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RESUMO 

ALVES, Terezinha da Conceição Moreira. Políticas públicas de inclusão de 
alunos com Síndrome de Down e realidades nos cotidianos escolares:um desafio para a 
educação.2020. 89fls.Dissertação (Mestrado em Educação) ‒ Programa de Pós-
Graduação, Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, 2020. 

 

Esta dissertação objetiva apresentar os resultados de uma pesquisa de mestrado 

que buscou refletir sobre o processo de inclusão de alunos com Síndrome de Down em 

uma escola pública municipal de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Para isso, foi 

realizada uma análise da legislação pertinente, assim como um estudo das políticas 

públicas que se referem aos direitos dos alunos com deficiência e, em especial, do grupo 

de crianças com Síndrome de Down, objeto deste estudo. Por meio de estudos e 

observações, pudemos refletir sobre as formas de efetivação da inclusão para além das 

dificuldades diárias, tanto no contexto escolar quanto no contexto social da atualidade, de 

modo a possibilitar a estes alunos o desenvolvimento de suas habilidades cognitivas e 

independência para que possam usufruir dos seus direitos com dignidade. 

 
Palavras-chave:Inclusão escolar. Síndrome de Down. Deficiência. Políticas públicas. 



ABSTRACT 

ALVES, Terezinha da Conceição Moreira. Políticas públicas de inclusão de 
alunos com Síndrome de Down e realidades nos cotidianos escolares: um desafio para a 
educação.2020. 89fls.Dissertação (Mestrado em Educação) ‒ Programa de Pós-
Graduação, Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, 2020. 

 

This dissertation presents a reflection upon the Inclusion process of Down 

Syndrome students at a public school from Niterói City Hall, in Rio de Janeiro state. We 

analysed the legislation concerning the topic as well as a study of the public policies 

concerning the disabled students rights, especially the group of students that has Down 

Syndrome, which is the object of this study. We considered how the establishment of the 

Inclusion process beyond the daily difficulties faced in the school context activities as 

well as in the current social context takes place. Having as its main goal to foster the 

Down Syndrome students the development of their cognitive skills and independence to 

enjoy their rights as citizens with dignity.  

 

Key words: School inclusion. Down Syndrome. Disability. Public policies. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho apresenta uma pesquisa que visa a investigar os modos pelo 

quais, cotidianamente, os sujeitos de uma escola municipal atuam para a inclusão de 

estudantes com Síndrome de Down. A síndrome de Down (SD) é uma condição crônica 

que impõe múltiplos desafios não só aos que a têm, mas também a toda a sua família e 

ambiente social de entorno. Trata-se de uma desordem cromossômica, a trissomia do 

cromossomo 21 (LEITE; LORENTZ, 2011), cuja frequência é de 1/750 nascidos vivos, 

tendo como fator de risco preponderante a idade materna avançada acima de 35 anos, 

segundo as recomendações atuais (CAPONE, 2004; PUESCHEL, 1999). 

A síndrome de Down (SD) é uma condição genética, reconhecida há 
mais de um século por John Langdon Down e sua etiologia está ligada 
a um excesso de material genético proveniente de um cromossomo 
extra, relacionado ao processo da não disjunção cromossômica. A SD 
pode ocorrer através das seguintes formas: trissomia livre, translocação 
cromossômica e mosaicismo e sua frequência é estimada em 1/750 
nascimentos, com ocorrência universal, presente em todas as classes 
sociais e etnias (DOWN, 1886; DAMASCENO, CUNHA, 2004; 
PAVARINO-BERTELLI, RUIZ, GOLONIBERTOLLO, 2005; 
NAKADONARI, SOARES, 2006; XAVIER, 2009). A SD apresenta 
uma combinação particular de características fenotípicas (braquicefalia, 
pescoço é curto, língua protusa e hipotônica, entre outras) e atraso do 
desenvolvimento neuropsicomotor. A deficiência mental é uma das 
características mais presentes na síndrome de Down devido, 
provavelmente, a um atraso global no desenvolvimento, que varia de 
criança para criança (LEITE; LORENTZ, 2011). 

Embora os problemas decorrentes do comprometimento do sistema nervoso 

central das pessoas com SD sejam os mais evidentes, outros problemas de saúde ocorrem 

com frequência neste grupo como a cardiopatia congênita, hipotonia, problemas de 

audição, alterações na coluna cervical, distúrbios da tireoide, problemas neurológicos, 

obesidade, entre outros (LEITE; LORENTZ, 2011). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), no Brasil, a cada 800 

partos nasce uma criança com Síndrome de Down, uma média de oito mil bebês por ano, 

o que justifica a especial atenção que deve ser dada a essa parcela da população para que 

sua condição não sirva de entrave para o exercício pleno de cidadania. 

O desenvolvimento de uma criança com Síndrome de Down será 
afetado pelo seu cromossomo adicional. Sua constituição genética 
estabelece um plano preliminar para o desenvolvimento; ela não 
predetermina seu resultado final. Os genes são responsáveis pelas 
deficiências observadas na Síndrome de Down; o crescimento e a 
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aprendizagem, em conjunto com fatores psicológicos, culturais e 
ambientais favoráveis, podem ajudar a reduzir o impacto dessas 
deficiências (STRAY-GUNDERSEN, 2007, p.135). 

Segundo a Secretaria de Atenção à Saúde, vinculada a Secretaria Estadual de 

Saúde de Minas Gerais, “as pessoas com SD, quando atendidas e estimuladas 

adequadamente, têm potencial para uma vida saudável e plena inclusão social” (MINAS 

GERAIS, 2017)1. Partindo do reconhecimento da escola como espaço privilegiado de 

desenvolvimento e socialização, a relevância desta pesquisa repousa na necessidade de 

aprofundarmos a compreensão de como tem sido realizada a inclusão social dessa 

população via escolarização, bem como evidenciar as alternativas desenvolvidas nesse 

contexto diante de alguns problemas reconhecidos para a efetiva inclusão e enfrentados 

por aqueles que se deparam com a necessidade de encarar o desafio. 

Segundo Schwartzman (1999), nas crianças que apresentam síndrome de Down, 

a deficiência mental é uma característica frequente, entretanto, o seu desenvolvimento 

não é previsível nem segue um padrão, uma vez que o desenvolvimento da inteligência 

depende também do restante do potencial genético e das influências do meio em que cada 

sujeito vive. No mesmo sentido, Melero (1999) informa que: 

(...)a pessoa com SD é muito mais que sua carga genética, é um 
organismo que funciona como um todo, e a genética é só uma 
possibilidade. Esse modo de funcionar como um todo, pode compensar 
inclusive sua carga genética, mediante processos de desenvolvimento, 
sempre e quando melhoram os contextos em que a pessoa vive 
(familiar, social e escolar).  

Dessa forma, compreendemos que as potencialidades dos indivíduos com SD 

variam de acordo com os estímulos advindos do meio ambiente onde a criança se 

desenvolve, o que envolve sua escolarização. Daí a importância de se estudar de que 

modo o ambiente escolar contribui para esse desenvolvimento, com que atividades, 

propostas, ações e relações escola-família, todos elementos relevantes para acompanhar 

e assegurar o desenvolvimento desses sujeitos, potencializando-o.  

Nesse sentido, nesta dissertação, o que se propõe é analisar criticamente o 

processo cotidiano da inclusão escolar de crianças com Síndrome de Down (SD) na escola 

pesquisada, buscando conhecer a realidade da educação inclusiva nessa unidade escolar 

e a função social que a escola efetivamente desempenha nesse processo, investigando as 

 
1Disponível em https://www.saude.mg.gov.br/sindromededown. 
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reais possibilidades de aprendizagem oferecidas aos estudantes – e especialmente ao 

estudante acompanhado pela pesquisa – e como estão sendo garantidos seus direitos no 

cotidiano escolar. 

Para a realização daquilo a que esta dissertação se propõe, a pesquisa foi 

desenvolvida com base nos pressupostos teórico-metodológicos das pesquisas 

nos/dos/com os cotidianos, abordagem de pesquisa recente, e que vem se desenvolvendo 

no Brasil nos últimos trinta anos, inicialmente por Alves e Leite Garcia (1999), e em 

seguida por Oliveira e Alves (2008), Leite Garcia (2003), Alves, Oliveira e Garcia (2015), 

e outros, sempre a partir do trabalho de Michel de Certeau (1994) e Ezpeleta e Rockwell 

(1987). 

No desenvolvimento do trabalho, foi necessário buscar elementos de compreensão 

da questão que se relacionam tanto ao campo médico e legal, quanto ao campo da 

Educação Inclusiva e da Educação Escolar. Nesse sentido, o trabalho está organizado em 

capítulos e seções abordando os diferentes aspectos que envolvem o tema, a pesquisa de 

campo realizada e as compreensões que as articulações entre os diferentes elementos 

permitiram tecer. 

O trabalho está dividido em quatro capítulos. No primeiro, traçamos um panorama 

da educação de pessoas com deficiência ao longo da história do Brasil, dando destaque 

às principais legislações referentes ao tema, chegando à atual Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDBEN). O primeiro capítulo subdivide-se em três partes: na 

primeira parte, apresentamos um breve histórico das principais leis e decretos que 

regulamentaram a educação no Brasil desde 1824 até os dias atuais. Na segunda parte, 

discutimos a implementação do processo de inclusão a partir da primeira LDB. A terceira 

parte é composta de dois itens distribuídos da seguinte forma: no primeiro item discutimos 

a inclusão dos alunos com deficiência no Plano Nacional de Educação (PNE) de 2014 a 

2024, especificamente no que se refere à meta quatro (4), e, no segundo, fazemos uma 

análise desta e de seus elementos e o monitoramento do processo de implementação da 

educação inclusiva previsto. 

No segundo capítulo, apresentamos reflexões teóricas e discutimos questões 

sociais envolvendo a Síndrome de Down. Também está subdividido em duas partes: 

primeira parte, que apresenta um breve histórico da exclusão social das pessoas com 

deficiência, focando na questão escolar, e a segunda parte, na qual apresentamos as 
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principais dificuldades da inclusão de qualidade, problematizando a questão do 

preconceito contra pessoas com deficiência mesmo nos dias de hoje e os limites da 

educação formal.  

No terceiro capítulo, discutimos questões teórico-metodológicas assumindo os 

estudos nos/dos/com os cotidianos como opção. Apresentamos o percurso teórico-

metodológico da pesquisa educacional com base nesta metodologia e, em seguida, 

discorremos sobre a relevância de compreender as redes de conhecimento como sendo 

um emaranhado de conhecimentos interdependentes e complementares, assim como a 

importância de se ter múltiplos olhares e formas de pensar sobre o mesmo objeto de 

pesquisa em múltiplos e complexos espaços e diferentes tempos que inevitavelmente, ao 

se entrelaçarem, adquirem novos significados nesse constante movimento de tecer e 

destecer, e nos detemos a expor a importância dos cinco movimentos necessários para o 

desenvolvimento das pesquisas nos/dos/com os cotidianos. 

No quarto capítulo, são apresentados e analisados os dados empíricos do cotidiano 

da escola pesquisada e as experiências vivenciadas à luz dos nossos referenciais 

anteriormente explicitados. Situamos o lócus da pesquisa em relação à estrutura do 

sistema de educação e sua compreensão da docência e, em seguida, apresentamos a 

pesquisa realizada no cotidiano de uma escola de ensino fundamental, pertencente à rede 

municipal de Niterói, localizada no bairro do Barreto, região central do município. 

Trazemos informações sobre a estrutura organizacional da escola e o cotidiano dos 

sujeitos da pesquisa: Estêvão2 e sua família e sua experiência de escolarização. Buscamos 

mergulhar no cotidiano desses sujeitos através da observação participante e de conversas 

que nos permitiram perceber de que modo acontece a dinâmica da inclusão nos 

espaçostempos da vida cotidiana da escola pesquisada. 

Finalmente, encerramos esta dissertação apresentando algumas considerações 

finais e propondo uma reflexão sobre a participação do poder público e de toda a 

sociedade na condução da inclusão da pessoa com deficiência. 

 
2 Ressaltamos que os nomes utilizados são fictícios de modo a preservar a escola, o aluno e sua família. 
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1 FUNDAMENTOS LEGAIS DA INCLUSÃO ESCOLAR 

Quando se trata de inclusão escolar, a Constituição Brasileira de 1988 lançou o 

seu manto sobre os estudantes com deficiência, demonstrando um grande avanço na 

esfera legal, na ocasião, e se consolidando por meio de outras tantas normatizações legais. 

Segundo Mantoan (2012): 

A proposta de se incluir todos os alunos em uma única modalidade 
educacional, o ensino regular, tem se chocado com uma cultura 
assistencialista/terapêutica da educação especial e com o 
conservadorismo de nossas políticas públicas na área. Mas, a 
Constituição de 1988 é suficientemente avançada para contrapor-se a 
estas políticas, à nossa lei educacional e a outros documentos que dela 
derivam, pois não permite a diferenciação pela deficiência. 

O volume da produção legislativa que anuncia os avanços em relação aos direitos 

das pessoas com deficiência anuncia para elas uma condição de reversão do quadro de 

exclusão social em que se encontram. Entretanto, o próprio poder público, habitualmente, 

descumpre a legislação e, como não existe nessas leis a imposição de penalidade por 

descumprimento, elas se tornam, com frequência, simplesmente normas programáticas.  

A legislação infraconstitucional amplia as garantias elencadas na Lei Maior. O 

direito à igualdade de condições para o acesso escolar da criança com síndrome de Down 

(SD), garantido na CF, é reafirmado e até expandido em algumas leis, tais como a Lei 

9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), e a Lei 8069/90 (Estatuto 

da Criança e do Adolescente), além da Declaração de Salamanca, de 1994, que o Brasil 

assinou.  

Segundo Pletsch (2012), a Declaração de Salamanca, que é um documento sobre 

os princípios, a política e a prática da educação para crianças com deficiência, indica que 

são de extrema urgência atitudes que transformem em realidade uma educação capaz de 

reconhecer as diferenças, promover a aprendizagem e atender às necessidades de cada 

criança individualmente. 

Além da legislação pertinente, o trabalho conta com uma revisão bibliográfica de 

autores que vêm se dedicando às discussões sobre a Inclusão escolar, assim como Pletsch 

(2011; 2012); Luiz, Bortoli e Nascimento (2008); Ferraz e outros (2010); Pletsch e 

Mendes (2003); e Mrech (1998), além dos autores que embasam a metodologia de 

pesquisa, como Goldenberg (1999), Alves e Oliveira (2008), dentre outros. 
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A inclusão de alunos com Síndrome de Down nas escolas comuns, que deveria 

ser um fato comum por ter sido tornada obrigatória no país, ainda gera estranheza e dúvida 

entre alunos, professores, comunidade escolar e familiares. Vários são os fatores internos 

e externos que dificultam o processo de inclusão desses alunos e acreditamos que alguns 

deles serão descortinados por meio do estudo do processo vivenciado na pesquisa, 

realizada por meio de observação participante e de análise do material produzido no 

processo à luz dos referenciais teóricos escolhidos. 

A inclusão exige não apenas adaptações nos processos de ensino-aprendizagem e 

inovações metodológicas. Há, também, necessidade de mudanças nos cursos de formação 

de professores de forma a incluir de modo mais efetivo na formação inicial, capacitando 

melhor os docentes para promover a integração desses educandos nas classes comuns, 

sendo capazes de perceber as necessidades educacionais específicas dos estudantes e de 

flexibilizaras ações pedagógicas para atender as suas especificidades.  

1.1 A Educação dos alunos com deficiência ao longo da história do Brasil até a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 

Ao longo da trajetória do cenário educacional brasileiro, a educação para as 

pessoas com deficiência foi tomando espaço, sendo necessária uma legislação que 

organizasse a sua estrutura no país, uma vez que a demanda por educação para pessoas 

com deficiência foi aumentando. 

Logo após o descobrimento do Brasil, a educação foi atribuída aos padres Jesuítas, 

sob o comando do padre Manoel da Nóbrega, com o objetivo de converter os índios ao 

cristianismo. Já no século XVIII, Marquês de Pombal expulsou os jesuítas e, tentando 

modernizar o sistema educacional brasileiro, trouxe um sistema educacional nos moldes 

dos países da Europa para o Brasil Colônia, sem, contudo, estabelecer claramente os 

recursos humanos e financeiros necessários para a implementação do sistema, sem os 

quais se tornou inviável sua implementação, ocasionando, com essas medidas, a exclusão 

da maioria da população do acesso à educação (COTRIM, 1987).  

Assim sendo, antes de discorrer sobre como a educação para pessoas com 

deficiência se desenvolveu nas LDBs, é importante visitarmos os anos de 1824 e 1827 

em que a Constituição Imperial e a Lei Geral da Educação, respectivamente, já 

contemplavam em seus textos o direito à educação aos cidadãos, bem como os salários 

dos professores, os concursos e o currículo e, nesse período, ressaltamos também que 
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cabia às Províncias, às Câmaras Municipais e aos poderes gerais a responsabilidade de 

administrar a instrução (CURY, 2016). 

A partir de 1822, com a Independência e a criação da primeira Constituição do 

Brasil, a educação passou a ser um direito do cidadão sem, contudo, contemplar a maior 

parte da população, tendo em vista que os escravizados, os analfabetos e as mulheres não 

eram considerados cidadãos. Desta forma, o acesso às escolas era majoritariamente dos 

filhos homens das classes sociais dominantes.  

Constituição Política do Império do Brasil, elaborada por um Conselho 
de Estado e outorgada pelo Imperador D. Pedro I, em 25.03.1824. 
Carta de Lei de 25 de Março de 1824 
Art. 6. São Cidadãos Brazileiros 
I. Os que no Brazil tiverem nascido, quer sejam ingenuos, ou libertos, 
ainda que o pai seja estrangeiro, uma vez que este não resida por serviço 
de sua Nação. 
II. Os filhos de pai Brazileiro, e Osillegitimos de mãiBrazileira, 
nascidos em paiz estrangeiro, que vierem estabelecer domicilio no 
Imperio. 
III. Os filhos de pai Brazileiro, que estivesse em paiz estrangeiro em 
sorviço do Imperio, embora elles não venham estabelecer domicilio no 
Brazil. 
IV. Todos os nascidos em Portugal, e suas Possessões, que sendo já 
residentes no Brazil na época, em que se proclamou a Independencia 
nas Provincias, onde habitavam, adheriramáesta expressa, ou 
tacitamente pela continuação da sua residencia. 
V. Os estrangeiros naturalisados, qualquer que seja a sua Religião. A 
Lei determinará as qualidades precisas, para se obter Carta de 
naturalisação. 
Art.179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos 
Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a 
propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira 
seguinte. 
(...) 
XXXII. A Instrucção primaria, e gratuita a todos os Cidadãos (BRASIL, 
1824, p. 1) 

Contudo, o sistema escravocrata da época não permitia que a escolarização fosse 

estendida a todos os cidadãos, e somente uma parcela da sociedade tinha acesso ao ensino. 

As batalhas estavam apenas começando para a construção de uma educação 

nacional. Dando um passo de cada vez, o Decreto de 9 de dezembro de 1835 instituiu 

uma proposta de educação regular no Brasil. Alguns anos mais tarde, o Colégio Pedro II, 

fundado em 1837, começou a servir de modelo para a educação nas províncias. E assim, 

o exemplo do seu sistema pedagógico permaneceu por longo período, tanto para as 

instituições públicas, como para as privadas. 
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A educação sofreu um retrocesso quando um decreto assinado por D. João VI, 

antes de retornar a Portugal, foi invalidado. Isso porque tal documento viabilizava a 

educação a todos, além da construção de escolas primárias (CURY, 2016). Entretanto, na 

Assembleia Geral de 1870 foi assegurada a proposta da obrigatoriedade do ensino 

primário a todos, reiterada pelo ministro Paulino José Soares de Souza, que ressaltou que 

os poderes públicos deviam impô-lo como uma obrigação a todos os que estavam em 

idade escolar. 

Ainda de acordo com Cury (2016), tal obrigatoriedade deu margem para uma nova 

reforma educacional: A Reforma Leôncio de Carvalho, no Decreto 7.247, de 1879 

(BRASIL, 1879), que, além de penalizar pais e responsáveis que não cumprissem com a 

obrigação da instrução nas escolas ou mesmo em casa, também começou a desenhar um 

novo plano de educação, ressaltando a “gratuidade, a obrigatoriedade, o papel de 

monopólio do Estado na atribuição de graus escolares e acadêmicos e a relação 

público/privado na Corte, nas Províncias e a oferta de insumos pedagógicos extra 

escolares. Começamos a perceber, embora de forma sutil ainda, um pequeno viés das 

diretrizes da educação brasileira. 

Reiterando as responsabilidades da União e seu compromisso em reduzir o 

analfabetismo, em 1921, a Conferência Interestadual do Ensino Primário foi convocada 

pelo governo para que, em consonância com os Estados, pudessem elaborar “diretrizes e 

ações” no ensino (CURY, 2016). Os avanços na educação foram sendo observados, ainda 

que passo a passo. E foi possível notar mais mudanças ao longo dos anos vinte, com as 

Reformas Estaduais, que contribuíram muito com métodos novos e com o aumento ao 

acesso às escolas públicas. 

