos com necessidades
educacionais específicas, através da oferta de recursos humanos especializados,
pedagógicos e materiais. No que tange aos recursos materiais, as SRMs existentes
ou novas foram incorporadas aos NAPNEs, e outros espaços são utilizados para o
atendimento dos alunos como os LAs, Biblioteca, Salas de Multimeios entre outros,
conforme a necessidade pedagógica.
Para que o trabalho do NAPNE se concretize, a comunidade escolar do CTII
precisa estar envolvida e promover estratégias educacionais eficazes, na
perspectiva de não só oportunizar, mas garantir a permanência desses alunos no
contexto escolar.
O Núcleo, então, busca promover a articulação entre as pessoas e os setores
para o desenvolvimento de ações de apoio às pessoas com necessidades
educacionais específicas no interior do CTII. Seu objetivo principal é criar uma
cultura educacional inclusiva na instituição para a aceitação da diversidade e,
especialmente, buscar a superação de barreiras arquitetônicas, de comunicação e
atitudes para pessoas com necessidades específicas, segundo o artigo 95º do
Regimento Interno do CPII (2014).
Nessa perspectiva, o NAPNE procura oferecer um suporte diversificado e
adaptado às especificidades de cada aluno, incluindo diversas ações pedagógicas
para o estímulo de suas capacidades intelectuais, através da promoção de aulas de
apoio, realizadas no contraturno, e na SRM. Essas ações buscam complementar, de
forma adaptada, os conteúdos trabalhados na classe regular por meio das seguintes
práticas: da oferta de material pedagógico acessível; a supervisão de sua
acessibilidade e mobilidade dentro da escola; o acompanhamento de seu
desenvolvimento psicossocial; a sua introdução e auxílio na utilização de recursos
de tecnologia assistiva; a promoção de estratégias que facilitem suas interações com
os colegas e professores; o diálogo permanente com os docentes regentes da
classe regular e com aqueles que dispensam as aulas de apoio no NAPNE; o
contato e da orientação junto à família do aluno; entre outras.
Atualmente, o NAPNE do Campus Tijuca II conta com uma reduzida equipe
multidisciplinar, que está muito longe do ideal, composta por uma coordenadora, um
monitor bolsista, uma fonoaudióloga, um técnico em assuntos educacionais (TAE) e
uma

estagiária

cursando

Pedagogia.

Para

atendimento

aos

alunos

com
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necessidades específicas, são disponibilizados professores em diferentes disciplinas
da grade curricular do Ensino Fundamental e do Ensino Médio do CTII, conforme a
carga horária disponível, e quando necessário é indicado um especialista em língua
brasileira de Sinais (LIBRAS).
É importante ressaltar, que no CTII todos os professores conhecem o NAPNE
e dialogam com ele em alguma medida. Isso porque a Direção Geral recomenda que
o NAPNE seja apresentado nas reuniões pedagógicas para todos os servidores
(docentes e técnicos), no início de cada ano letivo. Nessas reuniões abre-se espaço
para conversas sobre os alunos com necessidades específicas e as estratégias
desenvolvidas e acordadas com a equipe pedagógica até aquele momento. Essa
iniciativa é um facilitador tanto para os docentes que irão lidar com os estudantes
vinculados ao núcleo como para os discentes.
A seleção dos professores para trabalhar no NAPNE é feita pela
Coordenação do Núcleo, com a aprovação do Setor de Supervisão e Orientação
Pedagógica (SESOP). Esse Setor tem como função participar do planejamento,
desenvolvimento e avaliação do processo ensino-aprendizagem em parceria com as
Coordenações Pedagógicas, Chefias de Departamento, Direções-Gerais e o
NAPNE, segundo o Portal do CPII. Para essa atribuição são considerados os
“aspectos pedagógicos, sociológicos, psicológicos, sensoriais e culturais, através do
acompanhamento escolar dos alunos, da orientação educacional e da supervisão
das atividades de ensino” (PORTAL DO CPII, 2018, p. SESOP).
Os professores do NAPNE, aprovados pelo SESOP, têm sua carga horária
estabelecida para o atendimento de alunos com necessidades específicas. O
NAPNE do CTII não possui professores mediadores fixos, ou seja, são alocados
conforme a disponibilidade.
A sala de recursos provisória do NAPNE, com aproximadamente 18m², conta
com uma equipe reduzida e alguns recursos materiais, como: telefones conectados
a todos os setores do campus, computadores em rede, uma impressora
multifuncional, livros didáticos, armários com material consumível, um aparelho de ar
condicionado, três mesas para cada servidor, uma mesa e um quadro branco para
atender aos alunos.
Essa pequena estrutura do NAPNE Tijuca II representa um grande desafio,
dentre outros, para atender um total de 53 alunos com diferentes necessidades
educacionais, sendo que 31 no Ensino Fundamental e 22 no Ensino Médio, segundo
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a Coordenação do NAPNE. Esses alunos, matriculados nas classes regulares,
recebem apoio educacional na Sala de Recurso Provisória, nos Laboratórios e, em
casos específicos é ofertado o Ensino Colaborativo. Em 2017, o Campus Tijuca II
teve um total de 1.063 alunos matriculados, sendo 477 no Ensino Fundamental, 516
no Ensino Médio e 70 no PROEJA (PORTAL DO CPII, 2018). Desse total de 1.063
alunos, 5% receberam atendimento no NAPNE Tijuca II.
As necessidades educacionais específicas desses 5% de alunos se
concentraram nas dificuldades de aprendizagem por motivos de dislexia, deficiências
intelectual, física e auditiva. Para a identificação e classificação das necessidades
específicas desses alunos é exigido um diagnóstico médico, além de uma avaliação
da Equipe Pedagógica do CTII.
Sob a orientação e apoio de gestores, professores e técnicos do interior do
CTII, o NAPNE diz respeito a um processo inovador em construção, constituído por
força de Lei, representando um trabalho coletivo escolar vinculado a um saber fazer
em prol da formação humana e da educação inclusiva.
Nesse contexto, o NAPNE Tijuca II tem realizado diversas ações para
promover a inclusão dos alunos com necessidades educacionais específicas, tais
como reuniões semanais com a equipe para acompanhamento escolar dos alunos
atendidos; realização de oficinas de Leitura, trabalhando com livros paradidáticos
obrigatórios; oferta de aulas de Libras para estudantes e professores; realização de
reuniões e eventos com os pais para conscientizá-los sobre o trabalho do NAPNE;
adaptação de currículos, materiais didáticos e avaliações através de provas
adaptadas com objetivo de facilitar a aprendizagem; prestação de serviços
educacionais em espaços/tempos, entre outras (CPII/PPPI, 2017).
Essas ações e trabalhos realizados estão se expandindo em prol de uma
educação inclusiva e de qualidade para todos. O NAPNE Tijuca II vem tentando
cumprir com sua missão no atendimento aos alunos, porém pressupõe-se que ainda
há muito a ser feito em relação à superação das barreiras arquitetônicas,
educacionais e atitudinais. As principais barreiras pressupostas são: a) a
necessidade de mais adaptações no Campus Tijuca II para acesso e mobilidade dos
alunos com deficiência física; b) a carência de uma formação especializada dos
professores que fazem parte do atendimento no NAPNE. Parece que muitos ainda
não sabem como lidar com a situação; c) a falta de uma carga horária maior para o
atendimento do NAPNE, para empreender ações mais efetivas; d) as limitações de
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pessoal, infraestrutura e equipamentos indicam que ainda não é possível atender
todas as demandas que o NAPNE pode realizar; e) a construção de uma cultura
institucional inclusiva que ainda é frágil, apesar da boa vontade dos envolvidos no
processo e das políticas públicas de inclusão.
Por outro lado, o NAPNE Tijuca II vem construindo paulatinamente uma
educação inclusiva, priorizando os casos de necessidades educacionais específicas,
conforme os estudos e as avaliações da equipe pedagógica, enquadrados na lei.
Porém, a missão maior do Colégio Pedro II é que futuramente o aluno não precise
mais ser incluído, isto é, que seja atendido naturalmente, a partir das inerentes
diferenças que nos singularizam como indivíduos e que enriquecem os grupos e a
sociedade como um todo.
No próximo capítulo, apresenta-se o levantamento bibliográfico realizado no
Banco de Teses e Dissertações da CAPES com o propósito de verificar o que já foi
produzido sobre os temas da educação inclusiva e do NAPNE.
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3. PRODUÇÃO ACADÊMICA SELECIONADA SOBRE OS TEMAS EDUCAÇÃO
INCLUSIVA E NAPNE

O presente capítulo apresenta considerações da produção acadêmica sobre
os temas Educação Inclusiva e Núcleo de Atendimento às Pessoas com
Necessidades Específicas (NAPNE), no Banco de Teses e Dissertações da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), no
período de 2011 a 2017. A primeira seção traz as análises das teses de autores
sobre a educação inclusiva que abordam diversas questões sobre o tema em
diferentes perspectivas. Na sequência, apresentam-se os levantamentos realizados
de dissertações e teses sobre o NAPNE, para verificar o que dizem sobre o
atendimento às pessoas com necessidades específicas, com um olhar sobre as
metodologias e referências teóricas utilizadas e seus resultados. Nessa seção do
capítulo, abordam-se os cinco trabalhos existentes que analisam os NAPNEs do
Colégio Pedro II. O foco principal do capítulo é investigar o que já existe sobre o
objeto de estudo da referida pesquisa.

3.1

Pesquisas sobre a Educação Inclusiva
Os movimentos sociais em favor da igualdade de direitos, a publicação de

leis, decretos e diretrizes que garantem o direito à inclusão no trabalho e na escola,
a busca de melhor qualidade de vida para todos os indivíduos, entre outros
movimentos ocorridos no final do século XX e início do século XXI, impulsionaram o
paradigma da inclusão.
Nesse contexto, a implementação do princípio da inclusão no campo da
educação passou a ser prioridade nas escolas regulares por força de lei. Essa
implementação induziu diversas mudanças no contexto escolar, como adaptações
arquitetônicas para acessibilidade, elaboração de materiais didáticos específicos,
introdução

de

práticas

didáticas

diferenciadas,

formação

de

professores

especializados, criação de salas multifuncionais entre outras. Esse processo
transformacional provocou reflexões, críticas e questionamentos no meio escolar em
relação à implementação da educação inclusiva. Assim, a temática sobre educação
inclusiva ou inclusão escolar tornou-se um objeto de estudo relevante no meio
acadêmico, segundo Bueno (2008).
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Atualmente, as pesquisas sobre “educação inclusiva”23 vêm crescendo no
meio acadêmico, somando mais de 2 mil estudos com diferentes temas em diversas
modalidades de ensino, no período entre 2013 a 2017, conforme a Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), na plataforma Sucupira.
Bueno (2008) destaca a necessidade de se manter um diálogo contínuo com essas
produções para não correr o risco de reiterar estudos semelhantes.
Assim, para embasar os objetivos traçados nesta pesquisa foi realizado um
levantamento bibliográfico de pesquisas existentes sobre a temática educação
inclusiva, no Banco de Teses e Dissertações da CAPES, com o propósito de verificar
o que já havia sido produzido até então.
A escolha do Banco de Teses da CAPES como lócus para o levantamento
bibliográfico, se deu pelo papel que desempenha na consolidação e expansão da
pós-graduação stricto sensu no país. Para o levantamento foi usado no critério
“assunto” a expressão “educação inclusiva” com aspas e, selecionadas apenas
teses pelo aprofundamento sobre a temática. Foram encontrados 191 trabalhos na
fonte mencionada, cadastrados de janeiro de 2013 a dezembro de 2017. Desses
191 trabalhos, foram selecionados 22 que apresentam maior relevância para esse
estudo em questão, dos autores Borowsky (2016), Buiatti (2013), Forgiarini (2013),
Garcia (2015), Guimarães (2014), Jacobsen (2016), Kuhnen (2016), Machado
(2013), Martins (2014), Mattos (2014), Moreira (2016), Oliveira (2016), Paccini
(2014), Passos (2014), Pereira (2016), Reis (2014), Rodriguero (2013), Fernanda
Schneider (2016), Jocenir Silva (2015), Kelly Silva (2014), Flávia Souza (2013) e
Vianna (2015). A seleção das 22 teses foi feita a partir da leitura dos seus títulos e
resumos. Os dados coletados das produções acadêmicas como temática da tese,
título da tese, autor, ano de defesa e resumo foram inseridos em uma tabela
mostrada a seguir.
Esses trabalhos selecionados tratam de questões relacionadas à concepção
da educação inclusiva, ao paradoxo inclusão e exclusão, às novas práticas
educacionais inclusivas, à importância da educação especial e do atendimento
educacional especializado para a inclusão escolar, à formação dos professores da
educação inclusiva, à implementação e efetivação de políticas públicas da educação
inclusiva, à concepção de deficiência nas políticas públicas da educação especial
23

Para esse levantamento de pesquisas foi utilizado o descritor “educação inclusiva” com aspas no
Banco de Teses e Dissertações da CAPES.
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brasileira e ao princípio da autonomia articulado nas atuais políticas públicas de
inclusão. O quadro abaixo traz as 22 pesquisas selecionadas e suas contribuições
sobre a educação inclusiva no Brasil.
Quadro 2 – Pesquisas selecionadas sobre educação inclusiva no Banco de
Teses e Dissertações da CAPES
TEMÁTICA

Políticas de
educação
especial

Atendimento
Educacional
Especializado
(AEE) e
formação
docente

Políticas
públicas em
educação
inclusiva e o
Atendimento
Educacional
Especializado
(AEE)

Políticas
públicas em
educação
inclusiva

Educação
inclusiva numa
perspectiva
fenomenológica
e hermenêutica.
Políticas
públicas em
educação

NÍVEL/
AUTOR/ANO

TÍTULO

RESUMO

Tese/
Borowsky,
Fabiola/2016

Contradições das
políticas de Educação
Especial no Brasil (20032014) na perspectiva da
inclusão.

A pesquisa busca analisar a trajetória
das políticas de Educação Especial, no
Brasil, no período 2003-2014,
verificando as contradições, limites e
avanços, assim como as concepções
de inclusão dos sujeitos que interagem
na formulação das políticas.

Atendimento educacional
especializado: dimensão
política, formação
docente e concepções
dos profissionais.

A pesquisa analisa documentos legais
que retratam as políticas públicas da
educação inclusiva e da educação
especial, principalmente, o Decreto n.
7.611, que dispõe sobre o AEE. Faz
também uma reflexão sobre as
dimensões da inclusão/exclusão; o uso
das expressões: diferença, diversidade
e o outro e, por fim, a escolarização de
todos, tendo como referencial a teoria
histórico-cultural.

Tese/
Forgiarini,
Roberta
Rossarolla/
2013

A produção da autonomia
no espaço escolar:
pensando a escola
inclusiva.

A pesquisa analisa como o princípio da
autonomia se articula nas políticas de
inclusão e influenciam as práticas
educacionais desenvolvidas no
Atendimento Educacional
Especializado (AEE) numa instituição
de ensino da cidade de Santa Maria
(RS). A autora analisa as políticas de
inclusão e toma os conceitos de
autonomia apresentados por Kant e
Freire.

Tese/Garcia,
Dorcely
Isabel
Bellanda/
2015

Política nacional de
educação especial na
perspectiva da educação
inclusiva na Região Sul
do Brasil.

A tese busca investigar, analisar e
compreender o processo de efetivação
da política nacional da educação
especial na perspectiva da educação
inclusiva nos três estados da Região
Sul do Brasil.

Tese/
Guimarães,
Alessandro
da Silva/2014

Crítica da razão excludente:
desvelando novas
racionalidades a partir das
pesquisas em educação
especial numa perspectiva
inclusiva.

O presente estudo busca produzir uma
reflexão hermenêutica e
fenomenológica acerca dos saberes e
fazeres produzidos a partir de
pesquisas que tratam da inclusão de
alunos com necessidades especiais
nas escolas de ensino regular.

Política nacional de
educação inclusiva: um
estudo sobre sua

A pesquisa verifica como está se
efetivando a política nacional de

Tese/Buiatti,
Viviane
Prado/2013

Tese/
Jacobsen,
Cristina

94
inclusiva e o
Atendimento
Educacional
Especializado
(AEE)

Cerezuela/
2016

efetivação nas cinco
regiões brasileiras.

educação inclusiva no Brasil, tendo
como objetivos específicos: discutir a
trajetória da educação inclusiva;
descrever a estrutura e funcionamento
do atendimento educacional
especializado (AEE); e, mapear a
efetivação da política nas cinco regiões
brasileiras.

A concepção de
deficiência na política de
educação especial
brasileira.

A tese identifica e analisa a concepção
de deficiência e o(s) fundamento(s)
teórico(s) que embasam as políticas
públicas de educação especial no
Brasil (1973-2014) para os alunos do
ensino fundamental. Para tanto, foram
analisados documentos normativos e
orientadores das políticas de educação
especial identificando a forma como é
definido o público alvo nas políticas,
bem como, as justificativas técnicas,
teóricas e políticas para essa definição.

Ressignificar a educação
especial no ensino
básico: politicas,
paradigmas e práticas.

A pesquisa busca conhecer o que o
Atendimento Educacional
Especializado (AEE), na prática da
Educação Especial, provoca de
mudanças nas escolas municipais de
Florianópolis em relação à percepção e
a atuação pedagógica de seus
gestores e professores diante de um
novo serviço de Educação Especial
que vai de encontro com os princípios
homogeneizadores, hierarquizados e
excludentes das escolas comuns e
especiais.

A legislação de educação
especial e a instituição de
escolas inclusivas: uma
análise a partir do
conceito de meta
contingência.

A tese, com base na análise
documental da Legislação Educacional
que versa sobre a estruturação da
Educação Especial na perspectiva
inclusiva, (a PNEE/2008, o Decreto Nº
7.611/2011 e a Resolução CNE/CEB nº
4/2009), identifica os indicadores de
estruturação e organização do sistema
inclusivo dispostas nestas normas,
considerando suas propostas e
diretrizes educacionais como
contingências que se entrelaçam em
meta contingência para o
desenvolvimento de escolas capazes
de atender a TODOS.

Inclusão escolar
e docência

Tese/Mattos,
Nicoleta
Mendes
de/2014

Inclusão e docência: a
percepção dos
professores sobre o
medo e o preconceito no
cotidiano escolar.

A pesquisa busca identificar como as
relações são expressas entre o medo e
o preconceito no cotidiano escolar a
partir da percepção das professoras
que atuam em escolas regulares com
alunos em situação de inclusão e de
que maneira essas relações interferem
na sua ação profissional.

Política Nacional
de Educação
Especial na

Tese/
Moreira,
Carlos Jose

Política Nacional de
Educação Especial na
Perspectiva da Educação

A tese procura compreender o reflexo
da Política Nacional de Educação

Políticas
públicas em
educação
especial e suas
concepções de
deficiência

Políticas
públicas em
educação
especial e o
Atendimento
Educacional
Especializado
(AEE)

Políticas
públicas em
educação
inclusiva

Tese/
Kuhnen,
Roseli
Terezinha/
2016

Tese/
Machado,
Rosangela/
2013

Tese/
Martins,
Tania
Goncalves/
2014
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Perspectiva da
Educação
Inclusiva

Atendimento
Educacional
Especializado
(AEE)

Programa
Educação
Inclusiva: direito
à diversidade

Relações
docentes na
prática inclusiva

Políticas
públicas em
educação
inclusiva e
práticas
pedagógicas.

Formação de
professores e
políticas

de Melo/2016

Tese/Oliveira
Erika Soares
de/2016

Tese/Paccini,
Jassonia L.
Vasconcelos/
2014

Tese/
Passos,
Angela
Meneghello/
2014

Tese/Pereira,
Andreia
Cabral
Colares/2016

Tese/Reis,
Andrea
Pierre

Inclusiva: uma análise de
três Programas Federais,
para a Educação
Especial, desenvolvidos
pela Secretaria Municipal
de Educação do
município de São LuisMA, no período de 2009 a
2012.

Atendimento educacional
especializado para alunos
com deficiência
intelectual na escola
regular: possibilidades de
intervenção numa
perspectiva inclusiva.
O Programa Educação
Inclusiva: direito à
diversidade no contexto
das políticas
educacionais:
Implementação nos
municípios-polo de
Campo Grande e
Paranaíba/MS – 2003 a
2010.

Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva, através da implementação de
três programas federais, estratégicos
para a educação especial, a saber: 1)
Educação Inclusiva: Direito a
Diversidade (SEESP/MEC, 2003); 2)
Salas de Recursos Multifuncionais
(SEESP/MEC, 2005); 3) Escola
Acessível (SEESP/MEC, 2007);
realizados pela parceria entre o
Ministério da Educação, Secretaria de
Educação Especial (MEC/SEESP) e a
Superintendência da Área da Educação
Especial (SAEE), da Secretaria
Municipal de Educação, do município
de São Luís (Semed/SLs), no período
de 2009 a 2012.
A pesquisa analisa como a atuação do
professor que trabalha com
Atendimento Educacional
Especializado (AEE) interfere no
processo de escolarização dos alunos
com deficiência intelectual.
O trabalho investiga o processo de
implementação do “Programa
Educação Inclusiva: direito à
diversidade”, desenvolvido em âmbito
nacional pelo Ministério da Educação
(MEC) por meio da Secretaria de
Educação Especial (SEESP), nos
municípios de Campo Grande e
Paranaíba (MS), no período de 2003 a
2010.

Uma proposta para a
análise das relações
docente em sala de aula
com perspectivas de ser
inclusiva.

A tese apresenta uma proposta para a
análise das relações docente em sala
de aula com perspectivas de ser
inclusiva, tendo como suporte teórico
um instrumento denominado matriz
3x3, desenvolvida por Arruda, Lima e
Passos (2011). Essa matriz permite
compreender as ações do professor em
sala de aula com base nas relações
com o saber, o ensinar e o aprender.

Transversalidade,
inclusão e práticas
pedagógicas:
possibilidades para
operacionalizar políticas e
repensar currículos.

A pesquisa busca compreender como o
corpo docente do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia SulRio-Grandense – IFSul vem atendendo
estudantes com deficiência e como os
docentes transpuseram suas lacunas
de formação específica em seus
currículos ao criarem práticas
pedagógicas, estratégias e recursos
para proporcionar aos discentes
oportunidades de aprendizagem,
apesar das limitações identificadas.

Formação docente e
políticas públicas de
inclusão: ser professor

Estuda o tema da política de formação
continuada para a docência em
Educação Inclusiva. Faz uma
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públicas de
inclusão

Implantação da
Política Nacional
da Educação
Especial na
Perspectiva da
Educação
Inclusiva
Formação
docente formal e
não formal na
perspectiva
inclusiva

Políticas
públicas em
educação
inclusiva

Implementação
da inclusão
escolar no Brasil

Políticas de
educação
inclusiva

Práticas
pedagógicas
para inclusão de
alunos com
necessidades
especiais

dos/2014

em tempos de
diversidade.

investigação sobre como os
professores das Salas de Recursos
Multifuncionais da Rede Municipal de
Ensino de Niterói relacionam seus
percursos formativos com suas práticas
cotidianas.

Tese/
Rodriguero,
Celma
Regina
Borghi/2013

A política nacional de
educação especial na
perspectiva da educação
inclusiva: retratos da
Região Sudeste do Brasil.

A pesquisa traça um panorama da
Região Sudeste do Brasil quanto à
implantação dos princípios e
determinações da Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva.

Tese/
Schneider,
Fernanda
Chagas/2016

Comunidade de prática
na perspectiva da
inclusão escolar: o perfil,
os discursos e as práticas
de educadores no
exercício da cultura da
participação.

A pesquisa busca conhecer o perfil dos
participantes de uma comunidade de
prática virtual para a formação na
perspectiva da educação inclusiva e
compreender os discursos e as práticas
que podem ser tecidas por eles.

Educação inclusiva: a
estranha necessidade de
incluir pessoas.

A pesquisa busca analisar as políticas
públicas de educação para o
atendimento das pessoas com
deficiência, na perspectiva da
educação inclusiva e estudar o
processo de implementação dessas
políticas nos municípios de Itaqui, São
Borja e Uruguaiana.

Tese/
Silva, Kelly
Cristina
Brandão
da/2014

Educação inclusiva: para
todos ou para cada um?
Alguns paradoxos
(in)convenientes.

A pesquisa discute o avesso do
discurso oficial que propaga que a
inclusão escolar no Brasil é um avanço
em comparação com a histórica
Educação Especial. A fim de analisar
as vicissitudes e contradições que se
destacam no processo de
implementação da Educação Inclusiva
no Brasil.

Tese/Souza,
Flávia
Faissal
de/2013

Políticas de educação
inclusiva: análise das
condições de
desenvolvimento dos
alunos com deficiência na
instituição escolar.

O estudo analisa as condições de
desenvolvimento de alunos com
deficiência, em uma escola da rede
pública de ensino do Município de
Campinas, considerando as diretrizes e
as estratégias para implementação das
políticas de Educação Inclusiva.

Tese/Vianna,
Márcia
Marin/2015

Inclusão escolar de
alunos com necessidades
educacionais especiais
no segundo segmento do
ensino fundamental em
um espaço de excelência
acadêmica.

A pesquisa investiga práticas
pedagógicas em uma turma regular do
Colégio Pedro II com alunos especiais,
com o objetivo de constituir orientações
curriculares e reflexões conceituais
sobre a educação inclusiva.

Tese/Silva,
Jocenir de
Oliveira/2015

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados do Banco de Teses e Dissertações da CAPES.

