
FUNDAMENTOS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE) 
 

1.MARCOS HISTÓRICOS, CONCEITUAIS, LEGAIS E ÉTICOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 
 O século XIX foi marcado pelo trabalho de vários autores como Itard. Ele apresentou o primeiro 

programa sistemático de Educação Especial (1800). Criou uma metodologia que usou com Victor, o 

selvagem de Aveyron. Nessa época, o que orientava o tratamento da deficiência intelectual era o dogma 

médico, pleno da ideia do fatalismo e da irrecuperabilidade da deficiência. 

 Esquirol, sob a influência de Pinel, avança sugerindo que o termo idiotia, que até então era 

sinônimo de cretinismo, deveria ser diferenciado deste último. Para ele, idiotia era resultado de 

carências infantis ou condições pré e perinatais problemáticas, enquanto o termo cretinismo deveria ser 

utilizado para os casos mais graves. A definição de Esquirol é importante porque a idiotia deixa de ser 

uma doença (ele a tratava como estado) e o critério para avaliá-la era o rendimento educacional. Com 

isso, legitimou o ingresso do pedagogo na área de estudo da deficiência intelectual, até então envolvido 

na educação da criança normal. 

No mesmo século, Edouard Séguin, discípulo de Itard, criticava firmemente a abordagem médica 

da deficiência de Pinel, Esquirol e outros. Foi ele quem primeiro sistematizou a metodologia da 

Educação Especial. Criticava a classe médica de não ter observado, tratado ou analisado a idiotia, apesar 

de ter falado muito sobre ela.  

Na primeira década do século XX, surgem as escolas montessorianas. O método criado por 

Maria Montessori, para crianças com deficiências, parte do concreto rumo ao abstrato. 

Baseia-se na observação de que meninos e meninas aprendem melhor pela experiência direta de 

procura e descoberta. Para tornar esse processo o mais rico possível, a educadora italiana desenvolveu 

os materiais didáticos que constituem um dos aspectos mais conhecidos de seu trabalho. São objetos 

simples, mas muito atraentes e projetados para provocar o raciocínio. 

Em 1905, por solicitação do governo francês, Alfred Binet publica uma escala métrica de 

inteligência que ele havia elaborado com Theodore Simon cuja meta era medir o desenvolvimento da 

inteligência das crianças, de acordo com a idade cronológica, fazendo uma projeção de idade mental. 

Este trabalho foi o ponto de partida para muitos outros testes, em particular o de Quociente Intelectual 

(QI). 

O modelo médico está subjacente a essa perspectiva e compreende a deficiência como uma 

característica individual, que inferioriza e torna a pessoa de menor valor. As terminologias empregadas 

deixam evidente essa percepção, por exemplo: deficiente, idiota, aleijado, treináveis, retardados etc. 

 

O paradigma da integração foi dominante entre as décadas de 1970 e 1980, começando a 

declinar na década seguinte. Tinha como ideia central “integrar” à corrente principal, representada pela 

escola regular, os(as) alunos(as) com deficiência, que se encontravam em um veio secundário, 

constituído pela escola especial e seus demais serviços especializados. Nessa passagem de um sistema 

para outro, cabe ao(à) aluno(a) adequar-se às demandas desse outro contexto educativo. 

Caso não seja bem-sucedido(a), a falha é do(a) próprio(a) educando(a) e não do sistema em si. De 

maneira geral, a escola estabelece o padrão e o(a) aluno(a) ajusta-se a ele. Os desajustados (com 

defeitos) são descartados pela reprovação, evasão, encaminhamento para serviços da educação especial. 

 

Como um desdobramento dessa falta de compromisso da instituição escolar com o sucesso da 

aprendizagem do(a) aluno(a), entende-se o currículo como algo linear, inflexível e desvinculado do 

universo do aluno. 

 

 

 

 



 O PROCESSO HISTÓRICO E INCLUSIVO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO BRASIL  

 

A história da Educação Especial no Brasil foi determinada, pelo menos até o final do século 

XIX, pelos costumes e informações vindas da Europa. O abandono de crianças com deficiências nas 

ruas, portas de conventos e igrejas, que acabavam sendo devoradas por cães, ou morrendo de frio, fome 

e sede era comum no século XVII. A criação da “roda de expostos” em Salvador e Rio de Janeiro, no 

início do século XVIII e, em São Paulo, no início do século XIX, deu início a institucionalização dessas 

crianças que eram cuidadas por religiosas e disponibilizadas para adoção. 

 

Durante as primeiras décadas do século XX, o país vivenciou a estruturação da República e o 

processo de popularização da escola primária. Nesse período, o índice de analfabetismo era de 80% da 

população. Surge o movimento da “escola-nova”, que postulava a crença no poder da educação como 

ponto de transformação social, o interesse por pesquisas científicas, a preocupação em reduzir as 

desigualdades sociais e estimular a liberdade individual da criança. O ideário da “escola-nova” permitiu 

a penetração da Psicologia na Educação, resultando no uso de testes de inteligência para identificar as 

crianças com deficiências. 

Na década de 30, chega ao Brasil a psicóloga e educadora Helena Antipoff, russa de nascimento, 

para coordenar os cursos de formação de professores no Estado de Minas Gerais. Acabou criando os 

serviços de diagnósticos e classes especiais nas escolas públicas desse estado que depois se estenderam 

para outros. 
 

Até mais da metade do século XX, o atendimento à pessoa com deficiência foi implementado 

por meio da institucionalização da implantação de escolas especiais mantidas pela comunidade e de 

classes especiais nas escolas públicas para os variados graus de deficiência intelectual.  

Todavia, o sistema público não dava conta da demanda e observou-se, a partir de 1960, o 

crescimento das instituições de natureza filantrópica, sem fins lucrativos, as APAEs (Associação de Pais 

e Amigos dos Excepcionais), que teriam o papel de oferecer atendimento aos casos mais graves de 

deficiência intelectual, mas que acabaram aceitando crianças com deficiência leve e problemas de 

comportamento, encaminhadas pela rede pública. 

 

 A legislação brasileira, com relação às pessoas com deficiência é afinada com as mais recentes 

diretrizes mundiais. A Constituição Brasileira (1988) já garantia educação para todos, o que estava 

coerente com a intenção firmada ao assinar a Declaração Mundial sobre educação para todos (Jomtien, 

Tailândia, 1990). Todavia, a Declaração de Salamanca (1994) implicava num compromisso mais efetivo 

com a educação das pessoas com deficiência, o que deveria ocorrer, preferencialmente, no sistema 

regular de ensino. É possível que essa ação tenha resultado na implementação das Leis Diretrizes e 

Bases para a Educação (LDB, 1996), que confirma o direito dos alunos com deficiência de frequentar as 

classes comuns, apontando que a dos mesmos deve dar-se, de preferência, na rede regular de ensino. 

