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Palavras do autor

Caro aluno, futuro professor! Bem-vindo à disciplina de Educação Inclusiva.

Esta disciplina busca dialogar sobre as questões que norteiam as práticas 
pedagógicas inclusivas e a nossa formação humana frente ao diferente, aos 
paradigmas estabelecidos pela sociedade e às relações com os nossos alunos em 
sala de aula heterogênea.

Durante muito tempo, as pessoas com deficiência foram excluídas da sociedade, 
e construímos valores baseados nas dificuldades e não nas potencialidades. 
Vários discursos ainda revelam falta de preparo de diferentes profissionais para o 
atendimento a esse público. Como educadores, não podemos alimentar discursos 
excludentes e preconceituosos. Devemos ampliar a nossa concepção de ser 
humano, envolvendo, antes de tudo, o respeito.

A escola, bem como a sociedade passou por várias fases e concebeu os 
alunos de diferentes maneiras. Contudo, os valores mudaram e a concepção de 
educação também. Dessa forma, precisamos entender que a escola necessita 
mudar igualmente.

É necessário compreender os processos de inclusão para desenvolvermos a 
cultura inclusiva. Mudanças de valores não acontecem da noite para o dia e, sim, 
mediante construções e desconstruções individuais e coletivas.

Por meio desta disciplina, buscamos desenvolver a competência de conhecer 
o processo de inclusão das pessoas com necessidades especiais e refletir 
criticamente sobre o desafio do profissional da educação acerca da sua prática 
no desenvolvimento e aprendizagem dos alunos. Assim, organizamos a disciplina 
em quatro unidades de estudos, que revelam de forma linear e contextualizada a 
trajetória desse público até os dias atuais. 

Na Unidade 1, vamos estudar a história da pessoa com deficiência, desde a 
antiguidade até a legislação para a inclusão escolar desse público.

Na Unidade 2, vamos compreender tipos de deficiência visual, auditiva, física e 
intelectual e os recursos necessários para cada especificidade.

A Unidade 3 abordará a deficiência múltipla, as síndromes e os transtornos 
globais do desenvolvimento, buscando entender as características de cada público.



Enfim, na Unidade 4, vamos relacionar essas especificidades com a escola, 
comunidade e mercado de trabalho, buscando refletir sobre o atendimento 
educacional especializado.

Esperamos contribuir com esse processo e com a sua formação de professor 
por meio desta disciplina.

Lembre-se de que a concepção de inclusão está atrelada à nossa concepção de 
ser humano e, como nossos alunos, também carregamos uma bagagem histórico-
cultural que não pode ser esquecida. Essas construções fazem parte do nosso 
processo de ensino e aprendizagem e ele é contínuo.

Bons estudos! 



Unidade 1

Caro aluno! 

Iniciaremos, nesta unidade, os estudos acerca da história da pessoa com 
deficiência na sociedade. É importante compreender como essas pessoas 
foram concebidas e quais as relações que marcaram essa construção histórica 
e social. Ao cursar a disciplina de Educação Inclusiva, estamos buscando 
desenvolver competências para atuar como professores de salas de aula 
heterogêneas, inclusivas, respeitando o público-alvo da Educação Especial e as 
suas especificidades. 

Para aceitar e compreender essas especificidades, precisamos conhecer a 
história da luta dessas pessoas e da busca por um espaço na sociedade. Dessa 
forma, esta unidade objetiva conhecer a história da deficiência em seus diferentes 
contextos, os aspectos filosóficos e sociais, até a origem da legislação para a 
educação especial por meio dos documentos internacionais e nacionais que 
norteiam a inclusão. Abordaremos conceitos fundamentais para a construção 
da nossa cultura inclusiva, como os de segregação, exclusão, integração e 
inclusão. E, como base nesses conceitos, desenvolveremos a nossa concepção 
de inclusão, a fim de compreender as características de uma escola inclusiva.

Por meio dos nossos estudos, desenvolveremos a competência geral de 
conhecer o processo de inclusão das pessoas com necessidades especiais e 
refletir criticamente sobre o desafio do profissional da educação acerca da sua 
prática no desenvolvimento e na aprendizagem dos alunos.

Para tanto, precisamos buscar, também, algumas competências técnicas, 
entre elas a capacidade de desenvolver plano de aula inclusiva, respeitando as 

Convite ao estudo

História e legislação
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especificidades do público-alvo da Educação Especial.

Você já se perguntou por que muitas pessoas ainda demonstram resistência 
ao interagir com o público com deficiência? Já reparou como algumas situações, 
por mais absurdas que pareçam, ainda geram estranhamento?  

Para responder a esses questionamentos, precisamos voltar no tempo. 
Assim, organizamos uma situação geradora de aprendizagem para aproximá-
los dessa parte histórica tão importante que revela a representação da pessoa 
com deficiência na sociedade. 

Esse livro apresentará duas personagens, Vitória e Tatiana, que, por meio da 
arte nos auxiliarão com os questionamentos e conceitos relativos à disciplina de 
Educação Inclusiva.

Vitória é uma moça nascida no interior do Rio Grande do Sul, apaixonada 
pela história da arte. Mesmo sem recursos e acesso a museus, durante a fase 
escolar, procurava, nos livros de história, jornais e revistas da biblioteca, registros 
que retratassem a cultura e a arte em suas mais diversas manifestações. Aos 
20 anos, ela resolveu sair pelo mundo a fim de conhecer diferentes histórias 
por meio da arte. Mochila no colo, seu primeiro destino foi o Museu de Arte 
de São Paulo.  Ao entrar no museu, Vitória, encantada com a possibilidade de 
fruir as obras de grandes mestres, encontra Tatiana, uma professora também 
apaixonada por arte e pesquisadora de inclusão. Nascida em Blumenau/SC, 
a professora, agora, defende a inclusão e a acessibilidade na maior empresa 
de educação do mundo. Nas horas vagas, aproveita para ampliar o repertório 
cultural, visitando os museus da região. Vitória rapidamente identifica-se com 
Tatiana, que lhe oferece auxílio e companhia. As duas, lado a lado, iniciam a visita 
ao museu e fazem um longo relato sobre as diferentes experiências que tiveram 
com a arte.

Vamos lá?
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Seção 1.1

História da deficiência

Verificamos que Vitória e Tatiana iniciaram uma discussão sobre a representação 
da pessoa com deficiência na Antiguidade e perceberam nos registros artísticos 
possibilidades de investigação e possíveis respostas para esses questionamentos. 

A exposição foi organizada de forma linear e a história da humanidade estava 
retratada por meio de pinturas, esculturas, gravuras, cerâmica e fotografia.

Uma obra de arte chama atenção de Vitória, é um baixo relevo da Arte Egípcia, que 
retrata um importante representante do povo com uma deficiência física nos pés. A 
moça, então, ao contemplar a obra, indaga:

— Professora, sempre acreditei que, na antiguidade, as pessoas com deficiência 
eram “eliminadas”, e essa obra desconstruiu tudo o que eu acreditava...

Tatiana aproxima-se de Vitória e tece um comentário que provoca algumas 
reflexões:

— Vitória, pessoalmente, já desconstruí muitas verdades dentro do meu repertório 
histórico e artístico e afirmo que essa desconstrução nos permite aprender sempre 
mais e ampliar o olhar para questões diferenciadas. Por exemplo: quando você 
imaginou que estaríamos aqui em um processo de fruição da Arte Egípcia, um período 
de muita riqueza e uma arte mortuária com rituais extremamente fortes, analisando o 
papel da pessoa com deficiência nesse período? Estamos diante de uma situação que 
relaciona arte, história e os conceitos relativos à pessoa com deficiência na sociedade. 
Conceitos fundamentais para a compreensão dos processos de inclusão e exclusão 
e os fatores que influenciam essa construção. Percebeu como questões pedagógicas 
estão intrinsicamente relacionadas à nossa história e ao modo como nos colocamos 
diante dela?    

E você, caro aluno, percebeu como os questionamentos de Vitória convergem 
com os nossos? Sim.  Para isso, proponho a reflexão inicial sobre as questões a seguir:

Diálogo aberto 
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Quais são as representações das pessoas com deficiência reveladas pela arte e 
como o lugar dessas pessoas foi ressignificado no decorrer da história?

O que revelam os quadros e como a arte contribui no desenvolvimento do nosso 
conceito sobre a deficiência?

Quais são as relações de poder e as características de diferentes civilizações frente 
ao diferente?

E, principalmente, por que estamos percebendo e discutindo essa temática? 

Qual é a importância dessa discussão para a prática pedagógica?

Esses questionamentos permeiam a nossa prática e contextualizam as nossas 
ações. É o momento de ajudar Vitória a esclarecer esses questionamentos e, por meio 
dos nossos estudos, conhecer a trajetória histórica das pessoas com deficiência na 
sociedade, o processo de inclusão das pessoas com necessidades especiais e refletir 
criticamente sobre o desafio do profissional da educação acerca da sua prática no 
desenvolvimento e na aprendizagem dos alunos. 

Nesta seção, vamos estudar alguns conceitos que nos auxiliarão a desenvolver essa 
competência, conforme ilustrado a seguir:

Vamos em frente?

Figura 1.1 | A representação da pessoa com deficiência na história

Fonte: elaborada pela autora.

Deficiência: 
aspectos 
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sociais

A representação 
da pessoa com 

deficiência no Egito

A Idade Média e a 
função cariativa

Extermínio, 
segregação e 

exclusão

Os primeiros 
estudos científicos

A representação 
da pessoa com 
deficiência na 

Grécia e em Roma
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A história da pessoa com deficiência passou por diversos períodos e, em momentos 
e civilizações diferentes, concebeu essas pessoas de forma muito específica. Os 
primeiros registros artísticos revelam que nem todas as civilizações na Antiguidade 
eliminavam as pessoas com deficiência. A obra que Vitória e eu visualizamos no museu 
é um dos indícios de que os egípcios respeitavam essas pessoas.

A obra revela um sacerdote fazendo uma oferenda à deusa Astarte, acompanhado 
da família. A representação aponta claramente uma pessoa com deficiência física que 
utiliza uma espécie de “bengala” para auxiliar sua mobilidade.

Assim como essa obra, é possível encontrar nos registros dessa civilização 
indícios de fórmulas e remédios desenvolvidos para combater a cegueira. De acordo 
com Gugel (2016), nos papiros egípcios encontramos dados de que esse povo era 
constantemente acometido por infecções nos olhos. 

As pessoas com nanismo também interagiam normalmente entre as diferentes 
classes sociais nessa época. Era comum, até mesmo, destacarem-se nas artes, como 
na música e na dança. Além disso, os ensinamentos morais dessa época ressaltavam a 
importância do respeito às pessoas com nanismo e deficiências. Segundo Fernandes 
(2001, p.35), “Recorrer à história é um dos caminhos possíveis para a compreensão de 
práticas humanas que vivemos nos dias atuais”.

Figura 1.2 | Stele os Roma Doorkeeper, dedicated to the goddess Astarte

Fonte:  <http://www.ampid.org.br/ampid/Artigos/PD_Historia.php>. Acesso em: 28 fev. 2016

Não pode faltar
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Certamente, é na Antiguidade que encontramos os registros históricos que nos 
permitem mapear a representação das pessoas com deficiência na sociedade. 

Já constatamos que a civilização egípcia respeitava essas pessoas, mas como 
será que os demais povos foram construindo a concepção de extermínio que ainda 
permeia fortemente em algumas culturas?

Enquanto o povo egípcio caracterizava-se pelo trabalho, pelo culto aos deuses e, 
também, pela dedicação à arte, principalmente mortuária, os gregos iniciavam um 
período muito forte de culto ao corpo físico e à força para a criação de exércitos.

Gugel (2016) atenta para os livros de Platão e Aristóteles para o planejamento das 
cidades gregas. Assim, Platão, no livro “A República”, indicava que as pessoas disformes 
deveriam ser eliminadas, escondidas e abandonadas, e Aristóteles, no livro “A Política”, 
revelava a necessidade de uma lei que impedisse a criação de crianças disformes e, 
nas cidades onde a cultura não permitisse eliminar essas crianças, a procriação seria 
limitada por meio do aborto.   

Enquanto Platão e Aristóteles registravam a determinação de que as pessoas nascidas 
disformes deveriam ser eliminadas, novamente a arte revela possíveis sobreviventes 
da época. Homero, poeta cego, escreveu os poemas “Odisseia” e “Ilíada” e criou o 
personagem Hefesto, filho rejeitado de Hera por nascer com deficiência física. 

Figura 1.3 | Músico anão

Figura 1.4 | Hefesto

Fonte: <http://www.ampid.org.br/ampid/Artigos/PD_Historia.php>. Acesso em: 28 fev. 2016

Fonte:  <http://www.ampid.org.br/ampid/Artigos/PD_Historia.php>. Acesso em: 28 fev. 2016.
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A Antiguidade foi uma época em que os conceitos se misturavam. De um lado, a 
pressão para a eliminação dos que nasciam deficientes, e de outro, os sobreviventes que 
se destacavam. Entretanto, indiferentemente dos conceitos politicamente estabelecidos, 
as pessoas com deficiência que sobreviviam buscavam seu espaço na sociedade.

Esparta ficou conhecida como a cidade de guerreiros e, consequentemente, 
eliminava todas as crianças que nasciam com alguma deficiência. Essa prática marcou, 
também, o período político e econômico de Roma, fase que ficou denominada como 
o “período do extermínio” (FERNANDES, 2011, p. 37). As crianças eram afogadas ou 
abandonadas em cestos e jogadas no rio Tibre e em locais sagrados. Alguns sobreviviam 
e, então, eram escravizados ou levados ao circo para divertir as classes mais abastadas. 

Essa prática ainda está presente em algumas culturas nos dias atuais. É o caso de 
alguns povos indígenas no Brasil. Tal prática é chamada de infanticídio, muito criticada 
por ferir o direito da criança à vida e ao convívio em sociedade. 

O caso da mãe que enfrentou uma tribo para salvar sua filha, que teve paralisia 
cerebral, foi uma das motivações para a elaboração do projeto da Lei Muwaji, nº 
1057/2007, que dispõe sobre o combate a práticas tradicionais nocivas e à proteção 
dos direitos fundamentais de crianças indígenas, bem como pertencentes a outras 
sociedades ditas não tradicionais.

Assim como em Roma, Esparta e Grécia, as crianças que nascem com deficiência 
em alguns povos ou nações indígenas também podem ser eliminadas. Mas na 
Antiguidade a prática do extermínio não garantia uma sociedade de pessoas “não 
disformes”, pois, constantemente, guerreiros perdiam pernas e braços em batalhas, 
desenvolvendo, assim, deficiências físicas. 

Nenhum registro artístico de Roma revela a presença de pessoas com deficiência 
na sociedade, além das histórias em que os imperadores ordenavam a amputação das 
mãos ou o vazamento dos olhos dos considerados traidores do império.  

Pesquise mais

Para compreender o contexto da Lei Muwaji, acesse o site disponível em:

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idPropo
sicao=351362>. Acesso em: 15 jun. 2016.  
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O período da Idade Média é marcado pelo poder do clero, quando a igreja 
determinava a vida social aliada à nobreza. Pela primeira vez na história, a pessoa com 
deficiência passa a receber atenção da sociedade. Os dogmas cristãos proibiam o 
extermínio enquanto interpretavam a condição dessas pessoas de diferentes formas. 

Por um lado, acreditavam que o nascimento de uma criança com alguma deficiência 
era castigo de Deus, por conta dos pecados da família. Os defeitos eram considerados 
demoníacos; já os ataques epiléticos que a ciência não conseguia explicar revelavam 
feitiçarias e possessões do diabo (FERNANDES, 2011).

Foi uma época que contribuiu para o desenvolvimento de estereótipos socialmente 
construídos acerca da imagem da pessoa com deficiência. Ou seja, aquele que é 

Além dos casos das crianças abandonadas, dos soldados mutilados e dos traidores 
castigados em Roma, historiadores revelam três nomes de imperadores menos 
conhecidos como possíveis casos de deficiência física e má formação: Othon, Vitélio 
e Galba. 

Os casos de deficiência, principalmente os de soldados mutilados nas batalhas, 
deram origem ao atendimento hospitalar, precário, mas que marcava certa mudança nas 
relações sociais desses guerreiros. Os soldados nascidos saudáveis, com o “corpo físico 
perfeito”, após os acidentes necessitavam de um atendimento muitas vezes caritativo.

A partir desse período, com a queda do Império Romano e ascensão da Igreja, a 
sociedade atribui novos conceitos acerca da concepção da pessoa com deficiência. 
Uma concepção caritativa e exploratória.

Reflita

Com exceção da civilização egípcia, as demais exterminavam as pessoas 
com deficiência, mas isso poderia ser adquirido após a fase adulta, o que 
obrigou os governantes a desenvolverem o atendimento hospitalar para 
esse público. Ou seja, o atendimento surgiu como uma necessidade para 
resolver um problema social. Quem sempre determinou a representação 
dessas pessoas na sociedade foram os governantes da época. Algo 
mudou nos dias atuais?

Exemplificando

Um dos exemplos mais conhecidos é a lenda do leal general do exército 
Justiniano, Belisário, considerado traidor do imperador, julgado e 
condenado. Teve os olhos vazados e, no fim de sua vida, pedia esmolas 
pelas ruas de Roma. A lenda foi retratada e consolidada por meio da arte 
de David.
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diferente não é normal. É o que chamamos de estigma social. A desaprovação de 
características que fogem às normas sociais e culturais, que acabavam rotulando as 
pessoas. Um estigma enraizado desde a Antiguidade e que, em muitas sociedades, 
prevalece até os dias atuais.

Nessa época, era comum as práticas de exorcismo, escravidão e de exposição da 
pessoa com deficiência, que constantemente trabalhava como servo ou divertia as 
pessoas em praça pública.   