Borowsky (2016) afirma que a concepção de inclusão presente nas políticas
públicas de educação especial é pouco profunda por não considerar a origem da
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exclusão. Para a autora, essa concepção deriva da ideologia conservadora de que a
maior participação no processo de produção capitalista propicia o fim da
desigualdade ou da exclusão. O capitalismo, contudo, precisa da desigualdade para
poder se reproduzir. Dessa forma, a manutenção da ideologia conservadora nas
políticas de educação especial não rompe com a produção das desigualdades
(BOROWSKY, 2016).
Para Garcia (2015), apesar da democratização do ensino, o paradoxo
inclusão/exclusão ainda persiste no contexto escolar. No entanto, no processo da
educação inclusiva novos modos de ensinar e aprender vão rompendo aos poucos a
racionalidade excludente que se encontra enraizada em nossa cultura e no cotidiano
escolar, segundo Guimarães (2014).
Para alguns autores, o AEE, na educação especial, é imprescindível para o
desenvolvimento de ações de inclusão, por meio do professor especializado, para a
melhoria da escolarização de alunos com necessidades específicas (BUIATTI, 2013;
OLIVEIRA, 2016; VIANNA, 2015).
Um dos entraves apontados para a efetivação da inclusão escolar é a questão
da falta de formação dos professores para lidar com a educação inclusiva que acaba
reforçando o preconceito e, consequentemente, a exclusão (BUIATTI, 2013;
MACHADO, 2013; MATTOS, 2014; PEREIRA, 2016; REIS, 2014; SCHNEIDER,
2016). Outro entrave citado por Rodriguero (2013) é o número reduzido de
professores para atender um elevado quantitativo de alunos com necessidades
específicas no AEE, na maioria das escolas da região sudeste do Brasil. Já Passos
(2014) evidencia que ocorre uma sobrecarga nas tarefas dos docentes em sala de
aula com a educação inclusiva e que há necessidade de ampliação do saber, do
ensinar e do aprender para acomodar as novas relações docentes (professor
regente e professor especializado com os alunos incluídos e os demais alunos).
No que tange à efetivação das políticas públicas da educação inclusiva,
alguns autores apontam que os documentos legais da educação inclusiva se
diferenciam da realidade escolar, ou seja, o que ocorre na prática em sala de aula
está distante do que é preconizado pelos dispositivos legais (BUIATTI, 2013;
JACOBSEN, 2016; SILVA, J, 2015; SOUZA, F, 2013).
No entanto, Kelly Silva (2014) revela a valorização dos aspectos legais, que
parecem mascarar tensões, anular divergências e, por vezes, calar os sujeitos
envolvidos. Para a autora, a tarefa educativa inclusiva fica reduzida a diretrizes
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jurídicas, fundamentada no discurso médico/tecnocientífico, que captura e aprisiona
a singularidade do aluno dito especial.
Por outro lado, Martins (2014) destaca que as políticas públicas da educação
inclusiva podem estimular a interlocução e reforçar a integração entre o ensino
comum e a educação especial, contribuindo para práticas cada vez mais inclusivas.
Paccini (2014) afirma que o “Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade”,
desenvolvido em âmbito nacional pelo MEC por meio da SEESP, aumentou o
número de matrículas de alunos com necessidades específicas e os serviços
pedagógicos inclusivos. Para Moreira (2016), a Política Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEI) introduziu ações
estratégicas que fortaleceram a micropolítica de educação especial inclusiva.
A concepção de deficiência ainda está sustentada numa dicotomia entre o
normal e o patológico nas políticas de educação especial brasileira, segundo
Kuhnen (2016). Isso ocorre porque as pessoas com alguma deficiência estão sendo
definidas em termos de desvios para menos e para mais a partir de padrões físicos,
mentais, comportamentais ou sociais e que, portanto, precisam de serviços
especializados (KUHNEN, 2016).
Forgiarini (2013) revela que o princípio da autonomia se articula nas atuais
políticas públicas de inclusão, influenciando as práticas educacionais desenvolvidas
pelos docentes da educação especial. Para a autora, os docentes tomam para si a
responsabilidade de desenvolver a autonomia dos alunos com necessidades
específicas. Porém, isso está em desacordo com o preconizado nas políticas
educacionais de inclusão que estabelecem a participação de todos os envolvidos no
processo educacional.
Essas teses, apesar de não tratarem especificamente do NAPNE do CPII,
reforçam a importância da educação inclusiva no meio escolar, ratificando sua
complexidade por envolver diversos setores e atores. Esses estudos permitiram
destacar aspectos relevantes que serviram para embasar a presente pesquisa.

3.2

Pesquisas sobre o NAPNE
Para compreender melhor a dimensão educacional do NAPNE foi realizado

outro levantamento no Banco de Teses e Dissertações da CAPES, usando o
descritor “NAPNE” com aspas. Foram encontradas 36 pesquisas (teses e
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dissertações) no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2017. Dessas 36
pesquisas, foram selecionadas 17 por estarem diretamente vinculadas ao tema de
estudo, dos autores Alba (2016), Alencar (2017), Nespoli (2017), Neto (2014),
Perinni (2017), Pessini (2015), Porto (2016), Ramos (2016), Amanda Santos (2014),
Fernanda Santos (2017), Lívia Santos (2016), Roselia Santos (2017), Ronald
Schneider (2014), Andreia Silva (2016), Rosilene Silva (2014), Rosilene Silva (2017)
e Soares (2015). A seleção das 18 pesquisas foi feita a partir da leitura dos seus
títulos e resumos. Os dados coletados das produções acadêmicas como temática da
tese, título da tese, autor, ano de defesa e resumo foram inseridos num quadro
apresentado a seguir.
As pesquisas selecionadas abordam questões relacionadas à atuação do
NAPNE no processo de inclusão, às ações do NAPNE para assegurar o acesso, a
permanência e a aprendizagem, à efetivação da política de inclusão nos Institutos
Federais do Brasil a partir do Programa TEC NEP, à qualidade do atendimento
educacional especializado no NAPNE, à política da diversidade e inclusão, às
interfaces entre a educação especial e a educação profissional, à questão do
diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), ao uso de
material digital para disléxicos, ao preconceito e contato intergrupal no NAPNE, à
inclusão e exclusão em aulas de Educação Física e à inclusão de alunos com
deficiência visual. O quadro abaixo traz as 18 pesquisas selecionadas e suas
contribuições sobre o NAPNE na rede federal de ensino no Brasil.
Quadro 3 – Pesquisas selecionadas sobre NAPNE no Banco de Teses e
Dissertações da CAPES
TEMÁTICA

Execução das
atribuições do
NAPNE

Políticas
públicas de
educação
inclusiva

NÍVEL/
AUTOR/ANO

TÍTULO

RESUMO

Tese/Alba,
Jacira
Dall/2016

Inclusão no contexto dos
Institutos Federais de
Educação: contribuições
do NAPNE do IFAM –
Campus Manaus Zona
Leste.

O estudo propõe por meio de
diagnóstico realizado com os
professores do Instituto Federal do
Amazonas (IFAM) no Campus Manaus
Zona Leste (CMZL), indicadores que
orientem a melhoria na execução das
atribuições do NAPNE.

Dissertação/
Alencar,
Ligyanne
Karla De/
2017

Políticas públicas de
pessoas com deficiência
na educação profissional:
ações e possibilidades no
Instituto Federal de
Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio

Esta pesquisa analisa as políticas de
educação inclusiva implantadas no
Brasil, com ênfase nos processos de
inserção de pessoas com deficiência
no Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Norte. Enfatiza-se a política inclusiva
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Grande do Norte.

Uso de recurso
didático digital
no NAPNE

Preconceito e
contato
intergrupal no
NAPNE

Ações do
NAPNE para o
acesso, a
permanência e a
aprendizagem

Processo de
inclusão nos
NAPNEs no
âmbito da
educação
profissional e
tecnológica

em implantação nesse Instituto, no
período de 2010 a 2015, tendo como
referente o Programa TEC NEP e as
políticas educacionais aliadas ao
atendimento das pessoas com
deficiência, como o Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego (PRONATEC), no Plano
Nacional Viver Sem Limites.

Dissertação/
Nespoli,
Mayara/2017

Mediação pedagógica
através do uso de recurso
didático digital na
aquisição de Língua
Inglesa por alunos
disléxicos.

A pesquisa avalia a utilização de um
recurso didático digital na aquisição de
alguns conteúdos de Inglês por um
aprendiz com dislexia, no NAPNE do
Campus São Cristóvão II do Colégio
Pedro II. A fim de permitir ao aluno
disléxico ser sujeito ativo no processo
de ensino-aprendizagem.

Tese/Neto,
Hildebrando
Esteves/2014

Preconceito e Contato
Intergrupal: Um estudo
dos Núcleos de Apoio as
Pessoas com
Necessidades
Específicas.

O estudo investiga o preconceito e o
contato intergrupal nos Núcleos de
Apoio as Pessoas com Necessidades
Específicas (NAPNEs), relacionados à
inclusão escolar em classe comum.

Tese/Perinni,
Sanandreia
Torezani/
2017

Do direito à educação: o
Núcleo de Atendimento
às Pessoas com
Necessidades
Específicas e a inclusão
escolar no IFEs.

Este estudo investiga se as ações
desenvolvidas pelo NAPNE dos campi
Itapina e Santa Teresa do Instituto
Federal do Espírito Santo contribuem
para assegurar as condições de
acesso, permanência, participação e
aprendizagem de alunos com
necessidades educacionais específicas
na educação profissional integrada ao
ensino médio.

Dissertação/
Pessini,
Magali
Inês/2015

As políticas públicas
inclusivas em âmbito da
educação profissional e
tecnológica: a percepção
da equipe gestora dos
NAPNEs sobre o
processo de inclusão de
alunos com deficiência no
IFRS.

O trabalho verifica a percepção da
equipe gestora dos NAPNEs do IFRS
sobre o processo de inclusão de alunos
com deficiência atendidos no Instituto.
Identifica os conceitos de inclusão
presente nas percepções da equipe
dos NAPNEs, analisando as
potencialidades e fragilidades das
ações desenvolvidas pelo núcleo.

Se você não me falasse,
eu nem saberia: a
territorialização do TDAH
em uma instituição
federal de Educação.

O trabalho discute a territorialização do
diagnóstico de Transtorno de Déficit de
Atenção e Hiperatividade (TDAH) no
Colégio Pedro II, bem como o trabalho
realizado pelo NAPNE do colégio,
criado para auxiliar alunos que
necessitam de Atendimento
Educacional Especializado (AEE).

Diagnóstico de
TDAH e o
trabalho do
NAPNE

Dissertação/
Porto, Thiago
Bogossian/
2016

Política de
inclusão

Dissertação/
Ramos,
Ismar
Batista/2016

Inclusão na
educação

Dissertação/
Santos,

Inclusão na Educação
Profissional: uma
avaliação a partir da
visão dos profissionais e
alunos de um campus do
IFNMG.
Inclusão na educação
profissional: visão dos

A pesquisa objetiva compreender a
política de inclusão das Pessoas com
Necessidades Educacionais Especiais
em um campus do Instituto Federal do
Norte de Minas Gerais.
Esta dissertação analisa a inclusão na
educação profissional do Instituto
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profissional

Amanda
Carlou
Andrade/
2014

gestores do IFRJ.

Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio de Janeiro a partir
da visão dos gestores.

Qualidade do
AEE

Tese/
Santos,
Fernanda
Pereira/2017

Qualidade do
Atendimento Educacional
Especializado (AEE): a
instituição, o estudante e
sua família.

A pesquisa analisa a qualidade do
serviço de Atendimento Educacional
Especializado (AEE), através de estudo
de campo nos dois Institutos Federais
de Educação, Ciência e Tecnologia
(IF), localizados no Estado da Bahia.

Interface entre a
educação
especial e a
educação
profissional

Dissertação/
Santos,
Lívia Maria
Monteiro/
2016

Interfaces entre a
educação especial e a
educação profissional:
concepções e ações
político-pedagógico.

O trabalho estuda a interface entre a
Educação Especial e a Educação
Profissional a partir das ações políticopedagógicas desenvolvidas no NAPNE
do Campus Macapá do Instituto
Federal de Educação Ciência e
Tecnologia do Amapá (IFAP).

Dissertação/
Santos,
Roselia
Rodrigues
Dos/2017

Estratégias de
Implementação da
Política de Atendimento
às Pessoas com
Necessidades
Educacionais Específicas
nos Institutos Federais
Brasileiros.

Esse estudo analisa as estratégias de
implementação da Política de
Atendimento às Pessoas com
Necessidades Educacionais
Específicas nos Institutos Federais
Brasileiros.

Estratégias de
implementação
da política de
inclusão

Inclusão de
alunos com
necessidades
específicas na
Educação Física

Dissertação/
Schneider,
Roland/
2014

Inclusão e exclusão em
aulas de Educação Física
no 1º ano do ensino
fundamental no Colégio
Pedro II.

Esta dissertação estuda a inclusão de
alunos com necessidades educacionais
específicas no 1º ano do ensino
fundamental na disciplina de Educação
Física do Colégio Pedro II e as
interações entre os componentes
desse grupo de alunos analisando as
vantagens e desvantagens decorrentes
desse processo.

Política de
diversidade e
inclusão

Dissertação/
Silva,
Andreia
Rego
Da/2016

Política de diversidade e
inclusão para pessoas
com deficiência no
Instituto Federal Baiano –
Campus Guanambi.

A pesquisa analisa a Política da
Diversidade e Inclusão do Instituto
Federal Baiano na perspectiva da
promoção do acesso e permanência de
pessoas com deficiência nas atividades
ofertadas pelo Instituto.

Atuação do
NAPNE no
processo de
inclusão no
Proeja

Dissertação/
Silva,
Rosilene G.
Da/2014

Desafios e possibilidades
na inclusão de alunos
com deficiência no Proeja
IFEs Campus Vitória.

O Trabalho pesquisa sobre as práticas
educativas do Proeja (Programa
Nacional de Integração da Educação
Profissional à Educação Básica na
Modalidade de Educação de Jovens e
Adultos) no curso Técnico em
Segurança do Trabalho. Analisa-se o
trabalho do NAPNE com vistas à
inclusão de pessoas com deficiência
durante o processo de escolarização e
formação profissional realizado pelo
IFEs Campus Vitória.

Inclusão
educacional com
base no
Programa TEC
NEP e seus
efeitos nos

Dissertação/
Silva,
Rosilene
Lima da/2017

O Núcleo de Atendimento
às Pessoas com
Necessidades
Específicas (NAPNE) nos
Institutos Federais da
Região Nordeste do

A dissertação analisa a inclusão
educacional como política pública
instituída na Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e
Tecnológica a partir das orientações do
Programa de Tecnologia, Educação,
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NAPNEs

Brasil: desafios políticos e
perspectivas
pedagógicas.

Atuação dos
NAPNEs no
processo de
inclusão

Dissertação/
Soares,
Gilvana
Galeno/2015

Educação profissional de
pessoas com deficiência:
atuação dos Núcleos de
Apoio às Pessoas com
Necessidades
Educacionais Especiais
no IFRN.

Cidadania e Profissionalização para as
Pessoas com Necessidades
Específicas (Programa TEC NEP) e
seus efeitos na construção dos
regulamentos dos NAPNEs nos
Institutos Federais (IFs) da Região
Nordeste.
Este estudo avalia a realidade em que
se encontram os Núcleos de
Atendimento às Pessoas com
Necessidades Educacionais Especiais
(NAPNE) implantados no âmbito do
Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Rio Grande do Norte
(IFRN) através do Programa TEC NEP.

Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados do Banco de Teses e Dissertações da CAPES

Alguns autores citados acima consideram que os Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia, no Brasil, têm avançado na efetivação da
educação inclusiva, com a implantação dos Núcleos de Atendimento de Pessoas
com Necessidades Específicas (NAPNE), apesar de alguns entraves e limitações
(ALBA, 2016; PERINNI, 2017; PESSINI, 2015; RAMOS, 2016; SILVA, R., 2014;
SOARES, 2015).
Para Alba (2016), os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia
têm avançado em termos pedagógicos com a implantação dos NAPNE‟s, com a
finalidade de romper barreiras conceituais, atitudinais e procedimentais. Perinni (2017)
destaca que as ações dos NAPNEs do Instituto Federal do Espírito Santo têm
possibilitado o acesso e a aprendizagem, por compreender as demandas dos
estudantes com necessidades específicas. Pessini (2015) relata que os NAPNEs do
Instituto Federal do Rio Grande do Sul têm papel importante porque mobilizam e
conscientizam a comunidade institucional na articulação de ações afirmativas em
favor da efetivação da inclusão escolar. O trabalho do NAPNE, no Instituto Federal do
Norte de Minas Gerais, traz benefícios impactantes na aprendizagem de alunos com
necessidades específicas, tornando-se indispensável à instituição (RAMOS, 2016).
Rosilene Silva (2014) afirma que o NAPNE do Instituto Federal de Vitória tem se
consolidado no contexto escolar, por causa do compromisso e responsabilidade da
equipe e do corpo educacional. Soares (2015) ressalta que a criação do NAPNE,
através do Programa de Educação, Tecnologia e Profissionalização para Pessoas
com Necessidades Educacionais Especiais (Programa TEC NEP), é um grande
avanço para as políticas de inclusão no Instituto Federal do Rio Grande do Norte.
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Apesar dos avanços, a efetivação da educação inclusiva enfrenta ainda
alguns obstáculos nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, no
Brasil, por causa de entraves como: carência de recursos materiais e humanos,
escassez de recursos financeiros, desarticulação entre os envolvidos, infraestrutura
e organização inadequadas, formação dos professores insuficiente, política interna
de inclusão pouco articulada e difundida e indefinição das funções dos NAPNEs
(ALENCAR, 2017; NETO, 2014; PERINNI, 2017; PESSINI, 2015; RAMOS, 2016;
SANTOS, A., 2014; SANTOS, L., 2016; SANTOS, F., 2017; SANTOS, R., 2017;
SILVA, R., 2014; SILVA, R., 2017; SOARES, 2015).
Alencar (2017) revela que a política interna de inclusão no Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte existe, de forma tímida, e
necessita de melhor articulação e divulgação de suas ações para todos os
envolvidos no processo da educação inclusiva.
Neto (2014) mostra que a maioria dos professores e profissionais do
administrativo atuantes nos NAPNEs dos Institutos Federais do Brasil está
insatisfeita com as instalações escolares. O autor indica também que há falta de
contato nas relações junto aos alunos com necessidades específicas, o que
prejudica no processo de inclusão. Neto (2014) defende que a falta de apoio de toda
ordem nos NAPNEs e a exclusão podem ser reduzidas se houver maior frequência
nos contatos intergrupais para discussão de novas propostas e soluções de forma
planejada e estruturada.
Perinni (2017) aponta a necessidade de ampliar a divulgação das ações do
NAPNE nos campi do Instituto Federal do Espírito Santo na perspectiva de atender
um número maior de alunos, bem como constituir uma cultura inclusiva na
instituição. Alguns aspectos institucionais precisam ser rompidos como a resistência
à educação inclusiva, a desarticulação entre o NAPNE e os setores do Instituto e as
divergências políticas internas entre os gestores, afirma Perinni (2017).
Para Pessini (2015), a inclusão ainda traz em seu bojo a noção de
acolhimento, indicando a necessidade de avaliar os conceitos fundantes das suas
práticas pedagógicas constantemente.
Ramos (2016) revela ainda que apenas os alunos com necessidades
específicas que se adaptam às condições existentes permanecem na instituição.
Isso denota condições de integração em detrimento da inclusão (RAMOS, 2016).
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Amanda Santos (2014) mostra que a função do NAPNE no Instituto Federal do
Rio de Janeiro ainda não está consolidada institucionalmente, o que prejudica
preparar a comunidade escolar para inclusão.
Lívia Santos (2016) indica falta de interlocução entre os profissionais que
atuam no ensino especial e no ensino profissional técnico no NAPNE do Campus
Macapá do Instituto Federal do Amapá. Para a autora, esse entrave provoca perdas
para o planejamento e execução de ações político-pedagógicas direcionadas para a
interface entre as duas modalidades de ensino.
Fernanda Santos (2017) destaca que a ausência de profissionais qualificados
no AEE, nos Campi do Instituto Federal da Bahia, impacta no processo de inclusão
de alunos com necessidades específicas. A permanência do aluno na instituição
está relacionada com o tipo de acompanhamento familiar e o esforço dos
profissionais do NAPNE em possibilitar o êxito dos alunos com necessidades
específicas, segundo a autora.
Roselia Santos (2017) destaca, dentre os já citados anteriormente, que os
principais obstáculos para o desenvolvimento do trabalho no NAPNE, nos Campi dos
Institutos Federais, são a falta da dedicação exclusiva dos professores; a resistência
de servidores (professores e técnicos) ao trabalho do NAPNE; a pouca
sensibilização da comunidade escolar; a falta de apoio dos gestores; a infraestrutura
e organização inadequadas; e o desinteresse institucional.
Rosilene Silva (2014) revela a ausência de recursos humanos capazes de
atender as pessoas com deficiência de forma adequada no NAPNE do Instituto
Federal de Vitória. Outra Rosilene Silva (2017) revela que o AEE tem acontecido de
forma improvisada e com alguns arranjos internos nos Campi dos Institutos Federais
da Região Nordeste do país. Outra questão são as excessivas atribuições lançadas
aos NAPNEs, por causa da omissão de responsabilidades das instâncias superiores,
segundo a autora. Esses fatores acarretam várias dificuldades no processo de
inclusão, destacando-se a falta de infraestrutura, o déficit na oferta do AEE, além de
uma indefinição dentro da Rede quanto às finalidades do NAPNE nos Campi
(SILVA, R., 2017). A autora indica ainda a necessidade de avançar na reconstrução
de documentos normativos que viabilizem a operacionalização dos objetivos
definidos nos regulamentos referentes à garantia do acesso, da permanência e do
êxito de alunos com necessidades específicas.
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Soares (2015) aponta que as principais dificuldades para a implementação e
atuação dos NAPNEs do Instituto Federal Rio Grande do Norte são a falta de
infraestrutura, a insuficiência de recursos materiais e humanos e aporte financeiro
limitado.
No que tange à organização do NAPNE, Alba (2016) indica a necessidade de
melhorias no planejamento, acompanhamento e avaliação na efetivação das ações
propostas pelo NAPNE do Instituto Federal do Amazonas, para atuar em parceria
com os demais setores do Campus. Já Andreia Silva (2016) propõe uma
reestruturação do NAPNE do Instituto Federal da Bahia, com o objetivo de
acompanhar e monitorar o processo de ensino e aprendizagem dos alunos
assistidos para a efetivação da inclusão na instituição.
Nespoli (2017) avalia a utilização de um recurso didático digital na aquisição
de alguns conteúdos de Inglês por um aprendiz com dislexia, no NAPNE do Campus
São Cristóvão II do CPII. Segundo a autora, o recurso educacional digital no
processo de aprendizagem proporciona ao aluno disléxico um melhor desempenho,
além de aumentar o seu interesse pelo inglês. Esse resultado ratifica a importância
da interação do professor com o aluno e de novos recursos didáticos para facilitar a
aprendizagem. Nespoli (2017) destacou ainda a necessidade de se pensar
coletivamente em alternativas que integrem os alunos disléxicos às aulas de Inglês.
Porto (2016) discute a territorialização do diagnóstico de Transtorno de Déficit
de Atenção e Hiperatividade (TDAH) no Campus Tijuca II do CPII. O autor evidencia
que o colégio reforça os estereótipos ao classificar certos alunos com TDAH, a partir
de diagnósticos que os marginalizam e os excluem. Para Porto (2016), esses alunos
diagnosticados com TDAH, nem seriam notados pelos professores, se não fosse o
diagnóstico. Essa visibilidade dos alunos por meio do diagnóstico revela a
problemática da generalização expressiva deste suposto transtorno (PORTO, 2016).
O autor aponta ainda a necessidade de se fazer uma reforma no colégio para
valorizar mais a diversidade e a liberdade.
Ronald Schneider (2014) analisa a inclusão de alunos com necessidades
específicas no 1º ano do ensino fundamental na disciplina de Educação Física do
CPII. O autor evidencia a necessidade de superar a ênfase na aptidão física, ainda
muito presente nos currículos, planejamento e projetos específicos da área.
Schneider (2014) destaca que a habilidade motora para a prática esportiva é ainda
fator predominante de exclusão nas aulas. A exclusão ocorre quando existe a
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ameaça do bom andamento dos processos e dificulta o sucesso dos indivíduos e
grupos (SCHNEIDER, R., 2014). Para superar esse problema, o autor propõe
desenvolver conteúdos com temas transversais, como eixo norteador, em conjunto
com as atividades esportivas. A fim de atingir objetivos mais amplos que colaborem
com a formação do cidadão e a inclusão.
Vianna (2015) analisa as práticas pedagógicas no atendimento de alunos com
necessidades educacionais específicas no segundo segmento do ensino fundamental
do CPII. A autora destaca a necessidade imprescindível da educação especial para o
desenvolvimento de ações de inclusão, por meio do professor especializado. Outros
aspectos psicossociais também foram evidenciados como as relações entre
professores e alunos com necessidades específicas e dos alunos entre si
apresentaram, conforme a situação, posturas de acolhimento ou afastamento,
indicando para uma temática que merece investigações mais aprofundadas.
Além desses autores, vale citar também o trabalho de Gross (2015) que
investiga a inclusão de alunos com deficiência visual no Campus São Cristóvão III do
CPII, abordando o acesso aos conteúdos e às práticas do ensino da arte. A autora
evidencia que a concepção da inadequação do ensino da arte para alunos com
deficiência visual não se justifica já que esses alunos demonstraram conhecimento
sobre a matéria e valorizaram o fazer artístico. No que tange à acessibilidade com a
imagem na escola como um todo, foram relatadas experiências inclusivas e
excludentes, configurando a inclusão como um processo dinâmico, palco de
embates e negociações entre os sujeitos envolvidos (GROSS, 2015).
Após os levantamentos feitos, constatou-se que apesar das pesquisas sobre
o atendimento de alunos com necessidades educacionais específicas nos NAPNEs,
a maioria dos estudos tem como lócus os Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia. Nota-se, então, que há uma carência de estudos sobre o atendimento
de alunos com necessidades específicas nos NAPNEs do Colégio Pedro II, em
específico no NAPNE do Campus Tijuca II, na perspectiva da educação inclusiva. As
poucas referências sobre o tema encontram-se nos trabalhos dos autores Gross
(2015), Nespoli (2017), Porto (2016); Ronald Schneider (2014) e Vianna (2015).
No próximo capítulo, apresenta-se a análise dos dados coletados a partir dos
informantes da pesquisa, isto é, os gestores e docentes que trabalham com alunos
com necessidades educacionais específicas no NAPNE do Campus Tijuca II.
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4. ANÁLISE DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO NAPNE TIJUCA II DO COLÉGIO
PEDRO II

Esse capítulo, organizado em quatro momentos, apresenta a análise dos
dados coletados na pesquisa de campo, realizada no NAPNE do Campus Tijuca II
do Colégio Pedro II, na cidade do Rio de Janeiro. No primeiro momento, a
metodologia e a delimitação da pesquisa são apresentadas, indicando a abordagem
qualitativa da pesquisa em educação inclusiva, por meio da pesquisa de campo, cuja
coleta dos dados foi realizada com o uso da entrevista semiestruturada. Para tal, um
roteiro foi elaborado para orientação das entrevistas que permitiu a coleta de dados
no NAPNE Tijuca II do CPII, com os gestores e docentes do segundo segmento do
ensino fundamental e médio. Na segunda seção introduzem-se os aportes teóricos
da Pedagogia da Autonomia e da Pedagogia Crítica para análise dos dados. Para
entender o papel da educação inclusiva para a formação de indivíduos autônomos e
emancipados no cenário neoliberal precisa-se da interpelação de autores como
Freire (1996) e Giroux (1986, 2011) que questionam a função crítica dos educadores
em relação à sociedade e aos sistemas educacionais. No terceiro momento, o
cenário e os sujeitos da pesquisa são destacados para a compreensão da
delimitação do estudo. E, por último, apresenta-se a análise dos resultados a partir
dos dados coletados na entrevista semiestruturada, e suas considerações.