 

E, em 2001, o Ministério publica as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 

Básica. Ainda que haja legislação que preconiza o atendimento às pessoas com deficiência, o mesmo 

não chega a 40% da população que necessita dos serviços especializados. Todavia, a legislação, mesmo 

que afinada com as vertentes mundiais de inclusão, não representava ainda, na prática, a efetiva inclusão 

que cada criança merecia, principalmente no que diz respeito ao pleno desenvolvimento das suas 

potencialidades. Uma mostra de que a legislação ainda não garantia o acesso e o sucesso das crianças 

com deficiências na escola, foi o surgimento de outros movimentos mundiais como a Declaração da 

Guatemala (1999), a Declaração de Pequim (2000), a Declaração de Caracas (2002), a declaração de 

Sapporo (2002) e a Convenção Internacional para proteção e promoção dos direitos e dignidade das 

pessoas com deficiência (EUA, 2003), que tinham como objetivo avaliar, em cada país participante – e o 



Brasil era um deles – como o movimento da inclusão estava acontecendo. Por último, a Convenção 

sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, aprovada pela ONU em 2006 e da qual o Brasil é 

signatário, estabelece que os participantes devem assegurar um sistema de educação inclusiva, em todos 

os níveis de ensino, em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social compatível 

com a meta da plena participação e inclusão de todos. 

A situação atual da Educação Especial aponta para a inclusão como um avanço porque: 

 Ao invés de focalizar a deficiência na pessoa, enfatiza o ensino e a escola; 

 Busca formas e condições de aprendizagem, sem procurar no aluno a origem do problema. 

  

E o resultado desta nova visão é: 

 A escola deve prover recursos e apoios pedagógicos para que o aluno obtenha sucesso escolar; 

 Ao invés do aluno ajustar-se aos padrões de “normalidade” para aprender, a escola deve ajustar-

se à “Diversidade” dos seus alunos. 

A nova Política Nacional de Educação Especial (2008), na perspectiva da Educação Inclusiva, 

compreende o ensino especial como um conjunto de recursos, serviços e atendimento educacional 

especializado, disponível aos alunos com deficiência. 

O Decreto nº 6.094/2007 estabelece, mais uma vez, confirmando as diretrizes da educação 

especial o Compromisso de Todos pela Educação, a garantia do acesso e a permanência no ensino 

regular e o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos, fortalecendo seu ingresso 

nas escolas públicas. 

Recentemente, o Decreto nº 6.571, de 17 de setembro de 2008, objetiva ampliar a oferta de 

atendimento educacional especializado nas escolas públicas do país, contemplando a participação das 

instituições especializadas, sem fins lucrativos na prestação do serviço educacional especializado, em 

parceria com as secretarias estaduais e municipais de educação, abrindo espaço para a expansão desses 

serviços nas próprias unidades. Parece uma saída oportuna firmar parcerias que estreitem os laços entre 

o Poder Público e os movimentos sociais, de modo a viabilizar e desenvolver, efetivamente, o 

atendimento integral e de qualidade às pessoas com deficiência. 

A educação inclusiva, então, é um processo em que se amplia a participação de todos os 

estudantes nos estabelecimentos de ensino regular. Trata-se de uma reestruturação da cultura, da prática 

e das políticas vivenciadas nas escolas de modo que estas respondam à diversidade de alunos, inclusive 

aqueles com deficiência. É uma abordagem humanística, democrática, que percebe o sujeito e suas 

singularidades, tendo como objetivos o crescimento, a satisfação pessoal e a inserção social de todos. 

 

2. DEFINIÇÃO DO PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

Para a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência “as pessoas com 

deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual 

ou sensorial, os quais, com interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e 

efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas”. 

 

 

O Decreto 3298/89, que regulamentou a Lei 7853/89, em seu art. 3o define deficiência como 

“toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que 

gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser 

humano “. 

   

 



O art. 4.o, do mesmo Decreto, por sua vez, dispõe que as pessoas com deficiência são as que se 

enquadram nas seguintes categorias: 

 

 Deficiência física – alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 

acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, 

paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 

hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com 

deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 

dificuldades para o desempenho de funções; 

 

 Deficiência auditiva – perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, 

aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; 

 

 Deficiência visual – cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, 

com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor 

olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em 

ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições 

anteriores. 

 

 Deficiência intelectual– Deficiência causada por limitações significativas no seu funcionamento intelectual 

da pessoa, e no seu comportamento adaptativo: Habilidades práticas, sociais e conceituais. Com 

manifestação antes dos dezoito anos. Na identificação de pessoas com deficiência intelectual dar-se atenção 

as duas áreas: O funcionamento intelectual - áreas acadêmicas (capacidade para compreender o ambiente e 

reagir a ela adequadamente) e O Comportamento Adaptativo - prende-se com as capacidades necessárias para 

o indivíduo se adaptar e interagir no seu ambiente, de acordo com seu grupo etário - conjunto de habilidades 

conceituais, socais e práticas adquiridos pela pessoa a fim de funcionar na sua vida diária.  

 Deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências.  

Considerando, como vimos, que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com 

Deficiência é norma superior e posterior a Lei 7853/89 e aos Decretos 3298/89 e 5.296/2004, não há 

dúvidas que é o conceito da Convenção que deve ser utilizado para identificar quem é a pessoa com 

deficiência para nosso ordenamento jurídico. 

De fato, fica claro que o conceito de deficiência do Decreto 7853/89 baseia-se na pessoa, que 

está fora “do padrão considerado normal para o ser humano”, e não a relação da pessoa com o meio 

em que está inserido. 

Já a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência considera que a 

deficiência não está na pessoa, mas na relação entre a pessoa (que tem impedimentos em alguma área) 

com o meio (barreiras), que impedem sua participação plena na sociedade. 

O Espectro Autista ou Transtornos do Espectro Autista - TEA engloba alguns diagnósticos que 

variam conforme a área de menor ou maior prejuízo para o indivíduo: nas áreas da interação social, 

comunicação e comportamental (comportamentos restritivos, estereotipias e repetitivos). No ano de 

2013, o DSM-IV-TR foi substituído por uma nova edição, o DSM-5. Nessa edição, ocorreu a 

modificação da nomenclatura, passando a ser utilizada a terminologia “transtorno do espectro autista”, e 

a supressão das cinco categorias que figuravam entre os transtornos globais do desenvolvimento. A 

síndrome de Rett, com causa comprovadamente genética, e retirada e classificada em outra categoria.  



A previsão dessa modificação em relação a nomeação da categoria dos Transtornos Globais do 

Desenvolvimento no DSM-5 produziu efeitos nos textos da Lei n_ 12.764, de 27 de dezembro de 2012, 

que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 

no Brasil, e da Nota Técnica n_ 24/ 2013/MEC/SECADI/DPEE que se seguiu para orientar os Sistemas 

de Ensino brasileiros para a implementação da lei. 