Em 1924, foi criada a Associação Brasileira de Educação, que trouxe a 

necessidade da implantação de uma política nacional de educação. Mais tarde, em 1932, 

foi publicado um Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova ressaltando a “formulação 

de uma política nacional para a construção de uma educação leiga, obrigatória, pública e 

gratuita” (GHIRALDELLI JUNIOR, 1990, p. 31). Januzzi (2004) aponta como na década 

de 1930 a deficiência tinha como base o modelo médico, nesse sentido: 

A educação do deficiente se concentrava basicamente no ensino de 
trabalhos manuais aos mesmos, na tentativa de garantir-lhes meios de 
subsistência e assim isentar o Estado de uma futura dependência desses 
cidadãos. A abordagem que fundamentava o conceito de deficiência 
naquele momento era o modelo médico, que perdurou até meados de 
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1930, quando foi gradualmente substituído pela pedagogia e psicologia, 
especialmente pela ação dos educadores Norberto Souza Pinto e Helena 
Antipoff. (JANUZZI, 2004). 

Sempre de acordo com Cury (2016), em 1931, o Conselho Nacional de Educação 

foi criado através do Decreto 19.580/31 (BRASIL, 1931), com o papel de criar e gerir as 

diretrizes da educação nacional, ou seja, mais uns quilômetros percorridos na longa 

trajetória do processo de criação de nosso sistema educacional em que diversos grupos 

pressionaram o governo republicano a preparar um plano educacional. Em 1932, o 

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova trouxe à luz a concepção da necessidade de 

uma reconstrução e modernização da educação brasileira. 

Depois do Estado Novo, as mudanças trazidas pela Reforma Capanema e com a 

redemocratização do país no período pós-guerra, a Constituição de 1946 previu a 

elaboração de uma Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Durante quinze anos, 

com períodos mais intensos e outros mais calmos, o debate em torno da LDB aconteceu 

no Congresso Nacional e na sociedade.  

Finalmente, em 1961, após diversas iniciativas e pressões populares, foi 

promulgada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 4.024/61, 

determinando a educação como direito de todos e com a “função de estabelecer a estrutura 

e o funcionamento do sistema escolar brasileiro” (SILVA; FERNANDES, 2011). Essa 

Lei já apresentava um título (Da Educação de Excepcionais) com dois artigos que 

tratavam da integração, e não da inclusão, de alunos ditos excepcionais, expressão 

utilizada, na época, para os alunos com deficiência. 

Art. 88. A educação de excepcionais deve, no que for possível, 
enquadrar-se no sistema geral de educação, a fimde integrá-los na 
comunidade.  
Art. 89.Toda iniciativa privada considerada eficiente pelos conselhos 
estaduais, e relativa à educação dos excepcionais, receberá dos poderes 
públicos tratamento especial mediante bolsa de estudo, empréstimos e 
subvenções (BRASIL,1961, p. 15). 

Assim, entendemos que é com o advento da primeira LDB (Lei 4.024/61), ao 

inserir em seu texto a expressão “educação de excepcionais”, que surge a possibilidade 

de atendimento a alunos com deficiência com respeito as suas diferenças, embora não 

contemple a obrigatoriedade de atendimento quando, no seu artigo 88, refere-se a “no que 

for possível”, dando a ideia de não obrigatoriedade. Por outro lado, no artigo 89, a lei cria 
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a possibilidade de transferência de recursos para a iniciativa privada através de bolsas de 

estudo, empréstimos e subvenções. 

Após dez anos, a Lei 4.024/61 foi bastante modificada pela Lei 5.692/71, que, 

embora no seu artigo 9º faça referência ao tratamento especial que deve ser dado aos 

alunos com deficiência, não faz também nenhuma referência à obrigatoriedade do 

atendimento. 

Art. 9º Os alunos que apresentem deficiências físicas ou mentais, os que 
se encontrem em atraso considerável quanto à idade regular de 
matrícula e os superdotados deverão receber tratamento especial, de 
acôrdo com as normas fixadas pelos competentes Conselhos de 
Educação (BRASIL, 1971, p.2). 

Mesmo que com a publicação da LDB, as pessoas com deficiências tenham sido 

incluídas na rede de ensino, ainda hoje, diversos desafios e incompreensões insistem em 

dificultar uma proposta de inclusão escolar que abarque a todos com suas especificidades. 

No artigo 89 já podemos observar a natureza privatista do Estado quando destina recursos 

financeiros às instituições privadas de ensino (DAVIES, 2004). 

Cabe ressaltar que a atenção à educação especial aconteceu em virtude do aumento 

das classes menos favorecidas ao ensino regular, o que gerou um conceito de “aluno 

excepcional” que transcendia, em muito, os alunos com deficiência efetiva. Esse grupo 

(AE) não era exatamente formado por pessoas com deficiência, mas por todos os que 

apresentassem dificuldades para serem incluídos no sistema de ensino, em virtude de 

problemas sociais, culturais e de outras ordens. Segundo Mazzotta (2003), pela primeira 

vez, por meio dessa lei, a educação especial foi associada explicitamente ao sistema de 

ensino. 

Com os ideais democráticos sendo abafados pelo golpe militar de 1964 e com os 

acordos MEC/USAID3 em 11 de agosto de 1971,a Lei 5.692/71 alterou substantivamente 

a LDB anterior. Não sendo considerada uma segunda LDB, por ter sido aprovada como 

“emenda à lei anterior”, a Lei 5.692/71 

(...) refletiu os princípios da ditadura tornando obrigatório o ensino 
profissionalizante em todas as escolas de nível médio, modificando a 
dualidade existente na lei anterior que previa que apenas os alunos do 
nível médio propedêutico poderiam entrar na Universidade e voltando-

 
3 USAID - United States Agency for International Development. Órgão do governo estadunidense com o 
qual o Brasil no período da ditadura, fez acordos de cooperação incluindo a Educação. 



20 

 

se a uma maior preparação de mão de obra para o atendimento das 
necessidades do mercado de trabalho. 

A característica fundamental dessa lei foi a unificação do ensino e a extensão da 

obrigatoriedade de quatro para oito anos, fundindo os antigos primário e ginasial sob o 

nome de Ensino Fundamental. 

Algumas ações internacionais influenciaram decisivamente as políticas 

educacionais do cenário nacional brasileiro ao longo do período ditatorial. Uma delas foi 

a criação, pela Organização das Nações Unidas, do Ano Internacional da Pessoa 

Portadora de Deficiência, em 1981. 

Depois do fim da ditadura, em 1985, e no período que se sucedeu à aprovação da 

nova Constituição Federal em 1988, no decorrer dos anos 1990, a Conferência Mundial 

Sobre Necessidades Educativas Especiais, na Espanha, resultou na Declaração de 

Salamanca, assinada pelo Brasil. Nela, foram aprovados o reconhecimento das diferenças, 

o atendimento às necessidades de cada um, a promoção da aprendizagem, o 

reconhecimento da importância da “escola para todos” e a necessidade da formação de 

professores atender a todos os aspectos da atuação docente, inclusive o atendimento a 

alunos com deficiência.  

1.2 A Atual LDB: processo de criação, consolidação e implementação 

A partir de 1989, depois da aprovação da Constituição Cidadã, em 1988, a 

possibilidade de um projeto democrático de LDB começou a ser posta em prática. A partir 

de um texto inicial, o Deputado Jorge Hage, então relator, correu o Brasil inteiro em busca 

de sugestões e discussões que levassem ao aperfeiçoamento da proposta por meio do 

debate social amplo e democrático. No entanto, ainda no período de tramitação do 

Projeto, em 1992, o senador Darcy Ribeiro propôs novo projeto, que foi rejeitado. Em 

1995, já durante o governo de Fernando Henrique Cardoso e atrelado às perspectivas das 

entidades internacionais para a educação no terceiro mundo, o senador voltou à carga e 

apresentou ao Senado um substitutivo que alterou e mutilou muitos dos princípios 

democráticos constantes do projeto original.  

No cenário internacional, no decorrer dos anos 1990, a Conferência Mundial 

Sobre Necessidades Educativas Especiais, na Espanha, resultou na Declaração de 

Salamanca, já referida, em que foram aprovados o reconhecimento das diferenças, o 

atendimento às necessidades de cada um, a promoção da aprendizagem, o 
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reconhecimento da importância da “escola para todos” e a formação de professores. As 

propostas da Declaração de Salamanca foram norteadas basicamente pelos seguintes 

princípios: A educação é direito de todos os indivíduos independentemente das diferenças 

individuais; cabe à escola adaptar-se às especificidades dos alunos; o ensino deve ser 

planejado e implementado em espaço comum a todos, mas tendo em vista a grande 

diversidade de alunos.  

Abarcando, portanto, as novas transformações políticas do país em consonância 

com o cenário internacional, e tendo sofrido alterações que minimizaram os prejuízos a 

alguns dos princípios da proposta anterior, foi aprovada a nova Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, em 20 de dezembro de 1996, seguindo as normas emanadas da 

Constituição Federal de 1988, baseada nos ideais de redemocratização. A Lei tornou 

dever do Estado o fornecimento de serviços de apoio a alunos com deficiência, que 

passaram a ter direito a estar dentro das escolas regulares, mas podendo, ainda, serem 

atendidos por serviço especializado em ambiente externo. 

Com tudo isso, e algumas mudanças que tornaram possível a inclusão de alunos 

com deficiência nas escolas regulares, as novas propostas de inclusão ainda esbarram em 

muitos muros que dificultam a implantação de melhores alternativas para a inclusão 

educacional que possam contribuir para que cada pessoa tenha direito, de alguma forma, 

de ter suas necessidades atendidas.  

Essas e outras transformações que ocorreram na legislação ao longo da história da 

educação no Brasil criaram o cenário educacional brasileiro no qual nos encontramos hoje 

em relação à educação inclusiva. 

A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi sancionada em 20 de 

dezembro de 1996, pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, sob o nº 9.394/96. 

Contudo, o processo da sua construção foi longo e cheio de mudanças, tanto no âmbito 

social como no legislativo.  

Ao longo dos vinte e quatro anos desde a sua criação, várias alterações foram 

realizadas, deixando evidente que o texto inicial da lei poderia ter sido mais bem 

elaborado. São mudanças em vários aspectos, contribuindo para uma educação mais 

abrangente, com acréscimo de componentes curriculares, ampliação da obrigatoriedade, 

introdução de dias comemorativos, redefinição da educação profissional, conceituação de 
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profissional da educação, entre outros (CURY, 2017) e algumas mudanças mais recentes, 

voltadas ao atendimento de novas políticas educacionais definidas a partir de 2016. 

A concepção inicial de alocar as pessoas com deficiências em ambientes apartados 

dos demais alunos foi substituída pela busca de uma nova e efetiva participação, bem 

como de adaptação das instituições às necessidades de cada um. Isso é inclusão! 

Especialmente em relação à educação especial – nomenclatura que se busca 

superar na atualidade –, a LDB dispõe, em seu art. 58 e parágrafos que: 

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 com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação (BRASIL, 
1996, p. 21).  

Logo no caput do artigo, está bem claro o que se entende como educação especial 

e observa-se também que a lei classifica a educação especial como uma modalidade de 

educação. O termo preferencialmente reproduzido desde a Constituição, na LDB, no PNE 

nas diferentes diretrizes e normas, traz implicitamente o sentido de exclusão desses 

sujeitos. A palavra preferencialmente impõe um sentido de condição em oposição ao 

direito de todos à educação numa perspectiva inclusiva. 

Acreditamos que o termo preferencialmente demonstra falta de comprometimento 

pleno do legislador com a inclusão, pois se assim não fosse usaria a palavra 

obrigatoriamente. Além disso, e Lei abre a possibilidade para a verba pública ser desviada 

para o financiamento de instituições filantrópicas confessionais e privadas, prejudicando 

sobremaneira a implementação dessas políticas no sistema público que corre o risco de 

ainda maior desassistência em função desse compartilhamento de verbas com as demais 

iniciativas. 

A prática da inclusão é um direito de todos os educandos, independentemente de 

qual seja a deficiência que apresentem, a origem social ou as condições materiais em que 

vive a família, e deve ser, portanto, permanente.  

O parágrafo primeiro prescreve que “§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de 

apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de 

educação especial”.  

Neste parágrafo há uma confusão entre o enfoque de prestação de serviços e a 

dimensão pedagógica quando em vez de citar o educando, a lei refere-se à clientela, 
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revelando uma faceta mais comercial do que pedagógica do atendimento aos educandos 

com deficiência. 

§ 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.  
§ 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem 
início na faixa etária de 0 (zero) a 6 (seis) anos, durante a educação 
infantil. 

A obrigatoriedade da oferta de educação especial a partir de zero ano de vida do 

parágrafo 3º da lei foi elaborado para estabelecer o alinhamento da LDB com os preceitos 

da Declaração de Salamanca (1994, p.17), item 51, que prescreve: 

51. O sucesso de escolas inclusivas depende em muito da identificação 
precoce, avaliação e estimulação de crianças pré-escolares com 
necessidades educacionais especiais. Assistência infantil e programas 
educacionais para crianças até a idade de 6 anos deveriam ser 
desenvolvidos e/ou reorientados no sentido de promover o 
desenvolvimento físico, intelectual e social e a prontidão para a 
escolarização. Tais programas possuem um grande valor econômico 
para o indivíduo, a família e a sociedade na prevenção do agravamento 
de condições que inabilitam a criança. Programas neste nível deveriam 
reconhecer o princípio da inclusão e ser desenvolvidos de uma maneira 
abrangente, através da combinação de atividades pré-escolares e saúde 
infantil. 

O artigo 59 da LDB refere-se ao atendimento de alunos com necessidades 

educacionais especiais e, nesse contexto, há necessidade de flexibilizar os currículos 

adequando-os a particularidades de cada aluno, sem perder de vista que o êxito de todo 

esse processo decorre, principalmente, da conjugação de esforços entre a família, a escola 

e o poder público. 

Como se pode observar, no processo de inclusão, a escola tem que se adaptar para 

receber o aluno e não o inverso. Sendo assim, essa discussão será desenvolvida na 

dissertação de modo a compreender de que modo, em algumas escolas, essa adaptação 

vem acontecendo. Consideramos, ainda, que o sujeito se desenvolve a partir da sua 

interação cultural e social e, para tanto, é preciso que a escola disponibilize a esses 

indivíduos um ambiente favorável e acolhedor.  

Na nossa experiência de pesquisa, os responsáveis pelo aluno Estêvão (com 

Síndrome de Down e sujeito desta pesquisa) apontaram como entraves à implantação da 

inclusão, a carência de materiais, recursos e equipamentos, o número elevado de alunos 
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nas classes comuns, a falta de formação adequada de professores à diversidade dos alunos 

com um único professor assistente, a deficiência do transporte escolar especializado, entre 

outras. 

1.3 A Inclusão no Plano Nacional de Educação 2014-2024: analisando a meta 4 

O Plano Nacional de Educação (PNE) foi aprovado em 25 de junho de 2014, e se 

tornou a Lei 13.005/14. Vigente por dez anos, possui catorze artigos e vinte metas. Nesta 

seção do trabalho, iremos discorrer sobre a meta quatro, que trata da “universalização do 

acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado”, tendo em vista 

que a pesquisa tem como tema a Inclusão Escolar.  

Para Libâneo (2016) os impasses diante das funções da escola vêm de longa data, 

uma vez que as práticas educacionais são submetidas aos interesses de grupos 

dominantes, dentro e fora do país, e das questões teóricas referentes ao papel da escola na 

sociedade. Isso se explica, sobretudo, por haver múltiplos significados e possibilidades 

de compreensão em relação à qualidade do ensino escolar. 

Nas últimas décadas, percebe-se que as políticas educacionais vêm sofrendo 

influências de organismos internacionais, e tais ações abalam as concepções de escola, de 

conhecimento e de currículo escolar, como lembra também Libâneo (2016). Isso se revela 

em documentos do Banco Mundial, os quais muitas vezes tratam a escola, notadamente 

a pública, como um lugar de acolhimento para aliviar a pobreza. O autor levanta a questão 

da desfiguração das funções da escola que, nesse contexto, perdem seu caráter genuíno 

de promoção e transmissão de conhecimentos para abarcarem questões de cunho social, 

que outras políticas públicas não contemplam devidamente. 

Desta forma, seguindo as orientações dos organismos internacionais, a partir do 

ano de 1990, a educação passou a abarcar assuntos como justiça, equidade e inclusão, na 

perspectiva da “educação para alívio da pobreza” (EVANGELISTA; SHIROMA, 2006), 

para não comprometer a globalização, já que a educação passou a ser considerada 

fundamental para o crescimento econômico mundial. Ainda em 1990, a Declaração 

Mundial sobre Educação para Todos assumiu o subtítulo “satisfazer necessidades básicas 

de aprendizagem” e considerou necessária a “aplicação de aprendizagem para melhorar a 

qualidade de vida” do ser humano, reiterando a função de ensino da instituição. 

Libâneo (2016) pondera ainda que, baseado nas orientações das agências 

internacionais, o gerenciamento da diversidade sociocultural estabelece “a redução de 
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problemas e conflitos sociais” e, com isso, insere a população pobre na sociedade, “goela 

abaixo”, estabelecendo um pacto entre classes sociais com a finalidade de mascarar as 

desigualdades sociais e seus efeitos. Nesse ínterim, essa perspectiva assistencialista reduz 

a escola a um mero local de acolhimento e desconsidera sua missão fundamental: a 

pedagógica. Logicamente, desconsiderando os conteúdos escolares e todo o processo 

pedagógico que promovem o desenvolvimento dos sujeitos. 

De nossa parte, e é isso que assumimos nesta dissertação, entendemos escola como 

um lugar que deveria estar em destaque na sociedade, promovendo aprendizagens, 

desenvolvendo saberes, considerando a diversidade em todas as suas facetas, ressaltando 

o pensamento crítico, o desenvolvimento cognitivo, não como um espaço que reproduza 

processos de exclusão social ou de mero acolhimento. 

Para que se possa virar essa página do assistencialismo, seria necessário, e 

urgente, que o poder público, a sociedade, os docentes, os grupos empresariais, enfim, 

todos os envolvidos com a educação pudessem olhar para a escola e ver nela um espaço 

de construção de conhecimentos e de respeito mútuo. Para isso, seria necessário valorizar 

seus professores, reconhecendo suas identidades, respeitando as diferenças, a integração 

social, considerando as particularidades e potencialidades de cada sujeito como eixo 

central na ação pedagógica. E, ainda, que interesses de grupos específicos não se 

sobrepusessem a interesses sociais mais amplos e democráticos, como tem sido a regra 

nas sociedades desiguais nas quais vivemos, e, particularmente, na sociedade brasileira. 

Vale ainda considerar que, sob a ótica da educação inclusiva, as responsabilidades 

da escola foram tomando novos rumos e adquirindo outros aspectos impulsionados pela 

legislação e por diversos programas nacionais (CELIO SOBRINHO; PANTALEAO; SÁ, 

2016). 

No cenário brasileiro, alguns caminhos foram sendo abertos para proporcionar o 

diálogo entre o poder público e a sociedade em busca de diálogos sobre as possíveis ações 

a tomar no campo da Educação. As Conferências Nacionais de Educação (CONAE), uma 

delas no momento de discussão do PNE em gestação na época, foram importantes porque 

abriram espaços para “uma ampla participação de setores ligados à educação brasileira 

nos seus distintos níveis, modalidades, interesses e finalidades, da educação infantil à 

pós-graduação” (GENTILI; OLIVEIRA, 2013). 
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Ao longo do processo da criação desse novo PNE4, diversas discussões acaloradas 

sobre os propósitos de se construir uma educação de qualidade e inclusiva aconteceram. 

No âmbito das políticas educacionais, as questões se dimensionaram na elaboração de 

indicadores para analisar a construção do novo plano e na administração das “políticas, 

dos programas e das ações implementadas pelo Estado” (GOUVEIA; SOUZA, 2010). 

Nas discussões mencionadas acima, outras questões não menos importantes trataram dos 

recursos públicos e da necessidade de se desenvolver uma educação de qualidade. 

Quanto às responsabilidades e disponibilidade de recursos públicos para a 

educação, Davies (2012) informa que o governo federal, embora detenha a maior parte 

da receita, delega a responsabilidade pela educação aos estados e municípios que detêm 

poucos recursos. Essa desigualdade não acontece apenas em relação a estado/município, 

mas também entre municípios de um mesmo estado, entre área urbana e rural e entre as 

regiões do país. 

Davies (2012) discute a questão e aponta que Mello (1989) já se posicionava no 

sentido de que: 

(...) o financiamento da educação estatal numa perspectiva democrática 
não deveria depender da riqueza da região, estado ou município onde o 
indivíduo reside, mas sim dos recursos totais do país (DAVIES, 2012, 
p. 41). 

Ainda de acordo com Davies (2012) a educação estatal, além da injusta 

distribuição de recursos, enfrenta o desvio das verbas para satisfazer os interesses das 

instituições privadas que gozam de algumas vantagens, como por exemplo, isenções 

fiscais, concessão de subvenções e empréstimos a juros subsidiados. Finalmente quanto 

a essa desigualdade de recursos, o autor assim se posiciona: 

É verdade que essa desigualdade parece ter sido atenuada pelo 
FUNDEF, porém apenas dentro de cada Estado, e não no país como um 
todo, pois a distribuição dos recursos do FUNDEF e do FUNDEB só se 
dá dentro de cada Unidade da Federação e a complementação para o 
FUNDEF não foi suficiente para garantir esse padrão de qualidade. 
Mesmo esta atenuação das desigualdades precisa ser vista com muita 
cautela, uma vez que as receitas adicionais (os ganhos) trazidas até hoje 
pelo FUNDEF e agora pelo FUNDEB poderão ser desviados para fins 
outros que não a manutenção e desenvolvimento da educação e 
valorização dos profissionais da educação (DAVIES, 2012, p. 44). 

 
4Um primeiro PNE (2001-2010) foi aprovado em 2000 ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso. 
Depois foi substituído por um segundo PNE (2011-2020). O PNE aqui em tela é, portanto, o 3º. 
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Depois dessa constatação, o autor aponta, ainda, os efeitos da transformação do 

FUNDEF em FUNDEB, supostamente superior pela abrangência e maior solidez na 

relação valorização do magistério e custo-aluno. Porém, assume que, em 2012, ainda não 

havia indícios suficientes de que atingiria suas metas.  