4.1 A metodologia e a delimitação da pesquisa
A metodologia de pesquisa além de se relacionar profundamente com a
maneira que vemos o mundo, nossas crenças e o lugar socioeconômico que
ocupamos, deve também atender às exigências do objeto e objetivos propostos da
pesquisa. Assim, a escolha quanto à abordagem metodológica não se constituiu
tarefa das mais fáceis. Contudo, no percurso da pesquisa foi preciso fazer escolhas,
o que implicou em dispensar outros métodos também possíveis e pertinentes.
Assim, a metodologia de investigação escolhida tomou como referência a
abordagem qualitativa para responder as questões apresentadas neste estudo.
Segundo Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de
significados, crenças, valores e atitudes, isto é, no âmbito mais profundo das
relações sociais, dos processos e dos fenômenos que não podem ser quantificáveis.
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Nessa perspectiva teórico-metodológica buscou-se investigar o atendimento
de alunos com necessidades educacionais específicas no NAPNE Tijuca II, do CPII,
no ensino regular, como lócus fundamental para o processo de efetivação da
educação inclusiva, com o propósito de construir um conhecimento que envolveu os
seguintes sujeitos, a saber: o investigador proponente e os profissionais do NAPNE
(professores, diretores e coordenadora). Pretendeu-se, assim, investigar o efetivo
envolvimento dos sujeitos em relação à educação inclusiva no processo de
transformação individual e coletiva.
Segundo Bogdan e Biklen (1994), a pesquisa qualitativa foca no caráter
subjetivo do objeto pesquisado, para estudar e analisar suas particularidades e
experiências

específicas.

Esses

autores

indicam

cinco

características

da

investigação qualitativa, são elas: 1) a fonte direta da coleta de dados é o ambiente
da pesquisa e o investigador o instrumento principal; 2) é uma investigação
descritiva; 3) preocupação maior pelo processo que pelos resultados ou produtos; 4)
normalmente, os dados são analisados de forma indutiva; 5) tem um significado
extremamente importante (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 47-50).
Na primeira característica, o pesquisador entra em contato com o ambiente de
sua pesquisa para observar, entrevistar, anotar com a finalidade de coletar e
produzir dados. Preocupa-se com os contextos e em captar sentidos no ambiente de
pesquisa. Com relação à descrição, os dados coletados, através de áudios ou
imagens, são transcritos e mostrados em formato narrativo para dar sentido às
informações, revelando aspectos importantes. Essa descrição deve sempre respeitar
as falas e o ponto de vista dos entrevistados. Na terceira característica, o
pesquisador deve ser capaz de captar, durante o processo, as nuances da
comunicação verbal como a não verbal, o máximo possível. Interpretar os sentidos,
os sentimentos e as expectativas, sem deixar de lado que o objetivo central da sua
interpretação é elaborar conhecimento ou gerar teoria. No que tange à quarta
característica, na pesquisa qualitativa não há necessidade de elaborar hipóteses
para comprová-las ou anulá-las. As hipóteses podem aparecer ou não, no percurso
da investigação. Segundo Bodgan e Bikle (1994), o processo indutivo de análise de
dados, na investigação qualitativa, se iguala a um funil em que “[...] as coisas estão
abertas no início (ou no topo) e vão se tornando mais fechadas e específicas no
extremo” (1994, p. 50), num contexto em que o pesquisador escolhe o que lhe
parece mais relevante. Na última característica, a abordagem qualitativa deve
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entender o comportamento e a experiência humana, ou seja, como as pessoas dão
sentido as suas vidas, como elaboram ou interpretam determinados fatos e por que
os fazem desta ou daquela maneira, segundo os autores.
Com o propósito de entender como as pessoas elaboram significados e em
que consistem estes significados, na pesquisa qualitativa, questões “são formuladas
com a finalidade de investigar os fenômenos em toda a sua complexidade e em
contexto natural” (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 16).
Lüdke e André (1986) afirmam que
[...] há sempre uma tentativa de capturar as perspectivas dos participantes,
isto é, a maneira como os informantes encaram as questões que estão
sendo focalizadas. Ao considerar os diferentes pontos de vista dos
participantes, os estudos qualitativos permitem iluminar o dinamismo interno
das situações, geralmente inacessíveis ao observador externo (LÜDKE e
ANDRÉ, 1986, p.12).

Nesse contexto, o pesquisador deve se concentrar em características mais
complexas da realidade, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica
das relações sociais no processo de coleta de dados para buscar resultados mais
fidedignos possíveis. Assim, nesta pesquisa qualitativa buscou-se no espaço de uma
realidade específica, o Campus Tijuca II, do CPII, investigar os vários aspectos
presentes no atendimento de alunos com necessidades específicas, sob a ótica dos
professores e gestores que atuam na educação inclusiva, mais especificamente no
NAPNE, de forma a compreender seus alcances, desafios e limites.
As pesquisas qualitativas são caracteristicamente “multimetodológicas”, ou
seja, utilizam uma gama de procedimentos e instrumentos de coleta de dados,
sendo os mais usuais: “a observação participante ou não, a entrevista em
profundidade e a análise documental” (ALVES-MAZZOTTI e GEWANDSZNAJDER,
2004, p. 163).
Em consonância com a indicação dos autores e visando uma compreensão
aprofundada das questões investigadas foram realizados levantamento bibliográfico
e análise documental. Para a coleta de dados, o pesquisador optou pela pesquisa de
campo, utilizando como técnica: a entrevista semiestruturada, - classificada como
entrevista em “profundidade”. Essas fontes de informações utilizadas na pesquisa
contribuíram para enriquecer as análises sobre o fenômeno estudado.
O levantamento bibliográfico consistiu em buscar referências teóricas já
analisadas e publicadas sobre educação inclusiva, em livros, pesquisas e artigos
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acadêmicos, no Banco de Dissertações e Teses da CAPES e no Google Acadêmico,
de agosto de 2016 até dezembro de 2017. Esse levantamento permitiu ao
pesquisador conhecer o que já havia sido pesquisado sobre o tema, além de indicar
que possui pouca investigação sobre os NAPNEs do CPII. Outras fontes mais
diversificadas e dispersas, como leis, decretos de políticas educacionais e
documentos oficiais do Colégio Pedro II, também foram usadas. A pesquisa de
campo, por meio de entrevistas, objetiva compreender e explicar o problema
pesquisado, junto aos sujeitos participantes do estudo.
A entrevista é uma técnica chave de coleta de dados muito usada em quase
todas as disciplinas das ciências sociais e na pesquisa educacional. Isso levou a
uma considerável diversidade de formas e estilos de entrevistas. Essa diversidade
possibilitou que os pesquisadores aplicassem a entrevista de diferentes maneiras
(HITCHCOCK e HUGHES, 1995; KVALE, 1996). Essas diferenças dizem respeito à
natureza das perguntas, ao grau de controle exercido pelo entrevistador sobre o
entrevistado, ao número de pessoas envolvidas e ao ambiente da entrevista.
Para Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2004), a entrevista permite a
abordagem de temas mais complexos e difíceis por sua natureza interativa. Lüdke e
André (1986) afirmam que na entrevista cria-se uma relação de interação, por meio
de influência recíproca entre entrevistado e entrevistador. Dessa forma, na medida
em que houver um clima de motivação e concordância mútua, as informações
transcorrerão de maneira significativa e original.
Segundo Hitchcock e Hughes (1995, p. 166, grifo dos autores), de maneira
geral, as entrevistas podem ser consideradas como “uma conversa com um
propósito” e podem ser divididas em duas classes: entrevistas padronizadas e
entrevistas não padronizadas. As entrevistas padronizadas podem ser estruturadas,
com um roteiro de perguntas fechadas e pré-estabelecidas ou semiestruturadas,
com perguntas previamente estabelecidas, mas permite que o entrevistador inclua
outras perguntas não planejadas ao decorrer da entrevista. As entrevistas não
padronizadas são aplicadas sem um roteiro de perguntas pré-estabelecidas, ou seja,
são perguntas abertas, semelhante a um bate-papo.
Para essa pesquisa, o pesquisador optou por utilizar a entrevista
semiestruturada, com o propósito de explorar os pontos de vista, experiências e
motivações dos professores e gestores sobre o atendimento de alunos com
necessidades educacionais específicas no NAPNE Tijuca II. A entrevista
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semiestruturada é mais flexível por permitir que o entrevistado responda as
perguntas sem ficar limitado a um nível rigoroso de direção e mediação. Segundo
Gill et al (2008) a entrevista semiestruturada é composta de diversas questões que
ajudam a definir os temas a serem investigados, servindo de guia para o
entrevistador. Essa técnica permite obter profundidade de conhecimento nos
fenômenos investigados, por não estarem presas a questões padronizadas.
A elaboração do roteiro da entrevista semiestruturada foi feita com base nas
discussões e orientações de Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2004) e nas
revisões de literatura, onde foram observados os instrumentos e técnicas utilizadas
pelos pesquisadores. O roteiro da entrevista semiestruturada, depois de elaborado,
foi apresentado para a orientadora Prof. Dra. Alzira Alcântara Batalha do Programa
de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá, no final de outubro
de 2017, para revisão e validação. A orientadora Prof. Dra. Alzira indicou algumas
alterações e supressões de questões, em novembro de 2017, para que as
entrevistas pudessem ser feitas de forma correta.
O uso da entrevista semiestruturada, nesta pesquisa, foi em razão da
flexibilidade na inserção de novas questões no decorrer da entrevista, além das
questões-chave, que serviram de guia para o entrevistador. Além disso, a entrevista
semiestruturada possibilitou maior conhecimento sobre o atendimento de alunos
com necessidades específicas no NAPNE Tijuca II do CPII, por permitir que a
questão investigada fosse compreendida por meio da exploração da experiência dos
professores e gestores.
É importante relembrar que o pesquisador-professor dessa pesquisa trabalha
no CPII há 31 anos, tendo lecionado, ao longo desses anos, em diversos campi da
instituição, inclusive no NAPNE Humaitá II, mas nunca foi lotado no NAPNE do
Campus Tijuca II. Por isso, a escolha do NAPNE Tijuca II, como lócus dessa
pesquisa, justificou-se pelo fato do pesquisador nunca ter sido lotado nesse espaço.
Buscou-se, assim, manter a “imparcialidade” e a “neutralidade” sobre opiniões já
formadas sobre o tema durante o processo da pesquisa. Contudo, a familiaridade
com o CPII possibilitou acesso aos documentos do colégio, autorização para o
estudo de campo sem burocracia, fácil contato com os entrevistados, espaço in loco
para as entrevistas, condições para participar do estudo, redução de custos para
aplicação das entrevistas, e atmosfera favorável para a abordagem do tema da
entrevista.

112

Durante a entrevista semiestruturada, o pesquisador-entrevistador manteve o
tom de informalidade, a fim de assegurar o caráter de validez e confiabilidade da
pesquisa.

4.2 Elementos do referencial teórico para a análise dos dados
Para fins de análise de dados, tomou-se como fundamentação teórica para
esta dissertação os autores Paulo Freire (1983; 1996; 2003) e Henry Giroux (1986;
2011), a partir da Pedagogia da Autonomia e da Pedagogia Crítica que dialogam
sobre propostas necessárias à autonomia e à emancipação do sujeito no espaço
escolar, num cenário neoliberal. Os conceitos autonomia e emancipação, abordados
pelos autores, foram destacados por serem fundamentais na formação de pessoas
com necessidades específicas para que sejam cidadãos autônomos e emancipados,
ou seja, seres participantes do mundo.
Em Paulo Freire (1986), o conceito de autonomia se aproxima muito do
conceito de emancipação24. No livro Pedagogia da Autonomia, Freire apresenta a
questão da autonomia sob o prisma do paradoxo autonomia/dependência. Ser um
indivíduo autônomo e se perceber dependente de um coletivo, pois somos seres
inacabados em relação com o mundo, assim precisamos do outro.
Nesse sentido, autonomia e emancipação refere-se à liberdade que o
indivíduo tem para tomar decisões, fazer escolhas e conduzir suas próprias ações de
forma independente, porém vinculada a dependência de um coletivo.
Paulo Freire diz que o professor que leciona para crianças deve “estar atento
à difícil passagem ou caminhada da heteronomia para a autonomia” (FREIRE, 1996,
p. 70). A partir do pensamento sócio-político-pedagógico do autor, pode-se concluir
que autonomia é um povo ou pessoa que se libertou ou se emancipou das
opressões restritivas de liberdade. Para Freire (1983, p. 108), o conceito de
autonomia está associado com a libertação num contexto histórico subdesenvolvido
dos oprimidos, que ele denomina de “ser para si”. Já heteronomia é o estado de
opressão, de alienação que uma pessoa ou grupo social se encontra, situação de
“ser para outro” (FREIRE, 1983, p. 38).

24

Nesta pesquisa considerou-se a proximidade entre o conceito de autonomia e o conceito de
emancipação sob o prisma de que os indivíduos são autônomos e emancipados individualmente, mas
dependentes de um coletivo.
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Na perspectiva de Freire, em geral, as opressões se configuram como uma
situação de heteronomia. Para ele, a educação pode reverter esse quadro se for
direcionada para a libertação, no intuito de conduzir as pessoas a serem autônomas.
Freire propõe uma educação em que o processo de ensino promova a construção
de condições para todos os alunos poderem ser “seres para si”.
O pensamento de Paulo Freire é engajado em favor das pessoas oprimidas,
fragilizadas e excluídas, geradas historicamente pelos sistemas políticos e sociais.
Para superar essa opressão, Freire defende a importância de um professor
democrático e progressista nas escolas, com o propósito de superar a heteronomia
para a construção da autonomia de todos os alunos.
Henry Giroux (2011), fundamentado na teoria crítica da Escola de Frankfurt,
formula a Pedagogia Crítica a partir de suas experiências no sistema educacional
público norte-americano. A partir dela, propõe uma pedagogia transformadora, capaz
de promover a emancipação pessoal e social.
Giroux (2011) coaduna com os pensamentos de Freire, no combate contra as
forças neoliberais que incentivam uma educação tradicional ou uma educação
bancária, reduzida a um modelo de transmissão de ensino e limitada à propagação
de uma cultura de conformidade e a absorção passiva de conhecimento. Para
Giroux (2011), as escolas devem ensinar os estudantes a obterem uma vida
significativa e emancipada, aprenderem como garantir poder e autoridade
responsável, e desenvolverem habilidades, além de conhecimento e coragem para
serem críticos por um mundo mais justo.
Os pensamentos de Freire e Giroux vão ao encontro dos princípios de
produção de autonomia/emancipação para todas as pessoas que estão à margem
da sociedade, como as pessoas com deficiência. Nesse sentido, a produção de
autonomia/emancipação objetiva fornecer a esses indivíduos condições de viver em
sociedade, sem opressões e regras impostas pela classe opressora e dominante.
Essa linha de pensamento, que visa à superação da heteronomia, encontrase nas atuais políticas públicas de educação inclusiva que buscam proporcionar às
pessoas com deficiência formas de desenvolverem suas potencialidades para se
adaptarem à sociedade de maneira produtiva e autônoma.

4.2.1 Autonomia na concepção de Freire
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A pedagogia da autonomia proposta por Paulo Freire critica as formas de
ensino tradicionais e está fundamentada “na ética, no respeito à dignidade e à
própria autonomia do educando” (FREIRE, 1996, p. 10). Destaca-se que a
autonomia é desenvolvida a partir das experiências, vivências, decisões, da própria
liberdade. Contudo, é preciso lembrar que nenhum indivíduo é autônomo
naturalmente, a autonomia deve ser obtida. A educação é o melhor caminho para
isso, oportunizando processos formativos para tornar os indivíduos autônomos.
Para Freire, a autonomia é a condição sócio-histórica de um povo ou pessoa
que tenha superado as opressões que limitam ou eliminam sua liberdade de
determinação. Nesse contexto, o alcance da autonomia implica em libertar-se da
opressão. "A libertação a que não chegarão pelo acaso, mas pela práxis de sua
busca; pelo conhecimento e reconhecimento da necessidade de lutar por ela"
(FREIRE, 1983, p.32).
Entende-se que a libertação não ocorre por meio da passividade, sendo
fundamental que haja conscientização e interferência para conquistá-la. A
autonomia, além da liberdade de pensamento, abrange a capacidade de realização.
Isso exige um ser humano consciente e ativo, portanto, a passividade é contrária à
autonomia.
Segundo Freire (1996, p.55), a liberdade permitiu que o “ser humano
transformasse a vida em existência e o suporte em mundo”. Dessa forma, o homem
possui existência por meio do domínio do trabalho, da cultura, da história, dos
valores, passando a assumir o seu direito e dever de decidir. O ser humano, então,
torna-se autônomo ao assumir a existência em sua totalidade.
Se a presença do sujeito no mundo for imposta, por forças sociais, não há
autonomia, pois abre-se mão da responsabilidade ética, histórica, política e social.
"Afinal, minha presença no mundo não é a de quem apenas se adapta, mas a de
quem nele se insere. É a posição de quem luta para não ser apenas objeto, mas
sujeito também da História" (FREIRE, 1996, p. 54). Isso indica que fazer parte no
mundo como sujeito da história é uma presença autônoma.
No entanto, essa inserção autônoma no mundo só é possível por meio da
educação, segundo Freire. O conceito de educação para Paulo Freire está baseado
no caráter inacabado do ser humano. Para o autor, a formação do indivíduo/homem
inacabado se dá por meio de práticas educativas. Esse processo de formação
persiste ao longo de toda a vida, e está embasada no diálogo entre teoria e prática.
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No processo de educar para a autonomia duas dimensões de formação
devem ser consideradas: a ética e a estética. Segundo Freire (1996), a experiência
educativa deve estar pautada na ética e na estética, em respeito ao seu caráter
formador. “Decência e boniteza de mãos dadas” (FREIRE, 1996, p. 36). Uma
educação que almeja formar para a autonomia deve dar corpo à palavra pelo
exemplo do educador, ou seja, o educador deve praticar o que fala em seu discurso,
numa dimensão ética. O testemunho palpável de um professor autônomo é
essencial em uma educação que almeja a autonomia. Da mesma forma, os gestos,
as entonações de voz, o caminhar na sala de aula, poses, que fazem parte da
natureza estética do ato do conhecimento, exercem impactos sobre a formação dos
estudantes.
A educação para a autonomia respeita as diferenças, recusa qualquer forma
de discriminação (raça, classe, gênero, credo, etc.), ou seja, está aberto à
comunicação com o outro, com o diferente, segundo Freire (1996), é pensar certo25.
Portanto, a autonomia deve respeitar o sujeito enquanto ser humano, quanto às
suas especificidades de indivíduo.
Na prática educativa em favor da autonomia, uma das tarefas mais relevantes
é proporcionar condições para que os alunos possam assumir-se (FREIRE, 1996).
Isso significa assumir a condição de “ser social e histórico como ser pensante,
comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva e de
amar” (FREIRE, 1996, p.41). Esse processo de assumir-se está relacionado com a
identidade cultural, que fazem parte a dimensão individual e a de classe dos alunos.
O homem precisa se assumir para que possa ser ele mesmo, um ser autêntico, para
tornar-se autônomo. Porém, para que haja tal assunção, o educador deve respeitar
a autonomia do educando, segundo Freire (1996).
Vale ressaltar que uma educação em prol da autonomia deve atentar para a
formação do ser humano e não apenas para o ensino e a aprendizagem de
conteúdos. Nesse contexto, todos os componentes envolvidos no processo
educacional precisam ser observados com a finalidade de contribuir para o ensino e
a aprendizagem crítica, a fim de oportunizar a construção gradativa da autonomia
dos alunos.

25

“Pensar certo”, um conceito central em Paulo Freire, é o pensar dialógico e demanda respeito aos
princípios éticos (FREIRE, 1996, p. 37). Pensar certo é fazer certo, segundo Freire (1996, p. 38).
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Outro fator importante para o desenvolvimento da autonomia dos alunos é a
relação autoridade e liberdade que deve ocorrer de forma equilibrada, sem haver
autoritarismo ou licenciosidade. “O autoritarismo é a ruptura em favor da autoridade
contra a liberdade e a licenciosidade, a ruptura em favor da liberdade contra a
autoridade” (FREIRE, 1996, p.89). O autoritarismo em excesso configura-se como
abuso de autoridade, a licenciosidade não é liberdade, mas perversão da liberdade,
segundo Freire (1996). Ambos são desfavoráveis à autonomia, uma vez que o
autoritarismo cerceia a liberdade dos alunos por torná-los dependentes da
autoridade. Observa-se que o autoritarismo e a licenciosidade são formas de
heteronomias, pois impedem que o sujeito se comporte conforme sua própria razão.
No ambiente escolar, a autoridade não pode se transformar em autoritarismo,
correndo o risco de educar para o servilismo, que é uma forma de heteronomia.
Neste sentido, Paulo Freire defende uma autoridade democrática que se preocupa
com a constituição de uma interação entre disciplina e respeito, para a construção
do aluno autônomo, fundada na responsabilidade e liberdade.
Nesse sentido, a escola, além dos conteúdos didáticos deve indicar que o
essencial no processo de aprendizagem dos conteúdos é a construção responsável
da liberdade para assumir o aprendizado da autonomia.
No processo de aprendizagem da autonomia, o aluno deve assumir seus
limites de liberdade criticamente. Em Freire (1996), a liberdade não é absoluta, pois
há embate com as demais liberdades das outras autoridades como os pais, os
professores, o Estado, porém isso é necessário para amadurecer a liberdade. Por
isso, é primordial que os pais participem das discussões sobre as decisões de seus
filhos, só não devem tomar a decisão por eles. Os pais devem mostrar que o
processo decisório é algo que ocasiona consequências e por isso deve ser feito de
forma responsável. Para Freire (1996), a autonomia se conquista ao longo da vida a
partir das decisões que tomamos ao assumir a própria liberdade responsavelmente.
Assim, a autonomia é obtida gradativamente por meio do amadurecimento do
“ser para si”, portanto, a educação tem a missão de promover experiências que
incentivem as decisões e a responsabilidade dos alunos (FREIRE, 1996).
Para isso, é importante saber escutar para que o processo educativo ocorra, já
que ensinar não é somente transferir conteúdo. Saber escutar o outro é fundamental,
sem isso, o processo educacional de consolidação da autonomia é afetado
negativamente. De acordo com Freire (1996), a comunicação dialógica entre educador

117

e educando é indispensável, e não deve ser nem licenciosa nem autoritária. O
educador deve assumir sua autoridade de forma equilibrada para ensinar o exercício
responsável e racional da liberdade, para que a autonomia seja construída.
A educação em benefício da autonomia deve despertar nos alunos a
curiosidade e a criticidade. Neste caso, o processo educativo não pode ser feito de
forma mecanizada, ou seja, baseado na memorização mecânica dos conteúdos
didáticos. Pensar de forma mecanizada é pensar errado. "Pensar certo significa
procurar descobrir e entender o que se acha mais escondido nas coisas e nos fatos
que nós observamos e analisamos" (FREIRE, 2003, p. 77). A educação para a
autonomia deve possibilitar a recriação do passado para se criar algo novo.
Nas concepções de Freire (1996), a educação compreende a ação dialética
entre o fazer e o pensar sobre o fazer. A curiosidade espontânea é inata no ser
humano, mas gera um saber ingênuo, não crítico. Para se pensar sobre o fazer é
preciso uma rigorosidade metodológica, necessária para a autonomia. Isso só é
realizado com reflexão crítica sobre a prática. Essa reflexão crítica ajuda o sujeito a
se perceber no mundo.
Segundo

Freire

(1996),

a

construção

da

autonomia

passa

pela

conscientização, que se baseia na relação consciência-mundo. Isso implica em
transformar o mundo inserindo-se criticamente na história para criar a própria
existência. A conscientização demanda uma consciência crítica e não ingênua que
permita a construção da autonomia.
Vimos que a pedagogia da autonomia de Freire tem como objetivo a
libertação dos oprimidos. Essa libertação ocorre a partir da autoconfiguração
responsável, segundo o autor. Os sujeitos se tornam autônomos ao se libertarem
pela autoconfiguração responsável. Nota-se, então, que há uma relação entre
libertação e autonomia. A libertação das situações opressoras viabiliza o aumento do
poder de “ser para si” e, consequentemente, de ser autônomo.

4.2.2 Emancipação na concepção de Giroux
Henry Giroux (2011) desenvolveu uma Pedagogia Crítica no qual o conceito
de emancipação/autonomia também se mostra fundamental. Giroux, influenciado
pelos estudos da Escola de Frankfurt mais diretamente pelas ideias de Herbert
Marcuse (1898-1979), entende que a prática educativa tem um papel muito mais
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amplo do que a mera reprodução de um sistema econômico e mercantilista. Em seu
livro Teoria Crítica e Resistência em Educação (1986), Giroux propõe um desafio:
“como é que nós tornamos a educação significativa, tornando-a crítica, e como é que
nós a fazemos crítica, a fim de torná-la emancipatória” (GIROUX, 1986, p.16).
Diante desse desafio, Giroux concorda com Marcuse no sentido de que a
educação deve colaborar para a construção da consciência dos oprimidos/
explorados na luta pela libertação das amarras escravizadoras de suas existências;
as necessidades existenciais que mantém os indivíduos dependentes do sistema de
exploração (GIROUX, 1986). Nesse contexto, a educação é o caminho para
promover a crítica, a reflexão sobre esse sistema de exploração.
Para o autor, essa exploração não acontece apenas no ambiente de trabalho e
que a chave para a emancipação não está situada somente nas mudanças nas
relações de produção. Com relação a esses fatores, Giroux (1986) acrescenta a
constituição da subjetividade dos atores sociais como um fator essencial de mudança
social e de emancipação. Por isso, Giroux considera que o currículo escolar, como
instrumento de reprodução social e cultural, nunca atinge seus objetivos de
dominação completamente. Isso porque o currículo escolar sempre “se defronta com
elementos de oposição parcialmente conscientes” (GIROUX, 1986, p. 137).
Na teoria crítica de Giroux, o conceito central é o da resistência. O autor
destaca que, no contexto geral, e também no ambiente escolar das relações
pedagógicas:
o poder nunca é unidimensional; ele é exercido não apenas como um
modo de dominação, mas também como um modo de resistência ou mesmo
como uma expressão de um modo criativo de produção cultural e social fora
da força imediata de dominação (GIROUX, 1986, p.147).
[...]