A Política Nacional de Educação Especial (1994) define como pessoas com altas habilidades / 

superdotação os educandos que apresentarem notável desempenho e elevada potencialidade em qualquer 

dos seguintes aspectos, isolados ou combinados: capacidade intelectual geral; aptidão acadêmica 

especifica; pensamento criativo ou produtivo; capacidade de liderança; talento especial para artes e 

capacidade psicomotora. 

 

 

3.ASPECTOS PEDAGÓGICOS NA ESCOLARIZAÇÃO DOS ESTUDANTES PÚBLICO ALVO 

DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  

As mudanças advindas da inclusão evidenciaram a necessidade de pensar o currículo de modo 

diferente daquele em que nenhuma mudança era possível. Agora, vemo-nos diante de uma realidade em 

que os alunos (todos os alunos e não somente os alunos com deficiência, TEA e altas habilidades) são 

vistos de forma singular, ímpar; em que os procedimentos metodológicos educacionais devem ser 

direcionados a partir dos progressos adquiridos nos diversos campos do conhecimento, sempre 

respeitando os limites e as possibilidades do educando. 

    É essencial que o professor mantenha perspectivas perante o seu alunado, encontrando maneiras 

de dinamizar a aprendizagem; cultivando a auto–estima através da descoberta e exploração de suas 

potencialidades; desenvolvendo ações que contribuirão para uma prática interativa em que “as 

dificuldades, deficiências e limitações precisam ser reconhecidas, mas não devem conduzir ou restringir 

o processo de ensino, como habitualmente acontece” (PFDC, 2004, p.42).  

Sendo assim, é de fundamental importância o esclarecimento de alguns pontos do saber-fazer 

pedagógico na sala de aula comum, com relação ao aluno com deficiência. Um procedimento mais 

flexível e uma maneira de avaliar balizada em aspectos qualitativos serão ferramentas que irão colaborar 

de forma contundente para o desenvolvimento desses educandos. As ações do cotidiano escolar serão 

compartilhadas por professores e alunos, visando à edificação e interação de conhecimentos que 

beneficiarão a todos. 

 A reflexão sobre práticas que possam dinamizar esse processo torna-se necessária, pois sabemos 

que há realidades, vivências e demandas diversas no sistema educacional brasileiro. Desse modo, é 

preciso encontrar caminhos, maneiras inovadoras e disponibilidade dos que atuam diuturnamente na sala 

de aula comum, em que o conhecimento é construído a partir de atuações efetivas, permitindo ajustes 

nas estratégias metodológicas que serão utilizadas para que a aprendizagem do aluno com deficiência 

intelectual aconteça 

No entanto, ainda é perceptível restrições por parte de alguns docentes em receberem alunos com 

deficiência intelectual. Para Raiça (2006, p.57), os professores que recebem alunos com deficiência, 

geralmente querem saber até onde este aluno irá e se aprenderá a ler e escrever, revelando uma ideia de 

“rendimento e investimento no (a) aluno (a), advindas das concepções econômicas e capitalistas que 

permeiam o universo escolar”. 

  Ainda segundo a autora, no caso da deficiência intelectual, essas garantias são quase sempre 

incertas. Persiste a crença de que as crianças e jovens com deficiência intelectual não são capazes de 

aprender a ler e escrever. Isso leva muitos professores a idealizar práticas escolares inclusivas apenas 



direcionadas à socialização, o que muitas vezes é limitado ao permanecer entre os alunos sem 

deficiência, distorcendo e reduzindo a visão da aprendizagem apenas para a leitura, escrita e habilidades 

aritméticas. 

Deve-se considerar que as atividades direcionadas aos alunos com deficiência intelectual podem 

ir além das habilidades de vida diária e acadêmica. Segundo Denari (2006, p.199), é preciso observar 

diversos aspectos como “atitudes sociais, relacionamentos, independência de locomoção, 

profissionalização, participação política, respeito à cidadania”, quando a finalidade é a inclusão efetiva e 

participativa desse sujeito na sociedade. 

 A partir daí, é possível enxergar a pessoa com deficiência intelectual como indivíduo possuidor 

de interesses e capacidades singulares, dando uma nova direção e valorização às atividades a serem 

realizadas com/por esses alunos. São as mudanças de atitudes que possibilitarão aos educadores 

perceberem o desenvolvimento alcançado, ocorrendo, assim, a desmistificação dos preconceitos acerca 

do rendimento desses alunos, no ambiente familiar e escolar. 

  É preciso ser prudente diante das dificuldades de aprendizagem que um aluno com deficiência 

intelectual apresenta, sendo “necessário estar atento às condições de sua estrutura orgânica, sua 

constituição subjetiva e suas estruturas mentais para o conhecimento, pois é sobre este ‘tripé’ que irá se 

edificar sua possibilidade de aprender” (MEC/SEESP, 2007, p.12). 

Assim, compreendemos a formação continuada como um instrumento relevante para que essas 

ações se constituam, pois a falta de conhecimento e o preconceito ainda dificultam a inclusão das 

pessoas com deficiência intelectual nos espaços escolares. 

 Dessa forma, as escolas devem assumir suas próprias maneiras de se envolver e abordar as 

práticas, as informações e as mudanças decorrentes do processo inclusivo, propiciando formações 

constantes que visem trabalhar e fortalecer conhecimentos existentes. Necessitam montar estratégias que 

possibilitem aos seus professores atuarem com confiança e sabedoria para difundir essa proposta tão 

abrangente que é trabalhar com a inclusão escolar. 

 Os empecilhos que surgem diante de novas propostas relativas à práxis pedagógica ou em 

relação a outras atividades devem ser discutidos, pois são vários os desafios que se tem a enfrenta 

 Ao professor caberá conservar o equilíbrio, pois nada mais pertinente, nesse momento, que 

se manter atualizado e aberto às mudanças que estão ocorrendo para que sua prática contribua de forma 

efetiva para a inclusão dos alunos com deficiência intelectual. Investir numa formação continuada que 

lhe dê suporte para atuar de forma eficaz, modificando o atual contexto social em que vivem as pessoas 

com deficiência, faz-se necessário. O educador deve possibilitar aos seus alunos acesso aos 

conhecimentos, oferecendo-lhes oportunidades no sentido de estabelecer essa nova relação social que 

vem com a inclusão escola. 

 O papel do professor é não limitar o desempenho ou a criatividade desse aluno antes mesmo 

de oportunizá-lo. Deve, sim, buscar novas estratégias e métodos que lhe permita uma prática mais 

dinâmica e inclusiva, propondo ações que garantirão sucesso no processo ensino-aprendizagem, tendo 

como objetivo central o respeito à individualidade, tendo como questão maior alcançar um ensino que 

atenda cada aluno de forma global e única; que proporcione conhecimentos no mesmo ambiente 

educacional; e que possibilite ao educando uma aprendizagem condizente com o que propõe a inclusão 

escolar. 