As diferenças básicas do FUNDEB em relação ao FUNDEF são: (1) é 
composto por um número maior de impostos estaduais e federais 
transferidos a governos estaduais e prefeituras; (2) o percentual é maior, 
de 20%, e não de 15%, como no FUNDEF; (2) todas as matrículas 
iniciais da educação básica – as municipais na educação infantil (EI), 
ensino fundamental regular (EFR) e em suas modalidades (EJA, 
educação especial, etc.) e as estaduais no EF, ensino médio (EM) e em 
suas modalidades - são consideradas na distribuição dos recursos, e não 
apenas as do EFR, como no FUNDEF; (3) o governo federal fará uma 
complementação para garantir que o valor mínimo nos FUNDEBs 
estaduais alcance o mínimo nacional, supostamente suficiente para 
garantir um padrão mínimo de qualidade; (4) pelo menos 60% do 
FUNDEB se destinariam à remuneração dos profissionais do magistério 
da educação básica, ao contrário do FUNDEF, que previa, através da 
Lei 9.424, pelo menos 60% para a remuneração dos profissionais do 
magistério no ensino fundamental (DAVIES, 2012, p. 45). 

Em quase dez anos de existência, o FUNDEB pôde melhorar alguns aspectos 

pretendidos, mas muito se perdeu também no período, fazendo com que a consolidação 

dos processos de valorização docente e melhoria de salários ficasse comprometida, 

sobretudo a partir da crise econômica e política do país. Pensamos que, na atual 

conjuntura, o mais importante não é somente o aumento dos recursos financeiros, mas 

também e principalmente garantir a sua aplicação de forma transparente e para os fins a 

que se destinam, o de atendimento às necessidades da Escola pública.  

No decorrer dos últimos anos, observamos diversas transformações no sistema 

educacional, a fim de universalizar o acesso à educação no Brasil e muitos foram os 

debates quanto à qualidade e ao acesso e permanência na escola, culminando no Plano 

Nacional de Educação de 2014. Ao longo do processo de elaboração do PNE, alguns 

debates aconteceram em diferentes instâncias da sociedade civil, dentre eles um em torno 

da questão da participação da população em sua elaboração, defendida pelas entidades 

acadêmicas e associações de profissionais do ensino, e discutida no Congresso 

“Educação: agenda de todos, prioridade nacional”, promovido pelo movimento Todos 



28 

 

pela Educação e referido no sítio da Agência de Notícias dos Direitos da Infância 

(ANDI)5. 

Brasília recebe nos dias 10 e 11 de setembro, o 2º Congresso do 
movimento Todos pela Educação que tem como tema Educação: 
agenda de todos, prioridade nacional. Com o objetivo de mostrar a 
importância da articulação entre diversos atores para a melhoria da 
qualidade da Educação Básica no Brasil, a programação do Congresso 
conta com quatro sessões de debates que visam incentivar essa 
cooperação entre sociedade, entes federativos, poderes do estado e 
academia (ANDI, 2013)6.  

Numa dessas sessões, Mozart Neves, na época membro da Câmarade Educação 

Básica do Conselho Nacional de Educação (CNE) e assessor do MTPE afirmou que: 

(...) o PNE não será capaz de cumprir seus objetivos se continuar tendo 
um caráter ‘endógeno’. A discussão na CONAE (Conferência Nacional 
de Educação) não basta. São os mesmos falando sobre os mesmos. É 
preciso criar uma tecnologia de comunicação permanente com a 
sociedade. É preciso transformar a educação em uma estratégia de 
sociedade, não de governo. (INSTITUTO AYRTON SENNA, 2013)7. 

O MTPE (Movimento Todos Pela Educação), apontado como representante do 

“ideário dos empresários brasileiros” e outros grupos de mesmo matiz ideológico 

cobravam, também, do Estado que constasse no documento a indicação da necessidade 

de uma melhor gestão e eficiência, a fim de se reduzirem as desigualdades, recomendação 

que realimenta a ideia de que o problema do sistema educacional está na má qualidade da 

gestão dos recursos destinados à educação. Esse mesmo grupo reitera que não há 

gratuidade na educação, uma vez que ela se sustenta “por meio de impostos, pelos 

 
5Criada formalmente em 1993, mas atuando de maneira voluntária desde 1990, a Agência de Notícias dos 
Direitos da Infância (ANDI) é uma organização da sociedade civil, sem fins de lucro e apartidária, que 
articula ações inovadoras em mídia para o desenvolvimento. Suas estratégias estão fundamentadas na 
promoção e no fortalecimento de um diálogo profissional e ético entre as redações, as faculdades de 
comunicação e de outros campos do conhecimento, os poderes públicos e as entidades relacionadas à 
agenda do desenvolvimento sustentável e dos direitos humanos nos âmbitos nacional e global. (...) A 
sensibilidade e visão de dois jornalistas – Âmbar de Barros e Gilberto Dimenstein –, somadas ao 
conhecimento de aliados das áreas da educação, da sociologia, do empresariado e da cooperação 
internacional deram origem à missão da ANDI. Informação constante no sítio da Agência. Disponível 
emhttp://www.andi.org.br/sobre-a-andi#historia. Acesso em 11 de maio de 2020. 
6Disponível em http://www.andi.org.br/agenda/educacao-agenda-de-todos-prioridade-nacional. Acesso em 
11 de maio de 2020. 
7Fala publicada em 19/09/2013, no sítio do Instituto Ayrton Senna. Disponível 
emhttps://institutoayrtonsenna.org.br/pt-
br/conteudos/Currculo_deve_ser_base_para_a_criao_da_autonomia_dizem_especialistas.html. Acesso em 
11 de maio de 2020. 
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serviços educacionais que o Brasil oferece. O Estado não gera dinheiro, quem faz isso é 

o setor produtivo: governo apenas arrecada” (ANUP, 2014).  

No entanto, outros grupos também se fizeram presentes na elaboração do PNE, 

dentre eles diferentes entidades de educadores com destaque para a participação da 

Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), que cuidou 

intransigentemente da defesa da “garantia de educação pública, gratuita, laica, 

democrática, inclusiva e de qualidade social para todos(as)” (ANPED, 2011).  

Portanto, a elaboração do Plano Nacional de Educação foi discutida por diversos 

grupos formados pelas associações e entidades da sociedade civil, o Congresso Nacional, 

o Conselho Nacional de Educação e as entidades-membro do Fórum Nacional de 

Educação. Como fruto desse debate, o PNE 2014-2024 alçou o financiamento da 

educação, pela primeira vez, a um patamar de destaque em um PNE.  

A construção do texto da meta quatro causou, também, diversas discussões, 

sobretudo no que se refere ao investimento público, financiamento dos espaços e dos 

serviços de apoio à escolarização dos estudantes público-alvo da Educação Especial, com 

lembram Celio Sobrinho, Pantaleão e Sá (2016). 

Ainda de acordo com os autores, a escolarização das pessoas com deficiência no 

sistema educacional de ensino regular poderia reduzir a exclusão social desse público. E, 

para conquistar esse objetivo, a Comissão Especial de Educação teve participação ativa, 

dando suporte e apoio às instituições especializadas em Educação Especial, trazendo 

essas vozes para compor o texto da meta 4, inserindo nela dezenove estratégias em seu 

desdobramento, dentre elas “a ampliação e a consolidação de parcerias e convênios entre 

o poder público e instituições privadas”, além de parcerias com outras instituições não 

governamentais para apoiarem o atendimento educacional especial, o que deixa entrever 

a possibilidade de financiamento público de iniciativas privadas.  

Ressaltamos o papel fundamental da sociedade civil na elaboração do PNE, que, 

em consonância com diversos movimentos sociais, cobraram ações do poder público que 

a Educação Especial de fato pudesse contribuir para a redução das desigualdades e a 

inclusão social. No entanto, os riscos apontados acima de uso de dinheiro público em 

benefício da iniciativa privada já eram destacados por Saviani (2010) na época. Dizia o 

autor: 
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(...) público e privado são categorias originárias e específicas da época 
moderna e, nesse sentido, a cumplicidade entre público e privado é 
própria da sociedade capitalista na qual o público tende a estar a serviço 
de interesses privados (SAVIANI, 2010, p. 16 apud CELIO 
SOBRINHO; SÁ; PANTALEÃO, 2016, N.R. 5). 

Após quase quatro anos de tramitação, em 25 de junho de 2014 foi sancionada a 

Lei 13.005/14, que instituiu o Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024), texto que 

deveria nortear as políticas públicas educacionais nos dez anos subsequentes à sua 

promulgação.  

Esse plano constituiu-se de catorze artigos, e foi complementado, em seu anexo, 

por 20 metas que contemplam aspectos centrais das lutas empreendidas por diferentes 

organizações da sociedade civil em torno das principais questões da educação brasileira. 

Dentre as 20 metas do plano, está a meta 4, que trata da educação inclusiva.  

A meta 4 preconiza modificações que podem ajudar nodesenvolvimento 

integralde todos os alunos com ou sem deficiências. Propõe também a modificação da 

escola não apenas na estrutura física, mas também e principalmente, no ensino, 

respeitando os diferentes ritmos de aprendizagem, flexibilizando os currículos e 

adequando-os às particularidades de cada aluno. 

Meta 4: universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) 
anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao 
atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede 
regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de 
salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços 
especializados, públicos ou conveniados. 

Assim como a meta 4 do PNE, a LDB 9.394/96 no art. 58 também apresenta no 

seu texto o termo “preferencialmente” que tem sido alvo de debates e várias interpretações 

e críticas.  

Acreditamos que o termo “preferencialmente”, reproduzido desde a Constituição, 

na LDB, no PNE e em diferentes diretrizes e normas, traz implicitamente o sentido de 

exclusão, como já dissemos acima. A palavra “preferencialmente” impõe um sentido de 

condição em oposição ao direito de todos à educação e indica tendência à falta de 

comprometimento pleno que o legislador permite ao Estado com a inclusão, pois se assim 

não fosse usaria a palavra obrigatoriamente. Além disso, o uso do termo abre precedente 

para que a verba pública seja desviada para o financiamento de instituições filantrópicas 
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confessionais e privadas prejudicando sobremaneira a implementação dessas políticas nas 

escolas públicas. 

Em relatório recente8 (INEP, 2018), publicado no site da Associação Nacional de 

Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior(ANDIFES), o INEP prestou 

contas do andamento desta meta do PNE com a seguinte afirmação: 

Situação – A meta está perto de ser cumprida. Em 2017, cerca de 90,9% 
dos estudantes com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação estão na escola. O 
sexo feminino (91,1%) registra maior cobertura de atendimento 
educacional em relação ao sexo masculino (90,4%). Em 2010, um total 
de 897.116 (82,5%) crianças e adolescentes com deficiência, em idade 
escolar, frequentavam a creche ou escola. O Distrito Federal tinha o 
maior percentual de matrículas de pessoas com deficiência em 2010 
(90,4%). O menor era registrado no Amazonas (75,5%) (INEP, 2018, 
p. 02). 

Essa situação global de atendimento da meta inicia o relatório, que avalia as 

diferentes estratégias, uma a uma, o que apresento a seguir. 

1.3.1 Estudando a meta 4 e seus elementos 

Assim sendo, apresentamos as diferentes estratégias e seus alvos, sem, no entanto, 

podermos fazer uma análise confiável de como vêm sendo ou não contempladas na 

realidade plural da Educação Brasileira 

A estratégia 4.1 trata da questão do financiamento específico para atendimento 

desta meta, definindo modos de atendimento, inclusive de instituições privadas, pelo 

FUNDEB quando se trará de destinação de recursos aos alunos com deficiência. 

4.1 -Contabilizar, para fins do repasse do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação - FUNDEB, as matrículas dos (as) estudantes 
da educação regular da rede pública que recebam atendimento 
educacional especializado complementar e suplementar, sem prejuízo 
do cômputo dessas matrículas na educação básica regular, e as 
matrículas efetivadas, conforme o censo escolar mais atualizado, na 
educação especial oferecida em instituições comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o 
poder público e com atuação exclusiva na modalidade, nos termos 
da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007. 

 
8Disponível em http://www.andifes.org.br/relatorio-inep-avalia-andamento-das-metas-pne/. Consulta em: 
06/04/2020. 
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Do mesmo modo que se prevê para o atendimento educacional de alunos sem 

deficiência, em relação à Educação Especial, pretende-se universalizar o atendimento às 

crianças entre zero e três anos de idade. Um levantamento efetivo e completo desse 

atendimento em creches ainda não foi realizado, o que faz com que não haja indicador 

disponível específico para avaliação do andamento desta estratégia. 

4.2) promover, no prazo de vigência deste PNE, a universalização do 
atendimento escolar à demanda manifesta pelas famílias de crianças de 
0 (zero) a 3 (três) anos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, observado o que 
dispõe a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional;  

Além da universalização do acesso, o PNE traz, na estratégia 4.3 a preocupação 

com a permanência dos estudantes nas creches e escolas, por meio da implantação de 

espaços apropriados para o seu atendimento como também de uma formação docente 

continuada que favoreça o desenvolvimento de práticas inclusivas.  

4.3) implantar, ao longo deste PNE, salas de recursos multifuncionais e 
fomentar a formação continuada de professores e professoras para o 
atendimento educacional especializado nas escolas urbanas, do campo, 
indígenas e de comunidades quilombolas; 

Sem que haja um indicador confiável sobre esta estratégia, percebemos em nossa 

pesquisa as dificuldades enfrentadas em virtude da não implementação de ambas as 

preocupações nela tratadas, derivada da falta de investimentos, financeiros e políticos, 

que contribuíssem para que fosse contemplada.  

A estratégia 4.4, dando prosseguimento ao previsto na 4.3, trata da garantia do 

acesso aos espaços que deveriam ser criados para melhoria do atendimento educacional 

especializado, propondo, inclusive, a participação da família. 

4.4) garantir atendimento educacional especializado em salas de 
recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, 
públicos ou conveniados, nas formas complementar e suplementar, a 
todos (as) alunos (as) com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados na 
rede pública de educação básica, conforme necessidade identificada por 
meio de avaliação, ouvidos a família e o aluno; 

Embora a ampliação do número de salas de recursos multifuncionais (SEM) esteja 

em andamento, pelas mesmas razões elencadas acima, essa estratégia enfrenta problemas 

para sua consolidação. 
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A ideia de “estimular a criação de centros multidisciplinares de apoio, pesquisa e 

assessoria” expressa na estratégia 4.5, embora importante para ampliar e potencializar os 

diálogos entre pesquisa e ensino, no sentido de apoiar docentes atuando com essas 

populações está em andamento, mas enfrenta inúmeras dificuldades de ampliação e 

consolidação em virtude, mais uma vez, do desfinanciamento atual da Educação Pública 

e da pesquisa universitária, ambas determinantes para o sucesso da estratégia.  

A estratégia 4.6 trata do espaço físico, materiais e transporte e tem como objetivo 

a promoção da acessibilidade nas instituições públicas, para garantir o acesso e a 

permanência dos(as) alunos(as) com deficiência por meio da adequação arquitetônica, da 

oferta de transporte acessível e da disponibilização de material didático próprio e de 

recursos de tecnologia assistiva, pretendendo assegurar, ainda, no contexto escolar, em 

todas as etapas, níveis e modalidades de ensino, a identificação dos(as) alunos(as) com 

altas habilidades ou superdotação. Mais uma meta comprometida pela precariedade dos 

sistemas nacional, estaduais e municipais de educação no que se refere à melhoria dessas 

condições materiais, como também pudemos observar em nossa pesquisa. 

A preocupação específica com deficiências ligadas à visão e à audição são objeto 

da estratégia da meta 4.7, que prevê: 

4.7) garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de 
Sinais - LIBRAS como primeira língua e na modalidade escrita da 
Língua Portuguesa como segunda língua, aos (às) alunos (as) surdos e 
com deficiência auditiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em escolas 
e classes bilíngues e em escolas inclusivas, nos termos do art. 22 do 
Decreto no 5.626, de 22 de dezembro de 2005, e dos arts. 24 e 30 da 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como 
a adoção do Sistema Braille de leitura para cegos e surdos-cegos; 

Voltando-se ao tema geral da inclusão, a estratégia 4.8 se destina a preocupações 

de caráter pedagógico e à necessária articulação “entre o ensino regular e o atendimento 

educacional especializado” no combate à exclusão e potencialização da inclusão escolar.  

Paralelamente, a estratégia 4.9 com a qual relacionamos a estratégia 4.12, prevê o 

melhor e mais efetivo acompanhamento dos alunos que se beneficiam de programas de 

transferência de renda, buscando assegurar que estejam vivendo em “condições 

adequadas para o sucesso educacional”. Na estratégia 4.12 prevê-se, também, “a 

articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de saúde, assistência social e 

direitos humanos, em parceria com as famílias, com o fim de desenvolver modelos de 

atendimento voltados à continuidade do atendimento escolar, na educação de jovens e 
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adultos, das pessoas com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento com idade 

superior à faixa etária de escolarização obrigatória, de forma a assegurar a atenção 

integral ao longo da vida”.  

Embora destinada ao atendimento de política preconizada na Declaração de 

Jomtien, a estratégia trata de tema semelhante ao da estratégia 4.9, e enfrenta, com isso, 

problemas semelhantes aos da anterior. Ambas preveem a cooperação entre diferentes 

instâncias do Estado e as famílias envolvidas. É uma estratégia de difícil execução e 

acompanhamento, em virtude de sua complexidade e ousadia política e financeira. Ainda 

em relação à estratégia 4.12, não há cruzamento de dados que informem quantas pessoas 

com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento ou altas habilidades ou 

superdotação não concluíram o ensino fundamental ou o ensino médio, de modo que se 

possa planejar adequadamente o encaminhamento dessa estratégia.  

As estratégias 4.10 e 4.11 – tal como a 4.5 destinam-se às preocupações com a 

pesquisa e as possibilidades que esta traz de criação de conhecimentos no campo da 

educação inclusiva, de modo a contribuir com a inclusão. Mais uma vez, esbarra-se nas 

atuais políticas de financiamento à pesquisa e à educação em nosso país. 

4.10) fomentar pesquisas voltadas para o desenvolvimento de 
metodologias, materiais didáticos, equipamentos e recursos de 
tecnologia assistiva, com vistas à promoção do ensino e da 
aprendizagem, bem como das condições de acessibilidade dos (as) 
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação; 
 
4.11) promover o desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares para 
subsidiar a formulação de políticas públicas intersetoriais que atendam 
as especificidades educacionais de estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação que requeiram medidas de atendimento especializado; 

A estratégia 4.13 refere-se à ampliação da quantidade de profissionais 

(professores do atendimento educacional especializado [AEE], tradutores, intérpretes, 

guias-intérpretes e profissionais de apoio ou auxiliares) que trabalham com estudantes 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação (público-alvo da educação especial), relacionando-se, nesse sentido com a 

4.7 e enfrentando os mesmos problemas de atendimento, já que os sistemas educacionais 

não têm sido capazes de ampliar suficientemente seus quadros de profissionais para 

atingir os objetivos da estratégia. 
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Ou seja, este público tem hoje garantido no texto constitucional o direito a uma 

educação inclusiva na rede de ensino regular/comum, em todos os níveis e ao longo de 

toda a vida. A presença de profissionais que auxiliem os estudantes e professores das salas 

de aula comuns a melhorar o processo de ensino-aprendizagem é fundamental para 

garantir a todos o acesso ao conhecimento socialmente produzido ao longo de nossa 

história. Para que todos aprendam, é necessário que as especificidades de cada educando 

sejam consideradas. 

Assim sendo, para que a meta 4 do Plano Nacional de Educação obtenha êxito 

seria essencial que o Ministério da Educação, em conjunto com a sociedade civil, 

estabelecesse critérios claros para a contratação de novos profissionais que colaborem 

com a melhoria da educação brasileira. É importante citar que essa estratégia está 

diretamente relacionada às estratégias de financiamento (4.1) e de formação (4.16), que 

define a necessidade de se  

4.16) incentivar a inclusão nos cursos de licenciatura e nos demais 
cursos de formação para profissionais da educação, inclusive em nível 
de pós-graduação, observado o disposto no caput do art. 207 da 
Constituição Federal, dos referenciais teóricos, das teorias de 
aprendizagem e dos processos de ensino-aprendizagem relacionados ao 
atendimento educacional de alunos com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; 

A Resolução n. 2, de 2 de julho de 2015, do Conselho Nacional de Educação trazia 

entre suas determinações a obrigatoriedade de formação específica para atuação na 

Educação Inclusiva, mas sua substituição pela BNC-FP 2019 fez desaparecer a 

recomendação, o que deve trazer consequências negativas a esta estratégia. 

A estratégia 4.14, que indica a necessidade de definição de “indicadores de 

qualidade e política de avaliação e supervisão para o funcionamento de instituições 

públicas e privadas que prestam atendimento a alunos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação” está em andamento, 

embora saibamos que de modo precário, como atesta a dificuldade encontrada para obter 

os dados que buscamos sobre a realidade de desenvolvimento do PNE. A estratégia 4.15, 

talvez por sua proximidade dos termos da própria meta 4, em si, parece ser a melhor 

encaminhada, embora como já vimos no caput desta seção, haja também precariedade 

nesses dados e perfis. Diz o texto da estratégia:  
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4.15) promover, por iniciativa do Ministério da Educação, nos órgãos 
de pesquisa, demografia e estatística competentes, a obtenção de 
informação detalhada sobre o perfil das pessoas com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos; 

As três últimas estratégias, 4.17, 4.18 e 4.19 tratam de diferentes “parcerias com 

instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas 

com o poder público” sugeridas para assegurar o apoio ao atendimento escolar (4.17), à 

ampliação da oferta de formação (4.18) e à participação das famílias na construção do 

sistema educacional inclusivo. Embora não haja dados oficiais disponíveis, nos três casos 

o que aparece como preocupante é a possibilidade de uso de verba pública para que 

instituições privadas ofereçam o que o Estado deveria assegurar, desresponsabilizando-o 

junto aos destinatários destas políticas. 