A obra de Gustave Brion revela um personagem clássico desse período, o Corcunda 
de Notre-Dame. 

Figura 1.5 | Notre-Dame de Paris

Fonte:  <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gustave_Brion_-_Notre-Dame_de_Paris_1.jpg>. Acesso em: 28 fev. 2016.

Pesquise mais

Para compreender alguns conceitos desse período e ampliar seu 
repertório histórico e artístico, sugiro o filme “A história de Quasímodo”. A 
história toma como base o livro “Notre-Dame de Paris” e conta a história 
de Quasímodo, um rapaz deficiente físico que foi educado e enclausurado 
pelo perverso padre Frollo (Richard Harris). Várias especificidades da 
exclusão são representadas no filme, bem como o modo como a 
sociedade da época ridicularizava a pessoa com deficiência.

Outra linha conceitual dessa época compreendia que as pessoas nascidas com 
deficiência estavam predestinadas ao dom divino. “Os cegos, por exemplo, eram tidos 
como pessoas abençoadas com o poder sobrenatural dos profetas para a vidência.” 
(FERNANDES, 2011, p. 41)

Mesmo período, conceitos diferentes...

O importante é compreendermos que, como na Idade Média, a concepção da 
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representação social da pessoa com deficiência não era única e os conceitos nem 
sempre convergiam, na sociedade contemporânea não é diferente. Ou será que 
podemos dizer que a atual sociedade concebe esse grupo da mesma forma?

Continuamos na história...

De acordo com Fernandes (2011), após o período em que a Igreja determinava essa 
função “caritativa” da sociedade frente às pessoas com deficiência, com a Revolução 
Burguesa, o cenário político e econômico passa por grandes transformações. A 
sociedade passa a explorar o trabalhador por meio do processo de industrialização e 
transformação capitalista. A ciência ganha espaço para discutir os fenômenos impostos 
como verdade pela Igreja e, pela primeira vez, a condição de deficiência é explicada 
como causa natural e não divina. A primeira explicação relacionava a deficiência a 
fatores genéticos. Nessa época, com a Revolução Industrial, apenas as pessoas cegas 
e surdas recebiam atendimento, pois acreditava-se que teriam maior capacidade de 
inserção no meio produtivo da industrialização.

Essa determinação de que a maior parte das pessoas com deficiência era impedida 
de trabalhar criou a necessidade de espaços específicos, que funcionariam como 
entidades filantrópicas assistencialistas, que alimentavam, abrigavam e, posteriormente, 
treinavam essas pessoas para a oferta de mão de obra barata. Por um lado, asilos 
para manter as pessoas consideradas fora do padrão de normalidade, distantes da vida 
social; por outro, instituições que “treinavam” cegos e surdos para o trabalho.

Esse é o período marcado pela segregação e pelo conceito de “anormalidade”. Os 
deficientes não eram mais exterminados, mas viviam enclausurados e fora do convívio 
social. Como em todas as épocas que já revisitamos, as verdades são ditas pela forma 
de governo e por meio das relações de poder estabelecidas entre as classes.

Foi a partir dos séculos XVI e XVII que a área médica conquista espaço e desenvolve 
recurso para o atendimento às pessoas com deficiência. Dessa forma, são criados os 
primeiros códigos para a comunicação com surdos e para a educação desse público. No 
mesmo período, a medicina também desenvolve recursos para amputação e recuperação 
dos soldados mutilados na guerra e as primeiras versões da cadeira de rodas.

Não apenas pessoas comuns apresentavam deficiência nesse período. Vários 
filósofos, matemáticos, artistas e até reis desenvolveram deficiências no decorrer de 

Assimile

Faraós, filósofos, imperadores, governantes, clero, nobreza, burgueses... 
Indiferente da forma de poder, a pessoa com deficiência passou por fases 
de respeito, abandono, extermínio, castigo, escravidão e segregação. O 
governo sempre determinou a representação social dessas pessoas.
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suas vidas, como Galileu Galilei, John Milton, Luis de Camões e Johannes Kepler. 

No decorrer dos nossos estudos, continuaremos referenciando as especificidades 
de educação especial com grandes nomes, principalmente no campo das artes. 
Dessa forma, ampliaremos, também, o olhar para a cultura e as relações estabelecidas 
e registradas por meio da arte e da história. E assim, continuaremos a refletir com 
a personagem Vitória. Certamente, a exposição de arte desconstruiu e desenvolveu 
novos conceitos para a personagem e para você, caro aluno. Não é verdade?

Esse é o momento de voltarmos nosso olhar para as dúvidas expostas por Vitória. 
Será que ela conseguiu saná-las? Vamos rever?

Vitória acreditava que todos os povos da Antiguidade eliminavam as pessoas com 
deficiência e, com base nessa desconstrução, questionamos as representações dessas 
pessoas reveladas pela arte e como o lugar delas foi ressignificado no decorrer da 
história. Procuramos verificar o que revelam os quadros e como a arte contribui no 
desenvolvimento do nosso conceito sobre a deficiência, quais são as relações de poder 
e as características de diferentes civilizações frente ao diferente.

E, principalmente, por que estamos percebendo e discutindo essa temática e qual é 
a importância dessa discussão para a prática pedagógica?

Vamos tentar responder a essa situação-problema?

As obras de arte expostas no decorrer da nossa discussão comprovam que as pessoas 
com deficiência passaram por períodos diferenciados, que envolveram respeito, abandono, 
extermínio, escravidão e assistencialismo. Tanto as obras como a história contribuíram 

Sem medo de errar

Faça você mesmo

Agora que compreendemos a importância dos dados históricos e a 
contribuição da arte para estudar a representação da pessoa com deficiência 
nas civilizações antigas, vamos mapear os conceitos estabelecidos por 
meios dessas conexões de pensamento e valores sociais da época? 

Elabore um mapa conceitual, explorando a visão de cada civilização e 
construa hipóteses sobre as possíveis etapas subsequentes, relativas ao 
atendimento a esse público. Agora é com você!
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para a compreensão desses conceitos e das relações de poder estabelecidas, que 
ditavam as regras e o modo como a sociedade concebia a existência dessas pessoas. 
Os governantes, indiferente da época, ditavam as regras para exterminar ou amparar 
os diferentes. O que acontece, também, nos dias atuais. As representações sociais na 
Antiguidade e na Idade Média eram ditadas pelos mais abastados e governantes. Mas 
será que alguns conceitos não permeiam as práticas até hoje?

Viajamos pela história e pelos registros da arte, buscando compreender a exclusão 
das pessoas com deficiência na sociedade para, posteriormente, qualificar nossas 
práticas pedagógicas em, busca da inclusão desse público. É necessário entender 
o contexto histórico e social e as construções de crenças e valores estabelecidos 
socialmente para discernir sobre as legislações educacionais e as especificidades da 
educação inclusiva.   

A formação humana do educador deve permear a sua prática. Ainda vamos discutir 
muito nesta disciplina.

O guerreiro deficiente em Roma

Descrição da situação-problema 

Agora que já compreendemos a importância de conhecer a história da pessoa com 
deficiência na sociedade e entendemos como os diferentes povos conceituavam essas 
pessoas na antiguidade, vamos contextualizar os conteúdos estudados com a nossa 
prática?

Imagine que você está em pleno Império Romano. Guerreiros fortes e robustos 
treinam intensamente para enfrentar diferentes batalhas. O general e seus guerreiros 
saem para mais uma conquista territorial, passam meses fora e retornam vitoriosos. 
Contudo, vários guerreiros surgem carregados, quase morrendo, acometidos por 
infecções e hemorragias causadas por mutilações oriundas da batalha. Alguns, sem 
uma parte da perna, outros, sem a mão ou o braço. Um verdadeiro problema social 
proveniente das batalhas para a conquista de territórios. 

Um dos guerreiros considerado mais forte, ao tentar salvar um companheiro, tem 
o rosto atingido por uma tocha e perde a visão. Assim como esse guerreiro, todos os 
outros necessitam de atendimento. Tomando como referência esse período histórico e 
a concepção que existia da pessoa com deficiência, qual seria o destino desses soldados?

Avançando na prática 
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Resolução da situação-problema 

Para resolver esta situação-problema, você precisa retomar os conteúdos explorados 
na disciplina e compreender como a sociedade se organizava para essas situações na 
época. É importante analisar o contexto histórico e social desses guerreiros e atentar para 
os recursos disponíveis. 

Após resolver essa situação, vamos tentar transferi-la para a realidade da escola? Quais 
são as relações que podemos estabelecer entre a concepção de pessoa com deficiência 
da Antiguidade e a concepção de pessoa com deficiência nos dias atuais?

Quais são as ideias e os conceitos que permeiam a nossa prática e, antes mesmo da 
prática, a nossa reação ao receber alunos com deficiência em nossas turmas? Será que 
ainda enfrentamos alguns estigmas e estereótipos?

Para ilustrar essa relação, desenvolva um mapa, conforme modelo que sugerido:

Atenção

Os romanos abandonavam ou afogavam as crianças nascidas com 
deficiência.

Lembre-se

Nessa época, a deficiência poderia ser adquirida após a fase adulta, o que 
obrigou os governantes a desenvolverem o atendimento hospitalar para 
esse público. Ou seja, o atendimento surgiu como uma necessidade para 
resolver um problema social.

Conceito de 
deficiênica na 
Antiguidade

[Texto]

[Texto]

[Texto]

[Texto]

Conceito de 
deficiênica na 

Atualidade
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Faça valer a pena

1. Tradição indígena faz pais tirarem a vida de crianças com deficiência 
física

A prática acontece em pelos menos 13 etnias indígenas do Brasil. Uma 
tradição comum antes mesmo de o homem branco chegar ao país.

Um assunto da maior importância: o direito à vida. Você acha certo matar 
crianças recém-nascidos por causa de alguma deficiência física?

Pois saiba que isso acontece no Brasil e não é crime. A Constituição, nossa 
lei maior, assegura a grupos indígenas o direito à prática do infanticídio, o 
assassinato de bebês que nascem com algum problema grave de saúde.

Para os índios, isso é um gesto de amor, uma forma de proteger o recém-
nascido, mas tem gente que discorda.

(Fonte: <http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2014/12/tradicao-
indigena-faz-pais-tirarem-vida-de-crianca-com-deficiencia-fisica.
html>. Acesso em: 28 fev. 2016)

A prática do infanticídio, presente ainda em algumas tribos indígenas no 
Brasil, revela conceitos acerca da deficiência. Comum entre os indígenas 
por conta das suas crenças, essa prática já foi fortemente desenvolvida por 
várias civilizações. Sobre os povos da Antiguidade, assinale a alternativa 
correta:

a) Os egípcios abandonavam as crianças nascidas com deficiência no rio 
Nilo, pois acreditavam que se tratavam de castigo dos deuses.

b) Os gregos cultuavam os corpos físicos e formavam guerreiros para 
expansão territorial. Contudo, preservavam a vida das crianças nascidas 
com deficiência com base nos ensinamentos morais que pregavam o 
respeito a essas pessoas.

c) Platão e Aristóteles redigiram textos que orientavam o cuidado e o 
respeito às pessoas com deficiência.

d) O maior número de registros artísticos sobre a vida da pessoa com 
deficiência em sociedade retrata a vida em Roma, no período em que 
foram criadas instituições especializadas no cuidado de pessoas com 
deficiência física.  

e) A queda do Império Romano e a ascensão da Igreja marcaram o fim da 
regra do extermínio das crianças nascidas com deficiência, substituindo 
essa prática pela caridade.
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“O Egito Antigo foi por muito tempo conhecido como a Terra dos Cegos 
porque seu povo era constantemente acometido de infecções nos olhos, 
que resultavam em cegueira. Os papiros contêm fórmulas para tratar de 
diversas doenças, dentre elas a dos olhos (GUGEL, 2016, p. 1). 

(Fonte: <http://www.ampid.org.br/ampid/Artigos/PD_Historia.php>. 
Acesso em: 28 fev. 2016)

Os registros artísticos do antigo Egito, como papiros, esculturas e pinturas, 
revelam a presença de pessoas com deficiência nesse período. Com base 
nessa afirmativa, avalie as afirmações como verdadeiras (V) ou falsas (F): 

I. As pessoas nascidas com nanismo no Egito interagiam em sociedade e, 
normalmente, se destacavam na dança e na música.

II. O povo egípcio foi constantemente acometido por pragas, doenças e 
infecções. Muitas causavam cegueira e deformidades. A determinação, 
para os casos que não apresentavam sucesso e cura diante das fórmulas 
e remédios desenvolvidos, era a morte.

III. Os ensinamentos morais do Egito,  encontrados em registros em 
papiros, pregavam o respeito às pessoas com deficiência ou nanismo.

IV. Os egípcios abandonavam as crianças nascidas com deficiência, mas 
cuidavam da saúde das pessoas que desenvolviam deficiências na fase 
adulta. 

Assinale a alternativa correta. 

a) V – V – V – V.

b) V – F – V – F.

c) F – F – F – F.

d) V – V – F – F.

e) F – V – V – V.

Figura 1.6 | Papiro médico2. 

Fonte: <http://www.ampid.org.br/ampid/Artigos/PD_Historia.php>. Acesso em: 28 fev. 2016
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A obra de David representa um grande guerreiro romano sobrevivendo 
de doações e esmolas. Belisário foi o leal general de Justiano durante 
muito tempo e colecionava vitórias nas batalhas que enfrentava. Teve os 
olhos vazados, ficou cego e virou pedinte nas ruas de Roma.

Com base na imagem e no texto, avalie as afirmativas a seguir:

I) A deficiência era considerada ato de castigo destinado aos traidores, 
que tinham as mãos amputadas e os olhos vazados, por ordem do 
Imperador.

II) Toda pessoa nascida com deficiência em Roma era predestinada a 
divertir o povo no circo e na praça.

III) Os guerreiros atingidos e mutilados durante as batalhas eram 
mortos após o combate pelo próprio general.

IV) As crianças nascidas com deficiência deveriam ser mortas pelo pai 
por meio da prática do afogamento.

Assinale a alternativa correta:

a) As afirmações I, II, III e IV estão corretas.

b) As afirmações I, II e III estão corretas . 

c) As afirmações II, III e IV estão corretas. 

d) As afirmações III e IV estão corretas. 

e) As afirmações I e IV estão corretas.

Figura 1.7 | Belisário 3. 

Fonte: <http://www.ampid.org.br/ampid/Artigos/PD_Historia.php>. Acesso em: 28 fev. 2016
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Figura 1.8 | Linha do tempo da história da deficiência

Fonte: elaborada pela autora.

Seção 1.2

Marcos legais, internacionais e nacionais

Caro aluno, na seção anterior, percebemos que Vitória desconstruiu os conceitos 
acerca da deficiência na Antiguidade e, por meio da arte, compreendemos o modo 
como a sociedade concebia as pessoas com deficiência. Chegamos até o século XVII 
com as primeiras concepções da ciência sobre as causas da deficiência e os primeiros 
estudos para estabelecer uma comunicação com as pessoas surdas. Você se lembra?

Contudo, o tempo entre as mudanças na representação da pessoa com deficiência 
na sociedade também foi diminuindo, e Vitória levantou mais um questionamento: 

Diálogo aberto 

Ensinamentos morais. 
Respeitavam as pessoas 
com deficiência e 
nanismo.

As crianças eram afogadas 
ou abandonadas. Os 
sobreviventes eram 
escravizados. A deficiência 
era utilizada como castigo.

Primeiras explicações 
científicas sobre a 
deficiência. Exploração 
para o trabalho. 
Primeiros estudos para a 
comunicação.

Orientavam que as 
pessoas nascidas 
disformes deveriam ser 
eliminadas, escondidas ou 
abandonadas.

Função caritativa da Igreja. 
Prática do exorcismo, 
escravidão e exposição da 
pessoa com deficiência.

Egípcios Gregos
Espartanos 
e Romanos

Idade 
Média

Séc. XVI 
e XVII
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com tantas mudanças, com revoluções e disputas em busca de poder, como fica 
a condição das pessoas com deficiência na sociedade do século XVIII? Quais são 
as representações artísticas que revelam tal representação e quais foram os nomes 
que marcaram a época como exemplo de superação? Ainda no museu, Vitória inicia 
a busca por obras e artistas que representaram a vida das pessoas com deficiência 
no decorrer da história e percebe que as pessoas com deficiência começam a se 
destacar em algumas áreas, principalmente nas artes. Como descobrir as influências 
para o desenvolvimento das primeiras políticas que amparam essas pessoas?

Vamos mergulhar na história de Vitória e compreender essa construção histórica 
que implica diretamente nas relações sociais. Nossos objetivos para esta seção são: 

• Conhecer a trajetória histórica das pessoas com deficiência na sociedade.

• Compreender os processos históricos de segregação institucionalizada.

• Entender o processo de compensação biológica e social.

• Conhecer os marcos legais internacionais para a inclusão social.

Você é nosso convidado. Vamos?

A história da pessoa com deficiência converge com as principais transformações 
que influenciaram a sociedade. Dessa forma, nos séculos XVIII e XIX, passamos por 
várias mudanças que implicaram diretamente na concepção e classificação daqueles 
considerados “diferentes”.

Como a sociedade caracterizava-se como o mundo do comércio e da produção, 
aqueles que não se enquadravam para o trabalho e as necessidades de mão de obra 
eram excluídos e condenados à marginalização. Criou-se, então, uma “[...] categoria de 
homens: os deficientes mentais, os loucos, os incapazes e idiotas” (FERNANDES, 2011, 
p. 44). Com essas categorias pré-estabelecidas, a sociedade entrou em um período de 
grande expansão das instituições filantrópicas, que funcionavam como asilos, escolas 
e oficinas de produção. 