 Diante dessa perspectiva, o professor começará a considerar diversos pontos, que, de acordo 

com Stainback e Stainback (1999), estão direcionados aos seguintes questionamentos: Como fazer para 

que todos os alunos possam participar da aula proposta? Há necessidade de apoio? Como posso 

diversificar o currículo de maneira a atender a todos os alunos? Como viabilizar a plena participação de 

todos? O que deve ser esperado e/ou modificado para a consolidação das atividades e quais são os 

objetivos primordiais para que a aprendizagem aconteça? Partindo desse pressuposto, as mudanças serão 

notadas a partir do momento em que os professores adotem uma proposta de ensino mais reflexiva, 



dinâmica e maleável. Com isto, deixa-se de lado a estrutura tradicional, rígida e estática, que visava 

apenas à transferência de conteúdo, para uma estrutura com a equidade necessária a um ambiente 

inclusivo em que se desenvolva realmente a aprendizagem.   

 Vemos a necessidade de mudança no comportamento do docente no processo inclusivo. No 

entanto, não se pode dissociar a relação da estrutura organizacional da escola com as dificuldades dos 

profissionais em lidar com as diferenças, pois existem diversas situações de sala de aula que não 

dependem exclusivamente do professor; ele necessita de apoios para realizar o seu trabalho. 

  Mesmo tendo o apoio de uma equipe multidisciplinar, o professor precisa gostar de desafios 

e manter um envolvimento maior no espaço escolar. Deve ser criativo, decidido, auto reflexivo, sempre 

aberto a novas situações de aprendizagem e em busca de cursos de aperfeiçoamento. Deve interagir 

sempre com os seus alunos, buscando subsídios que viabilizem, realmente, a construção de um ambiente 

educacional que contribua para um ensino aprendizagem.                                           

 Segundo o MEC/SEESP (2007, p.13), “O professor, na perspectiva da educação inclusiva, 

não é aquele que ministra um ‘ensino diversificado’ para alguns, mas aquele que prepara atividades 

diversas para seus alunos/as (com e sem deficiência mental), ao trabalhar um mesmo conteúdo 

curricular.” 

 Algumas atitudes do educador são de fundamental importância para que a inclusão ocorra de 

maneira satisfatória. Manter uma postura coerente diante das situações que surgirem no ambiente 

escolar é papel do professor, pois sua maneira de atuar será determinante no processo inclusivo. Tais 

características não constituem normas indiscutíveis, mas são aspectos que devem ser levados em conta 

no momento da prática pedagógica e que irão influenciar sobremaneira o desenvolvimento cognitivo, 

afetivo e humano das crianças, com deficiência intelectual ou não. 

 

 

4. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA PERSPECTIVA INCLUSIVA 

 

Sabemos que atualmente a avaliação é um desafio para todos os que fazem parte do sistema 

escolar, pois essa prática, anteriormente, era utilizada como um instrumento de seleção e capacitação, 

em que os alunos passariam por um processo classificatório, tornando-se aptos ou não para determinada 

atividade ou série, num misto de exclusão e seleção que apenas mensurava o conhecimento adquirido, 

numa atitude classificatória e hierarquizante. 

Desta feita, consta na LDB 9394/96 em seu Capítulo II, da Educação Básica, no artigo 24, Inciso 

V, a avaliação como um “processo contínuo e cumulativo, sendo assim, menos processo de medição e, 

mais busca de aferição de conhecimentos contextualizados”, permitindo uma atuação maleável quanto à 

forma de se avaliar, não precisando necessariamente ser utilizado o procedimento habitual. 

Portanto, a avaliação deve ser vista como um instrumento que servirá de estímulo para a 

aprendizagem, como meio e não fim do processo educacional, desconsiderando-se práticas pedagógicas 

discriminatórias, buscando desenvolver a consciência crítica dos estudantes. O educador de hoje, deve 

repensar acerca dos seus critérios de avaliação, acerca da necessidade de construir políticas e práticas 

que considerem essa diversidade e que estejam comprometidas com o sucesso e não o fracasso escolar. 

Para isso, faz-se necessário um retorno as formas pelas quais a avaliação foi planejada. 

 Diante desses argumentos acerca das novas atribuições da avaliação no momento atual, vemos 

que no processo inclusivo o professor irá possibilitar ao aluno a valoração de seus conhecimentos, suas 

habilidades e competências, partindo da premissa de que todos sabem alguma coisa, de que todos podem 

aprender, mas cada um no seu ritmo e tempo próprios. Mantoan (2003) nos coloca que não se pode 

definir a quantidade de conhecimentos que alguém pode adquirir, no entanto, o papel do professor é 

acreditar que todos são capazes de aprender. 

 



 A avaliação, no contexto da educação inclusiva, deverá ocorrer de forma contínua para que o 

processo de ensino e aprendizagem aconteça, cabendo ao professor recorrer a alguns instrumentos que 

contribuirão no momento da aferição dos conhecimentos adquiridos pelos alunos com deficiência, tais 

como: 

 Observação e registros das atividades diárias do aluno, podendo ser de forma individual e 

coletiva. 

 Utilização de portfólios em que estarão contidas atividades, relatos pessoais do educando, 

observações pormenorizadas que o professor considerar que são e/ou que foram importantes na 

construção das tarefas. Este é um importante instrumento no momento das interações escola / 

família, pois é constituído de toda a vida escolar do aluno, contendo seus avanços ou retrocessos. 

Pode ser semanal, mensal ou semestral. 

 Organização de trabalhos em grupo em que o aluno poderá colaborar e participar de forma 

efetiva durante todo o processo de execução da tarefa. 

 Proposição de pesquisas individuais, cabendo aí a participação da família quando necessário. 

  Avaliação oral, quando houver dificuldade de expressão escrita. 

 Avaliação através de dramatização, havendo aí atividades correlatas como conto e reconto, 

pintura, desenvolvimento da coordenação motora grossa e fina, discriminação espacial e 

temporal (para os menores). 

  Avaliação através de produção escrita (textos ou relatos de experiência), podendo-se utilizar 

trechos de músicas, histórias em quadrinhos e/ou provérbios. Tudo isso quando o aluno é muito 

tímido ou tem dificuldade de se expressar verbalmente. 

 Utilização de jogos educativos e didáticos, podendo-se utilizar caça-palavras, jogo da memória, 

bingo de palavras ou números. 

 Utilização de textos ou histórias (com ilustrações) que possam ser trabalhados 

interdisciplinarmente (projetos), facilitando a compreensão do aluno. 

  Utilização de textos de matemática (ilustrados), tabela de preços, informações sobre placar de 

jogos de futebol, vôlei, basquete. No caso dos alunos menores, o uso de materiais concretos 

como dominó, bolinhas de gude, dados e cédulas contribuirá na construção do raciocínio lógico. 

  Realização de pesquisas de campo, interagindo a teoria e a prática. 

 Avaliação através da participação dos alunos na elaboração de seminários, feira de ciências e 

construção de mural informativo. 