4.17) promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais 
ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, 
visando a ampliar as condições de apoio ao atendimento escolar integral 
das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação matriculadas nas redes públicas de 
ensino; 
4.18) promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais 
ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, 
visando a ampliar a oferta de formação continuada e a produção de 
material didático acessível, assim como os serviços de acessibilidade 
necessários ao pleno acesso, participação e aprendizagem dos 
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação matriculados na rede pública de 
ensino; 
4.19) promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais 
ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, 
a fim de favorecer a participação das famílias e da sociedade na 
construção do sistema educacional inclusivo. 

Podemos, então, extrair deste estudo das estratégias previstas no PNE para 

favorecer a inclusão é que, dentre os maiores obstáculos ao seu sucesso estão o problema 

do financiamento necessário ao seu sucesso e ao enfrentamento dos tantos empecilhos 

sociais e políticos que comprometem a efetividade da inclusão educacional no país. 

1.3.2 O monitoramento do processo de implementação da educação inclusiva 

A Lei do PNE, no seu artigo 5º, atribui ao Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) a função de publicar estudos para aferir 

a evolução no cumprimento das metas estabelecidas. Seu artigo 4º estabelece que os 

estudos deverão ter como referência a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
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(PNAD), do IBGE, o censo demográfico e os censos nacionais da educação básica e 

superior atualizados. 

Art. 5º A execução do PNE e o cumprimento de suas metas serão objeto 
de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas, realizados pelas 
seguintes instâncias:  
§ 2º A cada 2 (dois) anos, ao longo do período de vigência deste PNE, 
o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira - INEP publicará estudos para aferir a evolução no 
cumprimento das metas estabelecidas no Anexo desta Lei,com 
informações organizadas por ente federado e consolidadas em âmbito 
nacional, tendo como referência os estudos e as pesquisas de que trata 
o art. 4º , sem prejuízo de outras fontes e informações relevantes 
(BRASIL, 2014). 

Segundo Moraes (2017, p. 6),  

(...) o INEP emprega dois indicadores para apurar a Meta 4: a) 
percentual da população de 4 a 17 anos de idade com deficiência que 
frequenta a escola, utilizando como fonte de dados o Censo 
Demográfico; e b) percentual de matrículas de alunos de 4 a 17 anos 
com deficiência, TGD e altas habilidades ou superdotação que estudam 
em classes comuns da educação básica, calculado com base em 
microdados do Censo Escolar. 

Ou seja, uma das maiores dificuldades de monitoramento do cumprimento ou não 

das metas do PNE no Brasil é a de obtenção de dados, visto que as fontes dos dados sobre 

as pessoas com deficiência são do censo demográfico que inclui no seu cômputo, alunos 

que estão dentro e fora da escola, e só é realizado a cada 10 anos pelo IBGE e os dados 

do censo escolar. O maior problema é que há divergência entre esses dados tendo em vista 

que as instituições conceituam deficiência de forma diversa umas das outras e, diante 

disso, o que mais se aproxima de um dado ideal para o estudo seria o censo escolar 

(MORAES, 2017). 

Ainda assim, a autora aponta alguns elementos que auxiliam na compreensão do 

andamento do PNE no que tange à inclusão. 

Notadamente, cada deficiência tem características e necessidades que 
lhe são próprias e os indivíduos com o mesmo tipo de deficiência 
possuem singularidades. Tal diversidade ressalta a importância da 
pedagogia centralizada no aluno no AEE, contemplando suas 
necessidades específicas. As abordagens incluem desde estratégias para 
o desenvolvimento de processos mentais, autonomia e mobilidade até 
atividades para o enriquecimento curricular, o aprofundamento e a 
expansão nas diversas áreas do conhecimento (BRASIL, 2010a; 2010b; 
2010c). Nesse contexto, as análises realizadas no presente trabalho 
levam em conta o tipo de deficiência, de modo a compreender suas 
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especificidades e favorecer o processo de adaptação das escolas aos 
alunos (p. 17-18). 
O apanhado dos dados anteriores leva a constatar que a população com 
deficiência se encontra ainda distante das metas de universalização. 
Notam-se números discretamente inferiores de acesso escolar nas faixas 
etárias de 4 a 5, 6 a 14 e 15 a 17 anos para pessoas com alterações 
visuais ou auditivas, comparadas às não deficientes. Os alunos com 
deficiência intelectual, com grande dificuldade ou incapazes de 
caminhar ou subir degraus encontram-se consideravelmente distantes 
de atingir acesso pleno à educação básica. 
Levando em conta a população incapaz na categoria mobilidade, as 
diferenças percentuais no acesso à escola em relação aos estudantes que 
não apresentam dificuldade situam-se em torno de 30,0 p.p. (4 a 5 anos 
de idade), 40,0 p.p. (6 aos 14 anos de idade) e novamente 30,0 p.p. (15 
aos 17 anos de idade). Quanto aos alunos com deficiência intelectual, a 
diferença percentual em comparação aos estudantes que não a possuem 
situa-se em torno de 20,0 p.p. para essas idades investigadas. Como a 
deficiência intelectual por vezes se relaciona ao comprometimento 
motor (MANSUR; MARCON, 2006), é possível que os dados obtidos 
para esses grupos se sobreponham em certo grau. Nesses casos, os 
desafios para garantir a escolarização se somam (BRASIL, 2014, p.24). 

A promulgação da LDB 9.394/96 (BRASIL,1996) foi, sem dúvida, um importante 

marco para acelerar ainda mais o debate nacional em relação às políticas públicas de 

educação inclusiva. Entretanto, ficou patente a dificuldade em relação aos recursos para 

suprir as necessidades específicas para o processo de implementação da inclusão, situação 

que persiste até os dias atuais. Nessa lei, o Capítulo V é dedicado à educação especial e o 

artigo 58 faz referência ao ensino dos alunos com deficiência “preferencialmente na rede 

regular de ensino”. Apesar de não garantir o acesso à escola e apoio necessário e 

específico para as diversas deficiências, essa lei constituiu um grande avanço legislativo. 

Segundo Pletsch (2011), no período de (2003-2010) houve um aumento 

considerável nos investimentos político e financeiro para a promoção da inclusão social 

e educacional. No artigo estudado, a autora apresenta a evolução histórica dessas políticas 

púbicas a partir dos anos 1990, por ser o período em que ocorreram grandes reformas 

educacionais. Assim, no contexto do panorama político do Governo Lula, a autora faz 

uma análise crítica dos documentos criados nesse período, tanto aqueles oriundos das 

políticas levadas a termo por esse governo quanto aqueles produzidos em âmbito 

internacional e que influenciaram essas políticas referentes à inclusão, e, principalmente, 

aqueles relativos à operacionalização do atendimento especializado dando especial 

destaque aos documentos internacionais que influenciaram a implementação das políticas 

de inclusão no Brasil. 
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Como consequência da influência desses documentos internacionais, as políticas 

de inclusão são ampliadas para se compatibilizarem com os princípios norteadores desses 

documentos, como por exemplo, a Declaração de Salamanca. Entretanto, se exclui o 

sujeito à medida que não se disponibilizam as condições para que ocorram os requisitos 

sociais e, principalmente, econômicos para que a inclusão possa se tornar uma realidade. 

Ainda segundo a autora (PLETSCH, 2011), esta é a realidade vivida por milhares de 

alunos, a que ela denomina de exclusão intraescolar, quando os alunos, apesar de terem 

garantido o acesso à escola pública, são excluídos do acesso aos saberes e bens culturais 

historicamente produzidos e, ao final, sua permanência na escola serve para mascarar os 

resultados das estatísticas dando a falsa impressão de diminuição das desigualdades 

sociais.  

As políticas públicas no campo da educação inclusiva continuam sendo 

alicerçadas nos princípios da “educação para todos” da Declaração de Jomtien, de 1990. 

No entanto, segundo Pletsch (2011), o marco para a elaboração das políticas públicas em 

educação em vigor decorre da Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais 

especiais: acesso e qualidade, promovida pelo governo espanhol e UNESCO, que resultou 

na Declaração de Salamanca (1994). 
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2 REFLEXÕES TEÓRICAS E QUESTÕES SOCIAIS ENVOLVENDO A 

SÍNDROME DE DOWN 

Historicamente, é possível afirmar que a Síndrome de Down, bem como outras 

deficiências, produz preconceitos e provoca, com frequência, o isolamento social de seus 

sujeitos. Refletir, portanto, sobre as questões que envolvem a síndrome em si, as 

limitações efetivas que produz e os preconceitos decorrentes do modo com a sociedade 

encara a síndrome e seus sujeitos é necessário, sobretudo quando se busca pensar a 

questão da sua inclusão escolar. É o que nos propomos a fazer neste capítulo. 

2.1 O caráter histórico da exclusão social das pessoas com deficiência 

Faz pouco tempo que as crianças com SD tiveram visibilidade na sociedade, 

porque antes viviam majoritariamente isoladas dentro do seu próprio ambiente familiar e 

sofriam de muita rejeição. Assim, a promulgação de leis protetivas pode ser considerada 

uma conquista para a sociedade brasileira. Contudo, se não forem implantadas políticas 

públicas que permitam a implementação desses direitos, assim como o engajamento de 

todos os sujeitos envolvidos direta e indiretamente com a implementação dessas políticas 

públicas, a condição de exclusão continuará. No artigo “A Inclusão da criança com SD 

na rede regular de ensino: desafios e possibilidades”, os autores Luiz; Bortoli e 

Nascimento (2008) afirmam, após a análise de oito artigos científicos sobre o tema, que 

a dificuldade ou sucesso no processo de inclusão relaciona-se à escola, aos pais e aos 

professores, afirmando que, a maneira como ela acontece depende também da cultura do 

país e das suas políticas públicas.  

Clara Regina Abdalla Ferraz e outros (2010), no artigo: “Inclusão de crianças com 

Síndrome de Down e paralisia cerebral no ensino fundamental I” comparam os relatos de 

mães e professores de 08 (oito) alunos matriculados no ensino regular, de um município 

da grande São Paulo. Após análise de pesquisa realizada, e em sua conclusão, consideram 

a escola como responsável por não disponibilizar espaço adequado às necessidades 

individuais, não capacitar seus professores e não promover a integração da família no 

processo de inclusão. Entendemos que os autores desconsideraram dois aspectos 

relevantes do problema: a falta de condições para a implementação das políticas públicas 

de inclusão e a cultura excludente da sociedade brasileira que acreditamos serem os 

maiores empecilhos para o desencadeamento de um processo maduro e holístico de 

inclusão. Basta de culpar o professor! E essa também é uma dimensão importante dessa 
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pesquisa, que negligencia também a falta de condições de trabalho nas escolas dos alunos 

em tela. 

A Educação Básica, que é um direito de todo cidadão e dever do Estado e da 

família, deve estar incluída em qualquer reflexão sobre o tema da inclusão relacionada às 

diversidades cultural, social, humana e econômica. Em dossiê publicado em 2014, Pletsch 

e Mendes (2014) discutem questões acerca das diversidades citadas e apontam a classe, 

o gênero, a raça, a etnia, a geração, os com deficiência (em todos os níveis), as pessoas 

de regiões afastadas, as pessoas “trans”, as pessoas em situação de rua e as encarceradas, 

como excluídas potencialmente em virtude de sua condição e, portanto, devendo serem 

contempladas pelas políticas públicas educacionais, o que não tem sido a regra. Sendo 

assim, documentos específicos que garantem o direito à educação independente da 

condição da pessoa foram publicados ao longo dos anos de governo popular no Brasil, 

por oito Diretrizes Operacionais para o atendimento educacional especializado na 

Educação Básica. São elas: 1) Modalidade Educação Especial; 2) Diretrizes Nacionais 

para a oferta de educação para jovens e adultos em situação de privação de liberdade nos 

estabelecimentos penais; 3) Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar 

Indígena; 4) Diretrizes para o atendimento de educação escolar de crianças, adolescentes 

e jovens em situação de itinerância; 5) Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Escolar Quilombola; 6) Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; 7) 

Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos e 8) Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação do Campo. 

Muitas políticas públicas foram criadas entre os anos 2002-2014 a fim de garantir 

o direito de todos à educação pública, gratuita e de qualidade. Devido a essa pressão 

emanada do governo federal, os municípios não tiveram alternativa a não ser adequar seus 

sistemas de ensino às novas situações que possibilitassem à inclusão escolar, mesmo 

tendo obstáculos. 

O fato inegável, citado pelas organizadoras do dossiê em questão, é que as 

políticas públicas, no que diz respeito à Educação Inclusiva, embora tenham diretrizes 

publicadas que pressionam os estados e municípios a se reorganizarem para atenderem 

esse alunado necessitado de práticas diferenciadas, por parte de todos que compõem esse 

processo de inclusão plena, ainda assim são iniciais no Brasil e pouco pesquisadas. 
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A avaliação, envolvendo questões de análise de desempenho também são foco 

desses artigos, já que os estudantes com deficiências intelectuais encontram muitas 

barreiras no dia a dia no que tange à alfabetização. Também foi apontado nesses artigos 

o quanto a falta de investimento nos docentes impacta de forma negativa a execução da 

inclusão e o quanto um espaço inadequado interfere nas práticas pedagógicas inclusivas. 

Em outra publicação, Pletsch (2012) apresentou uma pesquisa realizada com o objetivo 

de compreender como a inclusão escolar tem sido feita em diferentes municípios da 

Baixada Fluminense e se as políticas federais e as diretrizes previstas têm sido cumpridas 

a fim de atender de forma especializada aos alunos com deficiência intelectual.  

Percebeu a autora que os alunos com deficiência mental, no universo pesquisado, 

estão bem distantes de um desenvolvimento “adequado” em relação à aprendizagem, o 

que os vêm impossibilitando de adquirir autonomia básica de cidadãos comuns. A 

pesquisa evidenciou, também, o encaminhamento de muitos alunos com deficiência 

mental às classes noturnas de Educação para Jovens e Adultos (EJA), comprovando que 

não houve a educação dessa população na idade regular. Em síntese, esse artigo aponta 

os problemas diversos que as escolas enfrentam no que tange à escolarização desses 

alunos com deficiência mental. 

A autora ressalta, ainda, que estudos acerca desse tema da escolarização de 

pessoas com deficiência mental são ainda mínimos no Brasil, reforçando a necessidade 

de pesquisas sobre esse tema e a importância de conhecimento das políticas públicas 

atuais envolvidas no processo de inclusão de alunos com necessidades educacionais 

especiais em turmas comuns.  

Outra questão que a autora aponta em seu artigo é a forma como a deficiência 

mental tem sido definida pela Associação Americana de Deficiência Intelectual e 

Desenvolvimento (AADID)9.O conceito de deficiência intelectual nos últimos anos 

obteve diversas definições, tais como: oligofrenia, retardo mental, atraso mental, 

deficiência mental, etc. Esse tipo de deficiência é um vasto complexo de quadros clínicos 

e que se caracteriza pelo desenvolvimento intelectual insuficiente, em termos globais ou 

específicos. É o estado de redução notável do funcionamento intelectual, 

significativamente abaixo da mediano período de desenvolvimento, e associado às 

 
9Usaremos no corpo do trabalho a sigla AADID para nos referirmos à Associação Americana de Deficiência 
Intelectual e Desenvolvimento. 
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limitações de pelo menos dois aspectos do funcionamento adaptativo ou da capacidade 

do indivíduo em responder adequadamente às demandas da sociedade em comunicação, 

cuidados pessoais, competências domésticas, habilidades sociais, utilização dos recursos 

comunitários, autonomia, saúde e segurança, aptidões escolares, lazer e trabalho. 

Finalmente, a autora apresenta algumas questões para a investigação dessa 

temática: Que referências a AADID tem para fundamentar as propostas existentes no 

manual de deficiência intelectual no que diz respeito ao currículo, ao relacionamento 

interpessoal em sala de aula, à prática pedagógica dos mediadores e, ainda, às estratégias 

utilizadas para amenizar os efeitos sociais das deficiências desse alunado?  

Pode-se acrescentar às ponderações da autora que, segundo a Declaração de 

Salamanca, são urgentes atitudes que transformem em realidade uma educação capaz de 

reconhecer as diferenças, promover a aprendizagem e atender às necessidades de cada 

criança individualmente. 

A Declaração de Salamanca recomenda que as escolas se ajustem às necessidades 

dos alunos quaisquer que sejam suas condições físicas, sociais e linguísticas, incluindo 

aquelas que vivem nas ruas, as que trabalham, as nômades, as de minoria étnica, culturais 

e sociais, além das que se desenvolvem à margem da sociedade. De acordo com Mrech 

(1998, p.1-4), inclusão é: 

Atender aos estudantes portadores de necessidades especiais nas 
vizinhanças da sua residência; propiciar a ampliação do acesso destes 
alunos às classes comuns; propiciar aos professores da classe comum 
um suporte técnico; perceber que as crianças podem aprender juntas, 
embora tendo objetivos e processos diferentes; levar os professores a 
estabelecer formas criativas de atuação com as crianças portadoras de 
deficiência e propiciar um atendimento integrado ao professor de classe 
comum. 

Complementando tudo o que foi colocado pela autora, acrescenta-se que essa 

inclusão pode ocorrer de forma mais natural, possibilitando aos que possuem deficiências 

intelectuais as mesmas oportunidades de desenvolvimento físico, intelectual e psíquico 

que uma criança sem deficiência possui. E, com isso, aprofundar os conhecimentos dos 

professores, quanto ao desenvolvimento e à aprendizagem das crianças com deficiência 

intelectual se torna mais que um desafio, uma necessidade. Finalmente, é importante 

ressaltar que a família deve ser orientada e motivada a colaborar e participar do programa 

educacional, promovendo, desta forma, uma interação maior com a criança ou com o 

jovem, incentivando a prática de tudo o que ela ou ele assimila. 
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Ao discutir as relações entre as diretrizes da Organização das Nações Unidas 

(ONU) e as políticas de Educação Inclusiva no Brasil, Souza e Pletsch(2012) concluem 

que as políticas de Educação Inclusiva têm sido adotadas no Brasil não de forma 

automática, mas, muitas vezes, de acordo com interesses políticos e de partidos. Cabe ao 

Estado assegurar a inclusão em todos os âmbitos, desde o aprendizado até as 

oportunidades profissionais, pois as pessoas com deficiência têm direito à educação e a 

desfrutar de igualdade de oportunidades na vida.  

No cenário internacional, em consonância com as orientações das declarações de 

Jomtien e Salamanca, houve a divulgação de conjecturas da Educação Inclusiva, sendo 

alavancada pela ONU essa divulgação para a superação da exclusão dos grupos mais 

frágeis da sociedade (pessoas com deficiência) de modo articulado com a erradicação da 

pobreza. A experiência dos países que adotaram tais políticas inclusivas, os movimentos 

sociais de luta pelos direitos do aluno com deficiência, a importância de se universalizar 

a Educação Básica, bem como a assinatura dos países-membros da ONU em acordos 

internacionais, visando aos direitos educacionais e sociais das pessoas com deficiência, 

são os fatores que determinaram tal exposição da ONU. 

Estaria nos documentos publicados, ao longo da história, por órgãos que têm como 

foco a educação e o desenvolvimento humano, no que diz respeito às pessoas com 

deficiência e à inclusão destas uma referência à tese do Banco Mundial (BM) acerca do 

quanto é fundamental a educação para a redução da pobreza no mundo, já que as 

possibilidades econômicas se elevam, bem como as capacidades pessoais dos cidadãos. 

Acrescentam, ainda, que os países que não investem em educação têm custo mais alto em 

despesas com assistência social e com oferta de serviços, já que a falta de mão de obra 

qualificada impacta os custos da produção. Apontam as autoras que a participação dos 

com deficiência na sociedade é princípio fundamental da Educação Inclusiva como a 

melhor forma de atendimento a crianças e jovens com deficiência. 

Na justificativa para implementação da Educação Inclusiva são citados os 

desenvolvimentos cognitivo, emocional e criativo do aluno, além do legado da 

socialização (a questão da participação das pessoas com deficiência na sociedade), da 

aceitação da diversidade (que pode amenizar conflitos sociais) e, ainda, a questão da 

economia, já que manter escolas que incluem alunos com deficiência é menos oneroso e 

eficaz, sendo, portanto, um investimento que fornece retorno. 
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A partir das justificativas, há necessidade de mudanças técnicas, organizacionais 

e conceituais que são fundamentais à construção de sistemas educacionais inclusivos: leis 

devem ser firmadas para a garantia da educação, os ambientes devem ser modificados, 

também em nível de acessibilidade, a fim de atender essa inclusão, os profissionais têm 

de ser valorizados com remuneração, condições de trabalho e treinamento adequados, 

além do respeito a quaisquer diversidades, que é um dos pontos primordiais à Inclusão 

Educacional. 

Rocha e Pletsch (2013), em outro texto relevante para o debate aqui proposto, 

evidenciam que as políticas no campo da educação inclusiva ainda são implantadas de 

forma tímida e parcial, ou seja, confrontos políticos interferem na implementação das 

diretrizes internacionais no Brasil, além das questões culturais e históricas sobre esse 

contexto. Entendem com isso que os políticos e grupos sociais que se interessam por essa 

temática devem buscar propor leis, fiscalizar se estas estão sendo cumpridas, lutando 

contra as contradições do sistema, fazendo com que haja avanços e defendendo que a 

escola deve garantir o pleno desenvolvimento dos estudantes, em ambiente livre de todo 

tipo de discriminação. 