Não pode faltar

Figura 1.9 | Institucionalização filantrópica nos séculos XVIII e XIX

Fonte: elaborada pela autora.

• Produção• Alimentação 
• Abrigo

Asilos

• Leitura/escrita
• Cálculos

Escola Oficinas
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As pessoas com deficiência eram classificadas em grupos e treinadas para a mão 
de obra barata ou abandonadas em “depósitos” de loucos e deficientes mentais. Mas 
será que esta regra era válida para todas as pessoas nessas condições?

Vamos analisar apenas um caso de um menino nascido em 17 de dezembro de 1770, 
filho de um músico, e que, a partir dos vinte e oito anos, perdeu a audição por conta de 
uma doença degenerativa. Estamos falando de Ludwing van Beethoven. Compositor 
de mais de 200 obras, superou a surdez e os limites entre o som e o silêncio.

Tomando como exemplo a obra de Beethoven, Vitória relacionou-o aos casos 
de superação da deficiência por meio da arte. Você já imaginou como esse grande 
músico desenvolvia as suas produções e consolidava a sua obra?

Buscamos algumas características da história de Beethoven para levantar outro 
dado que interfere na concepção da pessoa com deficiência na sociedade e que se 
tornou cada vez mais relevante: a deficiência adquirida ou desenvolvida após alguns 
anos de vida, bem como a influência do meio no desenvolvimento e na superação.

Vygotsky, no momento em que resolveu desenvolver estudos sobre os 
“fundamentos da defectologia”, criou o conceito de compensação social e biológica. 
O autor alertava que “não é importante saber só qual doença tem a pessoa, mas 

Figura 1.10 | Ludwig Von Beethoven

Fonte: <https://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven>. Acesso em: 10 mar. 2016.

Pesquise mais

Para conhecer um pouco sobre a trajetória desse grande músico, que tal 
assistir ao filme “O segredo de Beethoven”? (Disponível em: <https://www.
youtube.com/watch?v=ScFStjquBqA>. Acesso em: 25 out. 2016).



História e legislação

U1

26

também que pessoa tem a doença. O mesmo é possível com relação à deficiência. 
É importante conhecer não só o defeito que tem afetado a criança, mas que criança 
tem tal defeito.” (VYGOTSKY, 1995, p. 104). Vamos aprofundar esses conceitos nas 
próximas seções ao discutirmos as especificidades da educação especial. Contudo, 
inicialmente, cabe esclarecer que, de acordo com Vygotsky (1995), existe uma 
compensação biológica do cérebro, que, ao perceber a “falta” de um sentido, o 
supercompensa com outro, causando a compensação social, ou seja, a influência 
do meio e do contexto para o desenvolvimento da criança com deficiência. E, como 
estamos citando a importância do contexto, cabe ressaltar que Vygotsky foi estudar os 
fundamentos da defectologia para auxiliar o governo da União Soviética com políticas 
para atender a uma demanda social, pois várias crianças apresentavam deficiência e 
condição de vulnerabilidade após a revolução em 1917.  

Nossa! Em 1925, Vygotsky montou um laboratório de psicologia para estudar a 
deficiência não apenas como biológica, mas social. Quantos educadores precisam 
discutir essas questões nos dias atuais?

Assimile

A compensação social interfere diretamente no desenvolvimento de 
crianças com deficiência. É importante conhecer a deficiência e, também, 
a criança em seu contexto histórico e social. 

Exemplificando

Um exemplo clássico sobre a influência do meio é a história do menino 
encontrado em uma floresta e que convivia com animais, Victor de 
Aveyron. Foi educado por Jean Itard, que, em 1800, desenvolveu um 
programa que utilizava meios médicos e pedagógicos para tentar educar o 
menino. Dessa forma, foi considerado o precursor da educação especial.

Vejam como a sociedade passava rapidamente por mudanças e como as pessoas 
com deficiência participavam dessas mudanças. Especificamente no trato com as 
pessoas com deficiência, tivemos alguns estágios e modelos, como o clínico e o 
pedagógico, conforme destaca o Quadro 1.1:

Quadro 1.1  |Modelos de atendimento à pessoa com deficiência

Fonte: elaborado pela autora.

Período e modelo de atendimento à pessoa com deficiência

Séculos XVI e XVII Função caritativa Primeiras explicações científicas.

Séculos XVIII e XIX Função médica
Atendimento específico e tratamento da deficiência 
como desvio da normalidade.

Século XX Função pedagógica Educação especial
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O importante, ao olhar para uma obra de arte, além da admiração ao trabalho e à 
técnica utilizada pelo artista, é compreender o contexto em que esse artista vivia no 

Os séculos XVIII, XIX e XX foram marcados por grandes revoluções históricas, que 
influenciaram diretamente as políticas de defesa das pessoas com deficiência. Como 
na Antiguidade, os sobreviventes de guerras desenvolviam deficiências nas batalhas, 
principalmente físicas. As Revoluções Francesa e Industrial, bem como a Primeira 
e a Segunda Guerras Mundiais, geraram consequências e problemas sociais que 
precisavam de soluções urgentes. Veja como Vitória analisou as obras expostas no 
museu e as relacionou com o contexto da época.

Figura 1.11   | Liberdade guiando o povo

Figura 1.13   | Guernica

Figura 1.12  | Rua Praga

Fonte: <https://commons.wikimedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_
Delacroix#/media/File:Eug%C3%A8ne_Delacroix_-_La_
libert%C3%A9_guidant_le_peuple.jpg>. Acesso em: 17 mar. 2016

Fonte: <http://www.pablopicasso.org/guernica.jsp>. Acesso em: 17 mar. 2016

Fonte: <https://br .pinterest .com/
pin/376121006352604586/>. Acesso em: 
17 mar. 2016
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momento de criação. Quais fatores sociais influenciaram e quais mensagens estão 
registradas. Compreender quais questionamentos a obra revela. Nessas diferentes 
épocas, em que artistas resolveram retratar as grandes revoluções, a sociedade 
precisava se organizar para defender o direito de todos e amenizar o problema social 
que se instalava. As obras revelam o horror e a condição miserável em que as pessoas 
se encontravam após as revoluções. As pessoas precisavam de algo que garantisse 
educação, moradia, alimentação para todos e a proteção aos soldados sobreviventes. 
Assim, nasceu o primeiro documento que norteou as ações sociais e alertou para 
algo até então desconhecido. A igualdade de direitos, assegurada na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, que retomou os Ideais da Revolução Francesa de 
1789, que “[...] buscavam reconhecer os valores supremos da igualdade, da liberdade e 
da fraternidade entre os homens” (FERNANDES, 2011, p. 53).

A partir da promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, surgiu uma 
série de movimentos sociais em prol das minorias, e com as pessoas com deficiência 
não foi diferente. Especificamente no campo das Políticas Públicas, a partir de 1948, 
tivemos uma explosão de documentos que traçaram as especificidades dessa área e 
buscavam defender o direito das pessoas com deficiência. 

Vários países iniciaram a discussão para atender a esse público tanto na esfera 
social como educacional, gerando conceitos e concepções diferenciadas.

A seguir, apresentaremos os principais documentos internacionais que norteiam a 
educação inclusiva até hoje.

Quadro 1.2    | Documentos internacionais da educação inclusiva

Reflita

A Declaração Universal dos Direitos Humanos surge como um documento 
fundamental para garantir os direitos de igualdade, liberdade e fraternidade. 
Mas o que nos leva a necessitar de um documento, uma lei, que nos diga 
que precisamos respeitar as pessoas?  Pense na realidade de inclusão nas 
escolas. Precisamos de documentos, leis, para respeitar as crianças com 
deficiência? Precisamos de leis que nos digam que somos obrigados a 
receber todos os alunos nas escolas, indiferente da sua condição física, 
cognitiva ou social?

DOCUMENTO Teor

Declaração de Jomtien (1990)

Aconteceu em Jomtien, na Tailândia, a Conferência Mundial 
sobre Educação para todos, da qual o Brasil participou. Assim, 
ao assinar esta Declaração, o Brasil assume o compromisso 
perante a comunidade internacional de erradicar o 
analfabetismo e universalizar o ensino fundamental no país.
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A Declaração de Salamanca (1994) foi um marco na organização política de vários 
países, inclusive no Brasil, que declararam as seguintes premissas: 

- Educação inclusiva: capacitar escolas comuns para atender todos os 
alunos, especialmente aqueles que têm necessidades especiais.

- Princípio da inclusão: reconhecimento da necessidade de se caminhar 
rumo à - escola para todos - um lugar que inclua todos os alunos, celebre 
a diferença, apoie a aprendizagem e responda às necessidades individuais.

- Toda pessoa tem o direito fundamental à educação e a ela deve ser 
dada a oportunidade de atingir e manter um nível aceitável de aprendizagem.

- Todo aluno possui características, interesses, capacidades e necessidades 
de aprendizagem que são singulares. Os sistemas educacionais devem 
ser projetados e os programas educativos implementados de tal forma a 
considerar a ampla diversidade dessas características e necessidades.

- As escolas devem acomodar todos os alunos independentemente de 
suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. 
O desafio para uma escola inclusiva é o de desenvolver uma pedagogia 

Fonte: elaborado pela autora.

Declaração de Salamanca
(1994)

Foi construída na Conferência Mundial sobre Necessidades 
Educativas Especiais: acesso e qualidade, em Salamanca 
(Espanha), realizada pela UNESCO. O objetivo principal dessa 
conferência foi a atenção educacional aos alunos com 
necessidades educacionais especiais.

Convenção de Guatemala
(1999)

Trata-se de uma convenção que foi realizada na Guatemala 
da qual vários países sul-americanos são signatários, 
inclusive o Brasil. Nessa convenção, o foco foi a eliminação 
da discriminação contra as pessoas com deficiência. Esse 
documento dispõe que as pessoas com deficiência não 
podem receber tratamentos diferenciados que impliquem 
exclusão ou restrição ao exercício dos mesmos direitos que 
as demais pessoas têm.

Pesquise mais

O documento que definitivamente marcou a história da educação 
inclusiva foi a Declaração de Salamanca. É fundamental que você faça 
a leitura desse documento na íntegra. Disponível em: <http://portal.mec.
gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2016.
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centrada no aluno, uma pedagogia capaz de educar com sucesso todos os 
alunos, incluindo aqueles com deficiências severas.

- O princípio fundamental da escola inclusiva consiste em que todas 
as pessoas devem aprender juntos, onde quer que isto seja possível, não 
importam quais dificuldades ou diferenças elas possam ter. Escolas inclusivas 
precisam reconhecer e responder às necessidades diversificadas de seus 
alunos, acomodando os diferentes estilos e ritmos de aprendizagem e 
assegurando educação de qualidade para todos mediante currículos 
apropriados, mudanças organizacionais, estratégias de ensino, uso de 
recursos e parcerias com suas comunidades.

- Os currículos devem ser adaptados às necessidades dos alunos e não 
o inverso. As escolas devem, portanto, oferecer oportunidades curriculares 
que se adaptem a alunos com diferentes interesses e capacidades.

- A fim de acompanhar o progresso de cada aluno, os procedimentos de 
avaliação devem ser revistos.

- Aos alunos com necessidades educacionais especiais devem ser 
oferecidas diferentes formas de apoio, desde uma ajuda mínima em classes 
comuns até programas adicionais de apoio à aprendizagem na escola, bem 
como a assistência de professores especialistas e de equipe de apoio externo. 
(SALAMANCA, 1994).

Faça você mesmo

Com base na da Declaração de Salamanca (1994), organize um quadro 
onde possa evidenciar o papel da escola inclusiva, do professor e da 
equipe gestora, do currículo e o papel da própria pessoa com deficiência. 

A Declaração de Salamanca (1994) sinalizou para os princípios da inclusão e 
contribuiu para o desenvolvimento de políticas nacionais. Dessa forma, o Brasil 
publicou vários documentos caracterizados como desdobramentos da própria 
legislação internacional.

Assimile

A Declaração de Salamanca foi o marco para a inclusão do público-alvo 
da educação especial na escola regular.



História e legislação

U1

31

Vamos voltar aos questionamentos de Vitória?

Vitória sinalizou para o fato de que, no período dos séculos XVIII e XIX, muitas 
pessoas superaram a deficiência e supercompensaram um sentido pelo outro, como 
é o caso de Beethoven. E como entender essa supercompensação?

O conceito desenvolvido por Vygotsky é fundamental para resolver essa SP. 
Lembre-se de que o autor alertava para a importância de conhecer não só o defeito, 
mas o contexto da criança.    Entende-se que existe uma compensação biológica 
do cérebro que, ao perceber a “falta” de um sentido, supercompensa com outro, 
além da compensação social. Beethoven superou a deficiência auditiva, ou seja, a 
falta da audição por meio das suas relações sociais, artísticas e da exploração dos 
demais sentidos. O artista continuou a compor e a trabalhar com a música mesmo 
sem conseguir ouvir as notas mais agudas. Assim, supercompensou a falta de audição 
com o tato e, por meio da vibração das notas graves, compôs, por exemplo, a “Nona 
sinfonia”.  

Vitória também nos auxiliou na contextualização de três obras que revelavam 
diferentes revoluções e trouxe à tona uma concepção um pouco diferente do 
modo como apreciamos a obra de arte, ou do que vem a ser “belo”. Contemplar a 
obra, não apenas como técnica, mas como uma representação social que marca 
e revela características de uma determinada época, tem grande importância. Assim, 
as obras de Delacroix, Otto Dix e Picasso revelam, em diferentes épocas, uma 
situação real que desencadeou um problema social relacionado à deficiência. O que, 
consequentemente, gerou a necessidade de se desenvolver políticas públicas para 
amparar esse público. 

Sem medo de errar

Reflita

Caro aluno, você percebe a relação das manifestações artísticas com 
a nossa história? Entende que a SGA, além de discutir a história e os 
processos de inclusão, também aborda a importância do registro artístico 
para a compreensão dos contextos?  E, ainda, percebe como nascem 
as políticas? Esse é um ponto fundamental para compreendermos os 
conceitos que vamos explorar nas próximas seções. 

Reflita: Por que, para quem e por quem são elaboradas as políticas? 
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Maria noite, Maria dia

Descrição da situação-problema 

Agora que já compreendemos como a sociedade organizou os primeiros 
documentos legais norteadores para a inclusão, vamos contextualizar os conteúdos 
estudados com a nossa prática? Vamos iniciar esta situação-problema contando uma 
história escrita pela autora Elisabeth Maggio: Maria Noite, Maria Dia. Essa é a história de 
duas irmãs, Maria Lia e Maria Luz. 

Maria Lia nasceu primeiro e sempre desejou uma irmã, assim, nasceu Maria Luz, 
numa noite em que as estrelas estavam sorrindo. Elas sabem que, no escuro, o Sol 
ainda está lá, só que dormindo. Maria Lia percebeu que Maria Luz era diferente, o jeito 
de ver as coisas não era como o da gente. Ela não precisava dos olhos. Conhecia o 
mundo com a ponta dos dedos. Usava o ouvido para entender os passarinhos. O 
perfume ensinava o quanto a flor é bela e o gosto da manga, a melhor explicação para 
a cor amarela. Sim, Maria Lia aprendeu com Maria Luz que, para enxergar o mundo 
sem a visão, basta olhar com o coração (MAGGIO, 1997).

Além de revelar que a condição das pessoas com deficiência foi mudando de 
acordo com a evolução do contexto social e, também, do desenvolvimento de 
políticas, Vitória elaborou outra grande pergunta, que deverá nortear a próxima seção 
desta unidade. 

Como são elaboradas as políticas públicas de inclusão no Brasil? 

Avançando na prática 

Atenção

Os primeiros estudos que pesquisavam a deficiência foram sobre as 
deficiências auditiva e visual.

É uma simples e comum história de uma criança que nasceu cega. Mas, assim como 
a família de Maria Luz compreendeu esse universo específico, os professores também 
precisam compreender, correto? Retomamos ao século XVIII ou, então, ao século XIX, 
quando várias crianças nasciam cegas e nem sempre as famílias compreendiam essa 
condição.

Como seria essa relação de Maria Luz em sala de aula? Quais conceitos de Vygotsky 
sobre a compensação biológica e social poderiam ser abordados nessa situação?
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Resolução da situação-problema

Para resolver esta SP, você precisa retomar os conteúdos explorados na disciplina e 
compreender como a sociedade se organizava para essas situações naquela época. É 
importante analisar o contexto histórico e social dessas crianças e entender as políticas 
e os estudos desenvolvidos. Não será difícil relacionar essa situação com a realidade 
da escola. Pense quais são as características que norteiam nossas práticas atuais. 

Lembre-se

Estávamos com um problema social para ser resolvido. Adultos e crianças 
com deficiência precisavam da garantia de igualdade de direitos.

Faça valer a pena

1. “A economia capitalista debruça-se com toda intensidade sobre o 
corpo social, aquele que se transforma em força de trabalho, a partir do 
século XVIII. É esse corpo social que se torna alvo de exercício de poder 
operado pela medicina, que desenvolve procedimentos de adestramento 
a fim de recuperar o comportamento daqueles que, por algum motivo, 
escapam da normalidade social.” (FERNANDES, 2011, p. 45)

Com base no texto e na representação social das pessoas com deficiência 
no século XVIII, é correto afirmar que:

a) A sociedade capitalista eliminava as pessoas com deficiência. As famílias 
escondiam o nascimento dessas pessoas e as afogavam nos rios ou 
abandonavam nas montanhas. 

b) As pessoas com deficiência conviviam normalmente com as pessoas 
sem deficiência e a sociedade zelava por direito de igualdade.

c) A Igreja, como ainda detinha muito poder, orientava que as pessoas 
com deficiência fossem escondidas em asilos e hospícios.

d) Todas as pessoas com deficiência frequentavam as escolas e clínicas 
especializadas que procuravam compreender as necessidades desse 
público.  

e) Várias instituições filantrópicas foram criadas para treinar as pessoas 
com deficiência para o trabalho industrial.
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2. As Revoluções Francesa e Industrial e a Primeira e a Segunda Guerras 
Mundiais geraram consequências e problemas sociais que precisavam 
de soluções urgentes, pois a sociedade precisava ser reorganizada. Entre 
esses problemas, podemos citar:

I) A condição miserável das pessoas sobreviventes da guerra.