O teórico crítico entende que os instrumentos de resistência, existem
simultaneamente com os mecanismos de dominação dentro do ambiente escolar,
configurando-se, assim, um espaço paradoxal. Apesar disso, Giroux acredita que a
escola pública possa ser regida pelos princípios de “autodeterminação e de práxis
transformadora” (GIROUX, 1986, p. 158).
Para o desenvolvimento da práxis transformadora, o autor defende uma
racionalidade emancipatória que seja capaz de desenvolver na esfera pública
cidadãos questionadores, comprometidos com a justiça social, mesmo que imersos
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em uma cultura de dominação. Essa racionalidade emancipatória deve refletir-se no
currículo escolar por meio dos princípios de crítica e autorreflexão com ação social.
Entende-se, então, que para se alcançar a racionalidade emancipatória, por
meio da educação, é preciso um discurso crítico e uma ação social, fundamentados
por uma consciência crítica e política, com a finalidade de conferir poder aos alunos,
oprimidos e excluídos. Alinhado com a filosofia de Freire, Giroux defende que deve
se dar ênfase na voz do aluno e nas suas experiências para se alcançar a
emancipação.
O autor enfatiza a necessidade de professores e estudantes transformarem
ativamente o conhecimento melhor do que simplesmente consumi-lo. É crucial para
os educadores não somente conectar em sala de aula conhecimento pelas
experiências, histórias e recursos que os estudantes trazem, mas também ligar tal
conhecimento com o objetivo de capacitá-los profundamente para serem agentes
críticos e emancipados (GIROUX, 2011). E que sejam responsáveis pela moral e
problemas políticos de seus tempos e reconheçam a importância da organização
das lutas coletivas no mundo capitalista.
Pelo exposto, observam-se outros aspectos da racionalidade emancipatória
que compreende a valorização do caráter cívico dos alunos, da participação ativa
dos mesmos e uma ênfase na ação coletiva dos alunos “para construir estruturas
políticas que possam desafiar o status quo” (GIROUX, 1986, p. 265). É relevante
destacar que, apesar de Giroux valorizar o processo de mudança das relações
econômicas como instrumento de emancipação, o teórico entende a função do
conhecimento e da educação crítica para além das relações materiais. Por valorizar
a subjetividade dos atores sociais, Giroux identifica outras demandas que podem ser
consideradas válidas como objeto de mudança, tais como: etnia, gênero, capacidade
física e intelectual, etc.
Desse modo, apesar de reconhecer a importância da subjetividade dos atores
sociais, Giroux considera, que é possível se alcançar uma emancipação abrangente e
estável no ambiente escolar, que englobe ao mesmo tempo vários tipos de opressão.
As concepções abordadas sobre autonomia e emancipação podem ser
adotadas no âmbito da educação inclusiva. Por muitos anos, as pessoas com
deficiência,

transtornos

globais

do

desenvolvimento,

altas

habilidades

ou

superdotação foram excluídas da sociedade e consideradas incapazes. Com as
políticas educacionais de inclusão e os movimentos sociais, nos últimos anos, o
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ambiente educacional vem sofrendo modificações para atender as pessoas com
necessidades educacionais específicas. Nesse novo cenário, a autonomia/
emancipação se torna fundamental para que os sujeitos com necessidades
específicas possam tomar decisões, intervir na sociedade e autogerir suas vidas
como cidadãos críticos e independentes.
Para desenvolver a autonomia/emancipação nos sujeitos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, a
educação é indispensável. Para que a autonomia/emancipação seja alcançada será
preciso reinventar o mundo e a escola de hoje, o que exige comprometimento. De
acordo com Freire (1996), no processo educativo é preciso pensar politicamente e
revelar a própria maneira de ser, além de ter coerência no que se diz e o que se faz.
O autor ainda preconiza que o educador deve ser um sujeito de opções, que atue de
forma democrática.
Diante do exposto, a prática educativa no âmbito da educação inclusiva deve
promover e estimular a transformação do mundo para que condições heterônomas
sejam superadas, além de estabelecer relações e condições que oportunizem a
autonomia/emancipação. A educação pode combater práticas imobilizadoras, por
interesses dominantes, que procuram manter uma situação imoral e heterônoma.

4.3 Campo de pesquisa e sujeitos participantes
A escolha do Colégio Pedro II, em específico o Campus Tijuca II, se deu por
quatro motivos: a tradição na oferta de ensino público de qualidade, a qualificação
do corpo docente, a infraestrutura voltada para a educação inclusiva e a ausência de
vínculo do pesquisador com o NAPNE do Campus já que nunca foi lotado nele.
Outras razões de ordem operacional e socioeducacional também foram decisivas
para a escolha: a proximidade geográfica e o fato da direção do Campus ter se
mostrado sensível ao tema de pesquisa proposto. A importância socioeducacional
está associada à participação do Colégio Pedro II nas políticas públicas direcionadas
à educação inclusiva.
Um aspecto de suma importância foi o fato do CPII ser uma instituição de
excelência26 e integrada à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e

26

O Colégio Pedro II é considerado uma das melhores instituições de ensino público do Estado do
Rio de Janeiro e do Brasil, ocupando posições de destaque no ranking do Enem.
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Tecnológica, que estabeleceu por força de lei uma nova estrutura organizacional
com relação à educação inclusiva, com a introdução dos Núcleos de Atendimento às
Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE), inicialmente em
2012, em alguns de seus campi.
O Campus Tijuca II é um dos campi que criou, por força de portaria interna, o
NAPNE em sua estrutura de ensino, estando localizado no bairro de mesmo nome,
na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. Esse Campus, fundado em 1957,
oferece vagas para jovens, com ou sem necessidades especiais, para o Ensino
Fundamental, o Ensino Médio e o Ensino Médio Integrado ao Técnico em
Informática e o PROEJA, nas modalidades de Técnico em Administração e de
Suporte/Manutenção em Informática.
Dessa forma, o Campus Tijuca II justificou-se como lócus da pesquisa por
oferecer atendimento aos alunos com necessidades específicas através do seu
NAPNE. O AEE é realizado em diferentes espaços como a Sala de Recursos
Multifuncional provisória (SRM), o Laboratório de Aprendizagem (LA) com
atendimento de pequenos grupos e as Oficinas Pedagógicas desenvolvidas pelos
profissionais técnicos

(fonoaudiólogos, técnicos

em

assuntos educacionais,

tradutores e intérpretes de libras e revisores de braille). Outros recursos
pedagógicos também são utilizados como o Ensino Colaborativo, a Mediação
Especializada, os Grupos de Apoio Pedagógicos Especializados (GAPEs)
desenvolvidos pelos professores das disciplinas dos anos finais do ensino
fundamental e do médio, com o apoio da direção geral do Campus, da coordenação
do NAPNE e de diversos professores de diferentes disciplinas. Vale lembrar ainda
que o NAPNE Tijuca II foi criado em 2012, mas só iniciou suas atividades em 2014.
Atualmente, o NAPNE Tijuca II possui uma pequena equipe multidisciplinar,
composta por uma coordenadora, um monitor bolsista, uma fonoaudióloga, um
técnico administrativo educacional (TAE), uma estagiária cursando Pedagogia e um
especialista em Libras, além dos professores das diferentes disciplinas que atuam
no núcleo de acordo com suas respectivas cargas de horário disponíveis. Vale
mencionar que o Campus Tijuca II conta com 94 professores efetivos e 12
contratados, totalizando 106 docentes (PROGESP-CPII, 2017). Essa pequena
estrutura do NAPNE atende a um total de 53 alunos com diferentes necessidades
educacionais, sendo que 31 no Ensino Fundamental e 22 no Ensino Médio, segundo
a Coordenação do NAPNE.
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Reuniões de planejamento pedagógico são realizadas semanalmente por
disciplina, no CTII, com a finalidade de discutir sobre os conteúdos, organização de
estratégias de ensino e elaboração de material. Essas reuniões, que incluem
também a discussão sobre o atendimento de pessoas com necessidades
específicas, constam na grade de horário do professor, como dois tempos de aula
(cerca de duas horas). Essas reuniões, que são essenciais para o desenvolvimento
de um trabalho pedagógico de qualidade, mostram a preocupação do Colégio com o
atendimento de seus alunos.
A direção geral do Campus Tijuca II concedeu a autorização para a execução
da pesquisa de campo dentro do prazo estabelecido pelos Comitês de Ética em
Pesquisa (CEP) e a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) na
Plataforma Brasil.
Após a pesquisa ter sido autorizada, foram realizadas conversas com o diretor
geral, o diretor pedagógico e a coordenadora do NAPNE Tijuca II, no segundo
semestre de 2017, para começarmos o processo de seleção dos professores a
serem entrevistados. A partir dessas conversas foi possível obter informações mais
detalhadas sobre o CTII e o NAPNE, agendar entrevistas com a diretoria e a
coordenação, bem como conhecer os horários dos professores e dados dos mesmos
para o agendamento das entrevistas semiestruturadas.
No estudo de campo foram considerados para a escolha dos sujeitos
participantes da pesquisa critérios como: tempo de magistério no Colégio Pedro II,
experiência em educação inclusiva e atuação no NAPNE. Após um mapeamento
geral do perfil dos professores foram selecionados 13 sujeitos que atuam
diretamente no NAPNE do Campus Tijuca II, para viabilizar o aprofundamento da
investigação sobre educação inclusiva. Dos 13 entrevistados, 10 são professores do
ensino fundamental e do ensino médio de diferentes disciplinas (Biologia, Espanhol,
Física, Francês, Geografia, Língua Portuguesa, Matemática e Química), dois são
diretores (diretor geral e diretor pedagógico) e uma é coordenadora do NAPNE.
É importante mencionar que a seleção dos participantes da pesquisa em
questão foi intencional. Isso significa que a amostra foi selecionada levando-se em
consideração as pessoas que efetivamente poderiam contribuir para este estudo.
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Para Moreira e Caleffe (2008, p. 175), o poder da lógica da amostra
intencional, que é diferente da amostra probabilística na Estatística 27, “está na
seleção de casos ricos em informações para o estudo em profundidade”. O
pesquisador pode aprender muito sobre questões fundamentais para os objetivos da
pesquisa a partir dos casos ricos em informações; essa é a razão da “amostra
intencional” (MOREIRA e CALEFFE, 2008, p. 175).
Para Patton (1987) existem várias estratégias para selecionar amostras de
casos ricos em informações, na pesquisa qualitativa, tais como: variação máxima,
homogênea, casos críticos, casos confirmatórios ou não confirmatórios, bola de neve
ou em série, casos extremos, casos típicos, critério, oportunista e conveniência.
Cada uma dessas estratégias serve a um determinado propósito.
Nesta pesquisa, o tipo de estratégia de amostragem usada foi o da variação
máxima que tem por objetivo “documentar diversas variações e identificar padrões
comuns importantes” (PATTON, 1987, p.52). O pesquisador buscou documentar
diversas variações dos sujeitos participantes da pesquisa com base em características
específicas. Ao incluir os professores, os diretores e a coordenadora do NAPNE Tijuca
II na amostra, o pesquisador estabeleceu como critério que os mesmos tivessem
experiências diferentes. Assim, foi possível obter uma completa descrição da variação
no grupo e entender as variações de suas experiências, enquanto foram também
investigados elementos essenciais e resultados compartilhados.
Retomando a questão das entrevistas, o pesquisador optou por abordar
diretamente os professores na sala dos professores para marcar as entrevistas que
foram realizadas em espaços reservados no CTII, durante o segundo semestre de
2017. Todas as entrevistas foram gravadas para garantir a legitimidade das
informações coletadas. Vale destacar que todos os participantes da pesquisa
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, autorizando o uso das
informações para fins de pesquisa. O referido termo assegura também a preservação
da identidade, sendo assim, o nome dos participantes não foi divulgado.
Na obtenção dos dados necessários à pesquisa, por meio de entrevistas
semiestruturadas, buscou-se compreender o contexto no qual os professores estão
inseridos, de que forma desenvolvem suas práticas pedagógicas nos espaços do
NAPNE, quais as principais dificuldades encontradas, a efetividade das políticas
27

A amostragem probabilística é constituída pela seleção de uma amostra aleatória e representativa
que permite generalização da amostra para a população (MOREIRA e CALEFFE, 2008, p. 175).
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públicas que norteiam a educação inclusiva e, finalmente, os alcances, desafios e
limites no atendimento de alunos com necessidades específicas, de 2014 a 2018.

4.4 Análise de Dados
Este tópico trata da análise de dados e das discussões dos achados desta
pesquisa a partir das entrevistas semiestruturadas realizadas. Os dados são
discursos singulares, com diferentes concepções que os docentes entrevistados têm
sobre a educação inclusiva. Nestas análises foi possível conhecer as dificuldades,
desafios e práticas adotadas por esses docentes na sala de recursos do NAPNE
Tijuca II para analisarmos a situação do atendimento de alunos com necessidades
educacionais específicas.
Os dados coletados foram analisados com rigor para maior compreensão das
informações significativas e relevantes ao objeto de investigação, mostrando a
opinião dos sujeitos participantes da pesquisa: os atores (professores, diretores e
coordenadora) do NAPNE Tijuca II. O aporte teórico tomado como referência para as
análises da coleta de dados foi a “análise de conteúdo” de Bardin (2011). A autora
define a análise de conteúdo como um conjunto de técnicas de análise das
comunicações com o objetivo de obter, através de procedimentos objetivos e
sistemáticos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores que permitam a
indução de saberes relativos às condições de produção e recepção destas
mensagens (BARDIN, 2011, p. 42). Segundo a autora, “a análise de conteúdo pode
ser realizada em três fases”, a saber: “pré-análise” (organização das informações
obtidas); “exploração do material” (leitura em detalhes das entrevistas); e “tratamento
dos resultados” (análise dos resultados de modo a se tornarem significativos e válidos)
(BARDIN, 2011, p. 42).
Importante ressaltar que a análise de conteúdo é uma das técnicas mais
usuais na investigação empírica, praticada pelas diferentes ciências humanas e
sociais. Essa análise permite ao pesquisador uma gama de situações de reflexão
que se ajustam ao problema a ser resolvido. Na especificidade desse estudo,
procurou-se compreender a opinião dos sujeitos entrevistados e seus significados
explícitos ou implícitos, as opções e as intenções existentes nos discursos dos
professores. A partir da compreensão desses significados, foram nomeadas as
categorias temáticas. Segundo Bardin (2011, p. 111), a categorização é um
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procedimento de classificação de elementos característicos de um conjunto, por
diferenciação e, posteriormente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia),
com critérios previamente definidos. As categorias são definidas como classes, que
agrupam elementos sob um título genérico, a partir de caracteres comuns. Já as
categorias empíricas são concebidas por meio do conteúdo das falas.
Seguindo as orientações de Bardin (2011), a análise dos dados desta
pesquisa foi realizada em três fases interligadas. Na primeira fase (pré-análise), todo
o material coletado foi organizado para ser examinado, a partir de uma “leitura
flutuante” tomando como referência as questões norteadoras e pressupostos da
pesquisa. Nessa fase, o perfil de identificação dos docentes foram traçados e
estabelecidos critérios, priorizando conteúdos e os significados dentro dos objetivos
do estudo, para uma melhor interpretação dos dados construídos. Isso nos permitiu
identificar alguns indicadores diferenciados, que auxiliaram na interpretação final.
Concluída a pré-análise, iniciou-se a segunda fase de exploração do material
organizado e textualizado. Nesta fase, uma leitura mais exaustiva e longa das falas
foi feita, visando à codificação dos textos para iniciar a fase da categorização. Essa
leitura perpassou por novas escutas das entrevistas, para captação de novos
significados não observados anteriormente. Nessa ocasião, foram assinalados os
trechos de maior interesse pela relação com os objetivos da pesquisa. Em seguida,
as colocações apresentadas pelos professores foram agrupadas por semelhança de
conteúdo para posterior categorização. As respostas dos docentes de cada questão
das entrevistas foram agrupadas, por tema e depois pelas palavras que apareceram
com mais frequência.
Essas duas fases anteriores permitiram a identificação dos grupos temáticos
da entrevista semiestruturada que deram origem as sete categorias que serão
mostradas após a terceira fase.
Na terceira e última fase, que é o tratamento dos resultados, inferência e
interpretação, ou seja, a análise propriamente dita dos dados foi realizada a
condensação e o destaque das informações nas categorias definidas para análise
reflexiva e crítica. Essa análise final foi construída com base em significações de
palavras e frases que norteiam comportamentos e opiniões dos participantes
entrevistados (BARDIN, 2011). Nesse momento, as interpretações se remeteram ao
referencial teórico, que vem como aporte de compreensão, por uma literatura já
expressa, do conhecimento citado no campo da pesquisa para análise dos dados.
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Retomando as categorias, construídas a partir dos dados coletados pelas
entrevistas semiestruturadas, foram identificadas sete categorias temáticas,
compreendendo os discursos mais relevantes dentre as 13 entrevistas realizadas. A
análise de conteúdo, proposta por Bardin (2011), permitiu essa decodificação dos
conteúdos oferecidos pelos respondentes. Temos ciência que essa análise não é
exaustiva, mesmo com um conjunto de respondentes qualificados, ainda que não
extenso, como próprio de investigações qualitativas.
As categorias que sobressaíram nas entrevistas foram: (1) Entendimento
sobre educação inclusiva; (2) Professores da educação inclusiva no NAPNE: perfil,
motivação e interesses; (3) Educação inclusiva na prática docente; (4) Principais
dificuldades ao lidar com a educação inclusiva; (5) Estratégias adotadas para a
superação das dificuldades; (6) Relevância do trabalho do NAPNE em relação à
inclusão; e (7) Estratégicas pedagógicas relevantes para o NAPNE.
Observou-se que as categorias indicaram, também, ao que nossa
investigação vinha percebendo como parte do processo histórico da educação
inclusiva e do marco legal prescritivo. Primeiramente, a questão ressaltada na Lei
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), que
estabelece como função social da educação, a formação humana dos alunos com
deficiência,

transtornos

globais

do

desenvolvimento,

altas

habilidades

ou

superdotação, para serem capazes de agirem e viverem em sociedade. Em segundo
lugar, a dicotomia existente entre a educação especial e a educação inclusiva, que
ainda persiste para a formação de alunos com necessidades específicas que devem
inserir-se e integrar-se à sociedade e ao mercado de trabalho. A seguir são
apresentadas as análises de dados das entrevistas semiestruturadas.

4.4.1 Análise de dados da entrevista semiestrutura
A análise dos dados coletados nas entrevistas semiestruturadas, realizadas
com o diretor geral, o diretor pedagógico, a coordenadora do NAPNE e os dez
professores do ensino fundamental e do ensino médio, no Campus Tijuca II do CPII,
é apresentada. A partir das sete categorias temáticas identificadas, compreendendo
os discursos mais relevantes dentre as 13 entrevistas concluídas. Foram
selecionadas as falas de maior relevância, por categoria temática, que respondem
as questões levantadas na pesquisa. O processo de seleção levou em conta
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também a similaridade e a repetição dos discursos dos docentes sobre os temas
abordados nas entrevistas. Destaca-se que a análise de dados foi fundamentada no
referencial teórico dos autores Paulo Freire e Henry Giroux e demais autores
mencionados nesse estudo.
Quadro 4 – Categoria 1: Entendimento sobre a educação inclusiva
Informante

Falas

Diretor Geral

Eu poderia fazer uma divisão, vamos chamar assim, educação
inclusiva lato sensu e educação inclusiva stricto sensu, seria a
grande diferença. Em função da escola pública, por sua própria
natureza, ser uma escola inclusiva lato sensu isso implica
absorver e trabalhar com todos os tipos de variações da
própria sociedade, variações econômicas, sociais,
culturais. Então, lato sensu essa é a função da escola pública
incluir o povo, no caso o povo brasileiro, numa escola gratuita e
de qualidade. Educação inclusiva stricto sensu, talvez eu
possa caracterizar como um trabalho feito pelo NAPNE, no
Colégio Pedro II, onde ele trabalha com alunos que têm...
Digamos assim, determinadas práticas não convencionais
de aprendizado. Alunos que são estigmatizados com rótulos
TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade),
etc. deficiência de visão etc., etc., etc., ou seja, trabalham com
a inteligência de quem é diferente.

Diretor
Pedagógico

A educação inclusiva para mim, além de ser um direito
garantido pela Constituição, é uma garantia que em termos
de educação a gente pode implementar na escola para que
aquelas pessoas com dotação aquém ou superdotação, né?
Elas possam ter uma igualdade de oportunidades afirmada
na escola. Eu acho que isso é importante na educação
inclusiva garantir oportunidades similares, iguais a todos
aqueles dentro da escola.

Coordenadora do
NAPNE

A educação inclusiva para mim é igual à educação porque eu
acho que é respeitar a “Educação para Todos”, né?
Inclusive para aqueles que têm diferenças que a gente ainda
não sabe como lidar com eles. Então, para mim, não é em
relação a aluno problema, não é em relação a aluno com
dificuldade, educação inclusiva é para gente incluir a todos
no mesmo contexto escolar. Então, eu acho que a educação
inclusiva vem para reparar exatamente a parte pedagógica
que a gente não tinha em relação aos alunos que não se
adequavam a essa escola, nem posso dizer que é dificuldade
ou não, mas que não tinham tanto sucesso na escola... E que a
gente veio então a ver que o problema não estava em
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aprender e sim na “ensinagem”. Então, eu acho que é muito
mais educação... Que a gente possa saber como eles
aprendem. Então, esse é o grande desafio. Pra mim, isso é
educação inclusiva.

Profª de Francês

Então, a educação inclusiva, ela é justamente isso, todos
juntos dentro de um espaço, nesse caso é a escola e
procurando para cada um deles, da melhor maneira possível,
que eles estejam ali incluídos, que eles estejam todos
juntos.

Profº de
Geografia

Significa dizer que educação inclusiva seria o aluno com
necessidades especiais efetivamente ser atendido dentro
daquelas especificidades dele.

Profº de Física

... Assim, o meu escopo de trabalho é muito com alunos com
necessidades específicas, né? A gente tem lá... É discalculia,
dislexia e diversas outras dificuldades, então, o grupo que a
gente entende é nesse sentido. Então, o que eu entendo por
educação inclusiva é o que eu observo que nós fazemos com o
grupo, né? O que nós fazemos com o grupo lá. Por exemplo,
eles têm aula comigo de manhã, a aula é para toda turma da
terceira série, esse ano em específico, à tarde, a gente vê o
mesmo conteúdo só que com muito mais calma, com
muito mais tranquilidade os conceitos, existe muito mais
proximidade. Eu não dou a resposta, eu levo o aluno, eu
conduzo o raciocínio dele para o fim. Então, é isso que eu
entendo por educação inclusiva, né? É você dar o caminho
das pedras...

Profº de Química

Para mim, a educação inclusiva é uma educação que é para
todos, né? Ela envolve um processo muito amplo, que vem
desde a acessibilidade física e estrutural mesmo da
escola, até chegar à aula prática mesmo, ao conteúdo, e às
vezes isso falta, né? Por exemplo, lá no CAp-UERJ, que eu
estudei lá, a gente tinha... Eles têm muita inclusão, mas não
tem elevador e a gente tinha uma aluna que era deficiente, que
andava de cadeira de rodas, e ela não podia chegar até a sua
própria sala de aula! Então, é um processo muito amplo, né?
Não é só o conteúdo é desde a estrutura física do local.

Profª de Língua
Portuguesa I

Eu penso que a educação inclusiva é aquela que dá
oportunidade a todos os alunos de mostrarem a
aprendizagem, né? A forma como eles aprendem, o que eles
aprenderam. Porque é óbvio que nem todo mundo chega ao
conhecimento da mesma forma. Então, a gente tem que
pensar estratégias diferentes para que todos possam
chegar lá, seguindo seus próprios caminhos, né? Isso é o
que eu acredito ser educação inclusiva. Todo mundo tem a
capacidade de aprender os conteúdos só que tem que ver
como é que vai ser esse acesso a aprendizagem. Esse
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caminho para percorrer cada um tem o seu.

Profª de Língua
Portuguesa II

Então, acho que a ideia de inclusão passa muito pela ideia
de diversidade na sala de aula, né? Você lidar com todas as
dificuldades que passam por esses déficits imperceptíveis até
os déficits mais graves que fazem as pessoas escolherem
até escolas propícias para isso, né? Mas, eu acredito na
educação inclusiva como algo muito positivo e é muito
bom que a gente faça esse debate. Não sei se eu consigo
definir... Acho que a ideia de inclusão é perigosa até porque
parece que pressupõe uma exclusão, né? Parece que, em
algum momento, a gente excluiu e agora a gente precisa
falar de incluir. Acho que é isso.

Profº de
Matemática I

... A educação inclusiva é aquela educação que olha as
pessoas que destoam um pouco daquilo que é chamado
de normalidade, né? Aquilo que seria o padrão, eu acho que
padrão é melhor que normalidade... E elas não tendo a
capacidade de aprender elas não se sentem contempladas por
esse sistema de padronização. Então, educação inclusiva pra
mim privilegia ou tenta olhar melhor para essas pessoas.

Profº de
Matemática II

A educação inclusiva, como a nossa educação deve ser,
ela tende atender as necessidades e as peculiaridades de
cada indivíduo para conseguir fazer com que esses alunos
desenvolvam conhecimento e compreendam a sua volta, em
particular na minha matéria, que eles consigam perceber nos
eventos naturais a sua volta, no seu cotidiano, essas
relações matemáticas, essas questões geométricas e que
eles possam fazer um pouco de aplicação disso, no seu dia a
dia, no supermercado, de um modo geral. É isso que se espera
de uma educação. Então, educação inclusiva são
estratégias que pretendem, de forma diferenciada, fazer
com que todos os alunos cada qual ao seu modo atinjam
essas capacidades.

Profº de Língua
Espanhola

Para mim, a educação inclusiva é um trabalho em que a
gente consegue reconhecer e identificar que os alunos têm
particularidades e... Nós trabalhamos para que todos
avancem juntos, minimizando essas diferenças.