Finalmente, as autoras concluem que a educação, mesmo sendo direito universal, 

precisa de discussões acerca das propostas pedagógicas sobre sujeitos com deficiências 

diversas. Embora diversos documentos recomendem uma Educação Inclusiva, é preciso 

adequar tais orientações à realidade de cada país e às culturas existentes em cada um 

deles. Nesse cenário, se fazem necessárias as mudanças na cultura escolar e as tecnologias 

para o Atendimento Educacional Especializado (AEE) que 

Aliado às modificações institucionais que devem ocorrer no âmbito da 
escola e a atenção do professor no contexto da sala comum, 
possibilitarão aos alunos com deficiência intelectual a constituição de 
uma trajetória escolar inclusiva, junto com os outros, e ao mesmo 
tempo, o respeito às suas particularidades, com adequações no conjunto 
da proposta curricular, inclusive relacionadas à avaliação pedagógica 
(PLETSCH; OLIVEIRA, 2012, p.04).  

No artigo “O Atendimento Educacional Especializado (AEE) para alunos com 

múltiplas deficiências frente às políticas de inclusão escolar: um estudo sobre as práticas 

pedagógicas” (ROCHA; PLETSCH, 2013), as autoras apresentam uma investigação que 

permitiu elencar e estudar questões relevantes quanto à importância do uso das 

Tecnologias Assistivas e dos recursos de Comunicação Alternativa e Ampliada no 
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Atendimento Educacional Especializado (AEE), bem como a aplicação dessas 

ferramentas na prática dos docentes, cuja formação deve estar pautada nas necessidades 

desse público e em ações pedagógicas que estejam de acordo com as finalidades do AEE. 

A pesquisa foi realizada nas salas multifuncionais visitadas pelas autoras, 

localizadas na Baixada Fluminense/RJ, por dois anos, com alunas de idades diferentes, 

com múltiplas deficiências. O trabalho foi autorizado pela instituição escolar, e nele se 

confirmou que esses ambientes ainda não estão adequados para o atendimento desses 

alunos. Cabe ressaltar que as salas multifuncionais foram criadas em 2005, e que até 2009 

foram disponibilizadas mais de 15 mil salas em todo o país. 

Embora em nosso país o termo Tecnologia Assistiva ainda não seja muito 

difundido fora dos espaços acadêmicos, ele é “utilizado para identificar todo o arsenal de 

recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais 

de pessoas com deficiência e consequentemente promover vida independente e inclusão” 

(ROCHA; PLETSCH, 2013). 

As autoras se referem também a um documento de 2008 (BRASIL, 2008) no qual 

fica definido que a Educação Especial perpassa todos os níveis da educação e, dessa 

forma, deve “utilizar serviços e recursos próprios desse tipo de atendimento e orientar 

alunos e professores quanto à utilização dos serviços e recursos pertinentes em sala de 

aula” (BRASIL, 2008). 

É com base nessa legislação, e na pesquisa de campo que as autoras constroem 

esse artigo, buscando discutir as estratégias e as tecnologias para a inclusão e o 

desenvolvimento dos sujeitos portadores de múltiplas e diferentes deficiências, que hoje, 

segundo as autoras, ainda encontram tantas “dificuldades de estrutura e materiais para o 

atendimento adequado”. A pesquisa também salientou que, por problemas no transporte 

público para locomoção dos alunos, a frequência em sala de aula diminui. Outras 

questões, não menos importantes, estão relacionadas à saúde, “aspecto apontado como 

primordial nos casos mais severos”, segundo as autoras. Assim, problemas no campo 

clínico também afetam os alunos com múltiplas deficiências, ou seja, questões que vão 

além do campo pedagógico. 

Ainda no texto referido, é possível perceber que, no decorrer da história, 

observam-se diversas mudanças na estrutura e nas finalidades da Educação Especial, até 

chegar às atuais políticas de inclusão, defendidas pelas autoras, que preconizam não só a 
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inclusão desse alunado nas classes comuns, mas principalmente “o seu direito de acesso 

aos processos de ensino e aprendizagem e, consequentemente, ao seu desenvolvimento”. 

Não bastasse tudo o que foi mencionado acima, ainda observa-se que a falta de 

conhecimento por parte dos docentes para atuarem nas salas multifuncionais, com as 

Tecnologias Assistivas e os recursos de Comunicação Alternativa e Ampliada, também 

impactam no desenvolvimento dos alunos com múltiplas deficiências. A preocupação se 

volta, nesse caso, para a questão da formação docente, permitindo inferir, com as autoras, 

que “a formação inicial nos cursos para professores em nosso país ainda não oferece os 

conhecimentos necessários à prática cotidiana”, como esclarece Schirmer (2012).  

Como os currículos e projetos pedagógicos adotados pelos cursos de 
Pedagogia e Licenciaturas poderão formar educadores inclusivos? 
Como os professores já graduados irão entender e atender às diferenças 
em salas de aula sem ter recebido formação adequada? Como 
graduandos que nunca tiveram contato com disciplinas da Educação 
Especial poderão ensinar a esses alunos? Como poderão atender a essa 
demanda sem nunca terem tido contato direto e aprofundado com 
pessoas com deficiências ou caso esse contato tenha ocorrido 
meramente através de livros? Existe sim uma emergência na construção 
da qualidade de ensino, de uma escola comprometida com a educação 
de todos e a formação para a cidadania; e assim, faz-se mister discutir 
a formação inicial dos professores. (SCHIRMER, 2012.). 

Segundo essa investigação, pode-se entender que as tecnologias e os recursos 

citados anteriormente, ainda que estejam pautados nas diretrizes da educação e na 

legislação do país, não configuram a realidade dos docentes. Para isso, os professores têm 

recorrido a “subsídios que venham possibilitar o desempenho de suas funções” como 

informam as autoras do artigo. Numa escola visitada para a elaboração do trabalho das 

autoras, a professora informou que, ao tomar conhecimento dos recursos específicos, 

melhorou a qualidade nos atendimentos de Educação Especializada e pôde observar o 

desenvolvimento das alunas portadoras de múltiplas deficiências citadas acima.  

 

2.2 As dificuldades da inclusão de qualidade: o preconceito e os limites da educação formal 

A inclusão de alunos com Síndrome de Down nas escolas comuns, que deveria 

ser um fato comum, ainda gera estranheza e dúvida entre alunos, professores, e 

comunidade escolar e familiar, assim como vários são os fatores internos e externos que 

dificultam o processo de inclusão desses alunos. 
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Os alunos com SD apresentam um grau de deficiência intelectual (DI) provocado 

pela síndrome que é bastante variável, mas que, mesmo nos casos mais brandos, impede 

que eles apresentem um desempenho intelectual, e, portanto, escolar, similar ao dos seus 

colegas de turma que não apresentam DI e, por isso, com frequência, não conseguem 

corresponder às expectativas da escola. Essa situação de impotência leva o aluno com SD 

a experimentar o fracasso escolar e, em decorrência disso, muitas vezes a consequência é 

o desenvolvimento de uma baixa autoestima, imprimindo no aluno a imagem social 

daquele que é incapaz de aprender. 

Cabe à escola, através de instrumentos adequados à capacidade cognitiva de cada 

sujeito, buscar desenvolver suas habilidades, detectando os obstáculos para sua integração 

e promovendo as ações que levarão o aluno a atingir um determinado fim, integrando-se, 

de acordo com suas possibilidades, à classe escolar e desenvolvendo no seu ritmo, a tão 

almejada autonomia, dentro do processo educacional (MANTOAN, 1998). 

Independentemente do fato de ser ou não capaz de aprender como os colegas, esses alunos 

precisam ser respeitados em suas possibilidades e é nelas que o investimento escolar 

precisa ser feito. 

Entendemos que, para tanto, não bastam apenas as novas metodologias de ensino 

ou a sensibilidade dos docentes, instituição e colegas. Há também a necessidade de 

mudanças nos cursos de formação de professores em busca de melhor capacitá-los a 

promover a integração desses educandos nas classes comuns, sendo capazes de 

perceberas necessidades educacionais específicas dos estudantes e de flexibilizaras ações 

pedagógicas para atender às suas especificidades. Esta flexibilização, embora não 

dependa apenas do professor, já que normas curriculares, pressões institucionais e outros 

constrangimentos em torno dos conteúdos escolares se impõem, precisa estar no horizonte 

de suas possibilidades de atuação e, nesse sentido, a formação é fundamental. Mantoan, 

forte defensora da inclusão, se refere à especialização do educador nos seguintes termos: 

A especialização do educador para atender às necessidades de todos os 
alunos e não apenas de alguns deles, os especiais, deveria ser a meta da 
capacitação profissional em todos os níveis de formação (MANTOAN, 
1987). 

Nas considerações finais do seu artigo, conclui: 

(...)a inclusão escolar não é de interesse apenas para os alunos com 
deficiência mental, uma vez que ao inserirmos esses educandos na 
escola regular estamos exigindo da instituição novos posicionamentos 
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e procedimentos de ensino baseados em concepções e práticas 
pedagógicas mais evoluídas, além de mudanças na atitude dos 
professores, modos de avaliação e promoção dos alunos para séries e 
níveis de ensino mais avançados. A inclusão é igualmente um fator de 
aprimoramento da capacitação profissional dos professores em serviço 
e que questiona a formação dos educadores, constituindo um motivo 
para que a escola se modernize, atendendo às exigências de uma 
sociedade que não admite preconceitos, discriminação, barreiras 
sociais, culturais ou pessoais (MANTOAN, 1998). 

Mudanças no processo de formação docente para a educação inclusiva são de 

grande importância, mas também sabemos que é preciso muito mais, é necessária uma 

rede de apoio formada por toda comunidade escolar, a família e o meio social no qual o 

aluno está inserido. É necessário que no Projeto Político-Pedagógico (PPP) da escola 

exista um planejamento para a educação especial, adequado ao público da própria escola, 

pois sem o envolvimento de todos, não há inclusão. 

Mas os problemas permanecem, realimentados, também e em grande parte, pelo 

preconceito que pesa sobre essas populações, do qual tratamos a seguir e que faz com que 

muitas boas iniciativas não atinjam o sucesso que poderiam. 

Dentre os muitos preconceitos que atingem nossa sociedade e fazem parte da 

nossa cultura, o preconceito contra pessoas com deficiência é um dos mais intensos, 

sobretudo quando se trata de deficiência intelectual. As inúmeras campanhas de 

conscientização para a convivência com a diferença têm pouco êxito junto à população 

em geral. O processo de exclusão social é historicamente constituído já que é possível 

constatar que desde os primórdios das sociedades ditas civilizadas e mesmo antes os com 

deficiência sofrem com os preconceitos, falta de atendimento adequado e toda sorte de 

descaso. 

A estrutura das sociedades, desde os seus primórdios, sempre inabilitou 
os portadores de deficiência, marginalizando-os e privando-os de 
liberdade. Essas pessoas, sem respeito, sem atendimento, sem direitos, 
sempre foram alvo de atitudes preconceituosas e ações impiedosas 
(MACIEL, 2000). 

A sociedade apresenta em relação a essas pessoas, comportamentos baseados em 

práticas exclusivistas e discriminatórias, o que se evidencia nos cenários escolares pela 

prática do bullying, que atinge não só alunos com deficiência, mas todos aqueles 

considerados diferentes do padrão idealizado de como devem ser crianças e jovens.  
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A marginalização das pessoas com deficiência é um processo que, algumas vezes, 

antecede mesmo o seu nascimento, quando o diagnóstico é feito no período gestacional. 

No entanto, na maioria dos casos se inicia após o nascimento, quando aparecem os 

sintomas, ocasionando a rejeição dos próprios familiares que se veem diante de uma 

realidade para a qual não estão preparados e nem escolheram. 

O imaginário, então, toma conta das atitudes desses pais ou 
responsáveis e a dinâmica familiar fica fragilizada. Imediatamente 
instalam-se a insegurança, o complexo de culpa, o medo do futuro, a 
rejeição e a revolta, uma vez que esses pais percebem que, a partir da 
deficiência instalada, terão um longo e tortuoso caminho de combate à 
discriminação e ao isolamento (MACIEL, 2000). 

Os pais e toda a família necessitam de apoio e orientação para lidarem com a 

situação inesperada e poderem aprender formas de cuidar, estimular, respeitar e descobrir 

potencialidades dessas crianças. Entretanto, o que acontece no primeiro momento é que 

os profissionais de saúde ressaltam as limitações decorrentes das deficiências, muitas 

vezes não apontando caminhos para lidar com ela e aquilo que pode ser feito como forma 

de enfrentamento dessas dificuldades. Privilegiam as incapacidades e investem pouco nas 

características em si, esquecendo de informar que diferença e incapacidade não são 

sinônimos. 

A falta de conhecimento da sociedade, em geral, faz com que a 
deficiência seja considerada uma doença crônica, um peso ou um 
problema. O estigma da deficiência é grave, transformando as pessoas 
cegas, surdas e com deficiências mentais ou físicas em seres incapazes, 
indefesos, sem direitos, sempre deixados para o segundo lugar na ordem 
das coisas. É necessário muito esforço para superar este estigma 
(MACIEL, 2000). 

No caso das crianças com Síndrome de Down, na maioria das vezes, o preconceito 

se dá pela ignorância daqueles que percebem a Síndrome de Down como uma doença e 

não como uma condição genética diferente dos demais, como uma alteração 

cromossômica. É verdade que as pessoas com SD possuem atraso no desenvolvimento 

motor e mental, mas isto não é impedimento para que tenham uma vida normal. Podem e 

devem estudar, trabalhar e participar ativamente da sociedade, conforme podemos 

constatar observando as muitas atividades profissionais nas quais percebemos a atuação 

de pessoas com a Síndrome de Down. 

Essas pessoas, embora majoritariamente vistas até hoje pelas suas deficiências e 

aparências, e invisibilizadas nas suas potencialidades, estão no mercado de trabalho, 
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apesar de, quando se trata de oportunidades para o mercado de trabalho, sempre serem 

direcionadas para realização de ações operacionais. Infelizmente, ainda são poucos os 

exemplos de empresas que acolhem esses indivíduos dando a eles condições para sua 

inserção no mercado de trabalho de acordo com suas potencialidades. 

 Apesar de instituído constitucionalmente, o direito das pessoas com deficiência 

ao trabalho e à educação, exigiu do governo federal a edição da Lei7.853 (BRASIL, 2008) 

que prevê a aplicação de sanções, criminalizando o descumprimento desses direitos 

buscando assegurar que fossem de fato, efetivados (BRAGA; SCHUMACHER, 2013). 

É entristecedor constatar que o preconceito contra as pessoas com deficiência 

existe desde os primórdios das civilizações e está enraizado em nossa sociedade, mas é 

também um desafio pensar em modos para a sua superação. Para a libertação dessas 

amarras é necessário um conjunto de ações e entre elas vigorosas campanhas de 

esclarecimento e orientação das famílias, da comunidade escolar e de toda a sociedade, 

para que o foco não seja mais as limitações do aluno com deficiência, mas sim as suas 

potencialidades. Assim, estaremos em direção a uma sociedade que reconhece e valoriza 

a diversidade. Quanto à escola, se nossa pretensão é que ela seja um espaço de educação 

verdadeiramente inclusiva é necessário que todas as ações sejam direcionadas para uma 

educação plena, sem preconceitos e com respeito às diferenças, embora seja difícil saber 

como isso poderia ser viabilizado. 

2.3 A Importância da família para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social das crianças 
com Síndrome de Down 

Conforme é sabido, o contexto social em que a criança está inserida é fator 

preponderante para que ocorra a interiorização de experiências enriquecedoras que irão 

contribuir para sua formação, do mesmo modo, quando falamos de crianças com SD, 

conforme o que foi dito acima, essa realidade não é diferente. 

Como a família é o primeiro núcleo social que conhecemos, é nela que têm início 

todos os esforços para proteção, socialização e estimulação para o desenvolvimento 

cognitivo e afetivo de todas as crianças, e, mais uma vez, vale o mesmo para as crianças 

com Síndrome de Down. É nessa convivência familiar que as competências sociais e 

emocionais da criança começam a ser desenvolvidas, cada uma no seu ritmo, capacitando-

as para enfrentar, dentro do possível, os desafios da vida. O trabalho de apoio e 

intervenção da família na formação inicial da criança com SD é de vital importância na 
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potencialização de suas possibilidades, melhorando o desenvolvimento de suas 

capacidades cognitivas, afetivas e sociais. Rodrigo e Palácios (1998),quando fazem 

referência ao desenvolvimento de crianças com deficiência mental afirmam que o seu 

desenvolvimento depende de vários fatores, assumindo que o ambiente familiar é, sem 

dúvida, o principal deles. 

Melero (1999) nos aponta que o impacto produzido pela notícia da chegada de um 

filho com SD poderá, dependendo da família, ocasionar reações de rejeição e impedir que 

as primeiras experiências entre mãe e filho sejam satisfatórias e amorosas como 

naturalmente são. Na mesma linha de argumentação, Casarin (1999) discorre sobre a 

dificuldade de aceitação do nascimento de um filho com SD e informa que algumas 

famílias, após o impacto inicial, passam por uma crise aguda e ao final recuperam-se 

gradativamente. Outras não apresentam essa capacidade e desenvolvem o que ele chama 

de “tristeza crônica”. 

O autor prossegue afirmando que, embora na maioria das famílias o nascimento 

de uma criança com SD, em um segundo momento, promova a aproximação dos seus 

membros, não existe entre eles uma real consciência das dificuldades que o cuidado com 

esse novo ser irá demandar, exigindo muita dedicação, amor e disponibilidade de todos 

e, principalmente, daquele que cotidianamente vai lhe dispensar os cuidados. 

Como na maioria das vezes um único elemento da família, geralmente a mãe, 

assume os cuidados, isso levaria, com frequência, a um desequilíbrio das relações e não 

raramente, à separação do casal, embora na maioria dos casos, as famílias superem a crise 

e atinjam um equilíbrio nesse atendimento. A importância disso está no fato de que o 

desenvolvimento cognitivo das crianças com Síndrome de Down pode ser afetado 

transversalmente pelas relações familiares e, quando houver dificuldade ou má qualidade 

na ligação afetiva entre a mãe e a criança, isso pode afetar sobremaneira suas 

possibilidades de desenvolvimento (CASARIN, 2001). 

Dessa forma, diante de todos os posicionamentos anteriores, compreendemos que 

verdadeiramente a chave para facilitação do processo de desenvolvimento cognitivo das 

crianças com Síndrome de Down está com a família. Entretanto, nada será possível se as 

famílias não forem assistidas condignamente desde o diagnóstico da criança, se não 

estiverem emocionalmente estruturadas, com relações afetivas satisfatórias, ou seja, 

verdadeiramente assistidas pelo poder público nas suas necessidades básicas de saúde, 
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alimentação, transporte e educação de modo a poderem assumir plenamente o cuidado e 

as capacidades de atendimento às necessidades da criança com SD.  
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3 PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO DA PESQUISA 

No desenvolvimento deste trabalho foi feita uma análise documental de textos da 

legislação relativa à inclusão social, tais como a Constituição Federal de 1988, a Lei 

9.394/96, que fala sobre as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei 

9.394/96, que dispõe sobre a Educação Especial (Lei 8.069/90, que prevê o Estatuto da 

Criança e do Adolescente e a Declaração de Salamanca. Também para assegurar a 

compreensão ampliada da temática, fizemos uma análise das políticas de inclusão, no 

âmbito do poder público e a sua efetivação na comunidade escolar pesquisada, a partir de 

um aluno que foi acompanhado, com o objetivo de conhecer algo sobre a realidade da 

educação inclusiva das crianças com SD nesse espaço específico.  

Assim, paralelamente à análise documental e à leitura de autores do campo, foi 

feita uma pesquisa de campo examinando se e como os preceitos da legislação pesquisada 

se fazem presentes no cotidiano do ambiente escolar pesquisado, observando e 

conversando com os sujeitos envolvidos com a questão central da dissertação, e, 

finalmente, a partir do que foi vivenciado, buscar compreender o que lá se passa, 

considerando o referencial teórico adotado e os documentos. 

A ideia era a de buscar perceber de que modo se expressaram o comprometimento 

da escola e da comunidade escolar com os alunos incluídos e seus familiares, se havia as 

condições institucionais e materiais efetivas de desenvolvimento do trabalho de acordo 

com os direitos e necessidades desses alunos e, sobretudo, a visão dos pais dos alunos 

sobre o seu processo de escolarização, o que requereu, também, o desenvolvimento de 

uma pesquisa empírica qualitativa na perspectiva da pesquisa nos/dos/com os cotidianos 

da escola. A partir da observação participante e de conversas sobre a realidade pesquisada, 

o que se pretendeu foi compreendê-la em sua relação com a legislação e às condições 

locais de sua implementação. Nesse sentido, podemos atestar que a pretensão deste 

trabalho não é a de universalizar os conhecimentos dele decorrentes, já que a busca é de 

compreensão do cenário pesquisado em sua relação com leis, determinações e ideais da 

Educação Inclusiva. Entendemos que a entrada no espaçotempo pesquisado nos permite 

uma posição privilegiada de convivência entre o investigador e o universo investigado. 