II) A necessidade de políticas em prol da igualdade, liberdade e fraternidade. 

III) O grande número de pessoas com deficiência e debilitadas por conta 
das revoluções e guerras.

IV) A necessidade de proteção para os soldados sobreviventes que 
defenderam seus países em batalha.

Assinale a alternativa correta:

a) As afirmações I, II, III e IV estão corretas.

b) As afirmações I, II e III estão corretas. 

c) As afirmações II, III e IV estão corretas. 

d) As afirmações III e IV estão corretas. 

e) As afirmações I e IV estão corretas.

3. A Declaração Universal dos Direitos Humanos assegura às pessoas com 
deficiência os mesmos direitos de todos os cidadãos, tais como: direito à 
liberdade, a uma vida digna, à educação fundamental, ao desenvolvimento 
pessoal e social e à livre participação na comunidade.

Com base nos direitos garantidos nesta Declaração, avalie as afirmações 
a seguir:

I) Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.

II) Toda pessoa tem direito à educação. Ela deve ser gratuita, pelo menos 
a correspondente ao ensino elementar fundamental.

III) A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao 
reforço dos direitos do homem e das liberdades fundamentais.

IV) As escolas devem acomodar todos os alunos independentemente de 
suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou 
outras. 
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Assinale a alternativa correta.

a) As afirmações I, II, III e IV estão corretas.

b) As afirmações I, II e III estão corretas . 

c) As afirmações II, III e IV estão corretas. 

d) As afirmações III e IV estão corretas. 

e) As afirmações I e IV estão corretas.
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Seção 1.3

Evolução histórica da educação especial no Brasil 
e o atendimento às pessoas com necessidades 
especiais

Caro aluno, você lembra dos primeiros questionamentos de Vitória, a personagem 
que acompanha nossa trajetória desde o início da disciplina de Educação inclusiva? 
Vamos relembrar juntos? Vitória questionou a história da pessoa com deficiência e 
mostrou-se interessada em conhecer a representação social e histórica desse público. 
Paralelamente, atentou para a importância da arte como fonte de dados e registros 
que marcam a nossa história. Até a seção anterior, discutimos de forma linear a história 
da deficiência até o século XIX. Cabe ressaltar que o processo histórico perpassa 
por grandes movimentos de lutas, contradições e rupturas que contribuíram para a 
construção de conceitos acerca do lugar que a pessoa com deficiência ocupa na 
sociedade, que vai desde a segregação até a inclusão.

Conhecemos os quatro principais documentos internacionais que norteiam a 
educação inclusiva: a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declarações 
de Jomtien e Salamanca e a Convenção da Guatemala. Mas, ao compreender as 
mudanças e os avanços nesta área, a nossa personagem mostrou-se ainda mais 
interessada e, observando uma obra específica no MASP, indagou:

- Tatiana, essa obra é datada do século XVIII e o nome desse artista revela uma 
deficiência! É a obra de Aleijadinho, não é? 

Respondemos: 

- Sim, é uma obra datada do século XVIII, do famoso artista do barroco mineiro, 
deficiente físico, Aleijadinho.

Vitória ficou ainda mais curiosa e vejam a situação-problema (SP) que criou para 
resolvermos agora.

A história da arte no Brasil revela um famoso artista do barroco mineiro com 

Diálogo aberto 
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deficiência física no século XVIII. Contudo, de acordo com o que estudamos, apenas 
no século XX, no ano de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos – primeiro 
documento que aponta igualdade de direitos – entra em vigor. Sendo assim, o que 
aconteceu no Brasil nesse período? Se no século XVIII já tínhamos uma representação 
do profissional da arte com deficiência no Brasil, o que revela a história das pessoas com 
deficiência em nosso país? Quais são os movimentos, os representantes, a legislação 
e as instituições nacionais que atenderam a esse público? Como essas pessoas foram 
atendidas aqui no Brasil? Será que Aleijadinho tinha acesso aos diferentes espaços 
sociais no século XVIII?

Ufa! Vitória levantou vários questionamentos, não é verdade? Temos muito estudo 
pela frente para conseguir responder às indagações dessa moça curiosa.

Caro aluno, você nos acompanha nessa descoberta? Temos certeza de que os 
contextos nos permitem compreender as nossas práticas.

Vamos em frente?

Não pode faltar

A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi um grande marco que 
impulsionou o desenvolvimento de políticas nacionais para o atendimento às pessoas 
com deficiência. Contudo, os registros históricos e artísticos comprovam a presença 
de pessoas com deficiência no Brasil, no século XVIII, como o artista do barroco 
mineiro Aleijadinho.

Figura 1.14  | Os passos da paixão

Fonte: <http://imgsapp.em.com.br/app/noticia_127983242361/2013/03/30/365039/20130330083934415155a.jpg>. Acesso 
em: 25 mar. 2016



História e legislação

U1

39

O conceito de segregação envolve a organização em grupos considerados iguais. 
Separa as pessoas com deficiência das sem deficiência, em espaços específicos.

Engana-se, porém, quem acredita que o artista viveu em uma sociedade inclusiva 
e que, naquela época, os brancos aceitavam os negros e os mestiços sem manifestar 
preconceito e racismo. Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, era filho de uma 
escrava com um mestre de obras português. Desenvolveu sua arte desde pequeno ao 
acompanhar o trabalho do pai. Foi um dos maiores artistas do barroco mineiro, mas só 
podia entrar na igreja para desenvolver o seu trabalho. No momento das celebrações, 
Aleijadinho era proibido de participar, uma vez que não era bem quisto entre a elite 
branca. Por volta dos quarenta anos, desenvolveu uma doença degenerativa e foi,  
aos poucos, perdendo os movimentos dos pés e das mãos e solicitava auxílio de um 
ajudante para continuar as suas obras.

Aleijadinho, como passou a ser conhecido, morreu pobre, doente e abandonado 
por uma sociedade que valorizava a sua arte, mas o excluía socialmente.

Aqui já começamos a falar de mais um conceito da área da educação especial. 
Utilizamos, nas seções anteriores, o conceito de abandono e, agora, o de exclusão. 
Até o final da disciplina, vamos compreender os conceitos utilizados em diferentes 
épocas e os movimentos que contribuíram para a evolução de cada um deles.

Para compreender melhor esses dois conceitos, observe a imagem a seguir:

Figura 1.15  | Segregação

Fonte: <https://br.pinterest.com/paulacardos/inclus%C3%A3o/>. Acesso em: 10 mar. 2016

Reflita

Esse é um dado muito relevante: Aleijadinho amarrava as ferramentas nos 
punhos para continuar o seu trabalho. O artista adaptou um material para 
desenvolver sua prática. E nem falávamos em educação inclusiva nessa 
época. Mas, claramente, esse é um exemplo de material adaptado ou de 
acessibilidade instrumental, um conceito utilizado nos dias atuais.
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O conceito de exclusão envolve o afastamento de pessoas consideradas fora do 
padrão de normalidade instituído pela sociedade. 

Com base nesses dois conceitos, podemos analisar a história do artista 
Aleijadinho e afirmar que ele foi excluído da sociedade da época. Bem como 
podemos entender que as instituições especializadas, que atendem a um público 
específico e não propiciam a integração entre diferentes, são, sobretudo, um 
ambiente de segregação. No Brasil, as primeiras instituições especializadas no 
atendimento às pessoas com deficiência visual e auditiva foram o Instituto Benjamin 
Constant (1854) e o Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) (1857).

Figura 1.16  | Exclusão

Fonte: <https://br.pinterest.com/paulacardos/inclus%C3%A3o/>. Acesso em: 10 mar. 2016

Reflita

É importante lembrar que os grupos da deficiência visual e da surdez 
sempre lideraram as ações na educação especial, desde as primeiras 
pesquisas médicas na Europa, tema discutido nas seções anteriores. Esse 
dado nos faz refletir sobre a influência de grupos específicos na construção 
das políticas. Vamos pensar sobre isso!

Exemplificando

Quando classificamos e separamos espacialmente as pessoas sem 
deficiência como sendo “normais” e as pessoas com deficiências como 
sendo “anormais”, estamos criando situação de segregação.

Pesquise mais

Quer conhecer a história desses institutos que existem até hoje como  
centros de referência nacional? Amplie seu conhecimento e acesse os 
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Embora o país contasse com o atendimento previsto nesses institutos, as primeiras 
políticas também surgiram e ganharam força após a Declaração Universal do Direitos 
Humanos, em 1948. Dessa forma, a partir da década de 1960 vários movimentos 
foram organizados com o propósito de reafirmar os direitos humanos. As pessoas 
com deficiência encontraram respaldo nos estudos da psicologia, sobretudo em 
sua vertente comportamental, cuja crença de que as condições físicas e sociais do 
ambiente são imprescindíveis na determinação do comportamento humano supera o 
enfoque da imutabilidade da situação de deficiência até então vigente. (FERNANDES, 
2011, p. 66). Esse pensamento contribuiu para quebrar com a concepção biológica da 
deficiência, que norteava os programas de atendimento especializado, estimulando 
a possibilidade de que alunos com algumas deficiências consideradas mais leves 
participassem das escolas comuns.

Esse organização social ganhou força na década de 1960 em vários países, e 
os movimentos sociais, representados por familiares das crianças com deficiência, 
solicitando o direito à matrícula na escola comum também foram ampliados.

Esse é o período em que a educação especial avança em mais um conceito. 
Inicialmente, trabalhamos com o conceito de eliminação, abandono, exclusão, 
segregação e, agora, esse movimento social dá origem ao conceito de INTEGRAÇÃO.

Figura 1.17  | Integração

Fonte:  <https://br.pinterest.com/paulacardos/inclus%C3%A3o/> . Acesso em: 10 mar. 2016.

Lembre-se

As primeiras políticas surgiram e ganharam força após a Declaração 
Universal do Direitos Humanos, em 1948. A partir da década de 1960, os 
movimentos sociais foram organizados com o propósito de reafirmar tais 
direitos.

links disponíveis em: <http://www.ibc.gov.br/> e <http://www.ines.
gov.br/>. Acesso em: 4 nov. 2016.
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O conceito de integração escolar envolve a inserção de pessoas com deficiência 
em classes de ensino regular, sem adequações necessárias. Contudo, inserir as 
crianças não é garantia de sua participação ativa e igualitária no processo.

A integração social nasceu de uma necessidade de inserir as pessoas com 
deficiência na sociedade sem as devidas adaptações. Partia-se do entendimento 
de que o sujeito deve se adaptar à sociedade, e não o contrário. A integração 
consistia em “inserir as pessoas com deficiência nos sistemas sociais gerais como 
a educação, o trabalho, a família e o lazer” (SASSAKI, 1999, p. 31), um movimento 
que iniciou na década de 1960, porém, que foi vivenciado de forma mais intensa 
na década de 1980.

Esse processo foi fundamental para as conquistas da área da educação especial, 
contudo, ainda se acreditava na permanência e na eficiência do método clínico no 
atendimento.

A história da segregação no mundo e, também, no Brasil, influencia nossa postura 
frente às questões sociais e educacionais. As práticas preconceituosas de nossa 
sociedade refletem essa história de exclusão da pessoa com deficiência. “A ideia de 
que poderiam ser ajudadas em ambientes segregados, alijadas do resto da sociedade, 
fortaleceu os estigmas sociais e a rejeição.” (KARAGIANNIS; STAINBACK; STAINBACK, 
1999, p. 43).

Faça você mesmo

Sistematize em uma tabela as diferentes situações em que um aluno 
com deficiência (seja lá qual for) enfrenta um processo de segregação, 
exclusão, integração e inclusão. 

Reflita

Veja como a história da participação das pessoas com deficiência na 
sociedade foi sofrida e marcada por muitos movimentos sociais. Esses 
movimentos foram inicialmente organizados por famílias que buscam, até 
hoje, a igualdade de direitos para esse público. 

Você, caro aluno, é um futuro professor. Reflita sobre essas questões 
cada vez que receber um aluno com deficiência, síndrome ou transtorno 
em sala de aula. Lembre-se da luta dessas crianças e de seus familiares 
em busca de uma educação digna e igualitária. Não esqueça que somos 
responsáveis por essa educação e reflita sobre a dimensão do seu trabalho.
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Assim, as políticas são criadas, mas não, necessariamente, de forma linear. Muitas 
vezes, algumas práticas são traduzidas na produção de texto e podem ganhar força 
com os grupos de influência. 

O número de políticas brasileiras para o atendimento a esse público é significativo. 
Os documentos regulamentam desde o atendimento educacional especializado (AEE) 

A partir da década de 1960, o Brasil implementou várias políticas para o atendimento 
às pessoas com deficiência, e esse público recebeu denominações diferentes, 
tais como: excepcionais, portadores de necessidades especiais, pessoas com 
necessidades educacionais especiais, pessoas com necessidades especiais e público-
alvo da educação especial, nomenclatura adotada na Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, que abordaremos na próxima seção. 

É importante entendermos como as políticas são organizadas para 
compreendermos os demais documentos que norteiam as práticas pedagógicas 
até hoje.

Uma política é constituída por meio de um ciclo que envolve, no mínimo, três 
contextos: o de influência, o da produção de texto e o da prática (BALL, 2011).

Para pensarmos as políticas de inclusão, vamos descrever esses contextos da 
seguinte forma:

Figura 1.18  | Contextos de constituição da política inclusiva

Fonte: elaborada pela autora.
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até a inclusão em classes de ensino comum. Nesta seção, abordaremos aqueles que 
traduzem o contexto da educação especial, ou seja, o atendimento nas instituições 
especializadas, como a APAE, os centros de atendimento aos cegos, surdos, 
deficientes físicos, entre outros. Veja o quadro a seguir:

Desde os primeiros documentos que citaram a educação especial até os mais 
recentes, os conceitos de integração e inclusão se misturam. Autores como Mantoan 
(2003), Carvalho (2000) e Sassaki (2005) discutem a diferença entre integrar e incluir 
frente às ações de inclusão desenvolvidas no Brasil. Nos demais países, os conceitos 
convergem. O importante é entendermos que, desde as primeiras discussões acerca 
da integração escolar até a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Brasil 
buscava integrar o público-alvo da educação especial nas escolas regulares. “No Brasil, 
o projeto de integração escolar surgiu com impacto mais significativo na década de 90 
do século passado, em grande medida como resultado das pressões paradigmáticas 
decorrentes das experiências desenvolvidas em outros países.” (BEYER, 2005, p. 07)

De acordo com Fernandes (2011), a situação desse público, no decorrer das 
décadas citadas, pode ser ilustrada da seguinte forma:

Quadro 1.3   | Políticas públicas nacionais para pessoas com deficiência

Fonte: elaborada pela autora.

DOCUMENTO DATA TEOR

LDBEN 
Lei nº 4.024/61 1961

A Educação de excepcionais deve, no que for possível, 
enquadrar-se no sistema geral de educação, a fim de integrá-
los à comunidade – art.  88.

Decreto nº 72.425 1973

Cria o Centro Nacional de Educação Especial (CENESP) que 
atuará de forma a proporcionar oportunidades de educação, 
propondo e implementando estratégias decorrentes dos 
princípios doutrinários e políticos, que orientam a educação 
especial no período pré-escolar, nos ensinos de 1º e 2º graus, 
superior e supletivo, para os deficientes da visão, audição, 
mentais, físicos, educandos com problemas de conduta para 
os que possuam deficiências múltiplas e os superdotados, 
visando sua participação progressiva na comunidade.

Constituição Federal 
do Brasil

1988

O dever do Estado com a educação será efetivado mediante 
a garantia de: [...] III - atendimento educacional especializado 
aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede 
regular de ensino [...].

Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação 
Nacional – LDB 
nº 9.394

1996

Art. 58. Educação especial oferecida preferencialmente na rede 
regular de ensino, para educandos portadores de necessidades 
especiais. 
§ 2º O atendimento educacional especializado será feito em 
classes, escolas, serviços especializados, sempre que, em 
função das condições específicas dos alunos, não for possível 
a sua integração nas classes comuns de ensino regular. 
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É possível compreender que a história da educação especial no Brasil passou por 
várias etapas e que elas também convergem com os movimentos sociais, as influências 
nacionais e internacionais e a própria história da educação brasileira. Vamos verificar se 
conseguimos responder aos questionamentos de Vitória?

Vitória atentou para a história do famoso artista do barroco mineiro, do século XVIII, 
e para a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Queria descobrir o que 
aconteceu no Brasil nessa época? Se no século XVIII já tínhamos uma representação do 
profissional da arte com deficiência no Brasil, o que revela a história das pessoas com 
deficiência em nosso país? Quais são os movimentos, os representantes, a legislação 
e as instituições nacionais que atenderam a esse público? Como essas pessoas foram 
atendidas aqui no Brasil? Será que Aleijadinho tinha acesso aos diferentes espaços 
sociais no século XVIII?

Vamos retomar esses questionamentos, relacionando-os com o texto que 
acabamos de explorar?

Aleijadinho viveu no Brasil até o início do século XIX, muito antes das políticas para 
a educação especial. Trabalhava intensamente na sua arte e adaptava os materiais para 
superar a deficiência. Contudo, viveu em uma sociedade excludente, que valorizava 
sua arte, mas não permitia a sua participação em sociedade. A Declaração dos 
Direitos Humanos foi o grande marco precursor de movimentos sociais em busca 
da educação especial e do atendimento ao público-alvo da educação especial. As 
primeiras instituições foram fundadas para o atendimento às pessoas com deficiência 
auditiva e visual, e os movimentos sociais que envolviam as famílias e as instituições 
especializadas buscavam a igualdade de direitos e a integração escolar.