  Avaliação por meio de atividades que possam ser utilizadas por diferentes fontes de informação 

como: filmes, documentos, jornais e revistas, sobre um mesmo tema e articulando o tempo e o 

espaço onde acontecem. 

 Auto avaliação. 

 

Mais uma vez é preciso deixar claro que as diversas possibilidades existentes na avaliação poderão 

ser ideais para uns e para outros não, pois cada aluno tem formas diversas de apreensão do 

conhecimento, devendo contextualizar suas vivências e experiências, competências e interesses, 

cabendo ao professor estabelecer procedimentos que dêem respostas às distintas e variadas necessidades 

e situações dos alunos em sala de aula. 

Pontuamos que a avaliação realizada no âmbito escolar deve ser revista, havendo uma adequação 

às inovações propostas pela inclusão. Como foi dito por Carvalho (2004), a importância da avaliação é 

direcionada para se dispor de elementos que contribuam para o planejamento e para perceber as 

significativas mudanças que a instituição escolar necessita; será vista como recurso para “transformar e 

não mais rotular” (p.128) a criança com deficiência, ressignificando seu papel, colocando todos os 

atores do processo educacional como responsáveis por este procedimento de aprendizagem.  



Assim, a avaliação não depende apenas do aluno, mas constitui-se um artifício que envolve toda 

instituição escolar. Beyer (2006) afirma que a avaliação deve ocorrer como uma ação pedagógica que irá 

valorizar e dimensionar as potencialidades da criança, permitindo crescimento e superação na escola e 

na vida de maneira geral. 

À medida que todos os documentos balizadores voltados para a educação inclusiva vêm 

implementando a oportunidade de acesso ao ambiente escolar dos alunos que possuem deficiência, 

percebemos o quanto é necessário o professor se preparar para agir de maneira mais segura diante das 

questões que a inclusão impõe. O professor mediará os primeiros contatos desses alunos com os seus 

colegas de sala de aula, irá propor novas maneira de aprender e irá assegurar o atendimento às 

necessidades, possibilitando mudanças significativas em relação ao seu saber-fazer docente. 

Desse ponto de vista, percebemos que o educador é fundamental nesse processo em que se faz 

necessário o domínio de alguns conhecimentos para que possa atuar com a devida competência e a 

responsabilidade que lhe é impetrada. Nesse sentido, os Parâmetros Curriculares Nacionais afirmam 

que: “a formação e a capacitação docente impõem-se como meta principal a ser alcançada na 

concretização do sistema educacional que inclua a todos, verdadeiramente” (1999, p.17). Assim, o 

professor terá que rever seu papel perante as novas propostas pedagógicas que o processo de inclusão 

escolar impõe, buscando conhecimentos, informações e formações que lhes permitam realizar atividades 

curriculares em que todos os alunos aprendam juntos com as mesmas oportunidades de acesso e 

permanência e com a garantia de uma aprendizagem contextualizada e significativa. 

 

5. ACESSIBILIDADE CURRICULAR E PLANO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL 

ESPECIALIZADO 

O currículo é visto como um parâmetro norteador de atividades, estando ali contido as propostas 

de metodologias, as ementas das disciplinas e os conteúdos que serão seguidos na instituição escolar. 

Desta forma, a escola através de seu projeto político, desenvolve o currículo de maneira que irá orientar, 

viabilizar e definir as ações educativas, sugerindo o quando, o como, o onde e também o quê e o para 

que das atuações pedagógicas. 

A educação inclusiva pressupõe que haja significativas transformações administrativas e 

pedagógicas no âmbito da organização do sistema de ensino, principalmente, no que refere à revisão de 

um currículo que atenda aos princípios de uma escola para todos. 

Diante de todas as mudanças de ordem social, cultural e política que assistimos atualmente, é 

inegável que a educação escolar passe por transformações, e, perante esse novo panorama que vivemos, 

faz-se necessário incorporar ao currículo escolar novas competências, atitudes e habilidades, redefinindo 

o que é preciso ensinar e aprender no contexto educacional vigente. 

Vejamos o que diz o MEC (2003, p.33), em relação a alguns aspectos que devem ser levados em 

conta no momento da promoção da aprendizagem dos alunos, visando a operacionalização do currículo: 

 A atitude favorável da escola para diversificar e flexibilizar o processo de ensino-aprendizagem, 

de modo a atender às diferenças individuais dos alunos; 

 A identificação das necessidades educacionais especiais para justificar a priorização de recursos 

e meios favoráveis à sua educação; 

 A adoção de currículos abertos e propostas curriculares diversificadas, em lugar de uma 

concepção uniforme e homogeneizadora de currículo; 

 A flexibilidade quanto à organização e ao funcionamento da escola, para atender à demanda 

diversificada dos alunos; 

 A possibilidade de incluir professores especializados, serviços de apoio e outros, não 

convencionais, para favorecer o processo educacional. 



Ao considerar estes pontos, permite e viabiliza uma educação inclusiva, que o educando/a com 

deficiência poderá realizar com autonomia suas atividades pedagógicas, sem “fixar no que de especial 

possa ter a educação dos alunos, mas flexibilizar a prática educacional para atender a todos e propiciar 

seu progresso em função de suas possibilidades e diferenças individuais” (MEC 2003, p.33). 

Desta forma, deverá haver um conhecimento e detalhamento maior da realidade em que o/a 

aluno/a vive e uma grande flexibilidade da escola em proporcionar-lhes oportunidades e atividades que 

desenvolvam aptidões específicas, sempre respeitando suas potencialidades e limites, estando estas de 

acordo com suas necessidades. Este espaço escolar é considerado como importante e fundamental para 

que as transformações aconteçam. 

Por acessibilidade curricular entende-se a sistematização de ajustes educacionais no âmbito da 

metodologia, da avaliação pedagógica, da oferta dos objetivos de ensino e das expectativas de 

aprendizagem, que promovam o acesso ao currículo proposto pela escola e que visem à progressão 

educacional do aluno que apresente necessidades especiais, inclusive os com deficiência. Essa ação, 

amparada no ensino que atende à diversidade do alunado presente na escola, deve ser realizada em 

parceria pelos profissionais envolvidos no processo educacional (professor de sala comum, gestores, 

professores especializados e equipe técnico-pedagógica da diretoria ou secretaria de Educação). 

A educação inclusiva pressupõe que haja significativas transformações administrativas e 

pedagógicas no âmbito da organização do sistema de ensino. Em outras palavras, significa ajustar o 

currículo para que este ofereça respostas educativas às necessidades educacionais de todos os alunos. 

Tal concepção perpassa pela construção coletiva do Projeto Político-Pedagógico de uma escola, que 

reconhece e valoriza as diferenças étnicas, religiosas, cognitivas, sociais e culturais de todos os alunos. 