Profª de Biologia

... Pra mim, a educação inclusiva na verdade é você
enxergar as particularidades. Eu acho que é você
conseguir que aquele aluno chegue ao seu potencial,
dentro das suas expectativas, da sua vida, do seu projeto
de vida, que ele tenha oportunidades e tenha vivências
dentro das suas particularidades.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados extraídos da entrevista semiestruturada.
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A maioria dos entrevistados (8/13) entende a Educação Inclusiva como um
direito garantido pela Constituição Federal de 1988 e que “[...] pode ser
implementada na escola [...]” pela sua função socioeducacional. A Educação
Inclusiva é respeitar a educação para todos, com oportunidades iguais e sem
discriminação no âmbito escolar (BRASIL, 1988). Isso “[...] implica absorver e
trabalhar com todos os tipos de variações da própria sociedade [...]”, segundo o
diretor geral. Ou seja, a educação inclusiva engloba a pluralidade, a diversidade e as
desigualdades dos alunos.
A coordenadora do NAPNE destaca que a educação inclusiva veio preencher
uma lacuna na parte pedagógica, pois muitos professores ainda “[...] não sabem
como lidar [...]” com as diferenças em sala de aula. “[...] O problema não está em
aprender e sim na ensinagem”, segundo a Coordenadora. Ou seja, o problema está
na forma como é ensinado o conteúdo da matéria que deve considerar as
especificidades de cada aluno (discalculia, dislexia e diversas outras dificuldades)
para entender como eles aprendem. A educação inclusiva seria, então, “[...] o aluno
com necessidades específicas efetivamente ser atendido [...]” dentro das suas
especificidades, “procurando que cada aluno esteja incluído”, conforme as falas de
alguns entrevistados.
A fala do Profº de Física, “[...] a gente vê o mesmo conteúdo só que com
muito mais calma, com muito mais tranquilidade [...]” revela a importância das aulas
na sala de recurso multifuncional, no contraturno, para reforçar o conteúdo da
matéria de maneira a atender o ritmo de aprendizagem dos alunos com dificuldades
educacionais. Essa ação indica um caminho para resolver a questão apontada pelo
Profª de Língua Portuguesa I, “[...] tem que ver como é que vai ser esse acesso a
aprendizagem [...]”. Esse acesso depende muito das práticas didáticas adotadas
pelos professores nas classes regulares, com o apoio dos recursos do NAPNE.
Para alguns entrevistados, a educação inclusiva está atrelada às práticas ou
estratégias diferenciadas de ensino para atender as particularidades de cada aluno,
de modo que consigam avançar no processo de aprendizagem. No caso do ensino
de matemática, por exemplo, “[...] eles consigam perceber nos eventos naturais a
sua volta, no seu cotidiano, essas relações matemáticas [...]”. Esses novos modos
de ensinar e aprender vão rompendo com a racionalidade excludente que se
encontra enraizada no cotidiano escolar (GUIMARÃES, 2014).
Outro entrevistado ressalta a questão da “acessibilidade física” no âmbito 0

131

escolar, não basta pensar apenas no processo de aprendizagem é necessário fazer
adaptações arquitetônicas na escola para facilitar o acesso dos alunos com
deficiência e, assim, reforçar a permanência desses alunos no ambiente escolar.
A Profª de Língua Portuguesa II alerta que a ideia de inclusão é perigosa por
remeter à exclusão, ou seja, que no passado houve exclusão e que agora há
necessidade de inclusão “[...] a gente excluiu e agora a gente precisa falar de incluir
[...]”. Em outro trecho da fala “[...] os déficits mais graves que fazem as pessoas
escolherem até escolas propícias para isso [...]” Esse discurso revela que as
pessoas com deficiência ainda são atendidas em instituições especializadas ou
filantrópicas, igual como ocorria no passado. Isso reforça a segregação e não a
inclusão. A partir do surgimento do princípio da normalização, essa realidade, em
tese, deveria ter sido alterada pelo movimento de integração dos excluídos e depois
pelo princípio da inclusão.
O atendimento de alunos com necessidades específicas em instituições
privadas, especializadas em educação especial, é ainda uma questão polêmica por
envolver recursos, público e privado, conforme preconizado no artigo 60, da
LDB/1996, os órgãos dos sistemas de ensino estabeleceram critérios às instituições
privadas, especializadas em educação especial, para fins de apoio técnico e
financeiro pelo Poder Público.
Pode-se inferir também que a educação inclusiva é algo positivo por trazer
diversas questões para discussão na busca de oferecer o melhor atendimento aos
alunos com necessidades específicas, conforme afirmado na fala: “[...] acredito na
educação inclusiva como algo muito positivo e é muito bom que a gente faça esse
debate.”
Para o Profº de Matemática I, a educação inclusiva busca atender o aluno que
é diferente que não é normal ou que está fora do padrão. Para ele, o termo “[...}
padrão é melhor que normalidade [...]”, dando a entender que ser considerado
“anormal” remete a algo pejorativo. Outra interpretação apontada é sobre a questão
de se evitar pensar a educação para a normalidade, o que dificulta abranger as
diferenças, ou seja, as diversidades em sala de aula. Estar fora do padrão ou não
ser normal não significa que tenha que aprender como todo mundo.
As falas da maioria dos entrevistados indicam que há uma compreensão em
relação à função social da educação inclusiva. Outro aspecto observado nos
discursos de alguns informantes é que há uma preocupação no processo de
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aprendizagem do aluno com necessidades específicas com o intuito de minimizar as
dificuldades no processo de aprendizado. Esse aluno deve aprender dentro das
suas capacidades e particularidades e, para isso, o professor deve refletir sobre o
fazer

pedagógico

(FREIRE,

1996).

Percebe-se,

nesses

discursos,

um

comprometimento em criar as condições necessárias para que o aluno com
necessidade específica aprenda de modo a tornar-se um ser autônomo.
Quadro 5 – Categoria 2: Professores da educação inclusiva no NAPNE: perfil,
motivação e interesses.
Informante

Falas

Diretor Geral

... Nesse momento, eu faço com enorme prazer, eu
abandono a pele de diretor, à vontade de diretor para
aprender com o NAPNE, estou sempre aberto para receber
qualquer tipo de nova informação.

Diretor
Pedagógico

... O professor para trabalhar com o NAPNE não pode ser
qualquer professor. Ele tem que apresentar um perfil
determinado para poder trabalhar no NAPNE e tem que ter
disposição, disponibilidade e um empenho específico para
trabalhar com os alunos no NAPNE, né?...

Coordenadora do
NAPNE

... Fui por muitos anos do laboratório de aprendizagem em
que lá ficavam as crianças em que pra gente era um grande
desafio. A gente não sabia como ensinar, eles não sabiam
como aprender. Então, a gente precisou criar muitas
estratégias para que realmente os alunos aprendessem porque
a gente sabia que o problema muito era nosso, nós é que
não sabíamos ensinar essas crianças. Então, essa paixão por
ensinar exatamente em relação a essas crianças é que me
levou a estar no NAPNE. Em relação à Tijuca II,
especificamente, eu tinha saído da Direção e fui convidada
pela Professora Cida pra compor e pra coordenar o trabalho na
Unidade II...

Profª de Francês

... Na verdade, antes mesmo de trabalhar com o NAPNE, eu fui
coordenadora de série por sete anos. Então, na
coordenação de série nós já fazíamos, juntamente com o
SESOP, esse trabalho de alunos que apresentam uma maior
dificuldade... Quando eu vim para Tijuca no horário tinha
obrigatoriamente dois tempos de NAPNE. E eu optei né? Foi
uma opção minha, eu quis trabalhar com esses alunos,
porque eu acho interessante trabalhar com esses alunos,
eu acho que eles precisam desse apoio. Então, foi uma
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escolha minha trabalhar com esses alunos.

Profº de
Geografia

Na realidade, nós não temos uma equipe especializada.
Então, é quem realmente tem condições e em função de
uma burocracia de divisão de tempo efetivamente assumir
esse trabalho. E naturalmente, conforme a gente vai vendo... O
NAPNE trabalha por livre demanda. Então, a gente é
requisitada periodicamente a dar contrapartida, seja na
oferta de material didático, seja na assistência mais detida
a um aluno específico, e por aí vai.

Profº de Física

... Então, há cerca de três anos atrás, a gente começou a ter
uma demanda de alunos para o ensino médio. Como a
minha disciplina só atua no ensino médio, e aí conversando
com a coordenadora, na ocasião, ela perguntou na equipe
quem poderia se candidatar a ficar com esse grupo, eu me
candidatei porque eu gosto bastante... Então, basicamente,
assim, foi candidatura, eu decidi participar desse trabalho
junto com o NAPNE. É um trabalho que dá muita
satisfação.

Profº de Química

... Eu fiz mestrado, eu terminei em 2016, em Educação em
Ensino de Educação Básica... E apesar da minha dissertação
não ter o foco inclusivo, eu fiz diversas matérias com esse
foco. Então, eu queria aplicar isso na prática. Quando
apareceu a oportunidade lá, tem o NAPNE aqui, e quem
gostaria de ficar com a turma do NAPNE, eu pedi essa
possibilidade e isso realmente pode acontecer. Foi por causa
disso.

Profª de Língua
Portuguesa I

Eu vim para a Tijuca II, em 2016. De 2014 a 2015, eu já
trabalhava no NAPNE no Campus São Cristóvão II, e o
trabalho foi muito interessante. Havia é... Mudanças,
organização de provas e tarefas e exercícios direcionados
para os alunos do NAPNE. O trabalho era bem feito. A
coordenadora do NAPNE, a gente tinha um horário no nosso
cartão, separado mesmo, para fazer esse trabalho. Aí
quando eu vim para a Tijuca, teria também um cartão com
horário de NAPNE, eu me interessei para dar continuidade
ao trabalho que eu iniciei no São Cristóvão II.

Profª de Língua
Portuguesa II

Bom, no meu Colégio Pedro II em língua portuguesa, nós
temos um horário que é previsto para as atividades
extraclasse... E aí eu poderia fazer parte do NAPNE, poderia
entrar com reforço, com alguma atividade desse tipo. Aí,
assim, numa distribuição de carga mesmo me coube
aproximação com o NAPNE, e como eu também demonstrei
interesse, acho que foram unidas as duas coisas. E aí eu
comecei a trabalhar com o NAPNE. Eu trabalho só com uma
aluna.
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Profº de
Matemática I

Meu trabalho aqui no NAPNE, ele surgiu através de um
convite, né? Vindo da própria coordenadora do NAPNE, aqui
da unidade, da professora Fátima, que vendo a minha
didática com alguns alunos que tinham dificuldade
resolveu me convidar para trabalhar com eles.

Profº de
Matemática II

Como eu achei sempre uma questão bem interessante eu
quis me aprofundar um pouquinho mais até conhecer
melhor os processos não só especificamente para o
NAPNE. Mas, de um modo geral, a tentativa nossa é perceber
a educação como uma questão que coloca as pessoas com
certas individualidades. Cada indivíduo é uma pessoa diferente
e dessa forma, como a gente não trabalha de uma forma como
quem faz cadeiras, né? De forma a padronizar, a gente tenta
ver as especificidades de cada aluno. Eu pensei que era
uma oportunidade melhor ainda, uma oportunidade maior
para eu entrar nisso. Então, eu procurei o NAPNE para eu
também entrar nesse corpo docente, nessa força, para esse
atendimento especial.

Profº de Língua
Espanhola

Eu cheguei ao campus esse ano e um dos professores de
Espanhol teria que disponibilizar esse tempo na carga
horária para o NAPNE. A minha coordenadora de Espanhol me
perguntou se era do meu interesse atuar com essa carga
de dois tempos no contraturno dos alunos e... Eu passei a
fazer esse trabalho. Foi isso que aconteceu.

Profª de Biologia

Bom! Esse ano, eu estou como professora auxiliar do
NAPNE, né? Ajudando o NAPNE oficialmente com a turma
de terceiro ano, mas isso foi um processo na verdade que
começou no meu primeiro ano, no Pedro II, quando eu
peguei essa mesma turma que hoje está no terceiro ano, né?
Que terminou agora o terceiro ano, no nono ano. Foi meu
primeiro ano na escola e essa turma tinha uma particularidade
de ter dez alunos incluídos. Eu me identifiquei muito com a
turma e... Comecei o trabalho com eles.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados extraídos da entrevista semiestruturada.

Em relação aos perfis, motivações e interesses dos professores da educação
inclusiva no NAPNE podemos fazer algumas inferências, a partir dos discursos dos
informantes. No que se refere aos perfis dos professores que atuam no NAPNE,
nota-se que metade (7/13) tem alguma experiência em educação inclusiva, ou seja,
já havia trabalhado com alunos com necessidades educacionais específicas.
Observa-se, contudo, que essa experiência vem da prática no dia a dia das salas de
aula, indicando a falta de formação específica na área. Isso ratifica que a formação
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dos professores da educação inclusiva é insuficiente (ALENCAR, 2017; NETO,
2014; PERINNI, 2017; PESSINI, 2015; RAMOS, 2016; SANTOS, A., 2014; SANTOS,
L., 2016; SANTOS, F., 2017; SANTOS, R., 2017; SILVA, R., 2014; SILVA, R., 2017;
SOARES, 2015). Das 13 falas, apenas um informante indicou que participou de
disciplinas com foco em inclusão no curso de Mestrado em Educação Básica “[...]
apesar da minha dissertação não ter o foco inclusivo, eu fiz diversas matérias com
esse foco”.
O diretor geral destaca em sua fala “[...] estou sempre aberto para receber
qualquer tipo de nova informação”, indicando que o trabalho no NAPNE é um
aprendizado constante e cheio de desafios. Pois, a educação inclusiva requer
práticas pedagógicas diferenciadas com “[...] mudanças, organização de provas e
tarefas e exercícios direcionados para os alunos do NAPNE”, segundo a professora
de Língua Portuguesa I. Para realização desse trabalho de inclusão, portanto, é
necessário se libertar de preconceitos enraizados e estar aberto às diversidades dos
alunos.
O diretor pedagógico destaca a importância da formação especializada em
seu discurso: “[...] um perfil determinado para poder trabalhar no NAPNE e tem que
ter disposição, disponibilidade e um empenho específico para trabalhar com os
alunos no NAPNE [...]”. A questão do empenho específico é fundamental, pois
lecionar para alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas
habilidades ou superdotação, requer muita paciência, dedicação e preparo
psicológico e pedagógico. Não é tarefa das mais fáceis, além de contar com
imprevistos em sala de aula que muitas vezes fogem do controle. Por isso, se faz
necessário envolver toda a comunidade escolar no processo de inclusão para
minimizar possíveis problemas.
Outros entrevistados (5/13) afirmam que foram escolhidos para trabalhar no
NAPNE pela disponibilidade de tempo, sem a preocupação de verificar sua formação
e perfil para atuar na área. Observa-se que há certo descaso em relação à
preparação dos professores para atuarem no NAPNE já que a maioria não possui
formação especializada. Essa falta de formação está em discordância com as
Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (BRASIL,
2001d) que preconiza professores de classes comuns e da educação especial,
capacitados e especializados para atender os alunos com necessidades específicas.
Essa formação insuficiente contraria também o que está disposto na LDBEN/1996,
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em seu artigo 59º no item III, que determina formação especializada adequada para
os professores para o atendimento especializado (BRASIL, 1996). Essa formação
insuficiente prejudica o processo de ensino e aprendizagem, conforme indica a fala
de um dos informantes: “A gente não sabia como ensinar, eles não sabiam como
aprender”. “[...] O problema muito era nosso, nós é que não sabíamos como ensinar
essas crianças”. Essa reflexão crítica sobre as limitações dos professores na
ensinagem traz a tona questões sobre as fragilidades na formação inicial e
continuada do professor. O papel do professor como intelectual transformador que
estimula os alunos uma valorização da intelectualização e capacidade crítica quanto
ao aprendizado (GIROUX, 1997) se torna inviável sem uma boa formação docente.
Outra questão apontada por um dos informantes é a falta de uma equipe
especializada para “assumir efetivamente” o trabalho no NAPNE. Os professores
são requisitados periodicamente para dar assistência aos alunos com dificuldades,
conforme a demanda e o tempo disponível. Outras falas mostram que o professor
cai meio de paraquedas no NAPNE: “[...] numa distribuição de carga mesmo me
coube aproximação com o NAPNE”, e “[...] quem poderia se candidatar a ficar com o
grupo [...]”. Isso permite inferir que trabalhar no NAPNE está condicionado muitas
vezes à questão da carga horária disponível dos professores e não necessariamente
pelo perfil mais adequado.
Com relação às motivações, a maioria (9/13) indicou que tem muito prazer,
interesse e paixão em trabalhar com alunos com necessidades educacionais
específicas. O interesse para alguns vem da oportunidade de enfrentar desafios,
ensinar novas práticas didáticas, aprender na prática e aprofundar conhecimentos
na área da inclusão, além de aumentar a carga horária em dois tempos no
contraturno. Um desses informantes destacou que acha interessante trabalhar com
alunos com necessidades específicas, pois acredita que eles precisam do "apoio“ do
NAPNE. Essas motivações indicam o comprometimento na prática inclusiva desses
informantes, pois “ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma
de discriminação” (FREIRE, 1996, p. 35).
Três entrevistados demonstraram que foram motivados a trabalhar no NAPNE
por “convite” da coordenação, sendo que um deles foi por causa da “didática”
adotada em alguns alunos com dificuldades educacionais. A maioria dos informantes
foram trabalhar no NAPNE de boa vontade por demonstrar interesse pela educação
inclusiva como demonstra as falas a seguir: “[...] eu procurei o NAPNE para eu
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também entrar nesse corpo docente, nessa força, para esse atendimento especial” e
“[...] eu decidi participar desse trabalho junto com o NAPNE”. Vale citar que um dos
entrevistados não respondeu esse item.
No que tange ao interesse, a maior parte dos entrevistados demonstraram
vontade de trabalhar e aprender com o NAPNE, além de dar continuidade ao
trabalho já iniciado com os alunos com necessidades específicas. Apenas três
informantes não indicaram nenhum interesse.
Quadro 6 – Categoria 3: Educação inclusiva na prática docente
Informante

Falas

Diretor Geral

... A nossa proposta é incluir, INCLUSIVE, os servidores
porque às vezes na prática nós percebemos que o próprio
servidor desconhece o que é incluir. O nosso trabalho é
sempre capitaneado pelo NAPNE que desempenha a
avaliação, o diagnóstico do aluno. ... Então, em linhas
gerais, eu acho que quem lida com a inclusão não é só o
diretor geral, são todos... É um conjunto de servidores e de
alunos que passam a absorver, a ver melhor a diferença e
a tolerar melhor a diferença.

Diretor
Pedagógico

... Nós temos o próprio NAPNE, que é um grupo de
assistência para pessoas com necessidades específicas e o
SESOP (Setor de Supervisão e Orientação Pedagógica). Não
só esses dois setores, mas a gente procura fazer com que isso
seja garantido no todo. Nós temos aqui, na escola, também
alguns cuidadores que nos apoiam com os alunos que
apresentam certas deficiências. Os assistentes de alunos,
também, eles são conscientizados dos alunos que
apresentam essas características, né? Então, na escola aqui,
a gente procura garantir, com um trabalho em equipe, a
educação inclusiva.

Coordenadora do
NAPNE

(Risos)... É a prática da educação todo o dia, cada dia um
desafio, não tem receita, não tem nada que diga assim é
com esse aluno... É com aluno que tem autismo devemos
fazer isso. Não! A gente tem princípios gerais e a gente, a
partir daí, aprende com esse aluno que se chama fulano...
Então, a educação inclusiva para mim é olhar cada aluno
que precise de mim. Então, para mim isso é fazer na
prática educação inclusiva.

Profª de Francês

... Bom, então, o NAPNE, ele trabalha, ele procura dar a
esses alunos algumas aulas extras, por exemplo, a gente
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procura dar um atendimento especial. O aluno com
dificuldade tem o blog, que nós enviamos exercícios. Então,
nós procuramos suprir algumas carências ou algumas
dificuldades daquele aluno. Então,... Assim, que nós
trabalhamos na prática. Lembrando também que nós, quer
dizer, o NAPNE, não trabalha somente com alunos com
dificuldades, mas com alunos com altas habilidades
também, porque esse aluno, de certa forma, também, está
excluído, né? Ele também fica, na verdade, excluído... Quem
está fora da média está excluído. Então, eu acho interessante
também trabalhar com esses alunos, oferecendo a eles algo
a mais, dentro do tempo deles, num horário fora de turno,
no contraturno, um apoio.

Profº de
Geografia

... A gente procura ver quais são as necessidades especiais,
como elas são múltiplas, cada caso é um caso. Assim, a
gente vai tentar todos os recursos possíveis. Eu acho que o
principal recurso é a boa vontade. É a partir da boa vontade
que você vai em busca das condições, que são na base da
empiria, na base da indução. Saber se determinado
instrumento, seja pedagógico, seja alguma metodologia
específica, é capaz de atender as necessidades daquele
estudante.

Profº de Física

O que falta a eles é a prática. Então, eu passo exercícios e
vou acompanhando aluno por aluno na resolução. Existem
alunos, por exemplo, que me marcaram muito. Eu vou ressaltar
essa experiência aqui. Eu sempre a destaco muito. É um aluno
que tinha muita dificuldade para interpretar o exercício. Na
interpretação dele, ele tinha muita dificuldade, agora em cálculo
ele era muito bom. Eu acho que ele tinha autismo, só que um
autismo leve. Quanto à qualificação eu não sei, mas parecia
ser um autismo leve. O NAPNE ressalta isso pra gente, né?
Agora, não está vindo, na memória, o nível de autismo que ele
tinha. Aí em resumo, numa determinada questão de física, eu já
tinha interpretado pra ele todo o problema. Eu pedi que ele fosse
ao quadro. Ele travou um pouquinho, mas foi ao quadro e
desenvolveu toda a matemática. A minha disciplina é Física...
Física é escrita em linguagem matemática. Então, por mais que
a gente queira às vezes fugir um pouquinho da matemática, às
vezes, ela está presente no nosso curso. E eu destaco que
essa criança que tinha dificuldade de interpretar, depois da
interpretação, ele foi ao quadro e desenvolveu
perfeitamente e fechou o exercício. Ao final, todos bateram
palmas, enfim, ele ficou mais motivado. Eu relato essa
experiência, porque, assim, uma pessoa que tem muita
dificuldade de relacionamento, que nem esse rapaz, dificuldade
de interpretação,... Foi dada a chance a ele de ir ao quadro, ele
mostrou a sua principal habilidade que é em matemática. Ele
desenvolveu todo o raciocínio de matemática. Então, eu lido

139

com a educação inclusiva dessa forma, né? A gente vai
adequando as necessidades de cada grupo. É isso.
Profº de Química

É um desafio, né? Porque cada um... Independente da
educação inclusiva, cada aluno é um ser único, né? Com a
sua diversidade.

Profª de Língua
Portuguesa I

Então, o que a gente pensa aqui, no Campus Tijuca, eu tenho
semanalmente dois tempos destinados ao NAPNE. Então,
nesses tempos, eu estou fora da sala e acompanhando os
alunos da segunda série, que é a série que eu estou
trabalhando esse ano. Eu tenho horário para dar conta
daqueles conteúdos de forma diferenciada. Muitas vezes,
na grande maioria, utilizando assim de recursos visuais, o
“laranjão”, eu faço sempre um PowerPoint e os alunos
fazem também resumos. O trabalho dessa educação
inclusiva, ela parece até meio paradoxal, mas ela acontece
melhor, assim, quando a gente trabalha com eles fora de
sala para depois poder incluí-los na sala. Eles já têm aquele
embasamento ali, aí eles já conseguem dar conta. Eles ficam
mais seguros do conhecimento, né? Dá até para eles se
colocarem em sala de aula. Esse ano, também, eu tenho uma
aluna especial, que ela tem um problema de visão, que ela faz,
assim, às vezes redação em sala de aula e as provas são
feitas em uma folha azul porque ela lê melhor no azul.
Então, essas coisas também a gente tem que estar atento, né?
Chamá-la para frente para ela ficar próxima do professor.

Profª de Língua
Portuguesa II

... Eu lido de um jeito muito amador, assim eu confesso. Eu
tento pesquisar por fora, tento procurar saber, mas no dia
a dia numa sala de aula, por exemplo, que a gente tem 30
alunos fica superdifícil. Por exemplo, na hora que a gente
está na nossa prática se eu passeio pela sala eu procuro
parar mais naquele aluno que eu sei que tem diagnóstico.
Na hora da correção, também, eu procuro ser um pouco
mais condescendente com o aluno que eu sei que tem
laudo e com essa aluna em particular que é tanto aluna no
NAPNE quanto aluna na classe regular, eu faço uma prova
adaptada para ela, pensando em enunciados um pouco
mais claros e um pouco mais fáceis de entender mesmo.
Parece que essa menina tem muita facilidade com figura, com
linguagem não verbal... Então, conversando com as pessoas
que já tiveram uma experiência com ela é o que eu tenho
adotado né? Utilização de figuras e basicamente com
enunciados mais objetivos, mais curtos até.

Profº de
Matemática I

... Eu tento, através da minha experiência, principalmente,
pedagógica e psicológica, que vez ou outra nos vem na
nossa prática, tentar pensar na melhor estratégia para que
esses alunos consigam captar melhor a informação que eu
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tenha passado. Então, é basicamente essa a minha prática.

Profº de
Matemática II

... Na maior parte do que eu vejo, na particularidade da minha
matéria, é tentar diferenciar e separar esse exagero de
aprofundamento desnecessário que é comum em alguns
professores de matemática. Uma amplitude de conteúdos
completamente descontextualizados e desconectados da
realidade específica do aluno. Essa questão dessa realidade
é preciso que você se insira mesmo e conheça melhor
seus alunos pra que você contextualize. A forma de
contextualizar uma questão de matemática aqui no Pedro II
será diferente do que eu contextualizei dentro da Favela da
Maré quando eu dei aula lá ou em outros locais. Então, eu
acho que a minha tentativa é transformar a matemática ou
mostrar que a matemática pode estar no cotidiano dele, né? E
tentar falar com uma linguagem mais específica para eles,
modificando e fazendo com que cada assunto seja visto de
vários modos diferentes. Para que cada aluno, - que cada
um tem sua particularidade -, cada um consiga assimilar
melhor essa questão. Em particular, a gente tenta fazer
com que o aluno também faça mais experimentações... E
com essas experimentações práticas de utilização, de
materiais concretos ou de desenhos ou mesmo de
acessos a programas em computador, coisas do gênero,
que ele consiga assimilar os conceitos que a gente está
ensinando. Então, ao invés de eu simplesmente transmitir
os conceitos, eles criam e fundamentam esses conceitos.

Profº de Língua
Espanhola

Bom, na minha prática docente, no dia a dia, eu tento
sempre envolver os alunos que eu sei que tem algum
laudo, alguma especificidade, e... Nem sempre é possível
porque, por exemplo, no sexto ano às vezes são 30
crianças demandando a minha atenção, mas eu faço o
possível. Eu tento trazer eles para mim quando eu posso,
nas atividades. Na sala de aula é assim.

Profª de Biologia

... A minha prática de educação inclusiva, ela vai por meio
de oficinas. Ao longo das atividades que a gente elaborou,
principalmente na minha matéria em Biologia, que tem muita
coisa no nono ano e no primeiro ano, são coisas muito
abstratas para a maior parte desses alunos, as oficinas
tornavam as coisas mais paupáveis e mais acessíveis para
boa parte dos alunos. ... Outra coisa que eu me preocupo é
com certo nível de uma organização, de uma preparação
de uma organização, que os alunos não se percam, né?
Que não seja nada muito rápido e que eu consiga atender
tanto os meus alunos que tem alguma dificuldade em assimilar
determinada coisa como alunos que tem uma curiosidade
muito grande, uma facilidade muito grande. Então, eu fazia
aulas um pouco cíclicas aonde eu abordava o mínimo de
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uma determinada maneira e chegava às vezes numa
curiosidade, numa coisa incrível e voltava para aquela
fundamental aonde aquilo era o mínimo que todo mundo
precisava ter. Mas, sem perder aqueles alunos que queriam
saber muito mais, que estavam interessados em alguma coisa
a mais, em física quântica, em alguma coisa mais elaborada
que fosse da matéria. Eu acho que isso é uma dificuldade,
mas ao mesmo tempo uma estratégia.
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados extraídos da entrevista semiestruturada.