Figura 1.19  | Evolução do atendimento ao público-alvo da educação especial.

  Fonte: Adaptado de Fernandes (2011).
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Os primeiros documentos buscavam a integração dos excepcionais nas escolas 
e o atendimento ao público, que obteve maior proporção na década de 1990. O 
Brasil, impulsionado por movimentos e ações desenvolvidas em outros países, buscou 
discutir e garantir a integração nos documentos nacionais. Assim, leis e decretos 
específicos foram criados, como a Constituição Brasileira e a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional.

Faça a leitura dos documentos e lembre-se de que não precisamos decorar a 
legislação, mas sim compreender como as políticas são organizadas, qual é o impacto 
dessas políticas nas nossas práticas e quais habilidades são necessárias para que um 
professor compreenda esses documentos e sua relação com a sala de aula.

Pedro e a exclusão escolar

Descrição da situação-problema 

Agora que já compreendemos como a sociedade organizou os primeiros 
documentos legais norteadores da inclusão no Brasil e entendemos o processo 
de integração escolar, vamos contextualizar os conteúdos estudados com a nossa 
prática?

Estamos em nossa sala de aula e a diretora traz uma família para conhecer a turma 
e a escola. A diretora está muito nervosa, não sabe como lidar com essa situação 
diferente. Pedro, a criança que veio conhecer a escola, teve paralisia cerebral e sua 
comunicação é feita mediante pranchas de comunicação alternativa.

Assimile

A primeira lei nacional a citar a integração escolar foi a LDBEN, de 1961. 

Pesquise mais

Caro aluno, existem vários documentos importantes para a compreensão 
da inclusão escolar. Neste momento, interessa que você faça a leitura da 
LDB e reflita sobre o capítulo V, que trata da educação especial. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em: 
26 out. 2016.

Avançando na prática 
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Os pais, muito preocupados e presentes, normalmente buscam os recursos 
necessários para a integração do seu filho, mas nem sempre é fácil. Muitas vezes, eles 
dependem da aceitação da escola para garantir o processo de integração. Por não 
saber como lidar com a situação, a diretora quer negar a matrícula do aluno. Diz que 
a escola não está preparada, que os professores não tiveram formação e que o aluno 
deveria frequentar uma escola especial, como a APAE, por exemplo.

Os pais da criança, além de decepcionados com a postura da professora, citam a 
legislação que ampara seu filho e lamentam uma postura tão excludente, o que vai 
contra a história da educação especial. A diretora, entretanto, mostra-se irredutível. 

Os professores da escola estão estudando a disciplina de Educação inclusiva e, 
com base nos conceitos abordados nas Seções 1.1, 1.2 e 1.3, da primeira Unidade, 
questionam:

O que devemos fazer? 

Qual deve ser a postura da escola?

Resolução da situação-problema

Para resolver esta situação-problema, você precisa retomar os conteúdos 
explorados na disciplina e compreender como a sociedade se organizava para essas 
situações até a década de 1990. É importante analisar o contexto histórico e social 
dessas crianças e entender as políticas e os estudos desenvolvidos. 

Não será difícil resolver essa situação se você atentar para os três contextos que 
formam as políticas. Você se lembra deles? Contexto de influência, da produção de 
texto e da prática.

Pense quais aspectos da política e da concepção de integração devem nortear a 
decisão e a postura da escola. Quais são nossas atitudes, ações, responsabilidades e 
funções sociais para garantir momentos de ensino e aprendizagem a todas as crianças? 

Atenção

Nossa reflexão deve buscar argumentos nos conteúdos estudados até o 
final desta seção, ou seja, até a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, lei nº 9.394.
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Faça valer a pena

1. “Depois de bater recordes de público em Brasília (165 mil visitantes) e no 
Rio de Janeiro (970 mil visitantes), chega a São Paulo a mostra "Aleijadinho 
e seu tempo – fé, engenho e arte", que reúne cerca de 200 peças originais 
do Barroco mineiro, entre estatuárias, objetos sacros, oratórios, artigos 
em ouro, mapas e desenhos, produzidos pelo escultor e arquiteto 
Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho (1738-1814), e por outros artistas 
da época, como Mestre Piranga, Francisco Xavier de Brito, Mestre Athaíde 
e Francisco Servas, além de trabalhos de autoria desconhecida.”

(Fonte: <http://oglobo.globo.com/cultura/exposicao-gratuita-reune-
pecas-de-aleijadinho-em-sao-paulo-4165558>. Acesso em: 10 mar 
2016)

Aleijadinho foi, certamente, um dos maiores representantes da arte 
barroca no Brasil.  Com base no texto e na história do artista, avalie as 
afirmações a seguir e assinale a alternativa correta:

a) Aleijadinho produziu sua obra com o auxílio de ajudantes e da 
comunidade que o integrava em todos os processos de convívio social.

b) Aleijadinho, mesmo com deficiência física, adaptou materiais para 
produzir a sua obra. O artista contava com a ajuda e o reconhecimento 
da sociedade inclusiva da época.

c) Aleijadinho produziu a sua obra até o momento em que a sua deficiência 
foi agravando, não conseguindo continuar a produzir  por falta de recursos 
na época.

d) Aleijadinho desenvolveu uma deficiência muito cedo e treinou seus 
ajudantes para continuarem a sua obra, tendo em vista que passou a 
receber atendimento especializado na comunidade.

e) Aleijadinho desenvolveu uma deficiência física e adaptou materiais para 
continuar o seu trabalho. O artista conviveu em uma época de exclusão 
social.

2. Exclusão de autista cria polêmica sobre crianças especiais em escolas

Um pai está inconformado com o posicionamento da escola particular, 
na qual o filho autista, de cinco anos, estuda desde os cinco meses de 
vida em Sorocaba (SP). Segundo o supervisor de contas Silvio Frasson, 
de 38 anos, o menino foi "convidado a se retirar" do colégio por causa 
do autismo. A decisão da diretoria da escola revoltou o pai, já que foi 
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3. O número de políticas brasileiras para o atendimento ao público-alvo 
da educação especial é significativo. Os documentos regulamentam 
desde o atendimento educacional especializado (AEE) até a inclusão em 
classes de ensino comum.

Com base nos documentos nacionais, avalie as sentenças a seguir:

I) Segundo a LDBEN, de 1961, a educação de excepcionais deve, no que 
for possível, enquadrar-se no sistema geral de educação, a fim de integrá-
los à comunidade – art.  88.

II) O Decreto nº 72.425, de 1971, cria o Centro Nacional de educação 
especial (CENESP), que atuará de forma a proporcionar oportunidades 
de educação, propondo e implementando estratégias decorrentes dos 
princípios doutrinários e políticos, que orientam a educação especial no 
período pré-escolar, nos ensinos de 1º e 2º graus, superior e supletivo.

informado no mês de novembro, depois do pagamento da rematrícula. 
"Em pleno fim de ano, quando a maioria das outras escolas já está 
cheia para o próximo ano, eles me chamaram para uma reunião, como 
sempre faziam para falar sobre o desenvolvimento do meu filho. Mas fui 
surpreendido quando disseram que ele deveria sair da escola, porque 
não iam mais conseguir atendê-lo".

(Fonte: <http://g1.globo.com/sao-paulo/sorocaba-jundiai/
noticia/2014/12/exclusao-de-autista-cria-polemica-sobre-criancas-
especiais-em-escolas.html>. Acesso em: 1 abr. 2016).

O texto aborda um caso de exclusão em pleno século XXI. Com base 
nessa afirmativa, no texto e nos seus estudos, assinale a alternativa que 
corresponde ao conceito de “exclusão”:

a) Envolve a inserção de pessoas com deficiência em classes de ensino 
regular, sem adequações necessárias. 

b) Envolve o afastamento de pessoas consideradas fora do padrão de 
normalidade instituído pela sociedade. 

c) Envolve a organização em grupos considerados iguais. Separa as 
pessoas com deficiência das sem deficiência, em espaços específicos. 

d) Envolve a organização de classes regulares que mantêm alunos com e 
sem deficiência matriculados.

e) Envolve a eliminação e o abandono de pessoas nascidas disformes.
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III) A Constituição Federal de 1988 afirma que o dever do Estado com a 
educação será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional 
especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede 
regular de ensino.

IV) A LDB nº 9.394/96 diz que a educação especial deverá ser oferecida, 
preferencialmente, na rede regular de ensino, para educandos 
portadores de necessidades especiais, e que o atendimento educacional 
especializado será feito em classes, escolas, serviços especializados, 
sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for 
possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. 

Assinale a alternativa correta:

a) As afirmações I, II, III e IV estão corretas.

b) As afirmações I, II e III estão corretas. 

c) As afirmações II, III e IV estão corretas. 

d) As afirmações III e IV estão corretas. 

e) As afirmações I e IV estão corretas.
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Seção 1.4

Educação inclusiva no Brasil

Caro aluno, bem-vindo à última seção da Unidade 1 da disciplina de Educação 
inclusiva. Desde o início da nossa disciplina, uma personagem chamada Vitória 
nos acompanha. Você se lembra quais foram os questionamentos que levaram à 
situação geradora de aprendizagem (SGA)? Vitória desconstruiu alguns conceitos 
sobre a representação da pessoa com deficiência na sociedade e nos convidou a 
descobrir a história da deficiência por meio da arte. A visita ao museu foi propiciando 
questionamentos que contribuíram para ampliar o nosso conhecimento sobre essa 
temática. Mas, e agora?  Chegamos aos séculos XX e XXI. Vamos falar de inclusão! 
Quais serão os novos questionamentos?

Vamos voltar ao museu? No interior da sala, uma obra com uma iluminação 
intensa, forte, triste e sofrida. É a obra de Frida Kahlo, artista mexicana, que teve 
poliomielite na infância, sofreu um acidente na juventude e acabou apresentando 
vários comprometimentos físicos. Vitória indaga: - Frida viveu no século XX, quais 
aspectos relativos à deficiência e à inclusão social revelam a sua história? Como 
pintava? Adaptava materiais? Como viveram e vivem as pessoas com deficiência nos 
séculos XX e XXI? Como foi o processo de integração e inclusão da artista e de todos 
os outros que nasceram neste período? E a escola? Frida sofreu um acidente ao 
voltar da escola, quantas pessoas já passaram por isso? Quantos alunos? Professores? 
Chegamos ao nosso século e precisamos descobrir como conceituar, contextualizar 
e compreender os processos de inclusão. Você não acha?

Ufa! Vitória está nos provocando com seus questionamentos! Está nos estimulando 
a buscar as respostas que, certamente, ampliarão a nossa visão sobre o ser humano e 
sobre o nosso papel enquanto educadores.

Nesta seção, vamos abordar os conteúdos sobre a concepção de inclusão, a 
caracterização de escolas inclusivas e da cultura institucional inclusiva. Objetivamos 
desenvolver a concepção de inclusão e compreender a diferença dos conceitos 
utilizados ao longo da história. É fundamental concluirmos esta unidade com habilidades 
para caracterizar as escolas inclusivas e compreender o processo de desenvolvimento 

Diálogo aberto 



História e legislação

U1

52

da cultura inclusiva. Respeitosamente, eu peço licença para trabalhar esta unidade 
de forma sensível, a fim de compartilhar com vocês a aceitação das diferenças e a 
minha paixão por educar para a diversidade. Para quebrar com os ranços da história da 
humanidade e os valores enraizados por séculos é necessário, inicialmente, olhar para 
dentro e perguntar-se: Por que escolhi ser professor?

Diante de um contexto de tantas desigualdades sociais é fundamental acreditar nas 
potencialidades dos seres humanos e, acima de tudo, acreditar que, ao entrar em sala 
de aula, não podemos apenas “estar” professores, mas sim demonstrar por meio das 
práticas que somos os “melhores professores”. É isso que eu espero de você! E é por 
esse motivo que estamos dialogando. 

Os processos mundiais de integração e inclusão marcaram os últimos séculos. 
Na seção anterior, conhecemos alguns documentos da legislação brasileira para a 
integração e as primeiras iniciativas para a inclusão. Apresentamos como as políticas 
são organizadas e como os conceitos de segregação, exclusão e integração marcaram 
a história da pessoa com deficiência. Na webaula, sugerimos a leitura do texto de 
Sassaki (2002), Terminologia sobre deficiência na era da inclusão, que reflete sobre as 
nomenclaturas utilizadas nessa área.  E, se você não leu, é importante que retome o 
texto e compreenda como nos equivocamos ao pronunciar algumas nomenclaturas 
e não percebemos o quanto podemos ferir as pessoas ao utilizá-las.  A partir desta 
seção, vamos utilizar a terminologia público-alvo da educação especial, prevista na 
Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 
2008). 

Na seção anterior, chegamos até a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
– LDB nº 9.394/1996 –, que norteia todo o sistema educacional brasileiro. Com um 
capítulo específico sobre o assunto, essa lei aponta a importância da inclusão do 
público-alvo da educação especial no ensino regular. Após a década de 1990, essa 
área passou por um crescimento significativo.  Os diferentes contextos de influência 
motivaram o desenvolvimento de políticas e a escrita de leis, decretos, portarias e 
demais documentos que buscam garantir os direitos desse público.

   Veja, a seguir, uma síntese dos documentos nacionais em vigor até o início do 
ano de 2016.

Não pode faltar
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A educação especial passou por períodos de mudança de concepção e paradigmas. 
Desde o ano de 1988 até 2016, as nomenclaturas foram mudando e os documentos 
revelam uma discussão sobre a oferta do atendimento educacional especializado 
(AEE). Essa discussão converge com o resultado do texto da Política Nacional da 
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.

Quadro 1.4   | Políticas públicas nacionais para pessoas com deficiência

Fonte: A autora

Legislação Nacional para a Educação Especial Inclusiva

Legislação O quê? Para quem? Onde?

Constituição Federal 
de 1988

Atendimento 
educacional 
especializado

Portadores de deficiência
Preferencialmente na 
rede regular de ensino

Estatuto da criança 
e do adolescente 
– cap. IV - lei nº 
8.069/1990

Atendimento 
Educacional 
especializado 

Portadores de deficiência
Preferencialmente na 
rede regular de ensino

Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação 
Nacional 
nº 9.394/1996

Educação especial
Educandos portadores 
de necessidades 
especiais

Rede regular de ensino 
(preferencialmente), 
classes especiais ou 
escolas especiais

Diretrizes Nacionais 
da Educação Especial 
na Educação Básica 
– Res. CNE 2/2001

Educação especial
Educandos com 
necessidades 
educacionais especiais

Classes comuns 
(preferencialmente), 
classes especiais ou 
escolas especiais

Plano Nacional de 
Educação – PNE, lei 
nº 10.172/2001

Educação especial
Pessoas com 
necessidades especiais

Classes comuns, classes 
especiais ou escolas 
especiais

Política Nacional da 
Educação Especial 
na Perspectiva da 
Educação Inclusiva – 
Res. CNE nº 04/2009

Atendimento 
educacional 
especializado

Público-alvo da 
Educação Especial 
(alunos com deficiência, 
transtornos globais 
do desenvolvimento 
e altas habilidades/
superdotação)

Escolas da rede pública, 
centros de atendimento 
educacional 
especializado, públicos 
ou conveniados

Decreto nº 7.611/2011
Atendimento 
educacional 
especializado

Estudantes com 
deficiência, 
transtornos globais 
do desenvolvimento 
e altas habilidades ou 
superdotação

Salas de recursos 
multifuncionais, 
Núcleos de 
acessibilidade

Lei nº 13.146/2015
Atendimento 
educacional 
especializado

Pessoas com deficiência
Sistemas inclusivos em 
todos os níveis
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Esse documento foi um grande marco legal na história da inclusão do Brasil. Até 
o ano de 2008, enfrentávamos vários equívocos na “classificação” das crianças para o 
encaminhamento para o AEE, como foi o caso das com dificuldade de aprendizagem. 
A Política define quem é o público-alvo da educação especial, ou seja, as pessoas com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação 
também são direcionadas ao AEE. 

Mesmo não caracterizando os alunos com transtornos funcionais específicos 
como público-alvo da educação especial, a Política garante orientações de forma 
articulada entre o ensino comum e a educação especial. O Brasil publica a sua 
Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva pautada nos 
direcionamentos já sinalizados na Declaração de Salamanca.

Reflita

É importante refletir sobre o título do documento: Política Nacional da 
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Você já analisou 
por que o título não é apenas política de educação inclusiva? 

Existe uma divergência entre alguns pesquisadores que defendem a 
educação especial como área de conhecimento e outros que entendem 
que a educação inclusiva envolve o todo, inclusive a Educação Especial 
como componente do processo de inclusão na escola, responsável pelo 
AEE.

Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial 
passa a integrar a proposta pedagógica da escola regular, 
promovendo o atendimento aos estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/
superdotação. Nesses casos e em outros, como os 
transtornos funcionais específicos, a educação especial atua 
de forma articulada com o ensino comum, orientando para o 
atendimento desses estudantes. (BRASIL, 2008, p. 11)

Pesquise mais

Para aprofundar seus conhecimentos sobre a Política Nacional de 
Educação Especial na Perspectiva da Educação inclusiva, acesse o texto 
na íntegra. Esta é uma leitura fundamental para a sua formação docente. 
Disponível em: 
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Agora que já compreendemos como as Políticas foram direcionando a educação 
inclusiva no país, vamos pensar o conceito de inclusão? Nesta unidade, já falamos de 
exclusão, segregação e integração. Agora, chegamos a um momento fundamental 
dos nossos estudos: o de conceituar inclusão escolar.