Quanto às definições metodológicas, entendemos como metodologia qualitativa 

aquela na qual os dados produzidos não são quantificados numericamente, voltam-se a 
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permitir ao pesquisador aprofundar sua compreensão sobre seu objeto de estudo, com 

liberdade. Segundo Goldenberg (1999): 

Na pesquisa qualitativa a preocupação do pesquisador não é com a 
representatividade numérica do grupo pesquisado, mas com o 
aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma 
organização, de uma instituição, de uma trajetória etc. 
(GOLDENBERG, 1999, p.14). 

Mais adiante a autora reafirma seu entendimento do que seja pesquisa qualitativa 

quando afirma que:  

O reconhecimento das especificidades das ciências sociais conduz à 
elaboração de um método que permita o tratamento da subjetividade e 
da singularidade dos fenômenos sociais. Com estes pressupostos 
básicos, a representatividade dos dados na pesquisa qualitativa em 
ciências sociais está relacionada a sua capacidade de possibilitar a 
compreensão do significado e a “descrição densa” dos fenômenos 
estudados em seus contextos e não a sua expressividade numérica 
(GOLDENBERG, 1999, p.50). 

Assim, sempre na perspectiva da pesquisa qualitativa, optamos por utilizar uma 

metodologia que se percebe como de caráter político-epistemológico, por considerar que 

essas duas instâncias não se dissociam (OLIVEIRA, 2012), impedindo, com isso, que se 

considere a neutralidade do olhar distante do pesquisador, que, sabendo-se envolvido e 

implicado, busca, através de uma imersão no cotidiano escolar, a compreensão da sua 

realidade em todas as suas nuances, sem buscar julgá-la.  

Em relação ao início das pesquisas nos/dos/com os cotidianos em educação no 

Brasil, Ferraço, Soares e Alves (2017) nos informam que, para Certeau, existem 

incontáveis maneiras de fazer ciência e a partir de suas ideias, articuladas às propostas 

Lefebvre (1983), os pesquisadores que se reconhecem como pesquisadores nos/dos/com 

os cotidianos desenvolvem seu trabalho considerando que os conhecimentos e as 

significações se tecem em redes e nos cotidianos. Oliveira(2008) traz uma valorosa 

contribuição para a compreensão desta questão, diz ela: 

A vida cotidiana não é apenas lugar de repetição e de reprodução de 
uma “estrutura social” abstrata que, além de explicar toda a realidade, 
a determinaria.Para chegar a ela, precisamos nos remeter ao processo 
de constituição da ciência moderna e dos limites que este impôs aos 
diversos campos da pesquisa (OLIVEIRA, 2008, p. 53). 

Essa linha metodológica teve início nos anos 1990 e de seu amadurecimento 

surgiu a nomenclatura hoje utilizada, a de “pesquisa nos/dos/com os cotidianos”, ou 
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simplesmente “pesquisa com os cotidianos”. Tudo começou com os trabalhos e 

questionamentos de Nilda Alves e Regina Leite Garcia, na época, ambas professoras da 

UFF, que questionavam, a partir de Ezpeleta e Rockwell (1987), as visões de escola que 

desconsideravam o que acontecia, o que se ensinava e se aprendia nelas em prol das visões 

que criticavam, com base em idealizações e estudos distanciados das realidades nelas 

vivenciadas. 

Como diz Alves (2008), em um trabalho nos cotidianos, o pesquisador, na sua 

trajetória, precisa ir além da visão superficial do fenômeno, tem que se valer de todos os 

sentidos para a observação do seu objeto de estudo, para que consiga ver além do que já 

foi visto por todos. Assim, adota-se, nesta perspectiva, como um dos principais autores 

de referência, Michel de Certeau (1994) e seu estudo sobre “A Invenção do Cotidiano”. 

As ideias de Certeau foram apropriadas e trabalhadas, inicialmente, no 
pensamento educacional brasileiro dentro dos grupos de pesquisa de 
Nilda Alves e Regina Leite Garcia. Desde então, vêm multiplicando-se 
os pesquisadores que se reconhecem, diversificam e expandem essa 
corrente fazendo-a fluir e fruir, com maior concentração na 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na Universidade Federal 
Fluminense e na Universidade Federal do Espírito Santo, mas 
disseminando-a também em outras instituições por todo o país. O foco 
desses pesquisadores está no exame das práticas cotidianas, das 
operações de praticantes (CERTEAU, 1994) que são engendradas em 
meio às redes de conhecimentos e significações, ou seja, às redes 
educativas dentroforadas escolas, ao mesmo tempo em que as 
engendram, tecendo permanentemente o social, o político, o 
econômico, o cultural, o tecnológico, e também, é claro, os processos 
educativos e curriculares (FERRACO; SOARES; ALVES, 2017, p. 73). 

Com relação aos praticantes e suas invenções, Certeau (1994) nos ensina que 

algumas maneiras de pensar as práticas cotidianas indicam, pelas suas características, 

ações táticas nas quais esses praticantes da vida cotidiana usam, astuciosamente e ao seu 

modo, as regras que lhes são dadas para consumo. Ele as caracteriza como: 

(...) a ação calculada que é determinada pela ausência de um próprio. 
Então nenhuma delimitação de foralhe fornece a ação calculada que é 
determinada pela ausência de um próprio. Então nenhuma delimitação 
de fora lhe fornece as condições de autonomia. A tática não tem por 
lugar senão o do outro. E por isso deve jogar com o terreno que lhe é 
imposto tal como o organiza a lei de uma força estranha. Não tem meios 
para se manter em si mesma, à distância, numa posição recuada, de 
previsão e de convocação própria: a tática é movimento “dentro do 
campo de visão do inimigo”, como dizia von Büllow, e no espaço por 
ele controlado...Ela opera golpe por golpe, lance por lance. Aproveita 
as “ocasiões” e delas depende, sem base para estocar benefícios, 
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aumentar a propriedade e prever saídas. O que ela ganha não se 
conserva (CERTEAU, 1994, p.100). 

Ou seja, segundo o autor, na vida cotidiana, ocorrem ações que não podem ser 

mensuradas e definidas por meio dos critérios da ciência moderna, a partir da seleção, 

organização e classificação, já que nela há atos e usos práticos que são constituídos e 

reconstituídos, conforme as situações são apresentadas e vivenciadas, pois na vida 

cotidiana os eventos são diversificados e variáveis. Essas intervenções táticas modificam 

e remodelam os ambientes, ocupando-os diversamente e redefinindo-os. Deste modo, a 

regra e as normas desenvolvidas nesses espaços favoráveis e impostas aos praticantes são, 

a todo o momento, desorganizadas pelos desvios realizados com as práticas. 

Esta pluralidade e mutabilidade levam os praticantes a valer-se de usos e táticas, 

tecidos de modo criativo e plural, que atuarão na estrutura social, modificando as regras 

que existem entre o poder da dominação e a vida dos que estão a ele submetidos. O uso 

não deve ser compreendido como ação político-pedagógica somente, pois pode não 

permitir que compreendamos as múltiplas realidades escolares presentes. A noção de uso 

é, nesse sentido, fundamental para entendermos o cotidiano como um espaço de criação, 

pois é no uso que são criados e recriados os diversos sentidos da ação. 

A uma produção racionalizada, expansionista além de centralizada, 
barulhenta e espetacular, corresponde outra produção, qualificada de 
“consumo”: esta é astuciosa, é dispersa, mas ao mesmo tempo ela se 
insinua ubiquamente, silenciosa e quase invisível, pois não faz notar 
com produto próprios, mas nas maneiras de empregar os produtos 
impostos por uma ordem econômica dominante (CERTEAU, 1994, 
p.39). 

Por acreditar que a metodologia adotada na pesquisa deve ser um elemento 

facilitador para as aprendizagens que estão na expectativa do pesquisador, optamos por 

essa metodologia de pesquisa no cotidiano escolar, entendendo que os dados não se 

apresentam imediatamente observáveis e organizáveis por meio dos sentidos, sendo 

necessário interrogar e mergulhar na realidade para, a partir dela, poder tecer 

conhecimentos que transcendem a imediaticidade do perceptível pela observação e 

análise dos aspectos a priori definidos como relevantes, visando, sobretudo, a preencher 

as lacunas deixadas pela ortodoxia metodológica.  

Segundo Azanha (2011, p.93), “a convivência do investigador com a pessoa ou 

grupo pesquisado cria condições privilegiadas para o processo de observação”. Mas se 
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busca através de uma imersão no cotidiano escolar, a compreensão da sua realidade em 

todas as suas nuances.  

Para Alves (2008), no trabalho nos cotidianos o pesquisador, na sua trajetória, 

precisa ir além da visão superficial do fenômeno, tem que se valer de todos os sentidos 

para a observação do seu objeto de estudo para ver além do que já foi visto por todos. 

Oliveira (2007) complementa explicando que a importância está em entender que a 

pesquisa nos/dos/com os cotidianos faz-se ao pesquisar. Não é possível partir de uma 

“hipótese” preestabelecida para não atrapalhar a articulação das redes de conhecimento. 

Se partirmos de conceitos preestabelecidos, só veremos o que acreditamos que veremos 

e não o que está lá na realidade. Assim, é ainda Oliveira (2008) quem afirma ser 

imprescindível adotar as práticas cotidianistas sempre que o objetivo do estudo for 

compreender e intervir nas complexidades locais e individuais do cotidiano das nossas 

escolas reais. Desta forma:  

Torna-se imperativo recorrer ao estudo das práticas cotidianas, 
procurando nelas, não as marcas da estrutura social que as iguala e 
padroniza, mas sobretudo, os traços de uma lógica de produção de ações 
de sujeitos reais, atores e autores de suas vidas, irredutível à lógica 
estrutural , porque plural e diferenciada(OLIVEIRA, 2008, p. 52). 

O cotidiano é constituído por redes que se tecem a partir de tudo que o rodeia, e é 

também o que nos propicia a compreensão da realidade social envolvendo o objeto da 

pesquisa para além daquilo que a princípio nos parece ser, quando fazemos uma 

observação superficial. 

Isso permite concluir que os estudos nos/dos/com os cotidianos escolares nos 

levam a perceber as especificidades dos indivíduos dentro do contexto social da escola, 

em diferentes ocasiões, na interação entre os indivíduos e deles com o ambiente. A 

observação do cotidiano escolar nos propicia uma forma muito peculiar de perceber a 

realidade daquele universo pesquisado, visto que a compreensão da realidade não pode 

se dar por meio de observações genéricas dos fatos. 

Outro aspecto importante é que os estudos dos cotidianos não propõem nem 

aderem à inflexibilidade do julgamento. Valorizam o sentir, por isso o mais importante 

são as pessoas, os praticantes – como veremos no quinto movimento necessário a este 

tipo de pesquisa. Por isso, é preciso passear no campo de observação, dirigir o olhar para 

o que não foi olhado, olhar sem vício – na medida do possível –e encontrar nas coisas 
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comuns, o surpreendente. O mergulho no cotidiano traz à tona respostas que não seriam 

facilmente encontradas se o pesquisador ficasse limitado ao conhecimento posto ou à 

observação distanciada.  

Joanir Azevedo (2008) também nos ajuda a compreender a ideia da tessitura do 

conhecimento em redes e sua importância para a pesquisa com os cotidianos quando nega 

a existência de uma única forma de compreender o mundo, afirmando a existência de 

múltiplos olhares e formas de pensar sobre o mesmo objeto de pesquisa em múltiplos e 

complexos espaços e diferentes tempos. Utiliza a metáfora das “redes de conhecimento” 

para explicar que todos os conhecimentos (fios) são interdependentes e complementares 

e, desse modo, se entrelaçam de modos diferentes, em diferentes redes, para formar, cada 

vez mais, novas significações. Entendem essas redes como dinâmicas, nas quais há um 

constante tecer e destecer. 

Na mesma linha de argumentação, Luiz Carlos Manhães (2008), ao falar sobre 

sua pesquisa realizada no município de Angra dos Reis, discorre sobre as redes de saberes 

e fazeres que identifica no seu campo, e complementa afirmando que, na tessitura do 

conhecimento em rede é necessária a compreensão dos aspectos sociais do cotidiano, e a 

sua vinculação a outros tantos conhecimentos e experiências, vividas e aprendidas. 

Para compreender as redes de saberes e fazeres no sul fluminense, para 
entender as ações dos sujeitos que tecem essas redes, procurei recuperar 
as muitas histórias vividas por professores, alunos e funcionários em 
nosso cotidiano. No entanto, as ações e processos constitutivos desses 
enredamentos serão percebidos na sua articulação em nível social e 
histórico. Neste sentido, a compreensão desses cotidianos deve 
possibilitar o acesso, a partir deles, à compreensão do social num 
sentido mais amplo, bem como incluir como centrais os aspectos 
determinantes da sociedade sobre aquele cotidiano (MANHÃES, 2008, 
p. 80). 

Com esse fragmento de Manhães, reafirmamos que pesquisar o cotidiano, com 

ele, não significa ater-se tão somente a ele, mas implica compreendê-lo em sua 

complexidade constitutiva, de uma rede mutante e complexa que inclui elementos sociais 

amplos, especificidades locais e dos protagonistas do estudo, além do próprio 

pesquisador, implicado com aquilo que estuda. É um modo diferente de perceber a criação 

de conhecimentos e de relativizar a relação hegemonicamente definida entre a prática e a 

teoria, percebendo-as como articuladas e não como hierarquicamente relacionadas. No 

texto intitulado “Decifrando o pergaminho”, Alves explicita:  
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Aprendemos com todos os setores dominantes, durante os últimos 
quatro séculos, que o modo como se cria conhecimentos no cotidiano 
não tem importância ou está errado e, por isto mesmo, precisa ser 
superado. Isto se traduz em uma situação na qual não os notamos, 
achando que é “assim mesmo”. Resulta que não os fixamos, não 
sabemos como são e, menos ainda, sabemos como analisar os processos 
de sua criação ou como analisá-los para melhor compreendê-los. Além 
disso, esses conhecimentos são criados por nós mesmos em nossas 
ações cotidianas o que dificulta uma compreensão de seus processos, 
pois aprendemos, com a ciência moderna que é preciso separar, para 
estudo, o sujeito do objeto. Esses conhecimentos e as formas como são 
tecidos exigem que admitamos seja preciso mergulhar inteiramente em 
outras lógicas para apreendê-los e compreendê-los (ALVES, 2008, p. 
16). 

Alves também indica, no mesmo texto, os quatro movimentos necessários para o 

desenvolvimento das pesquisas nos/dos/com os cotidianos, que apresentamos abaixo, 

seguidos de um quinto movimento, posteriormente definido pela pesquisadora.  

Segundo ela, o primeiro movimento rompe com o que foi aprendido com a 

modernidade, onde se priorizava apenas aquilo que era visto, era o “ver para crer”, já nos 

trabalhos com o cotidiano, é imprescindível que o pesquisador mergulhe no que pretende 

estudar com todos os sentidos no que deseja estudar usando para isso todos os sentidos e 

não somente a visão. A esse movimento, Alves (2008) denominou “sentimento do 

mundo”. 

A trajetória de um trabalho nos cotidianos, precisa ir além do que foi 
aprendido com essa virtualidade, na qual o sentido da visão foi exaltado 
(ver para crer;é preciso uma certa perspectiva, etc.) É preciso executar 
um mergulho em todos os sentidos no que desejo estudar (ALVES, 
2008, p. 17). 

O segundo movimento nos faz compreender que os recursos indispensáveis para 

orientar as ciências da modernidade como as teorias, categorias e conceitos, apesar de 

continuarem sendo indispensáveis ao seu desenvolvimento e às pesquisas, funcionam 

como limitadoras para a compreensão das lógicas de tessituras dos conhecimentos nos 

cotidianos. Alves (2008) nomeou esse processo como “virar de ponta-cabeça”.  

Para nomear esse processo de compreensão de que é limite aquilo que 
nos habituamos a ver como apoio, parafraseando o historiador Hill 
(1987), que estuda momentos anteriores de grandes mudanças, estou 
usando a idéia de virar de ponta-cabeça (ALVES, 2008, p. 17). 

No terceiro movimento, a autora nos mostra a necessidade de, na pesquisa 

nos/dos/com os cotidianos, serem incorporadas fontes variadas e até mesmo aquelas que 
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numa primeira observação nos parecem insignificantes, além de estabelecer relações com 

a diversidade, a diferença e a heterogeneidade, dos cotidianos, de seus praticantes e das 

relações ente eles, a esse movimento deu o nome de “beber em todas as fontes”. 

Creio poder chamar a esse movimento beber em todas as fontes.Para 
melhor compreendê-lo será discutida a questão danecessidade de 
incorporação de fontes variadas, vistas anteriormentecomo 
dispensáveis e mesmo suspeitas (ALVES, 2008, p. 17). 

O quarto movimento, a autora nomeou “narrar a vida e literaturizar a ciência” por 

acreditar ser necessária uma nova forma de escrever de modo a atingir a compreensão de 

todos e principalmente para que os próprios praticantes dos cotidianos saibam a 

importância de suas ações e conhecimentos na compreensão dos cotidianos pesquisados. 

E, finalmente, conclui informando que: 

Para apreender a “realidade” da vida cotidiana, em qualquer dos 
espaços/tempos em que ela se dá, é preciso estar atenta a tudo o que 
nela se passa, se acredita, se repete, se cria e se inova, ou não. Mas é 
preciso também reconhecer que isso não é fácil, pois o 
ensinado/aprendido me leva, quase sempre, a esquemas bastante 
estruturados de observação e classificação e é com grande dificuldade 
que consigo sair da comodidade do que isto significa, inclusive a 
aceitação pelos chamados “meus pares”, para me colocar à disposição 
para o grande “mergulho” na realidade. Como todo o cotidiano, também 
a pesquisa sobre/no/do cotidiano, no seu cotidiano, precisa se inventar 
com mil maneiras de caça não autorizada (ALVES,2008, p. 19). 

Partindo da compreensão do quarto movimento, optamos por trabalhar com 

narrativas daquilo que foi observado e narrado pelos sujeitos da pesquisa a respeito dos 

cotidianos vivenciados buscando compreender o que ainda não foi compreendido por 

análises e estudos com base em descrições tidas como objetivas dos fenômenos e 

situações. Isso porque consideramos a importância das narrativas nas pesquisas 

nos/dos/com os cotidianos. A cultura da narrativa permite reconhecer que estas são 

sempre ricas em conteúdo, para aquele observador atento e mais interessado em escutar 

a fim de tecer redes de conhecimentos com o resultado desta escuta, do que colher dados 

para futuras generalizações. As narrativas também são importantes por nos ajudarem a 

captar, em indícios (GINZBURG, 1989), pistas da realidade da vida cotidiana. 

Ler sinais, compreender através deles alguns significados daquilo que 
não podemos dominar de outro modo, captar neles elementos de 
realidade não compreensíveis quando utilizamos os meios tradicionais 
de pesquisa, são necessidades da pesquisa no/do/com o cotidiano 
(GINZBURG, 1989,p.143). 
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Ginzburg define o paradigma indiciário como um conjunto de princípios e uma 

proposta de um método centrado no detalhe, descobrindo as causas a partir dos seus 

efeitos, reconhecendo o caráter indireto do conhecimento. É um método capaz de 

despertar o olhar do pesquisador para detalhes aparentemente tidos como secundários, 

mas que podem esconder a chave de entendimento de uma sociedade num determinado 

período. Tal metodologia se pauta pela descoberta e investigação de vestígios que podem 

revelar chaves de significados para um sistema maior de pensamento (OLIVEIRA, 2005).  

O quinto movimento, que a autora denominou de Ecce femina, destaca a 

importância que têm as pessoas, os praticantes, para as pesquisas com os cotidianos e que, 

por diferentes motivos que ela elenca no texto, não aprecem na primeira versão dos 

movimentos necessários a esse tipo de pesquisa. É um movimento nomeado em 

homenagem a Nietzche e a Foucault, e à ideia do “Ecce Homo”, que a autora feminiliza 

por entender que, em se tratando de escolas, o feminino é mais apropriado do que o 

masculino para falar de seus sujeitos. Ela busca entender e esclarecer o que considera uma 

falha, a de não ter pensado desde o início na importância central dos sujeitos nessa 

metodologia de pesquisa:  

Talvez por não ser tão sábia quanto os autores citados ou talvez por ser 
mulher em uma sociedade na qual quem tem ideias é homem, ou ainda, 
porque deixo as marcas de meus passos em terrenos pouco conhecidos, 
vagando por espaçostempos ainda não ou impossivelmente revelados, 
não consegui formular o que estava virtualmente escrito: o que de fato 
interessa nas pesquisas nos/dos/com os cotidianos são as pessoas, os 
praticantes como as chama Certeau porque as vê em atos, o tempo todo 
(ALVES, 2008, p. 45-46). 

Ainda refletindo sobre a lacuna deixada anteriormente e sobre o fato de que o que 

interessa nessas pesquisas são os sujeitos com quem pesquisamos, Alves assume que a 

criação deste quinto movimento só foi possível “porque ele se repetiu, de modo caótico, 

uma infinidade de vezes, nas redes tecidas e retecidas, nas diversas formas de dizer e nos 

tantos sentidos possíveis (...)” diferentemente sempre do que havia antes. Ou seja, foi 

aprendizagem com as pesquisas e com os sujeitos das escolas em que inúmeras pesquisas 

aconteceram. 