Nos discursos dos entrevistados sobre a educação inclusiva na prática
docente, observa-se uma característica predominante que é a boa vontade de todos
em suprir as dificuldades dos alunos com necessidades educacionais específicas.
Isso evidencia um engajamento desses entrevistados com o NAPNE.
O diretor geral afirma que todos lidam com a inclusão (servidores e alunos)
que passam “[...] a ver melhor a diferença e a tolerar melhor a diferença [...]”, porém,
na prática, o próprio servidor desconhece o que é incluir. Isso indica que a cultura
inclusiva no espaço escolar ainda é frágil, não foi consolidada, o que prejudica o
processo de inclusão, induzindo ao preconceito, apesar do trabalho em equipe do
NAPNE, para garantir o atendimento dos alunos com necessidades específicas.
O diretor pedagógico indica que a assistência às pessoas com necessidades
específicas conta com o NAPNE e o SESOP, além de outros setores do Campus
Tijuca II. Inclusive, o Campus disponibiliza alguns cuidadores/assistentes para apoiar
os

professores

no

atendimento

aos

alunos

deficientes.

Para

tal,

os

cuidadores/assistentes são conscientizados sobre o trabalho de inclusão, de acordo
com a fala do diretor “[...] eles são conscientizados dos alunos que apresentam
essas características [...]”. Percebe-se que há uma preocupação em garantir a
educação inclusiva no ambiente escolar através de um trabalho em equipe.
Uma parte dos informantes (5/13) aponta que as práticas docentes na
educação inclusiva, no dia a dia da sala de aula, “[...] são na base da empiria [...]”,
ou seja, aprende-se na prática com os alunos. [...] Cada dia é um desafio, não tem
receita [...]”, busca-se atender o aluno que precisa de maior atenção do professor.
“[...] O principal recurso é a boa vontade” dos professores”. Essa boa vontade é que
motiva os professores a testar se determinada prática pedagógica é capaz de
atender as necessidades dos alunos com dificuldades educacionais. Porém, a
qualidade da ação pedagógica para esses alunos fica a critério da boa vontade de
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cada professor. Pode-se concluir que essa empiria na prática docente indica uma
dificuldade da direção da escola em fazer adaptações curriculares para a educação
inclusiva.
Outro informante destaca que não lembra ao certo o grau de autismo do aluno
que apresentava muita dificuldade para interpretar o exercício de Física, conforme
sua fala: “Eu acho que ele tinha autismo [...]”. Com o NAPNE, os alunos com
necessidades específicas passaram a contar com uma avaliação, a fim de identificar
o seu grau de deficiência. Essa avaliação ajuda a identificar as práticas didáticas
mais adequadas aos alunos com necessidades específicas. Dessa forma, é
potencializada a chance do aluno com dificuldades educacionais desenvolver suas
habilidades. Contudo, Porto (2016) alerta que o CPII reforça os estereótipos ao
classificar certos alunos por diagnóstico, que os marginalizam e os excluem, como
nos casos de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Segundo o
autor, infere-se a hipótese de que esse diagnóstico reforça a exclusão.
A professora de Língua Portuguesa I enfatiza a importância da carga horária
de dois tempos no NAPNE para o atendimento de alunos com necessidades
específicas, como mostra sua fala: “[...] Eu tenho horário para dar conta daqueles
conteúdos de forma diferenciada [...]”. Porém, ela evidencia o paradoxo de trabalhar
com os alunos com necessidades específicas fora da sala regular, ou seja, exclui
para depois incluir. Essa exclusão “temporária” ajuda os alunos a ficarem mais
seguros da matéria para acompanhar as aulas em salas regulares, como afirma a
professora: “[...] Dá até para eles se colocarem em sala de aula [...]”. No entanto,
nem sempre isso acontece. Isso denota condições de integração em detrimento da
inclusão (RAMOS, 2016). Nota-se que existe ainda uma segregação no contexto
escolar para os alunos que não conseguem acompanhar as aulas em salas
regulares, configurando um descompasso com os princípios da educação inclusiva.
Para a professora de Língua Portuguesa II, o trabalho é feito de forma
amadora. Na correção de provas e exercícios procura ser “um pouco mais
condescendente” com o aluno com necessidades específicas tanto no NAPNE como
na classe regular. Para minimizar o amadorismo, a professora faz pesquisas fora do
contexto escolar, na tentativa de saber mais sobre o cotidiano da sala de aula. Essa
fala reafirma o problema da falta de formação especializada e a ausência do poder
público em solucionar essa questão.
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Os professores de Espanhol e Português II destacam a dificuldade de dar
atenção aos alunos com diagnóstico em uma turma de 30 alunos. Há uma
sobrecarga nas tarefas dos docentes em sala de aula com a educação inclusiva com
a ampliação do saber, do ensinar e do aprender (PASSOS, 2014).
Outro conjunto de informantes (5/13) indica o uso de recursos pedagógicos
diferenciados, como o Blog para o envio de exercícios, os desenhos, o acesso a
programas de computador, as adaptações nos materiais didáticos (provas,
exercícios etc.), recursos visuais em PowerPoint, as oficinas que tornam os assuntos
mais acessíveis, além de aulas extras no contraturno para suprir carências e
dificuldades dos alunos. Segundo a fala da professora de Biologia, as oficinas
tornam a matéria mais paupável para os alunos com necessidades específicas, “[...]
são coisas muito abstratas para a maior parte desses alunos [...]”. Aponta-se
também a importância da experiência pedagógica e psicológica, além da preparação
e organização na forma de passar o conteúdo, a fim de que os alunos com
necessidades específicas “consigam captar melhor a informação” passada, ou seja,
que eles consigam assimilar determinado assunto. O método de aulas cíclicas é
usado como estratégia, alternando temas fundamentais da matéria com assuntos
mais complexos, para abarcar todos os alunos. A dificuldade em despertar o
interesse de todos os alunos pela matéria fez surgir uma estratégia, o uso das aulas
cíclicas, como indica a fala: “[...] isso é uma dificuldade, mas ao mesmo tempo uma
estratégia.”
O professor de Matemática II enfatiza que os conteúdos estão desconectados
da realidade do aluno, indicando que os assuntos devem ser tratados de vários
modos diferentes, com uma linguagem mais específica para eles. Os alunos devem
fazer mais experimentações com recursos didáticos diferenciados para que
consigam assimilar os conceitos ao invés do professor transmiti-los, pois “[...] ensinar
não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria
produção ou a sua construção” (FREIRE, 1996, p. 22). O professor deve instigar o
aluno a se envolver com o objeto do conhecimento, na tentativa de satisfazer sua
curiosidade por saberes, ou seja, transformar ativamente o conhecimento melhor do
que simplesmente consumi-lo (GIROUX, 2011).
Em todas as falas dos informantes, observa-se que há uma ação dialética
entre o fazer e o pensar sobre o fazer pedagógico (FREIRE, 1996), na prática
docente. Para se pensar sobre o fazer é preciso uma rigorosidade metodológica,

144

necessária para a autonomia. Isso só é realizado com reflexão crítica sobre a
prática. Essa reflexão crítica permite o sujeito a se perceber no mundo.
Quadro 7 – Categoria 4: Principais dificuldades ao lidar com a educação inclusiva
Informantes

Falas

Diretor Geral

... O grande problema é sim o preconceito que nós temos,
nós mais velhos, em relação à inclusão. Nós fomos
moldados para excluir e não para incluir e esse choque é
permanente até o final talvez da nossa tarefa. Então, eu sou
ignorante em relação à inclusão. Eu aprendo e tento de
alguma forma burlar os meus preconceitos. ... Eu acredito
que nós todos temos problemas, a Instituição tem problema,
os alunos trazem demandas novas, a burocracia nos obriga a
ser mais lentos do que o necessário, do que eu preciso para
resolver o problema. O aluno traz problema para hoje, a
burocracia resolve daqui a dois anos, três anos. O grande
problema nosso talvez seja a logística. Nós não
conseguimos, infelizmente, acompanhar de forma devida o
que é necessário para que o trabalho seja realizado... Não
sei se... De forma muito mais efetiva do que é.

Diretor
Pedagógico

... Às vezes, nós podemos ter certa resistência até de alguns
responsáveis, né?... Ou de repente, alguma dificuldade
dependendo da situação específica, da necessidade
específica de um horário para poder alocar e garantir essa
educação inclusiva para o aluno. Mas, são dificuldades com o
trabalho que a gente consegue contornar.

Coordenadora do
NAPNE

... Exatamente é começar a ampliar esse olhar para outros
professores porque eu não acho que o professor tenha
culpa disso. Eu acho que a gente não teve a formação...
Porque essa formação e essa visão que eu tenho hoje eu
aprendi não foi a escola que me disse isso. Foi na minha
prática do dia a dia, no desafio que eu queria que meu
aluno aprendesse que eu comecei, então, a estudar para
saber como ele aprendia. Agora nem todo o professor tem
essa situação mesmo na vida, então, o olhar que ele tem
ainda cristalizado que eu tinha também... Hoje é exatamente
o meu trabalho maior que é ampliar e mostrar pra esse
professor que a gente pode olhar de outra forma e que
esse aluno tem competência, ele não é incompetente para
aprender, ele tem competência e a gente tem que saber
como atingir essa competência.

Profª de Francês

Eu acho que a grande dificuldade, principalmente, para nós,
professores, é a questão da formação que nós não temos...
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Mas, eu acho que falta um pouco... Aliás, um pouco não, acho
que falta bastante falar sobre isso! E que nós tenhamos
também uma formação, mais palestra sobre o assunto e que
isso seja incluído até na nossa carga horária, né?

Profº de
Geografia

Ah! A principal questão, que a instituição de certa forma tem
procurado dar conta, é a questão formativa, é a formação
continuada e específica para esse grupo de estudante para
você efetivamente incluir... E discussões desde aspectos
filosóficos para saber até que ponto há efetivamente
inclusão até aspectos de ordem prática mesmo,
metodologia, sensibilidade quanto às necessidades
cognitivas diferenciadas, aspectos psicológicos. Isso tudo
naturalmente vem à baila, e é imprescindível a formação
continuada para isso. Se você não tiver um âmbito, um fórum
de discussão, cursos de atualização e debates com
especialistas, você efetivamente não tem como contribuir
muito. Então, não basta boa vontade, você tem que se
especializar, você tem que adentrar, você tem que estudar.
Isso é importante!

Profº de Física

Mas, essa aula, por exemplo, que eu desse no NAPNE e ela
fosse incluída como uma aula regular, o que isso
ocasionaria? Numa falta de professor, por exemplo, eles não
deixariam de ser assistidos... Eu acho que a aula do NAPNE
deveria vir junto como uma atividade de aula regular,
contando 18, 16 tempos, enfim vinte o quanto rege a
Portaria... Destacaria uma coisa que lá na Tijuca, a gente não
atende, não assiste o aluno deficiente visual, mas talvez uma
impressão esbarraria... Eu acho que algum lugar do Pedro II
faz esse tipo de impressão. Mas, talvez se tivesse algo mais
para o Campus, a gente minimizava essa logística de mandar
prova e receber prova... Então, eu destacaria esses dois, são
os dois que me vem à cabeça: um em relação à carga
horária do trabalho docente e outro em relação talvez uma
impressora em braile, caso houvesse a necessidade,...
Deve existir isso no Pedro II, mas eu de fato não sei.

Profº de Química

Bom, as dificuldades, falando de Química especificamente,
são muitas. Porque é um conteúdo que ele é abstrato. Ele
precisa de modelos, ele precisa de representação. Às vezes
quando a gente lida com problemas, por exemplo, de dislexia,
esses alunos vão ter muita dificuldade em Química. Para
alunos, que não tem dificuldade já é um conteúdo difícil e
os que têm dificuldade é pior ainda.

Profª de Língua
Portuguesa I

... As dificuldades maiores encontradas são aquelas
voltadas para o número de alunos em sala de aula, né? E o
próprio aluno, o outro aluno (o “normal”) entender que
cada um tem seu tempo de processo, tempo de maturação.
Então, ele tem que ter paciência para esperar o colega
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chegar aonde, de repente, ele já chegou com outras
estratégias. Mas eu acho que a questão do número de
alunos em sala é um problema que prejudica né? Apesar da
gente não ter salas lotadas, mas um número... Se fosse uma
sala reduzida para os alunos seria mais fácil desenvolver esse
trabalho.

Profª de Língua
Portuguesa II

Eu acho que a primeira dificuldade vem da nossa formação,
que eu acho que é uma coisa que eu já falei né? A falta de
teoria que a gente tem diante da prática... A gente fica num
momento bem difícil de lidar quando a gente tem que lidar
com isso. Uma dificuldade são as várias questões, né?
Porque a gente, às vezes, entende um pouco sobre
determinado laudo. A gente pesquisa um pouco sobre autismo
e depois a gente descobre que existem vários tipos de autismo.
Aí a gente pesquisa e entende isso tudo sobre dar aula e aí a
gente entende que eles têm graves. Então, os vários tipos de
quadros são uma dificuldade, e uma turma cheia é uma
dificuldade também. O nosso sistema que é muito quadrado,
né? O nosso sistema educacional que ainda é muito... Tem
muitas coisas ultrapassadas, né? Essa coisa que ainda se
mantém do professor sendo o líder diante de uma turma,
tendo pouca participação dos alunos. O nosso sistema
que ainda vê a prova como grande método avaliativo.
Enfim, acho que os nossos métodos ainda são muito
atrasados para lidar com uma criança ou com um
adolescente de inclusão.

Profº de
Matemática I

Esse é um assunto delicado porque ele envolve, na minha
opinião, políticas educacionais e, atualmente, me parece que
não é uma prioridade você olhar para aqueles que são
exceção. Então, nós precisaríamos para conseguir fazer um
trabalho efetivo, com bons resultados, que houvesse um pouco
mais de investimento. Nós precisamos de profissionais nas
áreas
de
psicologia,
neuropsicologia,
pedagogia,
psicopedagogia, fonoaudiologia... Tudo isso, para poder
abraçar a real dificuldade desses alunos e conseguir tornálos cidadãos, né? Através de uma educação que mostre a
eles o mundo que eles vivem. Infelizmente, a gente carece
muito de pessoal, então, essa seria a primeira dificuldade.
Uma segunda dificuldade vem da nossa própria formação,
na academia a gente não tem matérias que falam sobre
isso. Nós chegamos na sala de aula com essa dificuldade,
mesmo a Instituição oferecendo cursos. Em geral esses
cursos, não são em horários em que nós podemos
frequentar, e acabamos ficando defasados em relação a
isso. Quando nos vemos diante da situação, a gente acaba
enfrentando a dificuldade que eu acho que é comum em
outras instituições. Você tem que resolver o problema. Toda
a comunidade escolar espera que você resolva o problema
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e você nunca teve preparação para isso.

Profº de
Matemática II

... Nós temos um déficit de professores, uma quantidade
pequena de professores que se esforçam ao máximo para
atender os alunos, mas, fica extremamente inviável. A
educação não lida simplesmente em estar dentro de sala de
aula, mas toda a preparação que a gente tem antes de entrar
na sala de aula. Esse programa de poucos professores no
Campus, acabamos tendo poucos professores atendendo
no NAPNE. Assim, ter poucos professores com uma
quantidade reduzida de tempos porque a gente também
está com uma carga horária abarrotada para poder fazer
esse atendimento diferenciado. Seria extremamente
interessante que a gente tivesse, por exemplo, quatro tempos
semanais ou dois encontros semanais, para conseguir
atender melhor esses alunos. O que a gente tem na maioria
das vezes é um professor atendendo duas séries e tendo que
dar aula a cada quinze dias, ou seja, um quarto do que seria
essa possibilidade, né? (Risos) Aqui temos até um acesso
maior a materiais concretos e a gente acredita que o
laboratório de matemática consiga vingar no ano que vem.
Então, a gente vai ter uma possibilidade maior de atender eles,
mas essa questão do número extremamente reduzido de
professores faz com que esse trabalho fique muito mais
difícil do que ele poderia ser.

Profº de Língua
Espanhola

As dificuldades são mais na sala de aula mesmo por conta
da quantidade de alunos porque no tempo que a gente
destina ao NAPNE no contraturno do aluno, nós não temos
problema, né? O aluno comparece, nós fazemos atividades
direcionadas a ele, é possível ver exatamente as dúvidas, né?
Do que ele precisa, nós conseguimos preparar materiais
específicos e dar atenção. Agora, durante a sala de aula
regular, às vezes é um pouco mais difícil dar conta. Não só
do NAPNE, dar conta dos 30 que estão ali, né? Porque
todos têm suas demandas, então, os maiores problemas
se dão na sala de aula regular e não no contraturno.

Profª de Biologia

Olha! Eu não sei se eu sei listar, mas são muitas. Falando,
assim, historicamente, eu acho que eu aprendi na prática. Eu
não aprendi, assim, as pessoas não vieram me dizer como
fazer ou como não fazer. Então, eu acho que o caminho, ele
foi todo o dia erros e acertos e de tentativas, mas,
principalmente, de boa vontade... Mas, eu acho que a maior
dificuldade é uma não preparação prévia para isso, né? Eu
falo que eu caí de paraquedas. No primeiro ano, eu apanhei
muito, apanhei muito para conseguir, mas eu acho que também
esse caminho que foi trilhado, da maneira como foi trilhado,
também me fez ter uma conexão com esses alunos...

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados extraídos da entrevista semiestruturada.

148

Em relação às principais dificuldades ao lidar com a educação inclusiva, todos
os entrevistados apontam entraves que prejudicam o processo de inclusão no
âmbito escolar. Um dos principais entraves é a falta de formação especializada dos
professores. Isso demonstra que a formação dos professores para a educação
inclusiva não está sendo atendida no CTII do CPII, conforme é preconizado em
alguns documentos legais da educação inclusiva. Na LDBEN/1996, em seu artigo
59, inciso III, estabelece “professores com especialização adequada em nível médio
ou superior, para atendimento especializado [...]” (BRASIL, 1996). Já no Decreto nº
7.611/2011 estabelece a “formação de gestores, educadores e demais profissionais
da escola para a educação na perspectiva da educação inclusiva, particularmente na
aprendizagem [...]” (BRASIL, 2011a, Art. 5º, § 2o, inciso IV).
Outro entrave, segundo o diretor geral, é o preconceito que ainda persiste
principalmente nas pessoas mais velhas, que foram moldadas pela cultura da
exclusão e desconhecem os preceitos da inclusão. O diretor enfatiza isso em sua
fala “[...] eu sou ignorante em relação à inclusão”. Essa é uma das barreiras a serem
superadas no ambiente escolar. Outro problema apontado é o descompasso de
tempo para resolver questões dos alunos, que demandam soluções imediatas, e a
instituição demora em resolver tais questões por causa da burocracia, “[...] a
burocracia nos obriga a ser mais lentos do que o necessário [...]”. Esse
descompasso de tempo prejudica o trabalho de inclusão na escola que não é
acompanhado de forma devida para sua efetivação, segundo o diretor.
O diretor pedagógico indica que há certa resistência de alguns pais em aceitar
que seu filho com necessidades específicas seja atendido no NAPNE, muitas vezes
por desconhecimento sobre o trabalho de inclusão. O diretor aponta ainda a
necessidade de um horário específico para alocar e garantir a educação inclusiva
para o aluno com necessidades específicas.
Há seis informantes (6/13) que ressaltam a falta de formação dos professores
para lidar com a educação inclusiva. Essa formação insuficiente está em discordância,
também, com as Diretrizes Operacionais para o AEE na Educação Básica por
determinar que “o professor deve ter formação inicial que o habilite para o exercício da
docência e formação específica para a Educação Especial” (BRASIL, 2009b, Art. 12).
Para a coordenadora do NAPNE, essa formação insuficiente para lidar com
alunos deficientes, com transtornos globais do desenvolvimento e com altas
habilidades ou superdotação, não é culpa do professor. Para o professor de

149

Biologia, a maior dificuldade é a falta de uma preparação prévia para lidar com os
alunos que apresentam necessidades educacionais específicas. Ele diz que caiu de
paraquedas na educação inclusiva. Muitas vezes os professores se deparam com
esses alunos especiais em sala de aula, sem estarem preparados para isso.
Para a coordenadora e o professor de Biologia, a prática inclusiva é obtida no
dia a dia das salas de aula, com iniciativas autodidatas. Porém, alguns professores
que não tiveram a oportunidade de lecionar para alunos com necessidades
específicas torna-se mais difícil entender o processo da educação inclusiva, segundo
a coordenadora. Para esse grupo, a coordenadora busca ampliar o entendimento
sobre o atendimento de alunos com necessidades específicas, explicando que esses
alunos têm competência para aprender.
O professor de Geografia alerta para a necessidade da formação continuada
e específica, com discussões sobre a efetividade da inclusão e os aspectos de
ordem prática como metodologias, necessidades cognitivas diferenciadas e
questões psicológicas. “Então, não basta boa vontade [...]”, os professores, sem a
especialização adequada na área, não têm como efetivar a inclusão. A professora
de Francês coaduna com o professor de Geografia quanto à realização de mais
discussões sobre o assunto, e sugere ainda que a formação especializada deve ser
incluída na carga horária.
A professora de Português II enfatiza a falta de teoria para lidar com a
inclusão na prática, principalmente quanto aos diferentes tipos de deficiência e “[...] a
gente tem que lidar com isso”. Ela aponta ainda que o sistema educacional
apresenta situações ultrapassadas para lidar “com uma criança ou um adolescente
de inclusão”, como a presença do professor como líder com pouca participação dos
alunos e o método avaliativo por meio de provas. Essa liderança do professor pode
provocar a inibição dos alunos em sala de aula, cujo aprendizado acaba sendo
prejudicado pela falta de estímulo em desenvolver habilidades como, por exemplo, a
criatividade, a capacidade de iniciativa e a construção de um “ser para si” (FREIRE,
1996). Essas situações ultrapassadas indicam que o CTII do CPII ainda precisa
fazer algumas mudanças organizacionais e pedagógicas para a plena efetivação da
educação inclusiva.
O professor de Matemática I ressalta a falta de matérias sobre educação
inclusiva nos cursos de licenciatura e apesar do CPII oferecer cursos nessa área, os
horários não são compatíveis com a disponibilidade dos professores, na sua maioria.
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Essa formação insuficiente não impede que toda a comunidade escolar exija dos
professores a resolução de problemas de inclusão em sala de aula.
Outro entrave apontado pelo informante é o pouco investimento em recursos
humanos que prejudica o alcance de bons resultados, conforme já mencionado por
alguns autores (SANTOS, F., 2017; SILVA, R., 2014; SOARES, 2015). Há a
necessidade de profissionais nas áreas de psicologia, neuropsicologia, pedagogia,
psicopedagogia, fonoaudiologia para atender de forma mais completa os alunos com
necessidades educacionais específicas, objetivando a sua efetiva formação para que
se tornem cidadãos autônomos. Segundo o professor de Matemática, “[...] uma
educação que mostre a eles o mundo que eles vivem [...]”.
Outra dificuldade indicada pelos professores de Física e Matemática II é a
escassez de professores para o atendimento de alunos com necessidades
específicas no CTII. O déficit de professores no NAPNE fica inviável já que a
educação não lida simplesmente em estar dentro de sala de aula, há toda uma
preparação antes, que demanda tempo, segundo o professor de Matemática II.
O professor de Física propõe também que as aulas do NAPNE sejam feitas
junto com uma atividade de aula regular, com tempos maiores, para que os alunos
sejam assistidos na falta de um professor, conforme a fala: “[...] essa aula, por
exemplo, que eu desse no NAPNE que ela fosse incluída como uma aula regular
[...], contanto 18, 16 tempos [...]”. Ele destaca ainda a questão da logística no “tipo
de impressão” para as provas em braile. Os dois informantes também alertam sobre
a indisponibilidade de carga horária para fazer o atendimento diferenciado.
Já o professor de Química destaca a dificuldade de ensinar o conteúdo da
matéria para os alunos com necessidades específicas, como os disléxicos, por ser
um conteúdo difícil até mesmo para os alunos ditos “normais”.
Para as professoras de Língua Portuguesa I e II e o professor de Língua
Espanhola, o número elevado de alunos em sala de aula é uma das principais
dificuldades em lidar com a educação inclusiva. Outro problema apresentado, pela
professora de Língua Portuguesa I, refere-se à questão dos alunos “normais”, - que
não apresentam dificuldades educacionais -, entenderem que cada aluno com
necessidades específicas, tem seu próprio tempo de aprendizado. Essa questão
pode provocar posturas de acolhimento ou afastamento entre os alunos.
Diante das dificuldades mencionadas, percebe-se que o processo de inclusão
no NAPNE do CTII do CPII tem ainda muitas barreiras a serem enfrentadas.
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Quadro 8 – Categoria 5: Estratégias adotadas para a superação das dificuldades

Informantes

Falas

Diretor Geral

Essa é muito simples, eu não sou o diretor, eu sou mais um a
aprender, aprender com quem sabe fazer e, no meu caso, é
o NAPNE, ou seja, eu sou um escravo do NAPNE, o que ele
me diz eu sigo.

Diretor
Pedagógico

Bom, como eu disse primeiro, né? Se aparecer uma
resistência do responsável... De repente,... - Ah! Não, não
quero que meu filho seja incluído no NAPNE! A gente tem
uma conversa sobre a rejeição com o responsável,
mostrando qual é o trabalho do NAPNE, mostrando como
isso pode ser positivo para o aluno ou aluna no seu
próprio desenvolvimento, não só individual, mas o
desenvolvimento como cidadão na nossa escola e na
sociedade, entendeu? Então, apresentando toda essa
estrutura, a gente procura amenizar... E é claro, com a
participação dos professores.

Coordenadora do
NAPNE

Bom, a primeira coisa foi um projeto que nós fizemos assim
que eu peguei a coordenação que nós chegamos aqui, em
2010. É exatamente isso que para incluir é preciso
conhecer. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi dar
esses princípios gerais desses alunos que estavam
excluídos entre aspas, mas que não estavam sendo
atendidos pela escola...
Então, nós fizemos vários
cartazes, várias rodas de conversa, vários encontros,
inclusive entrando nas RPS para explicar exatamente
quais eram os princípios básicos da aprendizagem
daquele determinado grupo, né? Então da dislexia, da
discalculia, como é que esses alunos aprendiam de uma
maneira geral, não como nosso aluno Mariazinha ou
Joãozinho, que isso a gente vai ver na prática. Mas, então,
a gente começou a ampliar fazendo esse conhecimento do
professor para que ele ampliasse essa visão. Então, essa
foi a primeira estratégia nossa.

Profª de Francês

Bom, as estratégias que eu uso, bom... Eu acho que é tentar
ter o conhecimento. Então, quando você tem a dificuldade
para lidar você tem que conhecer porque o desconhecido
ele dá medo mesmo, né? Então, eu procuro ver o que está
sendo feito. Nesse ponto de vista, a internet ajuda
bastante. A gente vai atrás, a gente vê o que está
acontecendo, quais são as estratégias que outros
professores já utilizaram.