 Vamos voltar aos questionamentos de Vitória e utilizar a própria história de 
Frida Kahlo para ilustrar esse conceito. Frida teve poliomielite na infância, sofreu 
um acidente ao voltar da escola na juventude e, após várias cirurgias, enfrentou 
comprometimentos físicos e mobilidade reduzida. Na época, era uma moça e 

O conceito de inclusão escolar envolve a inserção do público-alvo da educação 
especial em classes de ensino regular, com garantia de adequações necessárias. Os 
alunos são partícipes do processo de socialização e aprendizagem. 

Conceituar inclusão escolar é construir a nossa própria identidade docente. 
Precisamos entender que só conseguimos nos afastar dos ranços da exclusão e da 
discriminação quando enxergamos os ambientes de aprendizagem como espaços 
de diversidade, com diferentes saberes e potencialidades.

< h t t p : / / p o r t a l . m e c . g o v . b r / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _
docman&view=download&alias=16690-politica-nacional-de-educacao-
especial-na-perspectiva-da-educacao-inclusiva-05122014&Itemid=30192>. 
Acesso em: 1 jun. 2016.

Figura 1.20 | Inclusão

Fonte:  <https://br.pinterest.com/paulacardos/inclus%C3%A3o/>. Acesso em: 10 mar. 2016.

Exemplificando

Um aluno com deficiência física, que tem suas necessidades de 
locomoção respeitadas e o espaço escolar readaptado, pode ser 
considerado um caso de inclusão escolar. 
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recebeu apoio e incentivos para a sua arte. Por meio das adaptações necessárias, ela 
continuou a sua vida social e pessoal, sempre lutando contra as sequelas do acidente.

Vamos imaginar uma jovem com um histórico exatamente igual ao de Frida. 
Contudo, no século XXI, em uma de nossas salas de aula. Ou seja, nossa aluna que 
necessita de acessibilidade. 

Podemos ilustrar esta problemática da seguinte maneira:

A história da artista não é diferente das de muitos dos alunos que encontraremos 
em nossa trajetória docente. No século XX, a concepção de mobilidade reduzida 
e deficiência já era a de que, por meio de adaptações, as limitações poderiam ser 
superadas. Voltamos ao conceito de compensação social de Vygotsky (1995). Frida 
Kahlo compensou a falta de mobilidade por meio das relações sociais que diretamente 
influenciaram sua recuperação e, também, a sua capacidade de superar a “falta” com 
adaptações razoáveis.

Figura 1.21  | Frida pintando com cavalete adaptado

Fonte:  <http://www.brasilpost.com.br/2014/07/26/frida-kahlo-exposicao_n_5622069.html>. 
 e <https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/1d/83/f6/1d83f64c5cd7e16880cfc4be5e8bd5a8.jpg>. Acesso em: 10 mar. 
2016. <https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/1d/83/f6/1d83f64c5cd7e16880cfc4be5e8bd5a8.jpg>. Acesso em: 10 
mar. 2016.

Lembre-se

Os alunos com transtornos funcionais específicos não são caracterizados 
como público-alvo da educação especial, no entanto, a Política garante 
orientações de forma articulada entre o ensino comum e a educação 
especial.
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É possível perceber, com esse exemplo, que a inclusão depende de ações individuais 
e coletivas. Individuais, porque partem do princípio de aceitação e valorização das 
diferenças. É uma mudança que deveria acontecer de dentro para fora. São valores e 
contextos que contribuem para o desenvolvimento de conceitos. Coletivas, porque 
envolvem ações conjuntas e parcerias. Trabalho colaborativo, reconhecimento do 
outro como parceiro em busca de garantia de direitos de igualdade. O exemplo 
também permite observar que, no processo de inclusão, a escola está preparada para 
receber alunos com deficiência. Não é o aluno que precisa se adaptar à escola.

Figura 1.22 | Processo de inclusão

Política Nacional da 
Educação Especial 
na Perspectiva da 

Educação Inclusiva:  
inclusão em todos os 

níveis de ensino.

Família: apoio 
especializado e 
parceria com a 

escola.

Comunidade 
escolar: 

desenvolvimento 
de cultura inclusiva.

Lei nº 13.146/2015:
garantia de 

acessibilidade 
arquitetônica, 

física, atitudinal e 
inclusão social.

Escola: garantia de 
inclusão por meio dos 
documentos oficiais 

(projeto político-
pedagógico) e  ações 
individuais e coletivas.

Professor: valorização 
das potencialidades 
a fim de superar as 

dificuldades. Incentivo 
ao trabalho coletivo 

entre alunos.

Aluna do ensino 
médio - mobilidade 

reduzida.

Escola: 
atendimento 
educacional 

especializado nas 
salas de recursos 
multifuncionais.

Professores: adaptação 
de materiais e recursos 
necessários para que 
a aluna desenvolva as 

habilidades necessárias 
com autonomia.

Fonte: elaborada pela autora.

Faça você mesmo

A partir da ideia de que a educação inclusiva depende de ações individuais 
e coletivas, crie uma tabela em que você classifique quais são as ações de 
cunho individual e quais são as de cunho coletivo em relação ao processo 
de inclusão da Figura 1.22.
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“Educando todos os alunos juntos, as pessoas com deficiência têm oportunidade 
de preparar-se para a vida na comunidade, os professores melhoram suas habilidades 
profissionais e a sociedade toma decisão consciente de funcionar de acordo com o 
valor social da igualdade [...]” (KARAGIANNIS; STAINBACK; STAINBACK, 2006, p. 21). 
Os autores apontam que esse processo de interação auxilia no desenvolvimento da 
sensibilidade, do respeito e da compreensão de diferenças e semelhanças individuais. 
O que enriquece não apenas o saber coletivo, pois aprendemos por meio das relações, 
mas também o individual, ao despertar maturidade e discernimento para o convívio 
social e profissional. 

Para Mittler:

Essa é a principal diferença entre inclusão e integração. Nos processos de 
integração, a criança com deficiência precisa se adaptar à escola; na inclusão, é a 
escola que se prepara para ser inclusiva e receber todos os alunos.

Uma escola torna-se inclusiva quando quebra com os paradigmas e estereótipos 
socialmente construídos. Quando concebe as turmas como heterogêneas, 
respeitando o tempo de aprender dos alunos, valorizando as potencialidades e os 
diferentes saberes. Quando busca desenvolver cultura inclusiva. A cultura inclusiva, 
para os autores Booth e Ainscow (2011), envolve uma escola em constante movimento, 
buscando identidade inclusiva e parte do princípio de igualdade de oportunidades. 
Para desenvolver essa identidade, os autores sinalizam três dimensões: produção 
de políticas inclusivas, desenvolvimento de práticas inclusivas e criação da cultura 
inclusiva. Ou seja, uma construção e ressignificação da identidade da escola.

Inclusão na educação, de acordo com Booth e Ainscow (2011, p. 11), envolve:

A inclusão não diz respeito a colocar as crianças nas escolas 
regulares, mas a mudar as escolas para torná-las mais 
responsivas às necessidades de todas as crianças; diz respeito 
a ajudar todos os professores a aceitarem a responsabilidade 
quanto à aprendizagem de todas as crianças nas suas escolas 
e prepará-los para ensinarem aquelas crianças que estão atual 
e correntemente excluídas das escolas por qualquer razão. 
(2003, p. 16)

Assimile

A escola precisa ser inclusiva e adaptar-se para receber a diversidade. Não 
são os alunos que precisam se adaptar à escola.
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Não se trata de favorecer ninguém e, sim, garantir que as diferenças sejam 
respeitadas, acreditar que todas as pessoas são capazes de aprender. Entender que, 
ao optar pela docência, estamos optando por ensinar a todos e que o maior objetivo 
e desafio é garantir a aprendizagem.

Podemos perceber que construir uma escola inclusiva não é simples. É necessário 
acreditar nas possibilidades de aprendizado, de aceitação e, também, quebrar com 
barreiras atitudinais. Essas barreiras comprometem nossa visão de educação para 
a diversidade e o modo como nos relacionamos com o público-alvo da educação 
especial. É necessário sensibilidade para compreender a história da luta desse público 
em busca do direito de igualdade!

Colocar valores em ação. 
Ver cada vida e cada morte como tendo o mesmo valor. 
Apoiar a todos para que sintam que pertencem. 
Aumentar a participação de crianças e adultos nas atividades 
de aprendizagem e de ensino e nas relações e comunidades 
das escolas locais. 
Reduzir a exclusão, a discriminação, as barreiras à aprendizagem 
e à participação. 
Reestruturar culturas, políticas e práticas para responder à 
diversidade de modo a valorizar cada um igualmente. 
Ligar a educação a realidades locais e globais. 
Aprender com a redução das barreiras para algumas crianças, 
de modo a beneficiar  mais crianças. 
Ver as diferenças entre crianças e entre adultos como um 
recurso para a aprendizagem. Reconhecer o direito das 
crianças a uma educação de alta qualidade em sua localidade. 
Melhorar as escolas para funcionários, pais/responsáveis e as 
suas crianças. 
Enfatizar o desenvolvimento dos valores e sucessos da 
comunidade escolar. 
Alimentar relações mutuamente sustentáveis entre as escolas 
e suas comunidades. 
Reconhecer que inclusão em educação é um aspecto da 
inclusão social.

Assimile

O público-alvo da educação especial não busca privilégio, mas, sim, 
igualdade de condições. Precisamos garantir os recursos necessários para 
que cada aluno consiga desenvolver com autonomia o seu processo de 
ensino e aprendizagem.
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Sem medo de errar

Desta vez, Vitória atentou para a obra de Frida Kahlo, artista mexicana, que teve 
poliomielite na infância, sofreu um acidente na juventude e acabou apresentando 
vários comprometimentos físicos. Indagou sobre quais aspectos relativos à deficiência 
e à inclusão social revelam a sua história e o modo como a artista superou essa fase. 
Queria saber como viveram e vivem as pessoas com deficiência nos séculos XX e XXI 
e, além disso, como foi o processo de integração e inclusão da artista e de todos os 
outros que nasceram nesse período. Levantou o questionamento sobre a função da 
escola e alertou para as possibilidades de desenvolvermos deficiência ou mobilidade 
reduzida após algum acidente. 

Vamos buscar as respostas para Vitória?

Frida Kahlo viveu em uma época em que as pessoas com deficiência passaram 
por um processo de integração. Assim, desenvolveu adaptações para produzir a 
sua arte e continuar a sua vida pessoal e social. Ela continuou pintando e, hoje, é 
reconhecida como uma das maiores artistas da sua geração. Os séculos XX e XXI 
representaram grandes avanços na área da educação inclusiva. Vários movimentos 
influenciaram o desenvolvimento de práticas e políticas, contudo, os registros revelam 
casos específicos e as tentativas de integração escolar. A função da escola passa a ser 
redesenhada e busca-se, inicialmente, integrar as pessoas com deficiência em classes 
comuns. Em seguida, a partir da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 
da Educação Inclusiva, busca-se incluir o público-alvo da educação especial no ensino 
regular e garantir o Atendimento educacional especializado (AEE) nas salas de recursos 
multifuncionais e núcleos de acessibilidade. 

Quando uma escola desenvolve cultura inclusiva e se prepara para atender todos 
os alunos, ela supera incidentes, como o que aconteceu com Frida, pois se adapta à 
condição do aluno com deficiência e não espera que ele se adapte à escola.  

Uma nova geração de professores

Descrição da situação-problema 

Agora que já compreendemos a trajetória da sociedade em busca da inclusão, 
vamos contextualizar os conteúdos estudados com a nossa prática?

Vamos imaginar uma escola que recebe no início do ano um novo grupo de 
professores. Primeira reunião pedagógica e a coordenação alerta para os casos de 

Avançando na prática 
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Resolução da situação-problema

Para resolver esta situação-problema, você precisa retomar os conteúdos 
explorados na disciplina para refletir sobre como a escola deve se organizar para 
receber o público-alvo da educação especial. Como devemos organizar políticas e 
ações que contribuem para o desenvolvimento de cultura inclusiva?

Pense em quais pontos poderiam ser trabalhados. Quais são os primeiros passos 
para pensar a condição desses alunos e qual é o papel de cada ator pedagógico 
envolvido com a comunidade escolar?

alunos caracterizados como público-alvo da educação especial matriculados. A 
coordenação cita vários casos e alguns professores, além de se manifestarem contra 
a matrícula desses alunos, ainda afirmam não saber como trabalhar com eles.

Três professores recém-formados, que acabaram de chegar à escola, questionam 
a direção:

– Como é conceituada e abordada a inclusão escolar no projeto político-
pedagógico da escola?

– A escola oferece Atendimento Educacional Especializado? Como é organizado? 

– Temos um Plano de Atendimento Individual desses alunos? E os relatórios de 
acompanhamento dos anos anteriores?

Atenção

Nossa reflexão deve buscar argumentos nos conteúdos estudados até o 
final desta seção, ou seja, na legislação e nos conceitos sobre inclusão e 
cultura inclusiva.

Faça valer a pena

1. “Definitivamente, temos de reconhecer as diferenças culturais, a 
pluralidade das manifestações intelectuais, sociais, afetivas, enfim, 
precisamos construir uma nova ética escolar, advinda de uma consciência 
ao mesmo tempo individual e social, que é o mote da inclusão em seu 
sentido mais pleno”. (MANTOAN, 2003b, p.11)

Diferentes países buscam estratégias para garantir a inclusão escolar. 
Com base nas palavras de Mantoan e nos estudos desta seção, avalie as 
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alternativas a seguir e indique a correta:

a) A inclusão escolar implica diretamente o apoio da família, que tem o 
dever de direcionar o aluno com deficiência às instituições especializadas.

b) Para que a inclusão escolar se concretize, é necessário desenvolver 
práticas diferenciadas em sala de aula.

c) As primeiras discussões sobre inclusão escolar surgiram nos movimentos 
sociais após a publicação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
em 1948. 

d) Alocar os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 
e altas habilidades/superdotação em sala de aula garante a inclusão 
escolar.

e) A inclusão escolar implica mudanças de crenças e paradigmas que 
busquem a educação para todos, o respeito à diversidade e a valorização 
das potencialidades.

A imagem revela uma sala de aula inclusiva.  Com base na imagem e nas 
características das escolas inclusivas, avalie as afirmações a seguir.

I- O público-alvo da educação especial é representado pelas pessoas com 
deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades/
superdotação.

II- De acordo com a atual legislação, o atendimento educacional 
especializado deve ser ofertado prioritariamente nas instituições 
especializadas. 

III- Uma sala de aula inclusiva é aquela em que o professor planeja 
atividades pensando em todos os recursos de acessibilidade necessários 
para a participação de todos.

2. 

Fonte: <http://www.inclusive.org.br/wp-content/uploads/2011/02/inclusao-escola.jpg>. Acesso em: 1 abr. 2016.
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3. “O movimento mundial pela educação inclusiva é uma ação política, 
cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos 
os alunos de estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum 
tipo de discriminação. A educação inclusiva constitui um paradigma 
educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que 
conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis e avança em 
relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias 
históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola.”  (BRASIL, 
2008, p. 1)

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva foi um marco na história da legislação nacional para a inclusão 
escolar. Esse documento garante: 

I) Transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a 
educação superior.

II) Atendimento educacional especializado. 

III) Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino. 

IV) Formação de professores para o atendimento educacional 
especializado e demais profissionais da educação para a inclusão escolar.

Assinale a alternativa correta:

a) As afirmações I, II, III e IV estão corretas.

b) As afirmações I, II e III estão corretas. 

c) As afirmações II, III e IV estão corretas. 

d) As afirmações III e IV estão corretas. 

e) As afirmações I e IV estão corretas.

IV- O professor de uma sala de aula inclusiva valoriza as potencialidades 
dos alunos e não evidencia as deficiências.

Assinale a alternativa correta:

a) As afirmações I, III e IV estão corretas.

b) As afirmações I, II e III estão corretas. 

c) As afirmações II, III e IV estão corretas. 

d) As afirmações III e IV estão corretas. 

e) As afirmações I e IV estão corretas.
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Unidade 2

Caro aluno, bem-vindo à segunda unidade da disciplina de Educação 
inclusiva. 

Na primeira unidade, conhecemos a história da pessoa com deficiência 
desde a Antiguidade até os dias atuais. Percebemos a luta dessas pessoas em 
busca do direito de igualdade e o modo como esses movimentos influenciaram 
o desenvolvimento de leis que, até hoje, norteiam os processos de inclusão. 
Desde o século XX, esse público busca os seus direitos. Um movimento de 
ruptura do status quo e denúncias que revelaram práticas de exclusão ainda 
nos dias atuais. A legislação brasileira sinaliza para a inclusão escolar em todos 
os níveis de ensino, assim, a partir desta unidade, vamos compreender as 
especificidades da educação especial, iniciando os nossos estudos com os tipos 
de deficiência. 

Nesta unidade, buscamos desenvolver a competência geral de conhecer 
o processo de inclusão das pessoas com necessidades especiais e refletir, 
criticamente, sobre o desafio do profissional da educação acerca da sua prática 
no desenvolvimento e aprendizagem dos alunos. Para desenvolvermos essa 
competência, devemos ser capazes de manifestar algumas competências 
técnicas ou habilidades. Após os estudos desta unidade, devemos demonstrar 
capacidade de desenvolver propostas de plano de aula inclusiva, respeitando as 
especificidades do público-alvo da educação especial.

Nossos objetivos de aprendizagem estão diretamente relacionados à prática 
pedagógica. Desta forma, buscamos compreender os tipos de deficiência, bem 
como a classificação das especificidades e conhecer os recursos necessários 
para realizar a inclusão escolar do público-alvo da educação especial. 