Ao se referir às práticas pedagógicas no cotidiano escolar e aos seus sujeitos, 

Oliveira (2008), de forma convergente e complementar às ideias de Nilda, assim se 

posiciona, chamando atenção para o fato de que: 



63 

 

Pesquisar o cotidiano escolar é, assim, um trabalho de busca de 
compreensão das táticas e usos que os professores desenvolvem no seu 
fazer pedagógico, penetrando astuciosamente e de modo peculiar, a 
cada momento, no espaço do poder. Abdicando da busca de “ver”a 
totalidade – objetivo e paradigma de uma ciência quetraz, embutido em 
si mesma, um necessário esquecimento e desconhecimento das práticas 
cotidianas complexas, plurais, diversas – esta metodologia de pesquisa 
pretende assumir a complexibilidade das práticas com suas trajetórias, 
ações, corpo e alma, redes de fazeres em permanentes movimentos. Os 
cotidianos das escolas, no qual os sujeitos tecem suas redes de fazer e, 
onde vivem, agem, sentem, sofrem, amam, os seus “praticantes 
ordinários” só existem quando cessa a busca da visibilidade “panóptica” 
de uma escola abstrata vista do “alto” (OLIVEIRA, 2008, p.59). 

Foi o que tentamos fazer ao investigar a inclusão praticada numa escola municipal 

de Niterói assumindo o ponto de vista dos sujeitos nela envolvidos. 
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4 O ESPAÇO ESCOLAR PESQUISADO E OS SUJEITOS DA PESQUISA 

Depois de algumas tentativas infrutíferas de realização desta pesquisa de campo 

em municípios da Baixada Fluminense, finalmente se conseguiu uma oportunidade em 

Niterói, que foi então operacionalizada. Neste capítulo, trazemos, portanto, a 

apresentação da parte empírica da pesquisa, iniciando pela estruturação da rede municipal 

de Educação de Niterói e do modo como os docentes são percebidos e acionados nesse 

cenário. 

4.1 A Fundação Municipal de Educação (FME) de Niterói: questões sobre a função docente 

Com a finalidade de proceder a gestão educacional do município de Niterói, em 

26 de janeiro de 1991 foi criada, através da Lei municipal 924/91, a Fundação Municipal 

de Educação (FME), uma autarquia vinculada à Secretaria Municipal de Educação da 

Prefeitura Municipal de Niterói e presidida pelo Secretário Municipal de Educação. 

Até o ano de 2018, não existia professor de apoio para atuação na educação 

inclusiva concursado. Os poucos que havia nas escolas eram contratados. Cada um 

atendia, em média, 4 crianças com síndromes diversas. 

Somente em 2018 houve o primeiro concurso público para um total de 50 vagas 

para o cargo de Professor I de Apoio Educacional Especializado, com carga horária de 24 

horas semanais para toda a rede, o que não atendeu a demanda. Em algumas escolas foi 

oferecida dupla regência para tentar amenizar a situação. 

Em 2019,a escola na qual a pesquisa ocorreu recebeu o primeiro grupo de apoio 

de professores concursados, sendo que alguns sem experiência anterior. Apenas uma 

professora que já havia trabalhado na escola conseguiu ser lotada novamente no mesmo 

local. Isto porque a ordem para escolha da escola segue o critério da ordem decrescente 

da classificação no concurso.  

Como requisito para o exercício do cargo foi exigida formação em Licenciatura 

em Pedagogia ou Curso Normal Superior, na forma da LDB 9.394/96 ou Nível Médio na 

modalidade Normal, na forma da LDB 9.394/96. 

A descrição sintética do cargo especifica que: 

(...) o cargo que se destina ao exercício do magistério, especificamente, 
no 1º e no 2º ciclos do ensino fundamental e no 1º e no 2º ciclos da 
educação de jovens e adultos, bem como, na condição de professor de 
apoio educacional especializado, em classes inclusivas, na educação 
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infantil ou no ensino fundamental, incluindo a execução de trabalhos e 
atividades de natureza pedagógica. 

O item18.2 do edital enumera as atribuições típicas deste profissional:  

- Ministrar aulas no 1º e no 2º ciclos do ensino fundamental e na 
educação de jovens e adultos;  
- Ministrar aulas, mesmo na ausência do aluno com deficiência, 
transmitindo aos alunos os conhecimentos estabelecidos no projeto 
pedagógico, de acordo com as diretrizes curriculares em vigor, com 
assiduidade e pontualidade; 
- Participar da elaboração do projeto pedagógico da unidade de 
educação, definindo ações, atividades e procedimentos de avaliação no 
processo de ensino aprendizagem; 
- Avaliar os alunos e as turmas, no contexto educacional, utilizando 
técnica e metodologia em consonância com a proposta pedagógica em 
vigor;  
- Interagir com os alunos de forma a enriquecer o processo educacional, 
atendendo com disponibilidade e dedicação aos alunos com dificuldade 
de aprendizagem, inclusive a pessoas com necessidades educacionais 
especiais;  
- Propor estratégias pedagógicas que favoreçam a interação aluno-aluno 
e aluno professor, no contexto escolar;  
- Participar de atividades educacionais internas e externas, que 
contribuam para seu enriquecimento profissional, agindo sempre com 
ética e equilíbrio emocional;  
- Propor estratégias pedagógicas que favoreçam a interação dos alunos 
com a comunidade escolar de maneira ampla, considerando a inclusão, 
a diversidade de raça, de gênero, a situação socioeconômica entre 
outras, no contexto escolar; 
- Manter articulação permanente com a equipe de articulação 
pedagógica e administrativa de sua unidade escolar; 
- Participar dos programas de capacitação em serviço, oferecidos pela 
FME; 
- Participar de reuniões com pais, mães e responsáveis e demais 
profissionais de educação e executar outras atividades afins, 
determinadas pela direção e pela coordenação pedagógica da unidade 
escolar;  
- Exercer atividades relacionadas ao cuidado com o aluno, quanto à 
higiene, à alimentação e à recreação.  
- Participar colaborativamente na elaboração dos planos de aula, na 
execução das estratégias didáticas, adaptadas ao aluno com NEE e na 
realização de trabalhos relativos aos conceitos trabalhados e 
compatíveis com seu grau de conhecimento;  
- Colaborar na elaboração e confecção de material instrucional e 
recursos audiovisuais adaptados às necessidades do aluno com NEE; 
- Participar dos encontros de formação promovidos pela FME, em 
especial pela coordenação de educação especial;  
- Atuar junto ao professor para atender o aluno com deficiência no 
desempenho de suas necessidades de vida diária, como por exemplo: 
socialização, locomoção, alimentação, asseio e higiene, durante sua 
permanência na escola;  
- Dar apoio ao professor regente quanto ao atendimento das 
necessidades emergenciais que envolvam o aluno com NEE; 
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- Conhecer e cumprir as normas do regimento interno da FME, da 
portaria FME 239/01, da portaria FME 407/03, bem como as 
legislações que regulamentam a educação especial no município e em 
nível nacional; 
- Interagir com a família buscando informações subsidiárias ao processo 
educacional dos alunos; 
- Interagir com a direção e equipe técnico-pedagógica de sua unidade 
escolar, bem como com os profissionais da SEMECT/FME, 
participando do planejamento acadêmico; 

Como podemos observar, pelo descrito nas atribuições do profissional, o 

Professor I de Apoio exerce basicamente as funções de cuidado e assessoramento, 

cuidando da recreação, socialização, locomoção, alimentação, asseio e higiene dos alunos 

com deficiência durante sua permanência na escola, colaborando com os professores 

regentes na elaboração dos planos de aula, na execução das estratégias didáticas adaptadas 

ao aluno com NEE e na realização de trabalhos relativos aos conceitos trabalhados e 

compatíveis com seu grau de conhecimento. 

Entendemos que é responsabilidade do Estado proteger e valorizar os profissionais 

da educação, embora aquilo que percebemos na política de contratação da rede municipal 

de Niterói não seja o que se esperaria, tanto pela não valorização adequada do profissional 

como pela política de contratação, bastante falha no que diz respeito ao atendimento a 

alunos com NEE. Conforme nos diz Hypólito (2015), nenhum profissional é tão essencial 

em uma sociedade, o que torna particularmente relevante a sua valorização. 

A valorização do profissional da educação pressupõe além da formação 
profissional contínua, condições adequadas para que possam realizar o 
seu trabalho com satisfação em ambiente saudável, seguro, equipado e 
com um justo salário e plano de carreira atraente que dê a ele dignidade 
na sua aposentadoria (HYPÓLITO, 2015, p. 215).  

Assim, esta valorização dos professores é condição essencial para que se tenha 

uma escola pública de qualidade e a possibilidade de um processo de inclusão justo, o 

que deve fazer parte das políticas públicas. Segundo Jacomini, Penna e Oliveira (2016): 

Se o professor é peça-chave na promoção da qualidade do ensino, para 
que esse profissional possa dar conta dos anseios e das expectativas 
sociais depositados na escolarização, se faz necessário propiciar 
condições para seu desenvolvimento profissional, relativas, entre outros 
aspectos, à implementação da carreira docente. Resta saber o quanto, 
de fato, existe de espaço, nas agendas neoliberais dos governos, para a 
valorização do magistério, para além de políticas que, em direção 
contrária, visem ao controle e à intensificação de seu trabalho 
(JACOMINI; PENNA; OLIVEIRA, 2016, p. 197). 
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No trabalho com alunos com deficiência em uma escola inclusiva é imprescindível 

que tanto o professor da sala regular quanto o especialista tenham conhecimento da 

deficiência do aluno, de suas características, necessidades e potencialidades, o professor 

da sala regular deveria obrigatoriamente ter, na sua formação acadêmica, uma ampla 

visão de todas as deficiências.  

É essencial a integração de ações entre os professores, a família e todos os 

profissionais envolvidos no atendimento desses alunos para que os professores possam 

desenvolver melhor seu trabalho com o aluno com deficiência, com conhecimento não só 

do diagnóstico do aluno como também de todo histórico de sua vida, para que dessa forma 

possa traçar as estratégias adequadas a seu desenvolvimento como um todo.  

4.2 A Escola Municipal Luiz Gama: estrutura organizacional 

O campo de investigação da pesquisa é a Escola Municipal Luiz Gama, localizada 

no bairro do Barreto, região central do Município de Niterói. 

A escola leva o nome de seu fundador, Professor Luiz Gama, que era estudante de 

Direito. Entretanto, em 1916, após o falecimento do pai, interrompeu seus estudos para 

assumir o sustento da família e assim iniciou o exercício do magistério, alugando um 

quarto que lhe serviu como sala de aula. Alguns anos depois, decidiu fundar em sua casa, 

na rua Galvão, a Escola Luiz Gama que além dos cursos regulares oferecia também curso 

de datilografia, impressão e preparatório para concursos.Com o tempo, a escola cresceu 

em tamanho e importância para a comunidade ao redor e por esta razão a Prefeitura e o 

Ministério da Educação e Cultura firmaram um acordo e construíram uma escola 

experimental com material pré-fabricado, que recebeu o nome de Escola Municipal Luiz 

Gama, inaugurada no dia 24 de junho, dia de São João, padroeiro da cidade, no ano de 

1961. 

Dez anos depois da fundação da escola, para atender às exigências da Lei 5.692/71 

na reformulação do ensino municipal do agora chamado primeiro grau, que fundiu o 

primário com o ginásio, a prefeitura de Niterói aumentou o número de salas e de recursos 

pedagógicos da escola. 

Hoje a escola possui oitenta professores, um secretário, cinco agentes 

administrativos, quatro professores readaptados e dois diretores, um geral e um adjunto, 

que se revezam na administração. Atende alunos do 6º ao 9º ano no turno da manhã, com 

turmas do 8º e 9º ano mais cinco turmas de aceleração. À tarde, há os 6º e 7º anos e duas 
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turmas de aceleração. Está assentada em um prédio antigo, sendo complementada, ao 

longo do tempo, por anexos construídos gradativamente. Essas adaptações foram 

ocorrendo conforme o aumento da demanda de alunos matriculados.  

O prédio é hoje dividido em dezessete salas com capacidade para 30 a 35 alunos 

cada, sendo que, dentre elas estão: sala de artes, laboratório de ciências, laboratório de 

informática, sala de leitura sala de recursos. As salas de aula são quase todas no segundo 

andar e, para os alunos com deficiência que não sobem escada, tem um elevador. Não 

existe rampa de acesso ao segundo andar. No térreo, tem apenas uma sala com turma fixa 

e a sala de artes onde as turmas fazem rodízio. A escola não possui biblioteca por falta de 

espaço. Apresenta ainda auditório com capacidade para cinquenta pessoas, sala da 

direção, secretaria, sala da coordenação e refeitório, cozinha, um banheiro adaptado e 

com chuveiro e dois banheiros não adaptados. 

4.3 O desenvolvimento da pesquisa 

No primeiro dia em que estive na escola falei com o diretor, apresentei a ele a 

documentação necessária para que a pesquisa pudesse ser realizada. O Diretor da escola, 

muito educado, me apresentou aos funcionários e professores e depois o secretário me 

levou para conhecer todos os espaços da escola. A equipe da direção se mostrou muito 

comprometida com o trabalho, pois apesar das dificuldades por eles relatadas estavam 

sempre tentando resolver ou contornar os problemas para que a escola funcionasse de 

modo a atender a todos. 

A sala dos professores fica no segundo andar da escola, tem um ventilador de teto, 

uma geladeira e um bebedouro com água mineral e o cantinho do café. A água mineral e 

o café são comprados pelos professores, que reclamaram da falta de banheiro no andar, 

que não existenem para osalunos nem para os professores! Nesse andar tampouco há 

bebedouro para os alunos, pois as salas de aula estão em ambos os lados e ocorredor é 

muito estreito, não sendo possível a instalação de bebedouro. Sempre que é necessário ir 

ao banheiro ou tomar água, os alunos precisam descer e, segundo os professores, isso 

favorece um certodescontrole quanto à circulação de alunos na escola,tendo em vista que 

não tem inspetor para exercer esse controle, nem funcionários suficientes para tomar 

conta desses alunos que são acusados de depredarem todos os banheiros da escola. 

A sala de informática está fechada desde 2007, os poucos computadores estão 

quebrados e outros tantos foram roubados por ladrões que invadiram a escola em um final 

de semana, e o material não foi reposto até a presente data. O refeitório é muito pequeno, 
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comporta apenas 50 alunos e a solução encontrada pela direção da escola foi dividir os 

horários de recreio para atender a todos. O banheiro para os alunos com deficiência tem 

o vaso muito baixo, e o registro do chuveiro é muito alto, assim como a pia, o que não 

permite o acesso dos cadeirantes para lavar as mãos.  

Não há rampa de acesso ao segundo andar, o que, para quem precisa, exige o uso 

de um elevador que fica ao lado da escada. Nesta primeira visita, subi no elevador e tive 

muito medo! Somente as pessoas designadas pelo diretor podem transportar alguém no 

elevador, pois já sabem o que fazer quando ele para antes de chegar no andar, o que 

ocorreu na subida e na descida. Essas pessoas também sabem abrir a porta com uma 

tesoura já que a porta não tem chave. 

As aulas de educação física são dadas em quadra coberta, mas durante as aulas 

não observei nenhuma criança com deficiência fazendo qualquer atividade. A sala de 

recursos é muito pequena, tem um armário e uma mesa redonda no centro e é neste espaço 

que são feitas as reuniões dos professores de apoio com os alunos com deficiência e 

também onde são atendidos alguns grupos de alunos. A maioria dos aparelhos 

(computador, impressora, quadro, mesa) e materiais encontrados na sala foram doação, 

de funcionários e pessoas da comunidade. A Fundação enviou alguns poucos materiais, 

mas pelo que vi, continuam na embalagem e ainda não foram usados. 

Durante as observações realizadas na escola, foi possível notar que esta estrutura 

física, apesar das intervenções feitas, não se mostra adequada para atender alunos com 

deficiência. As salas são muito pequenas para a quantidade de alunos matriculados. Isso 

fez com que, quando comecei a fazer minha pesquisa, eu ficasse do lado de fora, na porta, 

pois a sala não comportava no seu interior mais uma carteira, o que precarizou bastante o 

acompanhamento das aulas, como era o objetivo desta pesquisa.  

Além disso, as salas são muito quentes e, embora tenham janelas laterais, a 

ventilação fica comprometida pelo fato de existir entre a escola e o prédio ao lado, apenas 

um corredor de um metro e meio. 

A escola atende cerca de 681 alunos na faixa etária entre 12 e 18 anos nos turnos 

da manhã e da tarde, e no turno da noite funciona o EJA, com mais 220 alunos. 

Participei da reunião de distribuição dos alunos com deficiência entre os 

professores de apoio e cada um deles ficou com três alunos com síndromes diferentes 

para acompanhar, o que evidencia a precariedade do atendimento que é oferecido aos 
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mesmos. Uma das professoras reclamou bastante da distribuição, dizendo que não era 

obrigada a ficar com um aluno com diagnóstico de Esquizofrenia, e que todos sabem ser 

muito violento. Lembrou que, em determinada ocasião, este aluno deixou a servente sem 

roupa, que ele rasgou toda quando ela retirou o celular dele. Segundo se diz na escola, 

esse aluno não aceita ordens e fica agressivo sempre que é contrariado, agride colegas de 

turma, professores e funcionários.  

Nessa mesma reunião, fui apresentada à professora Dandara que me indicou a 

aluna Antonieta de Barros para fazer as observações da minha pesquisa. Antonieta era 

uma aluna com Síndrome de Down e, por isso, seria importante para a pesquisa poder 

acompanhá-la. Assim, mobilizei-me e fui à escola para conhecer a Antonieta. Mas isso 

não foi possível porque a aluna teve um problema com o professor de apoio e decidiu não 

mais estudar, ou melhor, sua família decidiu que ela não mais iria à escola. Segundo a 

orientadora, o problema ocorreu na última aula. A aluna estava demorando muito a copiar 

o que estava no quadro e o professor, para ajudá-la, copiou a matéria em seu caderno. 

Ao contrário do que o professor esperava, a medida surtiu efeito negativo. A aluna 

ficou descompensada, agressiva, chorou muito e não quis mais o caderno. Na busca de 

solucionar o problema, a mãe comprou outro caderno e a equipe da escola segue tentando 

convencer a aluna a retornar à escola. Segundo o professor, sua intenção era de ajudar sua 

aluna que tem um ritmo muito lento para copiar do quadro. Era o último tempo de aula e 

ele precisava sair, pois trabalha em outra escola à noite e a escola não dispõe de outra 

pessoa que possa acompanhar um aluno fora do horário, mesmo em se tratando de uma 

aluna com deficiência. Muitas questões envolvendo o acompanhamento de uma aluna, 

que evidenciam as tantas precariedades que envolvem a inclusão escolar no nosso sistema 

educacional, suas reverberações nos cotidianos das escolas que podem passar 

despercebidas em avaliações simplistas dos problemas. 

No dia que a aluna ia retornar, fui para a escola encontrá-la e, mais uma vez, ela 

não compareceu. A mãe informou que durante o período menstrual não a deixaria à 

escola, pois, segundo ela, a filha não sabe cuidar da sua higiene nesse período. Marquei, 

então, um horário para falar com a mãe de Antonieta e no dia e horário marcado a mãe 

compareceu. Seu comportamento foi muito hostil e, mesmo antes que eu falasse alguma 

coisa, disse que não tinha muito tempo, mas que queria saber o que a filha dela ganharia 

para participar desta pesquisa. Expliquei que eu era professora e que se tratava de uma 

pesquisa acadêmica, entretanto, ela só fazia alusão a possíveis vantagens financeiras das 
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quais se acreditava merecedora. Disse ela que a Universidade Estácio de Sá é muito rica 

e pode pagar para pesquisar a filha dela e, se não teria vantagem nenhuma, não iria 

autorizar a participação da filha na pesquisa e não aceitava conversar comigo sem nada a 

ganhar. Causa espanto a atitude, mas permite perceber um pouco do imaginário social 

sobre as instituições e as pesquisas que em seu interior se desenvolvem, bem como a 

dificuldade em se perceber o quanto estudantes e profissionais das instituições levam, 

involuntariamente, consigo, as marcas das instituições na quais atuam. 

Após o episódio desagradável ocasionado pela conversa com a mãe de Antonieta, 

a direção da escola indicou um outro aluno para ser acompanhado e, imediatamente, 

entrou em contato com o pai dele. Tratava-se de Estêvão Silva, de 18 anos, aluno do 6º 

ano, e que aceitou participar da pesquisa, autorizada pelo pai e pelo aluno. E, assim, 

comecei, efetivamente, a acompanhar o Estêvão. 

Nos meus passeios pelos corredores e espaços comuns da escola não observei, por 

parte dos alunos, nenhum tratamento desrespeitoso em relação aos colegas com 

deficiência, mas observei também que os professores de apoio estão sempre ao lado deles, 

o que inviabiliza confirmar se o respeito pelos alunos com deficiência é espontâneo ou se 

deve ao fato de estarem sempre acompanhados. Observei, no entanto, que os colegas de 

turma chamam Estêvão de “o incluído” ou o “garoto da inclusão”, e que a maioria deles 

nem sabe o nome do colega. No recreio, eles sempre ficam à parte, não socializam. A 

turma demonstra com isso que não se sente envolvida com a ideia da inclusão, ou porque 

a rejeitam ou porque ainda não foram suficientemente trabalhados para esta interação, o 

que só poderia ser respondido por meio de outra pesquisa. 

O professor que acompanha o Estêvão disse que o seu aluno não quer passear 

sozinho na hora do recreio e que, quando foi deixado sozinho, ficou muito nervoso, pois 

foi empurrado por garotos que corriam no recreio. Ele prefere ficar sentado no banco do 

pátio e não demonstra interesse pelas brincadeiras.  

Outras dificuldades se interpõem, não só para Estêvão, mas também para outros 

alunos com deficiência e mesmo para a escola, que atende alunos da Fundação para 

Infância e Adolescência (FIA). A Fundação Municipal de Educação (FME) oferece uma 

condução chamada de “Transporte eficiente” e para os alunos com deficiência há também 

uma condução. No entanto, além de não atender a todos,segundo relato dos professores, 

o funcionamento da condução prejudica muito os alunos, porque eles acabam ficando 

pouco tempo na escola já quea condução circula em várias escolas de Niterói e as crianças 
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chegam muito atrasadas e geralmente têm que sair mais cedo para não perderem a 

condução. 