Profº de

Conforme eu falei, cada caso é um caso, então, por
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Geografia

exemplo, se um aluno ou uma aluna apresenta
determinado grau de autismo é preciso, então, verificar
junto aos profissionais do setor, do NAPNE, estou falando a
título de exemplo, para saber qual o nível desse autismo. O
que é permitido não fazer e determinados tipos de
comportamento. Coisas simples, mas eficazes. Por
exemplo, determinados alunos você não pode tocar, em
outro, você pode estimular, em outro, você tem toda uma
forma estratégica. Por exemplo, na feitura de uma prova,
você tentar compreender, tentar fazer um exercício de
empatia, para saber qual o mecanismo, o modo de se fazer
a prova daquele aluno especificamente.

Profº de Física

Que eu vejo assim como dificuldade, uma é que assim, a
gente mesmo com a carga horária lotada, a equipe sempre
se mobilizou para o fim, né? Porque a equipe do Campus
Tijuca, a gente entende a necessidade de trabalhar com
essas crianças, entende que se faz necessário, tanto que
eles estão terminando o ensino médio aqui muito bem... É se
adequando na equipe e sempre ressaltando em todos os
momentos em que nos dão ouvido a gente ressalta sobre
essa importância das aulas do NAPNE entrar no horário
regular, né? Pelo menos, mencionando isso até no Estado.
...Uma coisa que eu faço lá, por exemplo, tem um aluno no
Campus Tijuca que ele necessita que a prova dele seja tipo em
Arial 15 e em negrito. Então, a prova dele é diferente. ...
Esses tipos de adequações, a gente faz para lidar com as
dificuldades, pelo menos as que eu vivenciei até o
presente momento nesses três anos de NAPNE.

Profº de Química

Então, eu utilizo estratégias diferenciadas. No caso, eu
utilizo muito audiovisual, porque como eu falei... Como eu
preciso de modelos, representações e abstração. Quando
os alunos, eles veem e... Eles conseguem ver, vamos dizer
assim entre aspas, o que é abstrato e aí a gente minimiza
um pouco essa dificuldade do conteúdo da Química em
específico.

Profª de Língua
Portuguesa I

Eu também já falei um pouquinho sobre isso. Assim,... Às
vezes fazer o trabalho em pequenos grupos, separá-los em
pequenos grupos. Cada grupo com encaminhamento de
percurso diferente para chegar lá, ao objetivo final a ser
traçado. E também pensar em elaboração de questões que,
às vezes, para o aluno do NAPNE, dependendo da
especificidade deles, uma questão muito discursiva, com
enunciado muito aberto, eles às vezes não alcançam.
Então, de repente, direcionar um pouco mais a pergunta,
desmembrar o enunciado em vários itens para que eles
possam entender o caminho, o raciocínio feito para chegar
ao objetivo final. Então, eu acho que as estratégias são
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essas: pensar bem o material que entregamos aos alunos,
os enunciados e o tipo de questão. Pensar também as
estratégias visuais, porque sempre eu volto a falar uma
aula com PowerPoint chama mais a atenção e, de repente,
deixa mais claro para o aluno o ponto, o foco do conteúdo
ainda mais pensando em trabalhar com literatura, que é
fundamental o PowerPoint para qualquer aluno, mas
assim, fazer as associações com as diferentes linguagens,
né? E afetando mais a sensibilidade do aluno, né? Enfim, e
também eu acho importante a gente pensar um trabalho
com a turma como um todo para que eles entendam que as
diferenças existem e que eles precisam ter clareza e ajudar
na construção do conhecimento do colega, do
companheiro, também, né? E que todos são capazes, mas
cada um tem seu caminho e eles podem ajudar nisso e ter
paciência para isso.

Profª de Língua
Portuguesa II

Eu acho que é a melhor coisa que a gente pode tentar é
conhecer... Conhecer o nosso aluno, conhecer o tipo de
quadro, o tipo de laudo, o tipo de questão que ele tem. E
aí, eu penso sempre em olhar a prova, olhar a avaliação
com aquele olhar partindo daquela criança, daquele
adolescente, e pensando sempre no retorno dele...
Pensando sempre, reavaliando, né? Fiz essa prova e deu
certo, não essa prova não funcionou. ... Porque se cada
aluno é um aluno e cada inclusão é diferente da outra, eu
acho que essa ideia de se ver, de se reavaliar e está o
tempo todo podendo errar é a melhor estratégia que eu
encontrei até hoje.

Profº de
Matemática I

... A gente procura conversar com pessoas que entendem
melhor do assunto do que nós e... Através do
aconselhamento delas que às vezes passa por leitura de
um livro, de um artigo, ver um vídeo, um filme,... A gente
tenta perceber como a nossa prática pode ser acoplada ou
moldada naquela instrução que foi passada. Então, eu
tento organizar os exercícios, porque a minha área é uma
área de exatas, então tem que desenvolver essa habilidade
de resolução de problema. Eu tento fazer com que o
problema, ele seja construído, ele seja concretizado na
cabeça do aluno antes de tentar qualquer tipo de
estratégia de resolução. Uma vez o problema se tornar
concreto na cabeça do aluno aquilo fazer sentido para ele. Aí a
gente começa a pensar em como ele pode ser resolvido. Em
geral isso tem dado certo. Mas como eu disse isso não
abrange 100% dos casos que precisam ser incluídos, mas
dentro da realidade que a gente tem aqui do Colégio isso
tem funcionado muito bem.

Profº de

Bem, as dificuldades comuns da educação, a gente tem
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Matemática II

algumas estratégias. Eu cheguei até a mencionar aqui, da
forma e da metodologia de ensinar. Entretanto, com as
dificuldades que eu apresentei anteriormente de um
número reduzido de professores, o máximo que a gente
tem solicitado é o envio de pelo menos mais um professor
para o Campus. A gente conseguiu fazer com que, neste ano,
nós aumentássemos de dois para três professores
atendendo. De qualquer forma, para que isso acontecesse
eu acabei extrapolando a minha carga horária máxima
permitida, quer disser estou dando 26 tempos semanais.
Outros professores dando 22 tempos semanais e ainda
incluindo o NAPNE. Então, a tentativa é essa. ... Mas, uma
das estratégias que seria mais adequada, que foge a nossa
alçada enquanto professor, era a vinda de um professor a
mais que pudesse, minimamente, contemplar uma carga
horária maior, uma disposição de horários maiores para
que a gente pudesse atender esses alunos.

Profº de Língua
Espanhola

Eu tento trazê-los para mim, como eu já disse anteriormente,
manter o vínculo, né? Eu tento mantê-los e... Eu tento com
que eles se sintam ouvidos, contemplados. Mostro que eu
estou disponível caso eles precisem de mim, de alguma
atenção e... Basicamente é isso.

Profª de Biologia

... A dificuldade principal que eu acho que eu tive foi uma
não preparação prévia. Foi cair de cabeça e fazer, né? Eu
não tinha essa base de como trabalhar com esses alunos.
Eu acho que o que eu fiz foi que no momento que eu percebi
que existiam alunos assim na sala, a primeira coisa que eu
fiz foi vir aqui e procurar o NAPNE e falar: - Olha! O que eu
faço com esses alunos? E eu tive esse apoio, né? Eu tive um
apoio muito grande da Fátima, no NAPNE, no meu trabalho.
... Outras dificuldades que a gente tem às vezes, que são
dificuldades que vem por temperamento deles, que às
vezes vem junto com as inclusões. Eu acho que é tentar se
conectar emocionalmente com eles. Assim, eles
entenderem que você não é um inimigo. ... De dificuldade
pedagógica? Eu acho que a maior parte das minhas
questões eram trazer para o concreto. O máximo possível
trazer para o concreto, com atividades, simulações, com
práticas, com atividades que fossem de cortar papel! Mas,
coisas que se tornassem visuais e que eles mesmos
pudessem manipular o objeto e transformar aquilo, o objeto
dentro do conteúdo. Então, eu acho que isso fez diferença e
estar disponível. Eu acho que é isso.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados extraídos da entrevista semiestruturada.
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No que se refere às estratégias adotadas para a superação das dificuldades,
todos os informantes indicam estratégias no processo de inclusão, apontando um
comprometimento com a diferença e a igualdade, dando estímulo à ideia de
equidade (IULIANELLI at al., 2016).
O diretor geral procura aprender com o NAPNE para superar as dificuldades
da inclusão escolar, conforme afirma em sua fala: “[...] eu sou um escravo do
NAPNE, o que ele me diz eu sigo”. É um discurso um tanto exagerado para dizer
que ele busca aprender com quem sabe sobre o que é inclusão.
O diretor pedagógico afirma que a resistência do responsável em aceitar que
o filho seja atendido no NAPNE é resolvida com diálogo. A partir dessa ação, “[...] a
gente procura amenizar [...]” as dificuldades, afirma o informante. Nessa conversa,
que também conta com a participação dos professores, o trabalho do NAPNE é
explicado ao responsável, mostrando a sua importância no processo de
desenvolvimento do aluno, como cidadão crítico e autônomo. Isso coaduna com o
pensamento de Giroux (2011) na questão da escola ser o espaço ideal para os
alunos aprenderem como garantir poder e autoridade responsável, e desenvolver
habilidades, além de conhecimento e coragem para serem críticos e emancipados.
A coordenadora do NAPNE destaca que a primeira estratégia adotada foi
apresentar os princípios básicos da aprendizagem aos professores para o
atendimento de alunos com necessidades específicas (dislexia, discalculia etc.). Pois
“[...] para incluir é preciso conhecer”, afirma a coordenadora. A ideia foi ampliar o
conhecimento dos professores sobre como esses alunos aprendiam conforme suas
especificidades, por meio de rodas de conversas e vários encontros. A aprendizagem
para os alunos com necessidades específicas não é como do “[...] aluno Mariazinha
ou Joãozinho28, que isso a gente vai ver na prática”, segundo a informante.
Outra estratégia indicada pelo professor de Francês é tentar ter o
conhecimento sobre a educação inclusiva. O desconhecido provoca medo, então, é
necessário conhecer e adentrar sobre o assunto para ver o que está sendo feito pelos
outros professores para a superação das dificuldades no âmbito escolar. O informante
indica ainda que a internet ajuda muito nesse processo para obtenção de informações
sobre as estratégias pedagógicas utilizadas por outros professores da educação

28

A coordenadora mostra de forma metafórica que Mariazinha ou Joãozinho são os alunos não
atendidos no NAPNE.
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inclusiva. Mais uma vez, nota-se a função autodidata dos professores para suprir a
falta de formação específica na área.
Se o aluno apresenta determinado tipo de deficiência, como autismo, por
exemplo, é preciso verificar com os profissionais do NAPNE o grau desse autismo
para saber como proceder no processo de aprendizagem, segundo o professor de
Geografia. Isso vale para qualquer tipo de deficiência. A partir do diagnóstico é
possível fazer adaptações didáticas e adotar determinados tipos de comportamento
para melhor atender o aluno com deficiência.
A professora de Português II também acredita que o primeiro passo é
conhecer o aluno, o tipo de laudo que ele apresenta para fazer as adaptações
didáticas necessárias para facilitar o seu aprendizado. Essas práticas adotadas são
sempre reavaliadas para verificar o que funciona ou não funciona. Para a
informante, a ideia “de se reavaliar e está o tempo todo podendo errar” em relação
às práticas adotadas é a melhor estratégia para superar as dificuldades. Contudo,
deve-se tomar cuidado com a valorização do discurso médico/tecnocientífico nas
políticas públicas, que acaba por reduzir a tarefa educativa inclusiva por aprisionar a
singularidade do aluno (SILVA, K., 2014). O laudo não pode ser um limitador no
processo de aprendizagem e sim um facilitador para o desenvolvimento das
habilidades e capacidades do aluno deficiente.
O professor de Física ressalta a mobilização da equipe do CTII em trabalhar
com as crianças com necessidades educacionais específicas, mesmo com a carga
horária lotada, porque esse trabalho “se faz necessário”. Ele evidencia também a
importância das aulas do NAPNE fazerem parte do horário regular para minimizar a
escassez de professores, como já mencionado na categoria anterior. Para lidar com
as dificuldades no processo de ensino e aprendizagem, vários tipos de adequações
são feitas, como provas diferenciadas, por exemplo.
Outro professor afirma que utiliza estratégias diferenciadas para minimizar a
dificuldade que os alunos especiais têm em aprender Química. Ele cita como uma
das estratégias o uso do audiovisual para apresentação de modelos, representações
e abstrações.
Segundo a professora de Português I, os alunos com necessidades
específicas são separados em pequenos grupos, com encaminhamentos de
percursos diferentes, para se atingir os objetivos traçados. Além disso, as questões
são elaboradas de forma diferente, conforme a especificidade de cada aluno do
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NAPNE. Os enunciados dos exercícios são desmembrados em vários itens para
melhor compreensão do aluno. Para a informante, as estratégias são “pensar bem o
material” a ser entregue aos alunos, “os enunciados e o tipo de questão”. Outras
estratégias também foram citadas como o uso de recursos visuais para atrair o aluno
e o trabalho com literatura para o aluno fazer as associações com diferentes
linguagens. Ela propõe também um trabalho de preparação com toda a turma para
que os alunos entendam “que as diferenças existem e que eles precisam ter
clareza”, com vistas a ajudarem na construção do conhecimento do colega com
dificuldade. A professora explica ainda que todos os alunos são capazes, mas cada
um tem seu próprio caminho e é preciso “ter paciência” com o colega com
dificuldade educacional.
Outra estratégia, apontada pelo professor de Matemática I, é interagir com
pessoas entendidas na temática de inclusão para saber “como a nossa prática pode
ser acoplada ou moldada”, conforme os aconselhamentos adquiridos dessas
pessoas, que pode passar pela leitura de um livro, artigo ou mesmo assistir um
vídeo. Para o ensino de matemática, o professor organiza o exercício para que a
questão do problema seja compreendida pelo aluno com dificuldades, antes de
tentar qualquer estratégia de resolução. Depois que o aluno entende o enunciado do
exercício, passa-se a pensar na sua resolução. O informante relata que essa
estratégia, em geral, tem dado certo, mas não atende a todos os casos de alunos
com necessidades educacionais específicas.
Já o discurso do professor de Matemática II indica a necessidade de
aumentar o número de professores do NAPNE, bem como menciona a forma e a
metodologia de ensinar como algumas estratégias. Apesar do aumento de dois para
três professores, o número ainda é insuficiente para o atendimento no NAPNE, já
que a carga horária desses professores ultrapassa o limite permitido. O informante
defende a necessidade de mais um professor e uma carga horária maior para
minimizar as dificuldades no atendimento de alunos com necessidades específicas,
mas isso foge da sua alçada, ou seja, não depende dele e sim da direção do colégio.
A atenção dada aos alunos com alguma necessidade educacional específica,
no dia a dia da sala de aula, é a estratégia usada pelo professor de Língua
Espanhola. O professor, em sua fala “[...] estou disponível caso eles precisem de
mim [...]”, indica que tenta mostrar que está disponível para ouvir as demandas dos
alunos e que eles podem contar com sua ajuda. Saber escutar o aluno é
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fundamental, sem isso, o processo educacional de consolidação da autonomia é
afetado negativamente (FREIRE, 1996). A ideia é que os alunos se sintam
contemplados e inseridos.
Por fim, a professora de Biologia aponta que busca o apoio do NAPNE para
superar as dificuldades encontradas em sala de aula por causa da formação
insuficiente, da “não preparação prévia”. Em seu discurso, a professora informa que
caiu de cabeça e teve que fazer o atendimento aos alunos com necessidades
específicas sem ter a base necessária para tal. A primeira coisa que ela fez foi
procurar o NAPNE e falar: “O que eu faço com esses alunos?” Segundo a
professora, o NAPNE deu-lhe o apoio necessário para desenvolver o trabalho de
inclusão. A informante também cita as dificuldades que vem por temperamento dos
alunos com necessidades específicas. Para minimizar essas dificuldades, a
professora tenta se conectar emocionalmente com esses alunos para que percebam
que o professor pode ajuda-lo.
No que tange às dificuldades pedagógicas, a informante busca trazer para o
concreto os pontos da matéria que são abstratos, com atividades, simulações e
práticas diferenciadas, como cortar papel, por exemplo. Introduz atividades visuais
para que os alunos possam manipular o objeto e transformá-lo, no intuito de
entender seu conteúdo. Para a professora estar disponível para o aluno é que faz a
diferença.
Diante dos discursos dos informantes percebe-se que há diferentes
estratégias que são adotadas conforme determinada disciplina, a infraestrutura
disponível do CPII, os investimentos em recursos humanos e o empenho dos
envolvidos no processo de inclusão.
As ações dos gestores e professores do NAPNE do CTII em buscar
estratégias diferenciadas para o atendimento de alunos com necessidades
específicas estão em consonância com o Projeto Político Pedagógico Institucional
(PPPI) do CPII que determina, entre outras: valorizar a diversidade no processo de
ensino e aprendizagem para o enriquecimento dos alunos com a possibilidade e
necessidade de troca; e criar estratégias para que todos se desenvolvam para a
intervenção responsável na sociedade, e assim possam usufruir dos conhecimentos
e da cultura socialmente adquirida (CPII/PPPI, 2017).
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Quadro 9 - Categoria 6: Relevância do trabalho do NAPNE em relação à inclusão
Informantes

Falas

Diretor Geral

... Eu quero registrar, antes que você me pergunte à
importância do NAPNE dentro do próprio Pedro II e não no
Campus Tijuca II, por excelência, porque implicou numa
revolução na aprendizagem, tá. ... O principal trabalho do
NAPNE, no Campus Tijuca II, foi mudar a visão do diretor
do Campus Tijuca II. Então, essa foi a grande mudança que o
Campus Tijuca II teve. O diretor hoje é outro por causa do
NAPNE.

Diretor
Pedagógico

O trabalho realizado no NAPNE, no Campus Tijuca II,
coordenado pela Professora Fátima é muito importante
porque a gente trabalha da seguinte maneira: o
responsável, ele primeiro é apresentado ao NAPNE, é
conscientizado aí o trabalho que o NAPNE faz... O
atendimento que o NAPNE faz né?... E é claro que o
responsável tem que concordar com encaminhamento do
aluno ao NAPNE. Uma vez sendo aceito, sendo acordado
esse encaminhamento, então, o NAPNE já estabelece
certos horários de atendimento com seus funcionários, - o
pessoal que trabalha com a Fátima -, e também estabelece
horários junto com a direção pedagógica e os professores
para o atendimento no NAPNE. Dessa forma, em todas as
disciplinas, o atendimento aos alunos ele é garantido e vão
sendo trabalhados com o empenho de muitos professores,
com a elaboração de certos materiais, de certas
estratégias pedagógicas que possam ser utilizadas para
avançar no trabalho com o NAPNE e, portanto, atingir o
objetivo maior que é a educação inclusiva.

Coordenadora do
NAPNE

É a visão dos outros alunos. Porque outros alunos, eles têm
uma visão de que talvez esses alunos especiais sejam
privilegiados. Então, a gente trabalha muito exatamente
convidando esses outros alunos pros encontros com o
NAPNE para eles também verem que eles têm algumas
coisas que eles também não sabem e que eles podem
ajudar esses alunos especiais e esses alunos do NAPNE
também podem ajudar eles em outras áreas. Esse
intercâmbio e esse convite a todos da escola, isso foi
muito importante para que houvesse essa aproximação e
diminuísse esse hiato que existia entre alunos que são do
NAPNE e alunos que não são do NAPNE. Então, eu
considero que essa estratégia foi muito bem sucedida porque
hoje a gente tem assim, um ao outro. Mas,... Na grande
maioria existe um respeito muito grande porque eles
sabem que o aluno do NAPNE aprende de outra maneira,
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com outro ritmo, de outra maneira, mas eles aprendem.
Eles também são capazes. Então, esse respeito para mim
foi fundamental, foi um trabalho importante.

Profª de Francês

... Foi um avanço a criação do NAPNE aqui no Colégio
Pedro II, antes isso era feito pelo SESOP, que também
fazia bem, mas não havia um setor específico para tratar
disso. Então, o NAPNE já foi um grande avanço, e eu
nesses anos todos no Pedro II pude acompanhar isso.

Profº de
Geografia

O NAPNE trabalha de maneira muito distinta em cada
Campus apesar de haver uma direção central, uma
responsabilidade centralizada, e têm coordenadores para
cada Campus. Em função disso, a peculiaridade da Tijuca
é você encontrar alunos de forma bem distinta, com perfis
bem distintos, por exemplo, de um Campus como o
Campus São Cristóvão II ou mais São Cristóvão III, você
inclusive encontra deficientes visuais.

Profº de Física

Pra mim, a aula no NAPNE, ela é tão importante como uma
turma regular! Porque o que acontece, os alunos precisam
ser assistidos. Então, o NAPNE, nos campus, eles vem
avançando, né? A gente tem a experiência da Tijuca e de
outros campus que a gente percebe esse trabalho bem
efetivo do NAPNE.

Profº de Química

Sem comentário.

Profª de Língua
Portuguesa I

Eu vim para a Tijuca II, em 2016. De 2014 a 2015, eu já
trabalhava no NAPNE no Campus São Cristóvão II, e o
trabalho foi muito interessante. Havia é... Mudanças,
organização de provas e tarefas e exercícios direcionados
para os alunos do NAPNE. O trabalho era bem feito.

Profª de Língua
Portuguesa II

Bom, no meu Colégio Pedro II em língua portuguesa, nós
temos um horário que é previsto para as atividades
extraclasse... E aí eu poderia fazer parte do NAPNE,
poderia entrar com reforço, com alguma atividade desse
tipo.

Profº de
Matemática I

Sem comentário.

Profº de
Matemática II

... Eu sempre achei extremamente interessante o trabalho
do NAPNE e achei que nós tínhamos na nossa equipe, né?
Nós temos uma equipe pequena, com poucos professores
atuando no NAPNE...

Profº de Língua
Espanhola

... O aluno comparece, nós fazemos atividades
direcionadas a ele, é possível ver exatamente as dúvidas,
né? Do que ele precisa, nós conseguimos preparar
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materiais específicos e dar atenção...

Profª de Biologia

... Então, eu tenho muito a agradecer ao NAPNE da Tijuca,
que eu acho, principalmente, no início onde eu estava
muito perdida. Não sabia muito como começar a trabalhar
com esses alunos. O NAPNE me deu apoio e sempre
esteve presente quando eu precisei, com as minhas
dúvidas em relação às dificuldades, aos tipos de
dificuldades que meus alunos teriam, e o que eles
precisavam...

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados extraídos da entrevista semiestruturada.

No que se refere à relevância do trabalho do NAPNE em relação à inclusão,
observa-se que todos os informantes concordam que o trabalho feito no NAPNE é
muito importante para a construção da inclusão escolar no CPII. Com a implantação
dos NAPNEs, na rede federal de ensino, a efetivação da educação inclusiva tem
avançado na opinião de diversos autores (ALBA, 2016; PERINNI, 2017; PESSINI,
2015; RAMOS, 2016; SILVA, R., 2014; SOARES, 2015).
Para o diretor geral, o NAPNE é de extrema importância não só no Campus
Tijuca II, mas dentro do CPII, por ter provocado uma “revolução na aprendizagem”. A
introdução do NAPNE fez o diretor mudar sua visão sobre o processo educacional.
O diretor pedagógico destaca que o trabalho de inclusão começa com a
apresentação do NAPNE aos responsáveis para que sejam “conscientizados” sobre o
trabalho que é feito e concordem com o atendimento do aluno/filho. Uma vez aceito, o
NAPNE define os horários de atendimento com a equipe envolvida no processo.
Desse modo, em todas as disciplinas, o atendimento aos alunos com necessidades
específicas é garantido, por meio da boa vontade dos professores, que elaboram
materiais e estratégias pedagógicas diferenciadas, objetivando a inclusão, segundo o
informante. Vale ressaltar que a permanência do aluno na instituição está relacionada
com o tipo de acompanhamento familiar e o esforço dos profissionais do NAPNE em
possibilitar o êxito dos alunos atendidos (SANTOS, F., 2017).
Uma questão apontada pela Coordenadora do NAPNE é a visão distorcida
que os outros alunos têm de acharem que os alunos atendidos no NAPNE são
privilegiados, conforme indicado na fala: “[...] eles têm uma visão de que talvez
esses alunos sejam privilegiados”. O discurso da Coordenadora induz a hipótese de
que o processo de inclusão em sala de aula não é bem compreendido pelos demais
alunos ditos “normais”. O fato dos professores darem mais atenção aos alunos com
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necessidades específicas talvez esteja provocando certo ciúme entre os alunos que
não tenham a mesma atenção. Para minimizar essa visão distorcida, vários
encontros são realizados com esses alunos para explicar o processo de inclusão
que envolve a todos. Esses encontros ajudam a promover a aproximação entre os
alunos. Apesar dessa questão, a informante ressalta que a maioria dos alunos
respeita o trabalho feito no NAPNE. Há um desejo de que os demais alunos
entendam que o aluno com deficiência aprende de outra maneira, em outro ritmo, ou
seja, são capazes de aprender.
Para a professora de Francês, o NAPNE no CPII foi um grande avanço por
ser um setor criado especificamente para tratar da inclusão de alunos com
necessidades específicas. Antes “[...] não havia um setor específico para tratar
disso”, ou seja, um setor de atendimento às pessoas com necessidades específicas.
Outro informante, o professor de Geografia, destaca que cada NAPNE do CPII
trabalha de formas distintas, apesar de haver uma direção centralizada e contar com
coordenadores para cada Campus. Isso ocorre porque cada Campus encontra
alunos com diferentes deficiências e perfis distintos.
O professor de Física destaca que a aula no NAPNE é tão importante como
uma aula na turma regular por dar assistência aos “[...] alunos que precisam ser
assistidos” com mais atenção. Para ele, o trabalho feito nos NAPNEs do Colégio
Pedro II vem avançando, de forma efetiva. As ações dos NAPNEs têm possibilitado
o acesso e a aprendizagem, por compreender as demandas dos estudantes com
necessidades específicas (PERINNI, 2017).
A professora de Língua Portuguesa I evidencia sua experiência anterior no
NAPNE do Campus São Cristóvão II, um trabalho que foi muito interessante e bem
feito “[...] havia é... mudanças, organização de provas e tarefas e exercícios
direcionados para os alunos do NAPNE”. O informante indica que houve mudanças
organizacionais e pedagógicas significativas no Campus para o trabalho de inclusão.
Já a professora de Língua Portuguesa II ressalta a importância das atividades
extraclasse realizadas em horário específico, o que permite fazer o reforço da
matéria aos alunos com necessidades específicas no NAPNE.
Outro informante informa que o trabalho feito no NAPNE é extremamente
interessante, porém indica a carência de professores para fazer o atendimento aos
alunos com necessidades específicas. Esse problema de escassez de professores
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coaduna com a opinião de Roselia Santos (2017) que considera um obstáculo para
o desenvolvimento do trabalho no NAPNE.
Com o NAPNE é possível fazer atividades direcionadas aos alunos com
necessidades específicas, preparar materiais diferenciados e verificar exatamente
suas dúvidas, com mais atenção, segundo o professor de Língua Espanhola.