Convite ao estudo

Tipos de deficiência
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Para tanto, vamos retomar a história da nossa personagem Vitória que, 
inicialmente, buscou compreender a história das pessoas com deficiência por 
meio da arte. Relacionou as obras com a história e, em seguida, conheceu artistas 
com deficiência. Após essa pesquisa realizada no Museu, Vitória decidiu explorar 
e descobrir mais artistas que nasceram ou desenvolveram alguma deficiência, a 
fim de compreendê-los. Desta vez, Tatiana irá propor novos espaços de fruição 
da arte, para que Vitória realize as suas descobertas. Quais serão os artistas 
que ela identificará em sua busca? Quais deficiências e como a vida e as obras 
desses artistas poderão contribuir com os nossos estudos sobre inclusão? Quais 
reflexões poderemos fazer com base nesses estudos?

No decorrer das seções, Vitória levantará novos questionamentos e 
relacionará com os conteúdos desenvolvidos na unidade. Assim, vamos dialogar 
sobre as deficiências visual, auditiva, física e intelectual. A definição e classificação 
de cada uma delas, bem como os recursos utilizados pelos artistas e, também, 
por professores para garantir o acesso ao conhecimento nos processos de 
ensino e aprendizagem.

Já se lembrou de algum artista? 

Certamente, vamos descobrir que grandes nomes da arte conviveram com 
a deficiência e passaram por processos de superação.

Vamos descobrir juntos?
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Seção 2.1

Deficiência visual

Vitória está cada vez mais envolvida com a temática da nossa disciplina e, desta vez, 
vai buscar informações específicas. 

Na SGA já sinalizamos que Tatiana propôs novos espaços de fruição da arte, assim, 
ela desafiou Vitória a buscar conhecer a história dos impressionistas por dois meios: o 
Museu “Marmottan Monet” e o filme “Os impressionistas”. 

Após assistir ao vídeo, Vitória sentiu vontade de conhecer o museu e as obras de 
Monet, um dos grandes mestres do impressionismo. Nossa personagem visualizou 
uma série de quadros com a mesma paisagem, “a ponte japonesa”, contudo um 
apresentava cores e características muito diferentes das dos outros. Vitória percebeu 
que essas características correspondiam a diferentes fases do artista. Fases em que foi 
desenvolvendo uma catarata e perdendo a visão. As obras possibilitaram conhecer 
algumas especificidades do artista, bem como descobrir o modo como se relacionou 
com a sua arte e com a deficiência visual. 

Vitória, então, nos questiona: 

− Monet perdeu a visão e continuou a pintar. Como o artista se relacionou com a 
obra e com a sociedade na época? Quais recursos já existiam e como as pessoas com 
deficiência visual convivem em sociedade? As obras apresentam variação de cor. O 
que elas traduzem? Quando a perda de visão vira deficiência visual?

Os questionamentos de Vitória servirão como eixo norteador para entendermos 
a deficiência visual e refletirmos sobre os recursos necessários para incluir os alunos, 
que apresentam essa deficiência em sala de aula.

Vamos lá?

Diálogo aberto 
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Claude Monet foi um dos grandes artistas representante do impressionismo. 
Este estilo de pintura rompeu com os padrões realistas e apresentava uma proposta 
diferenciada com pinceladas soltas, pintura ao ar livre – onde o artista procurava captar 
as variações de cores da natureza –, luzes e sombras propiciadas por meio da luz solar. 
Monet viveu nos séculos XIX e XX e um dos seus temas prediletos era a ponte japonesa 
do jardim de sua casa. O artista pintou várias versões da ponte em diferentes horários 
e, ao desenvolver uma catarata, sua obra apresentou características específicas. Monet 
começou a utilizar cores mais vivas e quentes, a pincelada ficou ainda mais solta e o 
quadro impressionista parecia migrar para a linguagem abstrata.

As obras do artista convergem a uma informação importante sobre a deficiência 
visual. Perceba que ele vai perdendo a visão e não fica cego de repente. Esse processo 
é comum com o desenvolvimento natural da perda de visão. Contudo, nem sempre 
é assim. Algumas pessoas ficam cegas de repente, outras já nascem cegas e outras 
perdem parte da visão. É necessário compreender esse processo e a deficiência visual 
para conhecer as necessidades e os recursos necessários para as atividades da vida 
diária.

Monet desenvolveu uma catarata e teve, inicialmente, uma baixa visão. Em seguida, 
ficou quase cego, até resolver fazer a cirurgia. Sabe-se que a cirurgia de catarata, no 
século XXI, é muito comum, mas não no início do século XX, momento em que o 

Não pode faltar

Fonte: Bjork e Anderson (1992, p. 24-25). 

Figura 2.1 |  Obras ponte japonesa em diferentes fases
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A deficiência visual pode ser congênita ou adquirida, e várias podem ser as suas 
causas, desde doenças até acidentes. 

A cegueira congênita é a perda total da visão desde o nascimento ou anterior 
aos cinco anos de idade. Normalmente, a pessoa que teve cegueira congênita 
não apresenta memória visual, o que, muitas vezes, da cegueira adquirida, que se 
caracteriza pela perda total da visão após os cinco anos de idade. As pessoas com 
cegueira adquirida apresentam memória visual, ou seja, as imagens, de certa forma, 
ainda estão presentes. 

Nos casos de cegueira adquirida, os fatores psicológicos influenciam diretamente 
no desenvolvimento da pessoa e na aceitação da condição de deficiente visual.

artista conviveu com a deficiência. Utilizar cores mais vivas e quentes foi um recurso 
de adaptação escolhido pelo artista para não deixar de desenvolver as suas obras. 

E o que a história de Monet nos revela?

Inicialmente, revela que a deficiência visual diz respeito a duas condições diferentes: 
cegueira e baixa visão. Vamos entender cada uma dessas condições?

Cegueira: ausência total de visão até a perda da capacidade de indicar projeção de 
luz. Nesse caso, utiliza-se o sistema braile como principal recurso para leitura e escrita. 
Acuidade visual é inferior a 0,05. 

Baixa visão: condição de visão que vai desde a capacidade de indicar projeção de 
luz até a redução da acuidade visual ao grau que exige atendimento especializado. 
Sua aprendizagem se dará através dos meios visuais, mesmo que sejam necessários 
recursos especiais. Acuidade visual entre 0,3 e 0,05. 

Assimile

A deficiência visual corresponde a dois tipos de condição: pessoas com 
cegueira e pessoas com baixa visão, e os recursos de acessibilidade são 
específicos para cada uma delas.

Reflita

Caro aluno, você conhece ou já imaginou uma pessoa que teve cegueira 
adquirida? Consegue imaginar o seu processo de adaptação com um 
modo diferente de se relacionar com o mundo. Pense, agora, em alunos 
nesta condição e a importância do nosso papel, como professores, nesse 
processo.



U2

74 Tipos de deficiência

Como professores, precisamos compreender a deficiência e nos prepararmos 
para atender aos alunos matriculados nos sistemas de ensino que apresentam essa 
condição. Desta forma, é importante conhecer as necessidades e os recursos utilizados 
por alunos cegos e com baixa visão e aqueles recursos que a escola deve disponibilizar. 
“Conhecer o desenvolvimento global do aluno, o diagnóstico, a avaliação funcional da 
visão, o contexto familiar e social, bem como as alternativas e os recursos disponíveis 
facilitam o planejamento de atividades e a organização do trabalho pedagógico” (SÁ; 
CAMPOS; SILVA, 2007, p. 19). 

Entre os recursos utilizados por alunos com baixa visão, estão os ópticos e não 
ópticos, e podemos exemplificá-los conforme o quadro a seguir:

Esses são alguns exemplos de recursos utilizados por alunos com baixa visão. 
Contudo, a estimulação precoce, que trabalha com a visão residual, é fundamental para 
o desenvolvimento das crianças e para a sua interação com o meio. Normalmente, 
essas atividades são desenvolvidas com crianças de 0 a 6 anos e com pessoas que 
desenvolveram baixa visão. “Na criança vidente, a visão é o agente desencadeador da 
motivação para a realização de movimentos e ações. A criança com deficiência visual 
necessita de intervenção para que sejam nela despertados o desejo, a curiosidade e a 
motivação para agir sobre o ambiente” (GAGLIARDO; NOBRE, 2001, p. 18).

Esse trabalho consiste na estimulação visual organizada em parceria com médicos, 
família e escola. É fundamental estimular a visão residual sem subestimar a capacidade 

Exemplificando

Para ajudar nessa reflexão, sugiro que assista ao filme: Vermelho como o 
céu. 

A obra revela a história de um garoto de 10 anos que, acidentalmente, perde a 
visão. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=yvd9R30hNqk>. 
Acesso em: 11 jun. 2016. (Vídeo do Yutube)

Fonte: adaptado de Campos e Silva (2007, p. 19-20).

Quadro 2.1 |  Recursos ópticos e não ópticos

Recursos ópticos e não ópticos

Recursos ópticos Recursos não ópticos

Telescópio, telessistemas, telelupas, lunetas, óculos 
especiais, óculos bifocais, lentes esferoprismáticas, 
lentes monofocais esféricas, sistemas 
telemicroscópicos, lupas manuais, eletrônicas, de 
mesa e de apoio.

Tipos ampliados, acetato amarelo, plano 
inclinado, lápis 6B, canetas com ponta porosa, 
suporte para livros, cadernos com pautas 
pretas, ampliadas e espaçadas, guia de leitura, 
gravadores, softwares de voz e ampliadores de 
tela, circuito fechado de televisão. 
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Os alunos cegos utilizam como recurso o sistema braile de comunicação para 
leitura e escrita, o soroban para cálculos, os recursos de audiodescrição e, também, 
os softwares que convertem texto em som. O sistema braile foi desenvolvido no ano 
de 1825, por Louis Braille. É conhecido universalmente como código de leitura e 
escrita das pessoas cegas, e é composto por seis pontos em relevo, que formam 63 
combinações. Os pontos configuram um retângulo de seis milímetros de altura por 2 
milímetros de largura. Com ele, é possível fazer letras, números, símbolos químicos e 
matemáticos. A cela braile é formada por um conjunto de 6 pontos dispostos em três 
linhas e duas colunas. Na fase da alfabetização, os professores normalmente trabalham 
com celas maiores produzidas em madeira, EVA e cartolina, para que a criança inicie o 
contato com letras e números, desenvolvendo habilidades táteis, para posteriormente 
se adequarem ao alfabeto de tamanho padrão.

das crianças com atividades direcionadas a pessoas cegas, como o trabalho com 
estimulação tátil e introdução ao sistema braile. As crianças com baixa visão não são 
usuárias do braile e devem ser estimuladas por meio de propostas que envolvem 
ampliação e contraste. Esse trabalho deve objetivar desenvolver a autonomia e a 
independência da criança. 

A escrita do braile pode se realizar por várias maneiras: a mais antiga e a mais 
utilizada é a reglete e o punção. A pessoa prende o papel na reglete e, com o punção, 
vai fazendo todos os pontos que formam as letras. No reglete, se escreve da direita 
para a esquerda, na sequência normal de letras ou símbolos, invertendo-se, então, a 
numeração dos pontos. A leitura é realizada da esquerda para a direita e a escrita da 
direita para a esquerda, invertendo-se os números.

Fonte: elaborada pela autor.

Figura 2.2  |  Cela braile

Pesquise mais

Para conhecer várias atividades de estimulação visual, sugere-se a leitura 
do material “Brincar para todos”, de Mara O. de Campos Siaulys. Disponível 
em: <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/brincartodos.pdf>. 
Acesso em: 11 jun. 2016.



U2

76 Tipos de deficiência

Figura 2.3  |  Reglete e punção, direção de leitura e escrita

Figura 2.4  |  Soroban
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Outro recurso importante utilizado por pessoas cegas e muito comum nas 
escolas é o soroban. É um “instrumento utilizado para trabalhar cálculos e operações 
matemáticas; espécie de ábaco, que contém cinco contas em cada eixo e borracha 
compressora para deixar as contas fixas” (SÁ; CAMPOS; SILVA, 2007, p. 32). A estrutura 
é dividida em: contas, eixo, régua de numeração e pontos.

Pesquise mais

Para saber mais sobre o sistema braile, acesse o portal do Instituto 
Benjamin Constant. Nele você poderá ampliar os seus conhecimentos 
sobre a deficiência visual e os meios de comunicação utilizados por 
pessoas cegas e com baixa visão. Disponível em: <http://www.ibc.gov.
br>. Acesso em: 11 jun. 2016.

Fonte: elaborada pelo autor.

Fonte: <http://www.sorobanbrasil.com.br>. Acesso em: 11 jun. 2016.
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Figura 2.5  |  Elementos da formação do conceito de número

Além do recurso do braile e do soroban, crianças e adultos cegos utilizam os 
softwares de conversão de texto em áudio e a audiodescrição. Os softwares mais 
comuns utilizados são o NVDA, o DOSVOX, o Virtual Vision e o Jaws. 

O NVDA e o DOSVOX foram os dois leitores de tela mais divulgados e difundidos 
na escola, por serem obtidos gratuitamente e apresentarem versões atualizadas. 
A dificuldade que os alunos enfrentam com os leitores de tela está relacionada às 
imagens, gráficos, quadros e tabelas, pois os leitores não reconhecem esses elementos 
como texto e, automaticamente, não realizam a leitura. Assim, os alunos acessam 
parcialmente os materiais disponibilizados por meio desse recurso. Para torná-los 
leitores de tela acessíveis, é necessário inserir outro recurso que contribui para resolver 
as fragilidades apresentadas: a audiodescrição. 

O soroban é um instrumento por muitos considerado complexo e, levando em 
conta que a criança compreende os conceitos de forma lúdica, é importante atentar 
para a maneira como introduzimos o seu uso com crianças cegas, para que as regras 
inerentes ao ensino da matemática não se tornem algo rígido e pouco prazeroso 
(FERNANDES et al., 2006). 

Inicialmente, é importante considerar os elementos que fazem parte da construção 
de conceitos pré-numéricos, que, devem propiciar desde cedo a compreensão de 
número, para que, posteriormente, a criança passe a compreender o sistema de 
numeração decimal.

Os principais elementos envolvidos na formação do conceito do número são:

Fonte: elaborada pelo autor

Classificação, 
seriação/

ordenação

Sequência 
lógica
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(em diferentes
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Inclusão de 
classe

Intersecção
de classe

Conservação

Pesquise mais

Para saber mais sobre o soroban, acesse:

<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/pre_soroban.pdf>. Acesso 
em: 11 jun. 2016.

A audiodescrição é um recurso que transfere a dimensão 
visual de um espetáculo para o verbal, por meio de informação 
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Após estudarmos a definição e os recursos necessários para garantir o acesso aos 
alunos com deficiência visual, vamos retomar os questionamentos de Vitória e verificar 
se conseguimos respondê-los?

Retomemos a história de Monet, que perdeu gradativamente a visão e procurou 
adaptar suas necessidades às suas práticas diárias. Vitória nos questionou: 

− Monet perdeu a visão e continuou a pintar. Como o artista se relacionou com a 
obra e com a sociedade na época? Quais recursos já existiam e como as pessoas com 
deficiência visual convivem em sociedade? As obras apresentam variação de cor. O 
que traduzem? Quando a perda de visão vira deficiência visual?

Esse recurso contribui para a compreensão do mundo imagético por meio da 
transformação da linguagem visual em verbal. Esse recurso foi amplamente difundido 
no Brasil, no ano de 2010, por meio da portaria nº 188, de 24 de março de 2010, que 
instituiu a obrigatoriedade do recurso no serviço de radiodifusão de sons e imagens 
e do serviço de retransmissão de televisão, inicialmente de duas horas semanais, 
ampliando anualmente a sua disponibilização.

Além dos recursos ópticos, não ópticos e recursos de comunicação, as pessoas 
com deficiência visual necessitam de recursos na acessibilidade física e arquitetônica 
dos ambientes, como os pisos táteis, acesso à informação por meio de placas de 
identificação em braile, utilização de cão-guia ou guia vidente. As informações 
necessárias para conhecer esses recursos constam na ABNT NBR 9050 (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas − norma brasileira).

O importante é buscar as informações necessárias para garantir o acesso aos 
alunos, oferecendo os recursos que propiciem a inclusão e aprendizagem de todos 
eles. Nossa função é a de pensar a aula para todos, considerando as dificuldades, 
potencialidades e a capacidade do cérebro de compensar um sentido por outro. 
Lembram-se de Vygotsky? Sobre os meninos cegos, ele afirmava: “Ele é só cego” 
(VYGOTSKY, 1997).

Sem medo de errar

sonora, ampliando, desta forma, o entendimento e promovendo 
o acesso à informação e à cultura, possibilita que pessoas com 
deficiência visual assistam a peças, filmes, programas de TV, 
exposições, desfiles [...]” (MOTTA apud MOTTA; ROMEU FILHO, 
2010, p. 57-58).
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Monet viveu entre os anos de 1840 e 1926 em uma sociedade que ainda excluía 
as pessoas com deficiência e relacionava a deficiência com métodos de tratamento 
clínico e não pedagógicos. Louis Braille já havia desenvolvido o sistema braile para leitura 
e escrita e essas pessoas aos poucos conheciam e usufruíam desse recurso. Como não 
era comum a cirurgia de catarata, o artista passou por processos de perda gradativa 
de visão e comprometimento psicológico para aceitar a sua condição sensorial. Pintar 
as obras com cores quentes e vivas foi o modo que encontrou para visualizar o seu 
trabalho. Tal como o artista, devemos estimular a visão residual de crianças com baixa 
visão, utilizando materiais que geram contrastes e apresentam cores fortes e vivas. 