Dentre o segmento populacional que necessita de uma flexibilização curricular, destacam-se os 

alunos público alvo da educação especial. Tais alunos, de modo geral, necessitarão de ajustes constantes 

no processo de escolarização, em todos os níveis de ensino. Salienta-se que os ajustes mais comuns 

referem-se à acessibilidade ao espaço físico, à comunicação – formas diferenciadas de linguagem - e ao 

currículo formal. Entretanto, no que tange aos ajustes curriculares, deve-se destacar que as 

flexibilizações não se restringem ao empobrecimento, à minimização dos conteúdos indispensáveis à 

formação humana e aos objetivos escolares, mas concernem a um redimensionamento das práticas 

pedagógicas e das formas de convivência, compreendendo que cada um pode desenvolver-se como 

sujeito do processo, de maneira que não cabe aos profissionais da educação, nas suas certezas teóricas, 

estipular a priori quem deve ou não avançar. 

Ao tratar de questões práticas sobre a intervenção pedagógica com esse púbico em sala de aula, o 

professor deverá identificar o que ele deve aprender de acordo com o referencial curricular proposto 

para o ciclo (ou série) frequentada, ou seja, aquilo que se espera que ele possa aprender em um 

determinado prazo do período letivo escolar. A partir desse referencial é que se deve identificar as 

competências curriculares observando: a) o que o aluno já sabe fazer sozinho; b) o que ele sabe 

fazer com ajuda; c) o que ele ainda não é capaz de aprender. 

Nas Diretrizes da Educação para a Construção de Currículos Inclusivos está posto que a 

ampliação do número de alunos com necessidades educacionais especiais a serem atendidos na escola 

regular está condicionada à adoção de currículos abertos e flexíveis e ao efetivo funcionamento dos 

recursos e serviços de apoio pedagógico especializados, necessários para o acesso ao currículo e à 

aprendizagem e participação dos alunos com necessidades educacionais especiais. (SEED/ PR, 2006, 

p.54). 

De acordo com as políticas atuais de educação inclusiva, operacionalizar ajustes significativos de 

acesso ao currículo para o aluno com deficiência ou sem, envolverá atitudes político-administrativas, 

referidas pela Secretaria de Educação Especial, descrito no documento Educar na diversidade – 

material de formação docente (MEC, 2006). 



Meios de acesso ao currículo consistem no fornecimento de recursos materiais específicos ou na 

modificação das condições de interação.  

Dentre eles, podem ser citados os seguintes: 

 Flexibilizações nos espaços e no equipamento (mobiliário especial, sistemas de informática e de 

tradução, entre outros), que possibilitem acesso e circulação nos diferentes locais da escola, bem 

como melhorar as condições de sonorização ou de luminosidade; 

 Material de apoio e/ou didático de caráter específico, para compensar dificuldades 

experimentadas pelos alunos, tais como: material com impressão em relevo para alunos cegos, 

com contrastes ou letras especiais para aluno(a)s com baixa visão, entre outros; 

 Utilização de sistemas de comunicação complementares ou alternativos ao de linguagem oral, 

em idioma padrão, tais como tradutores, computadores com sintetizadores de voz etc.  

 Flexibilização de um ou vários itens do planejamento educacional e curricular: objetivos e 

conteúdos de aprendizagem e estratégias de ensino e avaliação.  

No que se refere ao enfoque inclusivo, as decisões sobre a flexibilização ou a diferenciação do 

currículo devem sempre ampliar as oportunidades de aprendizagem do educando. 

Deve-se sempre garantir a disponibilização de materiais e recursos básicos para que o aluno 

possa participar da atividade proposta em sala de aula e os objetivos e os conteúdos podem ser 

adaptados de diversas maneiras, conforme descrito na sequência: 

 Priorizar objetivos: selecionar os objetivos considerados fundamentais ou chaves para alcançar 

aprendizagens posteriores, partir do simples para o mais complexo; 

 Ampliar ou elevar o nível de exigência do objetivo: pode ocorrer que determinadas crianças 

demonstrem maior habilidade, ou melhor, desempenho em certas disciplinas, o que possibilita 

aumentar o grau de complexidade ou de dificuldade do objetivo ou do conteúdo e, desta forma, 

potencializar sua capacidade; 

 Simplificar o nível de exigência do objetivo: quando o aluno demonstrar um desempenho 

inferior ao de seus colegas, o professor deve verificar se a atividade solicitada não apresenta um 

nível de complexidade inacessível ao aluno(a). Assim, neste caso, é importante que o docente 

divida a tarefa em passos mais simples, criando formas de o estudante respondê-la; 

 Modificar a temporalização dos objetivos: algumas crianças podem necessitar de mais tempo 

para alcançar determinado objetivo, sem que isto implique desistência da realização da tarefa. É 

fundamental que o professor compreenda as diferenças de ritmos de aprendizagem e apoie os 

alunos na consecução da tarefa, tanto pessoalmente como envolvendo os colegas no apoio (apoio 

criança com criança); 

 Acrescentar objetivos ou conteúdo não previsto no currículo comum: é possível, ainda, que uma 

criança com deficiência precise de alguns objetivos complementares ou alternativos aos 

conteúdos abordados na sala de aula; 

 Eliminar objetivos ou conteúdos para alunos com necessidades educacionais especiais que não 

consigam desenvolver todos os objetivos e conteúdos do currículo, sugere-se a eliminação 

daqueles com importância secundária. Por outro lado, incluir outros ou atribuir prioridade a 

alguns pode resultar na renúncia a determinados objetivos. 

 

      O PLANO INDIVIDUALIZADO NO ENSINO COMUM DEVE CONTER: 

 

 Uma caracterização pormenorizada das características do aluno, em seu processo de 

aprendizagem; 

 A descrição e caracterização do conjunto de suas necessidades educacionais especiais;  



 A explicitação das adaptações de grande e de pequeno porte (de acesso ao currículo, de objetivos 

educacionais, de conteúdo, de método e avaliativas), que se mostram necessárias para atender às 

necessidades educacionais especiais identificadas; 

 A explicitação clara e objetiva das metas. 

 

                O PLANO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

 

 O Plano de AEE resulta das escolhas do professor quanto aos recursos, equipamentos, apoios 

mais adequados para que possam eliminar as barreiras que impedem o aluno de ter acesso ao que 

lhe é ensinado na sua turma da escola comum.  

 Para desenvolvê-lo é imprescindível uma articulação com o professor de AEE e os do ensino 

comum, entre os familiares do aluno e, se necessário, com profissionais da área clínica. 

 Na execução do plano de AEE, o professor procurará avaliar sistematicamente o seu Plano, 

revisando-o e atualizando-o, quando necessário. 

    ROTEIRO PARA O PLANO DO AEE 

 A - Informações referentes ao aluno: idade, série, escolaridade, tipo de deficiência, outros. 