Já a

professora de Biologia enfatiza a importância do NAPNE do CTII como norteador
para a atuação inclusiva em sala de aula para os inexperientes na área, como ela,
“[...] eu estava muito perdida”. Para a informante, o NAPNE apoia e tira as dúvidas
em relação às dificuldades encontradas, como também orienta sobre os tipos de
dificuldades/deficiências dos alunos para indicar o que eles precisam.
Apenas dois informantes não expressaram nenhuma opinião sobre a
relevância do trabalho do NAPNE em relação à inclusão.
Diante das falas dos informantes é possível inferir que há apoio dos gestores,
comprometimento dos professores e interesse institucional no desenvolvimento do
trabalho do NAPNE Tijuca II.
Quadro 10 – Categoria 7: Estratégias pedagógicas relevantes para o NAPNE
Informantes

Falas

Diretor Geral

Eu fui moldado para excluir e não para incluir. Então,
sempre é difícil... Eu acho que qualquer diretor, pelo menos
da minha faixa etária, tem dificuldade de encarar essa
visão de uma escola dissidente, uma escola que não é feita
para quem já é bom, ou considerado bom socialmente, tá.
Então, o grande problema que eu vejo talvez... Que é
importante que a nova geração de professores, de
servidores, que tenham outra leitura da realidade.

Diretor
Pedagógico

Como falei o atendimento direto ao aluno, com os horários,
com o professor junto... Outra dificuldade, que agora não é
tão dificuldade não, mas que se apresentou no início foi à
resistência dos próprios colegas, dos alunos que não
estavam aceitando de repente um atendimento específico
para certos alunos através do NAPNE. Passamos a incluir
esses alunos de forma que eles pudessem ajudar o NAPNE
com seus colegas. Hoje, a gente percebe que não existe
mais este estranhamento, que os coleguinhas que não são
encaminhados ao NAPNE, eles entendem perfeitamente
qual é o papel do NAPNE e como é que isso esta ajudando
os seus colegas. E é claro que em termos coletivos toda a
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turma ou todas as turmas serão beneficiadas com esse
objetivo da educação inclusiva.

Coordenadora do
NAPNE

O trabalho do NAPNE, ele não foi construído pelo grupo do
NAPNE. Ele foi construído pelo grupo do NAPNE junto com
os professores. Então, à medida que surgiam as
dificuldades, nós construímos as estratégias em conjunto.
Então, isso eu acho muito relevante porque dá um poder a
cada um de que ele é parte integrante disso que dá certo.
Não é o NAPNE que fez, fomos nós, a equipe pedagógica
inteira, professores e NAPNE, que construímos para que
aquele aluno desse certo. Então, eu acho isso muito
relevante, o fato da gente estar construindo junto com o
professor. Ele se sentir com o poder de dizer: - Olha! Eu usei
essa estratégia, e vê se isso é melhor. E a gente dizer: - Puxa
isso é muito bom, vamos passar para os outros! Então, essa
construção em conjunto pra mim foi uma coisa muito
importante. Outra coisa pedagógica foi a criação do Blog
em que alunos e professores podem participar. Esse Blog,
com a mesma filosofia, de ser aberto para todos. Então, à
medida que eu ponho vídeos importantes para aquela
disciplina, que eu ponho resumos que o aluno faz e
publica que é a forma que ele tem. Então, quando eu estou
partilhando esse conhecimento, NAPNE ou não NAPNE, eu
estou aproximando e tendo como objetivo o
compartilhamento de conhecimentos, independente de
quem tem dificuldade nessa ou naquela matéria. Ou seja,
todo mundo
tendo poder
de estar
realmente
compartilhando conhecimento.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados extraídos da entrevista semiestruturada.

Na visão dos gestores, as estratégias pedagógicas relevantes para o NAPNE
compreendem a busca de novos caminhos para a superação de preconceitos
enraizados culturalmente, mais interação e mobilização entre os alunos com o
trabalho do NAPNE, o trabalho em equipe para sanar as dificuldades no processo de
inclusão e o compartilhamento de conhecimentos por meio digital, de forma
democrática.
O diretor geral aponta que ainda há preconceito, principalmente nas pessoas
mais velhas, em aceitar alunos diferentes, e que é preciso uma mudança na forma
de olhar quem é diferente no âmbito escolar, conforme sua fala “[...] a nova geração
de professores, de servidores, que tenham outra leitura da realidade [...]”. Isso induz
que existe uma resistência em aceitar a inclusão por fatores enraizados
culturalmente. Para o informante, a estratégia proposta, que afeta diretamente a
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prática pedagógica, é buscar caminhos para que a nova geração de professores
tenha outra leitura da realidade numa perspectiva inclusiva. Isto é, saber lidar com a
diversidade e usar as diferenças como aliadas no processo de ensino e
aprendizagem.
O diretor pedagógico parece indicar uma dificuldade no atendimento direto ao
aluno no NAPNE em relação aos horários de atendimento dos professores em sua
fala “[...] o atendimento direto ao aluno, com os horários, com o professor junto [...]”.
Outra dificuldade apontada está relacionada à resistência dos próprios alunos em
aceitarem o atendimento feito no NAPNE aos alunos com necessidades específicas
como explicitado na fala: “[...] foi à resistência dos próprios colegas, dos alunos que
não estavam aceitando de repente um atendimento específico para certos alunos
através do NAPNE.” Contudo, o diretor alerta que o problema foi resolvido, utilizando
como estratégia a inclusão desses alunos no processo, de forma que eles pudessem
ajudar o NAPNE com seus colegas. O informante alega que hoje, não há mais esse
“estranhamento”, e que os alunos entendem bem o papel do NAPNE e os seus
benefícios. Em termos coletivos, todas as turmas serão beneficiadas com a
educação inclusiva, afirma o diretor pedagógico.
A fala da coordenadora aponta que o trabalho do NAPNE foi construído com a
participação da equipe pedagógica inteira e que as dificuldades são resolvidas em
conjunto. Isso é importante porque faz com que cada integrante do NAPNE se sinta
incluído no processo “[...] dá um poder a cada um [...]”. Observa-se que o NAPNE
mobiliza e conscientiza a comunidade escolar na articulação de ações afirmativas em
favor da efetivação da inclusão escolar (PESSINI, 2015). Para a informante, a
construção em conjunto e a troca de experiências entre os professores é que torna o
trabalho no NAPNE muito relevante. Outra estratégia mencionada foi a criação do
Blog para a interação entre os alunos e os professores, com acesso aberto para
todos. A publicação de vídeos da disciplina e resumos feitos pelos alunos no Blog,
ajuda no compartilhamento de conhecimentos da matéria, de forma democrática, além
de aproximar todos os alunos. Cria-se, então, uma rede de troca de conhecimentos,
independente dos alunos terem ou não alguma necessidade educacional específica.
“Ou seja, todo mundo tendo poder de estar realmente compartilhando conhecimento”,
afirma a coordenadora. Dessa forma, o uso de recursos digitais se configura como
instrumentos facilitadores no processo de inclusão.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Essa é a parte da pesquisa que qualquer pesquisador deseja chegar, pois
representa a realização de um sonho alcançado. É o desfecho de uma história que
começou em meados de 2016. Foram horas de dedicação em leituras, pesquisas e
produção textual. Não foi tarefa fácil, mas quem disse que seria? Contudo, saber que
se pode contribuir significativamente para o atendimento de alunos com necessidades
educacionais específicas é tão gratificante quanto obter o título de mestre.
No percurso da pesquisa aconteceram valiosos desafios e imprevistos
inerentes a minha vontade que ocasionaram múltiplas reflexões e novos
direcionamentos a respeito da temática do estudo. Esses desafios e imprevistos
ajudaram no amadurecimento do pesquisador no campo da pesquisa acadêmica,
bem como na elaboração desse trabalho.
Com relação ao trabalho de campo, a questão do estranhamento do familiar foi
um dos desafios mais difíceis de ser superado. Um desafio que espero ter conseguido
ultrapassar com os resultados alcançados, que vão além de minhas percepções e
vivências, como professor de Geografia do Colégio Pedro II há 31 anos.
Outro desafio foi o fato de executar todo o mestrado paralelamente com o
trabalho docente - compartilhar o tempo entre tantas demandas profissionais,
estudantis, sociais, culturais, familiares -, não foi algo tranquilo, mas acho que posso
dizer que foi possível.
Para as considerações finais dessa dissertação foi preciso rever o caminho
percorrido em sua construção para retomar os objetivos que orientaram a elaboração
da pesquisa. Busca-se, então, apresentar as considerações observadas, com ênfase
em alguns pontos relevantes, considerando que essa é uma das leituras possíveis da
realidade estudada, deixando abertas outras possibilidades de reflexão e de análise.
Uma das contribuições, que essa pesquisa pode constatar, trata-se
especificamente do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades
Educacionais Específicas (NAPNE) na rede federal de ensino, obtida a partir do
levantamento de pesquisas realizadas sobre o tema no Banco de Teses e
Dissertações da CAPES. Nesse levantamento vários autores concordam que o
NAPNE é um avanço para a efetivação da educação inclusiva (ALBA, 2016;
PERINNI, 2017; PESSINI, 2015; RAMOS, 2016; SILVA, R., 2014; SOARES, 2015).
Isso ratifica a importância do NAPNE como objeto de estudo.
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Em outro levantamento, realizado no Banco de Teses e Dissertações da
CAPES, foi evidenciado que ainda há poucos estudos sobre o atendimento de
alunos com necessidades educacionais específicas nos NAPNEs do Colégio Pedro
II, especificamente no NAPNE Tijuca II, na perspectiva da educação inclusiva. Nesse
levantamento foram encontrados apenas cinco trabalhos que abordam o tema em
questão dos autores Gross (2015), Nespoli (2017), Porto (2016); Ronald Schneider
(2014) e Vianna (2015).
Com relação aos dados analisados, a partir das entrevistas semiestruturadas,
foi possível observar se os objetivos traçados nessa pesquisa foram atingidos. O
primeiro objetivo era compreender o entendimento que professores e gestores do
NAPNE Tijuca II tem sobre educação inclusiva. Constatou-se que a maioria dos
entrevistados entende que a educação inclusiva é um direito garantido pela
Constituição Federal de 1988, ou seja, é respeitar a educação para todos, sem
discriminação às diferenças e com igualdade de oportunidades (BRASIL, 1988).
Outros enfatizam que a educação inclusiva visa atender as necessidades
educacionais específicas dos alunos, através de práticas pedagógicas diferenciadas,
apontando para um ensino mais equilibrado e flexível. Isso indica que há um esforço
dos professores do NAPNE Tijuca II em considerar as diferenças humanas no
processo de aprendizagem para que todos os alunos avancem conforme seu próprio
ritmo e capacidade. Observou-se, também, um comprometimento dos professores
em fornecer as condições necessárias para que o aluno com necessidades
específicas aprenda de modo a tornar-se um ser autônomo.
Notou-se ainda uma tendência em não considerar as diferenças como algo
positivo no processo de ensino e aprendizagem em classes regulares como
contribuições para o enriquecimento do conhecimento, pois as diferenças são
tratadas de forma particularizada no NAPNE.
No que tange ao segundo objetivo, que foi investigar como os professores são
convocados para trabalhar no NAPNE do Campus Tijuca II, foram levantadas algumas
considerações importantes. A convocação dos professores para trabalhar no NAPNE
Tijuca II se dá de duas formas: por convite e, na maioria das vezes, por meio de
disponibilidade de carga horária. O convite é o menos usual, e a própria coordenação
do NAPNE convida determinados professores por sua experiência e interesse no
trabalho com alunos que apresentam necessidades específicas. A convocação por
disponibilidade de carga horária é a mais frequente e, muitas vezes, acontece sem a
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preocupação de verificar se os professores têm formação e perfil adequados para atuar
na área. Isso indica que o CPII cumpre a lei do jeito que pode.
Esse descaso com a formação docente reafirma a predisposição do Estado, no
sentido de Estado Mínimo, em transferir a responsabilidade para o professor no
processo de educação inclusiva, sem a preocupação de saber se estão preparados
para tal. Esse descompasso está em discordância com as Diretrizes Nacionais para a
Educação Especial na Educação Básica (BRASIL, 2001d) que preconiza professores
de classes comuns e da educação especial, capacitados e especializados, para atender
os alunos com necessidades específicas. Essa formação insuficiente contraria também
o que está disposto na LDBEN/1996, em seu artigo 59º no item III, que determina
formação especializada adequada para os professores para o atendimento
especializado (BRASIL, 1996). Vale ressaltar ainda que apesar do CPII ofertar cursos
específicos para capacitar seus professores no atendimento de alunos com
necessidades específicas, por causa da elevada carga horária de trabalho, não
conseguem cursá-los por falta de tempo.
Diante do exposto, pode-se inferir que trabalhar no NAPNE está condicionado
muitas vezes à questão da carga horária disponível dos professores e não
necessariamente pelo perfil do professor mais adequado.
Outra consideração relevante é que a maioria dos professores do NAPNE do
CTII já havia trabalhado com alunos com necessidades educacionais específicas.
Entretanto, essa experiência foi adquirida no dia a dia das salas de aula, indicando
mais uma vez a falta de formação específica na área. Isso coaduna com a opinião
de diversos autores que indicaram a insuficiência na formação dos professores da
educação inclusiva (ALENCAR, 2017; NETO, 2014; PERINNI, 2017; PESSINI, 2015;
RAMOS, 2016; SANTOS, A., 2014; SANTOS, L., 2016; SANTOS, F., 2017;
SANTOS, R., 2017; SILVA, R., 2014; SILVA, R., 2017; SOARES, 2015).
O terceiro objetivo traçado neste estudo era analisar as motivações pessoais
que levam os professores e os gestores a fazerem parte do NAPNE Tijuca II.
Constatou-se que as motivações dos professores e gestores estão relacionadas ao
sentimento de prazer e paixão pelo trabalho docente e, principalmente, pela imensa
satisfação em contribuir para a aprendizagem dos alunos com necessidades
específicas. Os discursos dos entrevistados indicaram que o desejo por ensinar
crianças com necessidades específicas e o trabalho desafiador e extremamente
interessante é que os levam a fazer parte do NAPNE. Outros interesses foram
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apontados como a oportunidade de aplicar na prática o conhecimento adquirido,
ensinar e aprender novas práticas didáticas, aprofundar conhecimentos sobre a
educação inclusiva, aumentar a carga horária, além de dar continuidade aos
trabalhos já iniciados. “Ensinar exige querer bem aos educandos” (FREIRE, 1996, p.
141). Isso também está bem presente como fator motivador nos professores. Outros
motivadores essenciais para ser professor é gostar do que faz e estar aberto aos
desafios da prática docente.
É importante ressaltar, que além das motivações pessoais, o professor
precisa se libertar de preconceitos enraizados e estar aberto às diversidades dos
alunos para a realização do trabalho de inclusão.
Com relação ao quarto objetivo que investiga como os professores do NAPNE
Tijuca II lidam com a educação inclusiva na prática foram encontradas
considerações positivas e alguns entraves.
Um dos aspectos positivos evidenciados refere-se ao empenho dos
professores em suprir as dificuldades dos alunos com necessidades específicas, por
meio de práticas didáticas diferenciadas. Há um comprometimento dos professores
com o trabalho do NAPNE. Em todas as falas dos informantes, observou-se que há
uma ação dialética entre o fazer e o pensar sobre o fazer pedagógico (FREIRE,
1996), na prática docente. Para se pensar sobre o fazer é preciso uma rigorosidade
metodológica, necessária para a autonomia. Isso só é realizado com reflexão crítica
sobre a prática. Essa reflexão crítica permite o sujeito a se perceber no mundo.
Esse pensar sobre o fazer pedagógico traz novos recursos pedagógicos
diferenciados na prática docente da educação inclusiva como: blog para envio de
exercícios, desenhos, programas de computador, materiais didáticos adaptados
(exercícios, provas, etc.), recursos visuais e oficinas. Esses recursos tornam os
conteúdos de determinada matéria mais acessíveis para os alunos com
necessidades educacionais específicas. As aulas extras no contraturno, a
experiência pedagógica e psicológica dos professores, o cuidado na preparação e
organização das aulas para melhor assimilação dos conteúdos das matérias e o
método de aulas cíclicas, alternando temas fundamentais com assuntos mais
complexos, são outros recursos que os professores usam ao lidar com a educação
inclusiva, a fim de suprir as carências e dificuldades dos alunos.
O apoio do NAPNE quanto ao diagnóstico dos alunos, ajuda os professores a
identificar as práticas didáticas mais adequadas para a educação inclusiva. Contudo,
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o aluno diagnosticado com algum tipo de deficiência pode ser discriminado e
excluído pelos colegas no CPII (PORTO, 2016). Isso indica que a questão da
exclusão de alunos com necessidades específicas ainda persiste no CPII.
Outros entraves apontados referem-se a uma cultura inclusiva ainda não
consolidada no Colégio Pedro II, o que pode induzir ao preconceito; uma prática
docente na base da empiria, indicando ausência de uma diretriz curricular inclusiva;
uma formação insuficiente dos professores; a dificuldade de dar atenção aos alunos
com necessidades específicas em turmas com elevado número de alunos; e o
paradoxo de trabalhar com os alunos com necessidades específicas fora da sala
regular, ou seja, exclui para depois incluir. Esse último entrave indica que há ainda o
princípio de integração no âmbito da educação inclusiva no NAPNE Tijuca II do CPII.
A partir dessas considerações pode-se concluir que apesar dos recursos
didáticos diferenciados e do esforço dos professores em preparar e organizar
materiais didáticos adaptados para os alunos com necessidades específicas ainda
há muito a fazer para superar os entraves apontados na prática docente do NAPNE
Tijuca II para a efetivação da inclusão.
O quinto objetivo buscou verificar as principais dificuldades que os
professores e os gestores encontram ao lidar com a educação inclusiva e que
estratégias são adotadas para superá-las. Foram evidenciadas várias dificuldades
que prejudicam o processo de inclusão no âmbito do NAPNE Tijuca II do CPII.
As principais dificuldades apontadas referem-se ao preconceito que ainda
persiste fruto da cultura da exclusão; o descompasso de tempo em resolver as
questões dos alunos por causa da burocracia; a falta de um horário específico e mais
tempos de aula para garantir a educação inclusiva; a falta de formação dos
professores para lidar com alunos com necessidades específicas; o pouco
investimento

em

recursos

humanos

(professores

regentes

e

professores

especializados) para o atendimento no NAPNE; a resistência dos pais com o NAPNE;
a dificuldade de ensinar determinados conteúdos da matéria; e a questão dos demais
alunos entenderem que cada aluno com necessidades específicas, tem seu próprio
tempo de aprendizado. Essa questão pode provocar posturas de acolhimento ou
afastamento entre os alunos. Outra dificuldade é o sistema escolar apresentar ainda
situações ultrapassadas para lidar com os alunos com necessidades específicas,
como um professor autoritário e o método avaliativo por meio de provas.
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Contudo, estratégias são adotadas no NAPNE do Campus Tijuca II pelos
professores e gestores, para superar algumas dessas dificuldades, tais como: a falta
de formação é minimizada com iniciativas autodidatas, através da busca de
conhecimento sobre educação inclusiva em comunidades online, livros, vídeos e
com pessoas entendidas sobre o assunto; reuniões pedagógicas são realizadas
para discutir os aspectos da inclusão escolar com os professores, a fim de reduzir o
preconceito; a resistência do responsável em aceitar que o filho seja atendido no
NAPNE é resolvida com diálogo; a realização do diagnóstico para nortear o melhor
procedimento no processo de aprendizagem; a reavaliação das práticas didáticas
empregadas para facilitar o processo de ensino e aprendizagem; o uso de diferentes
recursos didáticos para minimizar a dificuldade do aluno assistido; a escassez de
professores é resolvida com o aumento da carga horária, que não é o ideal; e a
atenção dada ao aluno com dificuldades e temperamentos adversos para reduzir o
estranhamento em sala de aula.
Outras

estratégias

pedagógicas

relevantes

foram

sugeridas

que

compreendem: professores com dedicação exclusiva para o NAPNE; maior
interação e mobilização entre os alunos com o trabalho do NAPNE; o trabalho em
equipe para sanar as dificuldades no processo de inclusão; o compartilhamento de
conhecimentos por meio digital, de forma democrática; e usar as diferenças como
aliadas no processo de ensino e aprendizagem.
Essas estratégias mencionadas estão em consonância com o Projeto Político
Pedagógico Institucional (PPPI) do CPII que determina, entre outras: valorizar a
diversidade no processo de ensino e aprendizagem para o enriquecimento dos alunos
com a possibilidade e necessidade de troca; e criar estratégias para que todos se
desenvolvam para a intervenção responsável na sociedade, e assim possam usufruir
dos conhecimentos e da cultura socialmente adquirida (CPII/PPPI, 2017).
O último objetivo foi analisar a relevância do NAPNE para a educação
inclusiva no CPII. As análises dos dados indicaram que o trabalho do NAPNE é
importante para o atendimento de alunos com necessidades específicas, em
consonância com a opinião de diversos autores (ALBA, 2016; PERINNI, 2017;
PESSINI, 2015; RAMOS, 2016; SILVA, R., 2014; SOARES, 2015).
O NAPNE possibilitou dar início a uma cultura educacional inclusiva no CPII,
ainda em construção, e provocou uma revolução no processo de aprendizagem,
segundo o diretor geral, além de oferecer aos estudantes com necessidades
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específicas práticas pedagógicas diferenciadas, por meio da boa vontade dos
professores. O NAPNE apoia e tira as dúvidas dos professores em relação às
dificuldades

encontradas,

como

também

orienta

sobre

os

tipos

de

dificuldades/deficiências dos alunos para indicar o que eles precisam. Dessa forma,
o acesso e a permanência dos alunos do NAPNE Tijuca II é uma realidade e não
uma utopia.
Ao retomar ao objetivo geral dessa dissertação, verificou-se nas falas dos
entrevistados que o atendimento de alunos com necessidades específicas no NAPNE
Tijuca II, no segundo segmento do ensino fundamental e ensino médio, apesar dos
avanços alcançados ainda enfrenta alguns entraves. Isso aponta para a necessidade
de adequações quanto à formação dos professores, aos investimentos em recursos
humanos e materiais, à carga horária dos professores do NAPNE, ao preconceito e
resistência que ainda persiste no âmbito escolar, às práticas de ensino e
aprendizagem e às situações ultrapassadas no sistema de ensino. Porto (2016)
complementa ainda que há a necessidade de se fazer uma reforma no CPII para
valorizar mais a diversidade e a liberdade.
Concluiu-se nesta pesquisa que o NAPNE Tijuca II do CPII, em consonância
com as políticas nacionais e internacionais para inclusão, trouxe avanços. Entretanto,
os limites se evidenciaram nas falas dos entrevistados e os desafios não são
pequenos. Esses limites prejudicam a efetivação da educação inclusiva, o que dificulta
a formação de estudantes autônomos, emancipados e críticos. A construção desse
cidadão amoroso, tal como concebia Paulo Freire (1996), depende de uma nova
cultura na sociedade. Para tanto, a formação docente é um elemento essencial, tendo
como desafio estrutural a superação dos preconceitos, dos modelos monoculturais,
padronizadores, instituídos ao longo da história. Só, assim, será possível instituir, de
fato, uma sociedade inclusiva.
A partir das leituras e conclusões realizadas, espera-se que esse estudo traga
contribuições para a construção de conhecimentos sobre o atendimento de alunos
com necessidades específicas no NAPNE Tijuca II do CPII e, que colabore para
fomentar o debate necessário à efetivação de uma cultura inclusiva no cotidiano
escolar, com o comprometimento de todos os envolvidos no processo de ensino,
além de instigar novas questões e novas pesquisas.
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APÊNDICE A – Roteiro de Perguntas

ROTEIRO
A. Perguntas para professores (as) regentes / mediadores (as) do campus
Tijuca II.
1. Como se deu o processo que o/a levou a trabalhar com o NAPNE?
2. O que você entende por educação inclusiva?
3. Como você lida com a educação inclusiva na prática?
4. Quais as dificuldades que você encontra ao lidar com a educação inclusiva?
5. Quais são as estratégias que você adota para lidar com tais dificuldades?

B. Perguntas para Direção Geral e Direção Pedagógica do campus Tijuca II.
1. O que você entende por educação inclusiva?
2. Como você lida com a educação inclusiva na prática?
3. Quais as dificuldades que você encontra ao lidar com a educação inclusiva?
4. Quais são as estratégias que você adota para lidar com tais dificuldades?
5. Na sua gestão, o que você destacaria como relevante em relação ao trabalho
realizado no NAPNE do campus Tijuca II?
6. Na sua gestão, quais as estratégias pedagógicas você identifica como sendo de
relevância, para o NAPNE do campus Tijuca II?

C. Perguntas para a Coordenação do NAPNE do campus Tijuca II.
1. Como se deu o processo que o/a levou a trabalhar com o NAPNE?
2. O que você entende por educação inclusiva?
3. Como você lida com a educação inclusiva na prática?
4. Quais as dificuldades que você encontra ao lidar com a educação inclusiva?
5. Quais são as estratégias que você adota para lidar com tais dificuldades?
6. Na sua coordenação, o que você destacaria como relevante em relação ao
trabalho realizado no NAPNE do campus Tijuca II?
7. Na sua coordenação, quais as estratégias pedagógicas você identifica como
sendo de relevância, para o NAPNE do campus Tijuca II?
8. Faça um breve relato sobre sua experiência como Coordenadora do NAPNE do
campus Tijuca II Colégio Pedro II.
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APÊNDICE B – Lista de Informantes
LISTA DE INFORMANTES (COLETA DE DADOS / TRABALHO DE CAMPO):

Diretor Geral do campus Tijuca II: 01
Diretor Pedagógico do campus Tijuca II: 01
Coordenadora do NAPNE do campus Tijuca II: 01
Professores Regentes / Mediadores do campus Tijuca II por disciplina (lotados em
turmas do Ensino Fundamental e Médio):

Português: 03 (02 entrevistados)
Matemática: 03 (02 entrevistados)
Física: 01
Química: 01
Biologia: 02 (01 entrevistado)
Geografia: 01
História: 01 (não entrevistado)
Ciências Sociais: 01 (não entrevistado)
Filosofia: 01 (não entrevistado)
Inglês: 02 (não entrevistados)
Francês: 01
Espanhol: 01
Artes: 01 (não entrevistado)

Total de disciplinas: 13

Total de professores: 19

TOTAL DE INFORMANTES: 13
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ANEXO A – Parecer do Colégio Pedro II favorável à realização da pesquisa
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ANEXO B – Autorização da Direção Geral do Campus Tijuca II
para a realização da pesquisa
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ANEXO C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do Colégio Pedro II