O diretor da escola reclama que, apesar da escola que dirige ser referência em 

educação inclusiva no bairro do Barreto, não recebe da Fundação um atendimento que 

possibilite fazer frente às necessidades da demanda de alunos incluídos, o que de certa 

forma sobrecarrega a todos e deixa ao encargo dos professores, quase que 

exclusivamente, a responsabilidade pelo sucesso da inclusão. 

São problemas relacionados ao sistema, ao descaso ou à falta de condições, 

também na administração central, que comprometem as possibilidades de uma inclusão 

efetiva e se juntam aos tantos outros encontrados nos cotidianos de vida e de escolarização 

dos estudantes incluídos. 

4.4 Pesquisando e aprendendo com os sujeitos da pesquisa: Estêvão, sua família e sua 
escolarização 

Estêvão Silva nasceu no Rio de Janeiro, em Niterói, no dia 23 de setembro de 

2000. Ele reside com os pais e uma irmã de 24 anos,universitária, aluna da UFF do curso 

de Licenciatura em Geografia, e do mestrado em Geoquímica, recentemente recebeu o 

diagnóstico de Superdotação. O pai é professor de História, a mãe, professora das séries 

iniciais do ensino fundamental. 

Estêvão, apesar do grande empenho da família (pai e mãe professores) e dos 

professores que o acompanharam até hoje, não é alfabetizado, reconhece algumas letras, 

as cores e as formas, faz trabalhos de pintura e colagem com auxílio, mas não lê nem 

escreve. Raramente fala, e quando o faz é baixinho e sem formar frases. Por exemplo, 

quando ele quer ir ao banheiro, diz apenas banheiro. Se quer tomar água, diz apenas água. 

Na maioria das vezes, não dá para compreender o que ele fala, somente os pais e, agora, 

o professor o consegue. Não gosta de contato físico, mas já melhorou bastante este ano 

na escola, segundo avaliação dos pais. Aprendeu com o professor a cumprimentar as 

pessoas, pois antes não fazia isso, e já sorri, mesmo que muito pouco. 

A secretaria me disponibilizou a avaliação do Estêvão do 1º e 2º trimestres de 

2019. No documento consta que: “o aluno conhece as cores primárias e secundárias, 

identifica e escreve os números de 1 a 10, reconhece e reproduz seu nome, possui 

habilidade de recorte com tesoura e colagem de gravuras e está desenvolvendo autonomia 

para prática de hábitos de higiene corporale alimentação saudável”. É uma avaliação que 

se volta ao que o aluno sabe e consegue fazer, o que indica preocupação da escola com 

aspectos positivos do trabalho realizado. 
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Os pais declaram seu descontentamento com o fato do Estêvão não ter sido 

alfabetizado ao longo dos seus então dezoito anos e relataram que em várias ocasiões 

observaram que ele regrediu em sua aprendizagem. Explicam, ainda, que no início da 

adolescência esta regressão foi enorme! O pai disse que, como o filho tem direito de 

cursar cada série em dois anos, vai pedir ao professor que o retenha na série, adiando 

assim a sua transferência para estudar no curso noturno, juntando-se ao trabalho da 

educação de jovens e adultos (EJA). Isso porque temem que o filho seja discriminado e 

maltratado pelos colegas adultos caso seja obrigado a ir para a EJA.  

Desde o início da pesquisa, os pais do Estêvão participaram voluntariamente 

fornecendo informações através de conversas informais com muita presteza.Sempre 

demonstraram muito carinho e dedicação ao filho, e atestaram que a relação entre os 

irmãosé de muito afeto. 

Em conversa com a mãe do Estêvão, ela relatou que teve uma gestação de alto 

risco, entretanto, o médico que fez seu acompanhamento durante todo o período de 

gestação jamais detectou que seu filho tinha Síndrome de Down.A gestação durou nove 

meses e somente no momento do parto é que o pediatra falou que existiam indícios de 

que seu bebê tinha SD. 

Disse que ficou muito ressentida com o médico que fez seu pré-natal, pois 

acompanhou por nove meses sua gestação, fazendo todos os exames de imagem como 

ultrassonografia, por exemplo, e não foi capaz de realizar o diagnóstico antecipadamente 

para que ela, o marido e as famílias não fossem pegos de surpresa, podendo se preparar 

previamente para receber o filho.  

Sofremos muito com a falta de informação no hospital após o 
nascimento do bebê, precisávamos de orientação, só nos falaram dos 
aspectos restritivos da deficiência, e dos exames que o bebê deveria 
fazer. Ignoraram a nossa dor, não estávamos preparados, a notícia foi 
uma surpresa, estávamos em choque, fomos ignorados em nosso 
sofrimento, nenhum atendimento aos pais, somente informações 
superficiais sobre a deficiência do nosso filho (conversa com a mãe de 
Estêvão ). 

Ao discutir sobre as alterações na dinâmica familiar decorrente do nascimento de 

um filho com SD, Maciel (2000), respaldando o relato da mãe, observa que: 

Os médicos raramente esclarecem ou informam, aos familiares de 
portadores de deficiência, as possibilidades de desenvolvimento, as 
formas de superação das dificuldades, os locais de orientação familiar, 
os recursos de estimulação precoce, os centros de educação e de terapia.  
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A esses familiares pede-se que aceitem uma realidade que não desejam 
e que não é prevista, uma realidade em que os meios sociais e a mídia 
pouco abordam e, quando o fazem, é de maneira superficial, às vezes 
preconceituosa e sem apresentar os caminhos para a inclusão social.  
Os pais ou responsáveis por portadores de deficiência, por sua vez, 
também se tornam pessoas com necessidades especiais: eles precisam 
de orientação e principalmente do acesso a grupos de apoio. Na 
verdade, são eles que intermediarão a integração ou inclusão de seus 
filhos junto à comunidade.  

Conta que levou um choque, mas que recebeu apoio do marido e da família. Ainda 

assim, assume que os primeiros momentos foram muito difíceis, pois a SD era para eles 

um assunto totalmente desconhecido. 

Os pais de Estêvão já tinham uma menina e desde os primeiros dias da gestação 

idealizavam o nascimento de um menino para a formação de um casal de filhos.A 

constatação de que o filho real era bem diferente do idealizado provocou um sofrimento 

muito grande e a aceitação dos fatos não foi um processo instantâneo, demandoutempo. 

Para a mãe de Estêvão , o que facilitou a aceitação e o enfrentamento da situação foi ter 

o carinho e a presença constante do marido ao seu lado, além do acolhimento dos 

familiares. 

Esclareceu que o seu maior sofrimento era imaginar ver seu filho sendo vítima de 

preconceito, já que este é um problema frequente enfrentado por pessoas com 

deficiência.Até os 7 anos, Estêvão fez todos os tratamentos e acompanhamentos 

indicados pelos médicos consultados pela família. Entre outras experiências, foi tratado 

na sociedade Pestalozzi. 

Aos quatro anos de idade, Estêvão iniciou sua vida escolar. Foi matriculado na 

Escola Municipal Nelson Mandela , em Niterói, por dois anos. Segundo avaliação dos 

pais, pouco ou quase nada progrediu nesse período. Depois desta escola, foi matriculado 

na Escola Municipal Marielle Franco (1º e 2º ciclos), onde permaneceu por apenas um 

ano sendo transferido para E. M. Prof Maria Firmina do Reis (1º e 2º ciclos) que 

ficapróximo de sua residência permanecendo lá até o 5º ano quando então todos os alunos 

foram remanejados para a E. M. Luiz Gama (3º e 4º ciclos – EJA todos os ciclos). A 

expectativa dos pais do Estêvão era que nesse período ele fosse alfabetizado, e isso não 

aconteceu, o que foi uma decepção. 

 Reconhecem que o filho teve um pequeno progresso na socialização nesse 

período, mas que não avançou na comunicação e no letramento apesar de constatarem 

que alguns professores, individualmente, tentaram fazer até o impossível, e se deparavam 
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com a falta de apoio institucional em diferentes níveis e instâncias, chegando à própria 

falta de conhecimento para tratar desses alunos por não serem preparados para tal. 

Descontentes com o atendimento da escola, que consideraram deficiente 

principalmente no que tange à falta de professores de apoio especializado para atuar na 

alfabetização do filho, resolveram transferi-lo para uma escola particular especializada 

acreditando que assim o problema seria resolvido. No entanto, segundo eles, a experiência 

foi desastrosa! Estêvão não teve nenhum avanço, sofreu muita discriminação, e, por isso, 

retornaram com o filho para a escola pública. 

Aqui temos um indício importante do quanto o imaginário social opera nas 

expectativas escolares das famílias. A ideia de que a escola privada seria superior à 

pública no atendimento às necessidades de aprendizagem dos filhos, com ou sem 

deficiência, está no imaginário social e mesmo em uma família de docentes, a solução da 

escolarização privada pareceu a melhor diante dos problemas enfrentados na ou com a 

escola pública.  

No prosseguimento de nossas conversas, fui informada de que o desenvolvimento 

de Estêvão é muito lento, e na adolescência praticamente estacionou. Nessa época, ele foi 

diagnosticado com Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD). Diante do que vieram 

a saber depois, os pais de Estêvão reconhecem hoje que os avanços do filho na 

comunicação, socialização e o até no letramento ocorreram majoritariamente na escola 

pública, a despeito de todas as deficiências apontadas. Atribuem esses avanços à 

dedicação dos professores mais do que a quaisquer outros fatores.  

Quando Estêvão chegou à Escola Municipal Luiz Gama, tinha muita dificuldade 

de comunicação e outras, como por exemplo, fazer sozinho sua higiene íntima. Em casa, 

quando precisava ir ao banheiro, era a mãe que fazia sua higienização pois, acreditava 

que elenão era capaz defazer sozinho.Na escola, o professor o levou ao banheiro, explicou 

o que ele deveria fazer e, atualmente, ele aprendeu e vai sozinho ao banheiro, tanto na 

escola quanto no lar. 

Os pais reconhecem que aação do professor foi fundamental, e a partir de uma 

conversacom o mestre, modificaram sua atitude, passando a compreender que devem 

auxiliar, mas jamais realizar as tarefas pelo filho. Todavia, é importante compreender que 

mesmo para garantir uma relativa autonomia ao seu filho é necessário reconhecer e 

acreditar noseu potencial e na sua capacidade para realizar os atos da vida cotidiana, o 

que aprenderam por meio da interação com a escola. O papel da escola nessa relação com 
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a família de Estêvão não é uma exceção. Ao contrário, essa interação, já reconhecida 

como importante na educação de crianças sem deficiência, se acentua em casos como o 

de Estêvão e o relato aqui apresentado confirma isso. 

Outras ações promovidas pelo Professor que acompanha Estêvão evidenciam a 

importância desse convívio na escola e o quanto algumas propostas e atividades podem 

contribuir com a socialização e a efetivação de aprendizagens. O professor em questão se 

chama Abdias do Nascimento. É licenciado em Geografia e desde o início da faculdade 

trabalhava como bancário. Depois de formado, continuou trabalhando no banco e como 

tinha interesse em trabalhar com alunos surdos, fez pós-graduação na área. No entanto, 

em sua carreira docente, nunca exerceu a atividade de professor nas áreas para quais é 

qualificado. 

Sua vontade de trabalhar como docente o levou a ver como boa oportunidade o 

concurso aberto pela FIA e, finalmente, realizar seu sonho de trabalhar como 

professor.Aprovado no concurso, pediu demissão do banco e foi designado para trabalhar 

na E. M. Luiz Gama .Como docente responsável pelo acompanhamento de alunos com 

deficiência, tem sob sua responsabilidade 3 alunos, sendo Estêvão o único com SD.  

A pouca experiência do Professor não é perceptível. Sua imensa dedicação ao que 

faz insinua maturidade e comprometimento com o trabalho, gerando confiança nos 

alunos, responsáveis e colegas. Trata seus alunos com muito carinho, está sempre atento 

às demandas e possibilidades de encontrar alternativas, o que o faz ser, mais do que 

respeitado, admirado pelos colegas. 

Em uma ocasião, tentou levar seus alunos para a aula de Educação Física, mas não 

conseguiu o apoio do seu colega professor da disciplina. Permaneceu determinado a 

oferecer aos alunos alguma possibilidade de atividade física, considerada importante para 

esses alunos tanto quanto para os alunos sem deficiência, pelo tanto que contribui para a 

formação geral de todos e para a interação social, e tomou providências no sentido de 

organizar um espaço para os seus. 

Apesar de receber salário baixíssimo, como sabemos, com o dinheiro do próprio 

bolso, o professor Abdias comprou tinta e pintou no chão do pátio uma amarelinha,um 

boliche com garrafas pet e construiu um circuito para brincadeira com carrinhos. No dia 

da inauguração do espaço, além de seus alunos, convidou outros alunos com e sem 

deficiência para brincarem na hora do recreio. A experiência foi um sucesso! Estêvão 

surpreendeu a todos com sua alegria em participar com todos da brincadeira! Não creio 
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ser necessário comentar o quanto essa iniciativa foi importante! E o quanto nos mostra o 

os problemas institucionais e relacionais enfrentados por alunos com deficiência e por 

aqueles que a eles se dedicam. 

Em outra ocasião, no dia da árvore, o professor mandou que seus alunos fizessem 

um desenho a partir da silhueta da mão. Assim, eles circundaram a mão espalmada com 

um lápis até o meio do antebraço. Depois foram pintando a figura até que aquela silhueta 

se assemelhasse a uma árvore, na qual os dedos eram os galhos. Fizeram também a raiz 

e, quando a tinta secou, colaram folhas que eles haviam colhido no chão ao redor da 

escola. A produção coletiva, a atividade com diferentes etapas e formas de acontecer e a 

possibilidade de apreciar um produto das próprias ações são também, importantes para os 

alunos com deficiência e o sucesso da ideia se transformou em uma árvore, criação 

coletiva e solidária, que foi guardada na sala de recursos pelos orgulhosos artistas. 

Esses relatos e observações das atividades escolares relatadas da Escola Municipal 

Luiz Gama nos mostram que, embora os alunos tenham SD, eles apresentam 

potencialidades de aprender e de avançar nos estudos, desde que haja investimentos em 

seu desenvolvimento,por meio de mediação pedagógica que os impulsionem. 

Infelizmente, as observações também nos permitiram perceber que isso não é regra, 

principalmente quando o caso da Síndrome de Down vem associado a outras limitações, 

como é o caso do aluno Estêvão. 

No estudo feito no cotidiano da escola pesquisada ficou evidente também que, 

apesar das condições adversas, visto que o Estado tem descuidado de sua obrigação de 

garantir pessoal especializado, recursosfinanceiros e materiais para que as escolas 

regulares estejam preparadas pedagogicamente e estruturalmente para receber as crianças 

com deficiência, ao mesmo tempo em que aos professores seja garantida uma formação 

inicial e continuada consistente para atuar com esses alunos, os alunos com deficiência 

se desenvolvem de forma mais eficaz quando estão sala de aula regular, espaço este que 

através das trocas sociais que ali acontecem, oportuniza o desenvolvimento cognitivo, 

afetivo e social do sujeito (MANTOAN, 2003). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Fazendo uma recapitulação das aprendizagens mais significativas dos estudos e 

da pesquisa aqui apresentados, chegamos a alguns elementos que consideramos 

importantes assinalar. 

Ter uma vasta legislação protetiva relacionada à inclusão escolar não significa 

necessariamente que esse direito será efetivado, pois, para tanto, seria necessário que as 

políticas públicas estabelecessem de forma planejada as diretrizes que norteassem as 

ações do Poder Público nesse sentido e que as escolas pudessem desfrutar das condições 

necessárias para desenvolverem concretamente ações para assegurar os direitos sociais e, 

sobretudo, o direito à educação dessas populações com deficiência.  

Essas políticas públicas deveriam ser direcionadas à oferta de educação de 

qualidade e sem discriminação a todos os cidadãos em idade escolar, reconhecendo as 

diferenças como fator de enriquecimento do processo educacional. No entanto, o que 

observamos tanto pela leitura dos diferentes autores que tratam do tema quanto por aquilo 

que observamos e conversamos com os pais, é que, com muita frequência –a escola em 

que desenvolvemos a pesquisa não é uma exceção –a inserção de alunos com deficiências 

é feita sem a devida estrutura de apoio necessária ou mesmo comprometimento do 

conjunto de docentes da instituição. O aluno é matriculado. Ou seja, tem acesso à 

educação e, normalmente, à permanência na escola, mas não recebe o atendimento 

adequado de modo a efetivar sua inclusão e assegurar seu direito de aprender, ocorrendo 

apenas a sua integração na rede já que não é oferecida a ele a oportunidade de 

desenvolvimento pleno adequado às suas necessidades. Trata-se, portanto, de uma 

inclusão que não se configura conforme o necessário e assegurando o pleno direito dos 

alunos.  

Entendemos, conforme Mantoan (2003), que só podemos dizer que ocorre 

ainclusão quando todos estão na escola, independentemente de suas limitações e 

diferenças, desfrutando do mesmo espaço, tendo as mesmas oportunidades, sendo cada 

um atendidode forma diferente, de acordo com sua especificidade. 

Embora haja muitas variações em diferentes espaços escolares, a mudança desse 

panorama exigiria investimentos em formação e em espaços apropriados, além do 

envolvimento de mais profissionais especializados, formas criativas e diferenciadas de 

inclusão e em criação de condições locais, em todo o país, para que a inclusão física se 

faça acompanhar de inclusão como direito de cidadania plena. 
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Este trabalho visou, ainda, a compreender o desenvolvimento das políticas de 

inclusão de alunos com SD na escola pesquisada, buscando perceber de que maneira essa 

escola desenvolve políticas de inclusão seguindo ou não as determinações legislativas, 

tendo percebido que, embora haja muito esforço de docentes e direção, espaços e 

condições gerais de inclusão muito precárias comprometem as possibilidades de uma 

inclusão efetiva.  

As especificidades que se encontram nesse espaço em relação à inclusão de alunos 

com SD e a maneira como elas se relacionam com os objetivos da política de inclusão 

nos mostraram que seria preciso mais envolvimento das autoridades e no sentido da 

ruptura com o preconceito para que, perante colegas e implementadores de políticas 

inclusivas, a realidade dos alunos “incluídos” pudesse ser mais efetivamente modificada 

no sentido de lhes assegurar o pleno exercício do direito à educação conforme texto 

constitucional. 

Avalio que esta pesquisa foi importante para ampliar os conhecimentos sobre a 

inclusão de alunos com Síndrome de Down em escolas regulares, na medida em que a 

metodologia adotada nos propiciou um mergulho na realidade cotidianada inclusão de 

Estêvão na escola, permitindo perceber nuances e captando dados que de outra forma 

seriam imperceptíveis. Sobretudo, é importante destacar os elementos abaixo referidos. 

Por meio de conversas e acompanhamento do trabalho do professor, foi possível 

perceber os desafios desses profissionais responsáveis pelo acompanhamento dos alunos 

incluídos para a realização do seu trabalho diante da precariedade de condições de toda 

ordem que dificulta o atendimento das reais necessidades desses alunos.O trabalho em 

sala de aula com a turma, infelizmente, não pôde ser acompanhado em função das 

limitações de espaço na sala e aula, o que, por um lado, representou um problema para o 

mergulho feito na escola, mas por outro, nos permite atestar que as condições físicas e 

materiais necessárias muitas vezes não estão presentes, prejudicando a inclusão. 

Finalmente, as conversas com os pais do aluno permitiram perceber o esforço que 

fazem para participar de todo o processo de ensino-aprendizagem do filho e, também,o 

quanto estão envolvidos com a escola na luta que desenvolvem para a inclusão de Estêvão 

.Tentaram diferentes e múltiplas alternativas, puderam acompanhar seus resultados e 

conseguem acompanhar o filho. Ainda assim, como ouvimos dos próprios, desde o 

nascimento de Estêvão se sentem solitários e pouco atendidos em suas necessidades e em 
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relação ao melhor a fazer, o que evidencia que políticas de inclusão não podem se ater ao 

universo escolar, mas precisam incluir a família. 

Esperamos que esta pesquisa possa, de alguma maneira, contribuir para uma 

reflexão sobre os problemas enfrentados por alunos, professores e responsáveis 

envolvidos com a inclusão no sentido de uma mudança de rumos, de uma busca de 

superação dos preconceitos em relação às pessoas com deficiência, de modo a se 

viabilizar a redução das barreiras que prejudicam as possibilidades dessas pessoas de se 

relacionarem de modo mais efetivo com o mundo à sua volta. 

Espera-se, ainda, que tenhamos trazido contribuição para umarevisão das práticas 

educacionais e das condições como se desenvolve a inclusão dos estudantes para que não 

haja mais tanta distância entre o que as diretrizes governamentais deliberam e o que 

acontece nas salas de aula e nos ambientes escolares, buscando-se eliminar algumasdas 

dificuldades que emperram a articulação entre as políticas efetivas dos diversos entes 

federativos que se manifestam principalmente pelas carências de recursos financeiros e 

as necessidades reais às quais deveriam atender. 

Acreditamos que a escola é um espaço que pode contribuir de forma significativa 

para a transformação de comportamentos excludentes, preconceituosos e discriminatórios 

na construção de sociedade mais igualitária e tolerante para uma convivência digna e justa 

entre todos, mas, para isso, será preciso tornar possível, física, política e 

pedagogicamente, a implementação efetiva das políticas já previstas na legislação e uma 

luta social mais ampla pela consciência do direito à diferença, na igualdadede direitos. 
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