 B - Informações coletadas do/sobre o aluno: O aluno gosta da escola? Tem amigos? Tem um 

colega predileto? Quais as atividades que ele gosta mais de fazer? Para ele, que tarefas são mais 

difíceis? Por quê? O aluno é capaz de expressar suas necessidades, desejos e interesses? De que 

maneira? O aluno costuma pedir ajuda aos professores? Por quê? Qual é a opinião do aluno 

sobre seus professores? Por que ele acha importante vir à escola e estudar nela? Está satisfeito 

com os apoios (material pedagógico especializado, equipamentos, informática acessível, 

intérprete, outros atendimentos) que dispõe no momento? Desejaria ter outros? Quais?  

 C - Informações coletadas da/sobre a escola: O aluno participa de todas as atividades e 

interage em todos os espaços da escola? Como? Se não participa, por quê? Das atividades 

propostas para a turma, quais ele realiza com facilidade e quais ele não realiza ou realiza com 

dificuldades? Por quê?  Como é a participação do aluno nas atividades propostas à sua turma? 

Participa das atividades integralmente, parcialmente ou não participa? Quais são as necessidades 

específicas do aluno, decorrentes da deficiência? Quais são as barreiras impostas pelo ambiente 

escolar? Que tipo de atendimento educacional e/ou clínico o aluno já recebe e quais são os 

profissionais envolvidos? O que os professores pensam sobre interesses expectativas do aluno 

em relação à sua formação escolar? Como é esse aluno do ponto de vista social, afetivo, 

cognitivo, motor, familiar e outros? Qual a avaliação que o professor de sala de aula faz sobre o 

desempenho escolar desse aluno? Quais as preocupações apontadas pelo professor de sala de 

aula e quais os apoios que ele sugere para que o aluno atinja os objetivos educacionais traçados 

para sua turma? Como a comunidade escolar percebe a interação do aluno com seus colegas de 

turma? Quais as expectativas escolares do professor em relação a esse aluno? Quais são as 

principais habilidades e potencialidades do aluno, segundo os professores?  

 D. Informações coletadas da/sobre a família: Qual é a opinião da família sobre a vida escolar 

do aluno? A família se envolve com a escola? Participa de reuniões, de comemorações, entre 

outras atividades da escola? Tem consciência dos direitos de seu filho à educação inclusiva? 

Exige a garantia de seus direitos? A família identifica habilidades, necessidades e dificuldades na 

vida pessoal e escolar do aluno? Quais? Quais as expectativas da família com relação ao 

desenvolvimento e escolarização de seu filho? 



6.ASPECTOS PSICOLÓGICOS DAS FAMÍLIAS NA ESCOLARIZAÇÃO DOS 

ESTUDANTES PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Todos nós temos noção do que é família e do seu significado. Dada sua importância no 

desenvolvimento das pessoas, conhecer sua dinâmica pode ajudar a entendê-la e, principalmente, 

estabelecer uma parceria com ela em prol da criança. A Psicologia da Família, embora seja uma área 

recente, é um tema de grande relevância científica, sobre o qual muitos estudiosos têm se debruçado.  

Vários avanços têm sido obtidos na área e muito ainda falta para clarear e investigar. Família: a 

nossa, a sua, a de cada aluno... diferentes características, estruturas, dinâmicas. Apesar das 

divergências o que mais surpreende em seu estudos de família são as semelhanças.  

 

A FAMÍLIA DOS ESTUDANTES PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 
 A família da pessoa com deficiência passa pelas mesmas etapas como qualquer outra, acrescidas 

das dificuldades inerentes ao nascimento de uma criança que não era a desejada e que necessita de muito 

mais atenção e assistência de profissionais especializados. 

Numa das etapas descritas anteriormente, percebemos que uma das tarefas do casal era a de se 

ajustar, a fim de criar espaço para a aceitação dos filhos. Quando é detectada uma deficiência na criança, 

ainda no pré-natal, no parto ou posteriormente, fica muito mais difícil para o casal organizar-se e aceitar 

a nova criança. O nascimento de um filho com deficiência altera metas e objetivos da família, além de 

alterar os papéis de seus membros na dinâmica familiar. 

 O nível dessa alteração vai depender de alguns fatores. Um deles é o momento em que o casal, 

ou os responsáveis pela criança, reconhecem o estado e o grau da sua deficiência. Quanto mais cedo à 

família consegue identificar a deficiência do(a) filho(a), maior é a possibilidade de organizar-se para dar 

conta das novas necessidades surgidas. Se o diagnóstico demora ou o quadro é pouco claro, a família 

tende a organizar-se, geralmente sem atender às necessidades específicas da criança, elaborando uma 

visão equivocada sobre ela. Outro aspecto a ser considerado é o grau de organização e ajustamento 

familiar anterior à chegada da criança com deficiência. O nascimento de uma criança nessas condições, 

por si só, não desestrutura a família. Quando isso ocorre, provavelmente a crise já existia e o novo fato 

apressa o desenlace. 

 Para um trabalho eficiente com a família é importante analisar a influência da presença da 

criança com deficiência sobre a dinâmica familiar. Essa dinâmica pode variar: tudo girar em torno da 

criança, com pais e irmãos se desdobrando para atender suas necessidades ou, ao contrário, quando se 

observa que a maioria dos familiares se comporta como se aquele membro não existisse. Neste último 

caso, é possível que alguém, em geral a mãe, seja eleita como a única responsável pelo filho com 

deficiência. 

 A influência da família sobre a criança pode ser observada a partir das oportunidades de 

desenvolvimento dadas a ela. Uma família super protetora geralmente incentiva pouco sua autonomia e 

independência, fazendo tudo por ela. Se a família aposta nas limitações da criança, tende a perceber 

mais suas falhas e, consequentemente, a criança vai desenvolver uma autoestima negativa e apresentar 

baixo nível de aspiração. 

Sempre há dificuldade em aceitar a criança com deficiência, pois essa aceitação implica em 

revisão de valores e objetivos. O diagnóstico de qualquer deficiência leva a família a crises, que foram 

descritas por vários autores, entre eles, Omote (1981). Esse autor descreveu as crises pelas quais passam 

as famílias de crianças com deficiência. A primeira é a fase da rotulagem, ou da tragédia: os pais se 

veem frente a uma situação irreversível que foge ao seu controle, mas lhes pertence. A fase seguinte é a 

fase de normalização: a família tenta controlar a situação sem alterar as normas e os costumes 

familiares. É como se, sem ignorar as necessidades de tratamento especializado do bebê/criança, 



tentassem conviver naturalmente com a nova realidade. No entanto, no geral, a família acaba 

percebendo que a presença dessa criança, com suas múltiplas demandas de trabalho especializado, 

requer uma organização própria, diferente da experimentada com os outros filhos. 

Esse movimento impulsiona para a nova fase, a de rearranjo de papéis, na qual a família revisa o 

que foi feito, analisa as novas possibilidades de forma a lidar melhor com a situação. 

É nessa fase que a mãe, frequentemente, é escolhida como a principal responsável pelos cuidados com a 

criança, levando-a a todos os serviços especializados possíveis e disponíveis na comunidade. Mesmo 

que a mãe não pretenda assumir essa responsabilidade, há uma expectativa, inclusive da sociedade, de 

que ela assuma o papel de cuidadora principal. Um desdobramento disso pode ser observado na próxima 

fase, a da polarização: a família tem de administrar o fracasso das atitudes tomadas. É comum, na 

adolescência do filho com deficiência, os pais decidirem colocá-lo em escola de período integral, como 

uma forma de poder envolver–se em outros aspectos da vida que foram deixados de lado, como a vida 

profissional da mãe que tenta retomar suas atividades.  

Quando a família assume a criança com deficiência, pode ser observada uma maior integração do 

casal após nascimento do bebê. Reações familiares mais positivas ocorrem quando há um ajustamento à 

situação e a família encara o problema de forma realista. A negação da deficiência, por outro lado, leva 

à auto piedade e lamentação, com sentimentos ambivalentes em relação à criança, resultando em 

culpabilidade e vergonha. Nessas famílias, as crises iniciais não são vencidas. 

É importante ressaltar que os serviços de aconselhamento de pais que se encontrem nessa 

situação podem ser muito úteis, embora sejam escassos no Brasil. As orientações ajudam a família a 

refletir sobre as possibilidades de serviços, os ganhos das diferentes adesões e, principalmente, na 

organização familiar, preservando os direitos de cada um dos seus membros e propiciando que todos 

auxiliem no cuidado da pessoa com deficiência. A união faz a força. Dificuldades enfrentadas e 

compartilhadas se tornam mais leves e, muitas vezes, fonte de união, de fortalecimento de vínculos e de 

alegria. São muitas as famílias que conseguem se organizar a contento, promovendo o desenvolvimento 

integral de todos os seus membros, tornando a convivência familiar e social prazerosas. 

 

A ESCOLA E A FAMÍLIA DOS ESTUDANTES PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

A criança com deficiência, como as demais, precisa ser conhecida e atendida em suas 

necessidades de forma a desenvolver-se adequadamente. Porém, sabemos que é uma condição que exige 

atenção específica. Partiremos, então, da questão: se a criança apresenta uma deficiência, isto aumenta 

ou diminui a necessidade da relação família/escola? Com certeza aumenta. A expectativa de ter na sala 

de aula uma criança com deficiência pode gerar no professor os mais diversos sentimentos: ansiedade, 

insegurança, medo, mas também motivação pelo desafio que vem pela frente. 

 Em qualquer uma dessas situações, a relação com a família, se aberta, poderá auxiliar no 

entendimento das competências da criança, facilitando o relacionamento com ela. Documentos oficiais 

têm mostrado a importância da participação dos pais para o ensino inclusivo, mas por que essa 

participação ainda é incipiente? Na verdade, ela parece estar atrelada à pouca convivência que os 

professores, em geral, têm com as famílias, tanto dos alunos com deficiência, quanto das demais 

crianças. 

Um desafio para o professor é o acolhimento a esses pais, desenvolvendo lhes um clima de 

segurança e compromisso para com a escola e o professor. É preciso fornecer-lhes informações sobre 

seus filhos, relatando suas competências e dificuldades, sem reforçar os estereótipos negativos que 

permeiam a visão da pessoa sobre a deficiência. 



Stainback e Stainback (1999) sugerem algumas diretrizes de como pode ser a relação do 

professor com os pais de crianças com deficiência, com o objetivo de estabelecer uma boa interação 

com essas famílias: 

(a) obter o consentimento e a participação da família no planejamento de ações/atividades a serem 

desenvolvidas com alunos com deficiência, pois essa atitude melhora a participação e o relacionamento 

família-escola flui mais facilmente; 

(b) solicitar informações centradas na criança/adolescente, enfatizando o que ela sabe fazer; 

(c) evitar o uso de linguagem que retrate a criança/adolescente como vítima ou sofredora; 

(d) reduzir a ênfase nos rótulos, que reforçam estereótipos e medos, além de trazerem poucas 

informações, criando barreiras; 

 

(e) focalizar no que a criança/adolescente precisa para ser bem sucedida e no tipo de ajuda que a escola 

pode oferecer; 

(f) encorajar a criança/adolescente com deficiência a participar, dando informações sobre elas aos pais 

em sua presença delas; 

(g) estimular com perguntas as crianças/adolescentes e pais, e identificar redes de apoio e fontes de 

informações. 

 

A pessoa com deficiência, desde criança, deve estar consciente da condição que apresenta, da 

necessidade de se esforçar, de identificar formas próprias de resolver problemas. Deve ser estimulada e 

incentivada a procurar informações a respeito da sua condição e direitos, identificando fontes de apoio. 

A escola tem um papel muito importante na formação de opinião da criança sobre ela mesma e da 

comunidade sobre os indivíduos com deficiência.  

A aceitação e o compromisso com a criança deficiência abrem portas para sua inclusão social. 

Entender que ela tem direitos pode significar o aumento de possibilidades de inserção no mercado de 

trabalho futuro, tornando-a uma pessoa produtiva e independente. 

Por esses motivos, a inclusão escolar não pode ser iniciativa de um único professor, mas deve 

fazer parte do projeto pedagógico da escola. É importante lembrar que não há critérios para a aceitação 

de alunos com deficiência no sistema escolar. A legislação prevê a matrícula inicialmente na escola 

regular. 

Cada escola, depois da avaliação pedagógica inicial deve em parceria com a família, buscar na 

comunidade outros serviços que auxiliarão no seu desenvolvimento. Uma pessoa com atraso no 

desenvolvimento devido às sequelas de encefalite, por exemplo, se privada da possibilidade de ler e 

escrever, pode se apropriar verbalmente dos conhecimentos veiculados na escola utilizando a tecnologia 

disponível para computador. Não aceitá-la a priori, é privá-la do convívio com seus pares e ao acesso ao 

conhecimento acumulado pela sua cultura. É um desafio que o sistema escolar deve encarar. 

Uma questão que permeia a inclusão é como tratar os pais das crianças com deficiências em 

relação aos demais pais. As reuniões à parte ajudariam no processo? Eles participariam das reuniões 

ordinárias com os pais das outras crianças? As reuniões à parte ajudam muito nesse processo, mas eles 

também devem participar das reuniões gerais, junto com todos os outros pais. Se necessário, conversar 

sobre a participação da criança com deficiência na sua sala de aula, na presença de todos os pais, 

inclusive com os da criança com deficiência. Eles poderão ajudá-lo, tirando dúvidas ou fornecendo 

qualquer outra informação. 

 Essa atitude deve ser tomada logo na primeira reunião para eliminar a possibilidade de 

interpretações dúbias a respeito da presença da criança diferente na mesma sala aos pais que não 

conhecem os direitos das pessoas com deficiência. Essa atitude ajudaria bastante no tratamento 

psicológico dos pais dos estudantes com deficiência que muitas vezes se sentem bastante afetados com a 

condição dos seus filhos. 
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