Monet passou pela fase de baixa visão, ou seja, de acuidade visual entre 0,3 e 
0,05, mas não chegou à cegueira, pois, no ano de 1923, resolveu fazer a cirurgia do 
olho direito, recuperando a visão. Se tivesse optado por não realizar o procedimento 
cirúrgico, provavelmente devido à catarata, Monet ficaria cego.

Mas, que tal aprofundarmos um pouco mais os questionamentos de Vitória?

− Vamos relacionar a história do artista com a sala de aula?

Monet substituiu os tons azuis, brancos e amarelos, por roxo, vermelho e laranja. 
Manifestou uma pincelada mais agressiva e muito distante do figurativo. Essas 
características também podem revelar crianças com deficiência visual em sala. Vários 
são os casos em que a deficiência foi percebida por professores no momento das 
atividades. Crianças que precisavam pressionar o lápis para enxergar o desenho, 
que pintavam com tons mais vivos e não conseguiam visualizar os mais claros, que 
aproximam muito a folha de papel ou suporte de atividade ao rosto e que apresentam 
dificuldades na organização espacial dos suportes. É importante atentar para os sinais 
que as crianças podem manifestar no processo de ensino e aprendizagem. Temos 
que questionar nosso papel nesse processo e nossa responsabilidade ao oferecer os 
recursos, adaptar as aulas e os materiais, garantindo a inclusão e a participação de todos 
os alunos, desde a educação infantil até o ensino médio.

Que tal começar investigando se existe algum caso na escola em que vocês 
trabalham? Ou se algum colega da turma já trabalhou com alunos com essa deficiência?

Vermelho como o céu

Descrição da situação-problema 

Mirco é nosso aluno de 10 anos, regularmente matriculado no 5º ano do ensino 
fundamental. Um dia após sair da escola, foi para casa e encontrou a arma de seu pai  

Avançando na prática 
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Resolução da situação-problema 

Para resolver esta situação-problema, você precisa retomar os conteúdos explorados 
na disciplina e refletir sobre como a escola deve se organizar para receber o público-
alvo da educação especial, especificamente neste caso, receber o aluno que acabou 
de sofrer um acidente e perdeu a visão. Como devemos organizar as ações descritas 
do fluxo apresentado? Quais adaptações cada um dos responsáveis da escola deve 
pensar?

Pense em quais pontos poderiam ser trabalhados. Quais são os primeiros passos 

Figura 2.6  |  Planejamento de ações inclusivas

Fonte: elaborada pelo autor.

Receptividade 
do aluno – a 

coordenação da 
escola

Acompanhamento 
psicopedagógico 
– psicopedagoga 
ou psicóloga da 

escola

Acompanhamento 
para locomoção e 
identificação dos 

espaços – monitor

Adaptações pedagógicas – (professores 
de língua portuguesa, matemática, 
história, geografia, ciências, ensino 

religioso, língua estrangeira moderna, 
artes, educação física e todas as demais 

áreas envolvidas)

Atendimento educacional 
especializado – profissional 

do AEE que atende na sala de 
recursos multifuncionais

Orientação para a 
família – coordenação e  

psicopedagoga

Mirco

sobre a mesa. Ao brincar com a arma, Mirco acabou disparando sem querer, atingindo 
o olho. Após a cirurgia, o menino perdeu a visão e agora precisa adaptar-se a essa nova 
condição.

Em duas semanas, Mirco voltará para a escola e precisamos nos preparar para 
recebê-lo. Certamente, esta será uma fase difícil de adaptação e precisamos pensar 
em todos os recursos necessários. Desta forma, veja os itens que elencamos para que 
a escola se organize e seus respectivos responsáveis:
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para organizar a vida escolar desse aluno? Quais são as estratégias que devem ser 
pensadas e quais são os aspectos que devem ser levados em consideração para garantir 
a inclusão desse aluno?

Faça valer a pena

1. Os jogos e brincadeiras são fundamentais para o desenvolvimento dos 
sentidos das crianças. Aquela que nasce com baixa visão deve participar 
de atividades que propiciem o estímulo visual. Sobre essas crianças, é 
correto formar que:

a) Devem ser alfabetizadas por meio de brincadeiras e jogos adaptados 
em braile.

b) Devem aprender a utilizar os softwares leitores de tela, como recurso 
tecnológico para acesso aos jogos eletrônicos.

c) Devem participar apenas das brincadeiras desenvolvidas em espaços 
que disponibilizam piso tátil e identificação em braile.

d) Devem ser estimuladas por meio de objetos e brinquedos que propiciem 
contraste, diferentes texturas e sons.

e) Devem brincar interagindo com outras crianças, sem adaptações 
específicas, pois o trabalho de estimulação visual deve acontecer na fase 
da adolescência.

2. “Diante das belas paisagens venezianas, em 1908, Monet começou 
a notar que já não enxergava perfeitamente. Em 1912, aos 72 anos, ele 
procurou especialistas relatando uma enorme quantidade de problemas 
com sua visão. Queixava-se predominantemente de turvação visual e 
dificuldade na percepção de cores. Constatada uma acuidade visual de 
20/200 no melhor olho, deram-lhe o diagnóstico de catarata nuclear 
bilateral. A catarata adquirida é considerada a causa mais comum de 
cegueira no mundo. O tipo “nuclear” é o mais associado à perda da 
diferenciação de cores nas fases iniciais. À medida que o cristalino vai se 
opacificando, a visão vai ficando lenta e progressivamente borrada, surge 
também uma perda da definição das letras e objetos. Com o tempo, o 
aumento da opalescência do cristalino vai agravando o borramento 
visual e então o paciente passa a ter dificuldade na visão para perto e 
longe. Além da alteração da visão de cores, as imagens costumam ficar 
“nubladas e enevoadas”. A doença pode ter acometido Monet em razão 
das muitas horas em que ficou com seus olhos expostos ao sol”. Fonte: 
VIANA, Renata Cavalheiros. A cegueira de Claude Monet. Disponível 
em: <http://medicineisart.blogspot.com.br/2011/11/catarata-de-monet.
html>. Acesso em: 5 maio 2016. 
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Monet foi um dos artistas do impressionismo, que acabou desenvolvendo 
uma deficiência visual e revelou essa condição nas suas criações, por meio 
de diferentes fases. Sobre o período em que conviveu com a deficiência, 
é correto afirmar que:

I − A deficiência de Monet foi traduzida em várias obras, principalmente 
nas versões dos quadros da ponte japonesa, do jardim do artista.

II − Quando estava quase cego, Monet trocou os tons claros da palheta 
por tons quentes e vivos, como o vermelho e o laranja.

III − Na época de Monet, as pessoas com deficiência visual passavam por 
atendimento médico e a condição estava relacionada a fatores biológicos. 
Já existiam estudos para facilitar a comunicação dessas pessoas, bem 
como vários países já conheciam e utilizavam o sistema braile. 

IV − A deficiência visual interferiu muito no processo criativo de Monet e o 
artista resolveu abandonar os quadros e as palhetas.

Com base nas afirmativas, assinale a alternativa correta:

a) As afirmações I, III e IV estão corretas.

b) As afirmações I, II e III estão corretas. 

c) As afirmações II, III e IV estão corretas. 

d) As afirmações III e IV estão corretas. 

e) As afirmações I e IV estão corretas.

3. Nascido a 4 de janeiro de 1809, na pequena cidade francesa de Coupvray, 
no distrito de Seine-et-Marne, a cerca de 45 km de Paris, Braille era cego 
desde os 3 anos de idade. Ele ferira o olho esquerdo ao tentar perfurar um 
pedaço de couro na oficina do pai. A infecção produzida pelo acidente 
expandira-se e atingira o outro olho, provocando a cegueira total. 

Fonte: <http://www.dw.com/pt/1852-morre-louis-braille-inventor-da-escrita-para-
deficientes-visuais/a-398480>. Acesso em: 5 maio 2016.
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Braille, após perder a visão, desenvolveu um sistema de comunicação, 
reconhecido mundialmente.

Acerca desse sistema, é correto afirmar que:

I − A escrita do braile pode ser realizada com a reglete e o punção ou por 
meio das máquinas braile.

II − A cela braile é formada por um conjunto de seis pontos dispostos em 
três linhas e duas colunas.

III − Na fase de alfabetização, é importante trabalhar com o tamanho 
original das celas, a fim de não confundir a leitura das crianças.

IV − A direção para escrita no reglete é da direita para a esquerda e a leitura 
é realizada da esquerda para a direita.

Assinale a alternativa que responde corretamente às afirmativas 
apresentadas:

a) As afirmações I, III e IV estão corretas.

b) As afirmações I, II e III estão corretas. 

c) As afirmações I, II e IV estão corretas. 

d) As afirmações III e IV estão corretas. 

e) As afirmações I e IV estão corretas.
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Seção 2.2

Deficiência auditiva 

Caro aluno, na seção anterior, Vitória conheceu algumas das especificidades da 
deficiência visual e discutimos alguns conceitos a partir da história de um grande 
artista do impressionismo, Claude Monet. Você se lembra? 

Desde o início desta disciplina, estamos acompanhando a trajetória de Vitória, 
que inicialmente buscou compreender a história das pessoas com deficiência por 
meio da arte. Relacionou as obras com a história e, em seguida, conheceu artistas 
com deficiência. 

Após essa pesquisa realizada no Museu, Vitória decidiu explorar e descobrir mais 
artistas que nasceram ou desenvolveram alguma deficiência, a fim de compreendê-
los. 

Desta vez, Vitória descobriu mais um artista que desenvolveu uma deficiência 
após uma misteriosa doença. O artista Francisco de Goya. 

Ao apreciar as obras de Goya no Museu do Prado, Vitória questionou Tatiana 
sobre o estilo do artista. As obras apresentam fases diferentes, desde retratos até 
a fase mais expressiva que revela os horrores da guerra. Guerras em que o artista 
não retratou vitoriosos, e sim mortos e assassinos. Vitória ficou comovida com a 
forte expressão das obras e questionou Tatiana sobre a vida de Goya. Foi então que 
descobriu sua deficiência. 

Como Goya continuou sua obra e se relacionou com a sociedade da época? 
Como conviveu com a surdez? E, de que forma sua história pode contribuir com as 
práticas pedagógicas? Quais adaptações são necessárias e como compreender as 
especificidades dessa deficiência?

Diálogo aberto 
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Francisco de Goya foi um artista pintor e gravador (aquele que utiliza a técnica 
da gravura) espanhol que viveu nos séculos XVIII e XIX. Aos 46 anos, Goya contraiu 
uma doença misteriosa que lhe causou paralisia temporária e o deixou surdo. Após 
essa fase, o artista entrou em um período triste que envolvia aceitação de uma nova 
condição. As obras do artista já apresentavam tristeza e melancolia. Os tons claros 
foram substituídos por escuros, o número de retratos foi reduzindo e uma nova 
representação surgiu após um período de exílio. As guerras e a doença deixaram 
Goya amargurado, questionando o sentido de tantas mortes e ignorância humana. 
Passou a retratar os horrores dessa fase, criticando a atitude dos seres humanos. As 
obras não revelavam mais heróis, mas sim as consequências da guerra que resultava 
apenas em assassinos e mortos.

Goya conseguiu expressar sua sensibilidade e crítica, mesmo passando por um 
período delicado. Supercompensou a falta de audição mediante o tato com as 
habilidades manuais desenvolvidas.

Apesar de passar um período difícil de aceitação e recuperação, não deixou que 
a deficiência interferisse na sua obra. Pintou por muitos anos e contribuiu com as 
reflexões sociais em diferentes épocas.

Não pode faltar

Figura 2.7  |  Fuzilamentos de 3 de maio

Fonte: <https://marauri.files.wordpress.com/2012/05/goya-los-fusilamientos-del-3-de-mayo2.jpg>. Acesso em: 20 maio 
2016.

Pesquise mais

Para conhecer um pouco mais sobre as obras de Goya e ampliar o 
repertório artístico e cultural, recomenda-se o filme “Sombras de Goya”.
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A história do artista revela mais uma especificidade da educação especial. A 
deficiência auditiva foi uma das primeiras a ser estudada e a receber recursos de 
acessibilidade. A audição é um dos primeiros sentidos desenvolvidos pela criança e, 
por meio dele, ela se relaciona com o mundo desde o período da gestação.

Segundo o Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro (BRASIL, 2004), a deficiência 
auditiva corresponde à perda bilateral, parcial ou total, de 41 decibéis (dB) ou mais, 
aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz.

Essa condição está dividida em surdez e deficiência auditiva:

Surdez: considera-se pessoa surda aquela que, por perda auditiva, compreende e 
interage com o mundo por meio de experiências visuais em geral, manifestando sua 
cultura principalmente pela Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Deficiente auditivo: considera-se pessoa com deficiência auditiva aquela que 
consegue com ou sem o aporte de recursos de ampliação sonora fazer o contato 
por meio do som.

Várias são as causas de deficiência auditiva, desde antecedentes familiares até 
infecções congênitas, como toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes e sífilis, 
também infecções por meningite, permanência na incubadora e até alcoolismo e 
uso de drogas antes e durante a gestação.

As crianças com surdez normalmente utilizam uma linguagem de sinais caseira, 
familiar, até aprenderem a Língua Brasileira de Sinais, a Libras.

Por muito tempo, os surdos foram considerados deficientes mentais e mudos, 
uma condição que interferiu de forma negativa no desenvolvimento cognitivo dessas 
pessoas, bem como nas interações e desenvolvimento da linguagem. Um mito que 
deve ser desconstruído.

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=DHYmizCeSls>. 
Acesso em: 6 jun. 2016. (Vídeo do Yutube)

A inclusão do aluno com surdez deve acontecer desde a 
educação infantil até a educação superior, garantindo-lhe, 
desde cedo, utilizar os recursos de que necessita para superar 
as barreiras no processo educacional e usufruir seus direitos 
escolares, exercendo sua cidadania, de acordo com os 
princípios constitucionais do nosso país. (BRASIL, 2007c, p. 10).
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Quando falamos em educação de surdos, temos que rever as metodologias, pois 
não se trata apenas da linguagem, e sim, de todos os demais aspectos relativos aos 
processos de ensinar e aprender, que envolvem todas as crianças. 

De acordo com este documento sobre o atendimento educacional especializado 
(BRASIL, 2007c), podemos abordar a educação de surdos por meio de três tendências:

O bilinguismo deve ser trabalhado desde cedo, assim como a fala para as crianças 
ouvintes. A criança surda passa por estágios linguísticos assim como as ouvintes. No 
bilinguismo, a surdez é compreendida como especificidade, e não como deficiência. 
Entende-se que o surdo é apenas usuário de outra língua, e o português escrito é a 
segunda língua utilizada, principalmente para a comunicação escrita.

Quadro 2.2 | Abordagens metodológicas na educação de surdos

Fonte: adaptado de Brasil (2007).

Oralismo Comunicação total Bilinguismo

Objetiva ensina o surdo a 
falar. Busca iniciar a fala o 
mais cedo possível, utilizando 
diversos instrumentos, entre 
eles o aparelho auditivo.
Procura explorar os resíduos 
auditivos que a criança 
surda possui. É um trabalho 
sistematizado feito por um 
fonoaudiólogo. Apesar de 
ainda ser usado hoje, o 
oralismo teve seu auge e 
hegemonia de 1880 (a partir 
do Congresso de Milão, 
quando foi abolido o uso da 
língua de sinais) até mais ou 
menos 1970, permanecendo 
por praticamente um século 
como abordagem exclusiva 
na educação dos surdos.

Surgiu na década de 1970, como 
uma alternativa ao oralismo. 
Objetiva utilizar de todos os 
meios que possam facilitar 
a comunicação, desde a fala 
sinalizada, passando por uma série 
de sistemas até chegar aos sinais. 
Muitos dos sistemas objetivavam 
auxiliar a compreensão da língua 
falada. A proposta é de que todos 
os recursos sejam importantes e 
indispensáveis para promover a 
comunicação: fala; leitura labial; 
escrita; desenho; língua de sinais; 
alfabeto manual etc. Quando 
foi criada, a comunicação total, 
teve o mérito de reconhecer a 
língua de sinais como direito da 
criança surda. A crítica maior 
a esta abordagem é o fato de 
utilizar o português sinalizado. 
O uso simultâneo entre as duas 
línguas (língua falada e português 
sinalizado), apesar de proposto 
pela comunicação total, não tem 
respaldo teórico. Na verdade, 
tal conciliação nunca foi e nem 
poderia ser possível, devido à 
natureza extremamente distinta 
das duas línguas em questão.

Defende o uso da língua de 
sinais (Libras, no Brasil) e do 
português, como duas línguas 
distintas, reconhecendo o surdo 
na sua diferença e especificidade. 
As duas línguas são usadas, 
mas não simultaneamente. No 
bilinguismo, a primeira língua 
dos surdos é a língua de sinais. 
A língua falada ou escrita a ser 
adquirida (o Português, por 
exemplo) é a segunda língua. 
A língua de sinais é, ainda, 
considerada a língua natural dos 
surdos.
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Alguns autores defendem que todo professor deveria saber a Libras para qualificar 
os processos de comunicação com alunos com surdez. Foi dessa necessidade 
de comunicação que surgiu a profissão do intérprete da Libras. Esse profissional 
trabalha em diferentes espaços como mediador dos processos de comunicação 
entre surdos e ouvintes. 

É direito de toda pessoa com surdez o acompanhamento do intérprete da Libras, 
bem como o acesso por meio da janela da Libras nos programas televisivos, vídeos 
educacionais, palestras e eventos culturais.

A relação entre professores e intérpretes deve ser constante. Uma vez que se faz 
necessário compreender o modo como o aluno com surdez se relaciona com a 
linguagem oral e escrita e, também, com os seus pares.

No Brasil, a primeira instituição especializada no atendimento aos surdos foi o 
atual Instituto Nacional de Educação de Surdos(INES), em 1857. O Instituto passou 
por períodos em que adotaram como metodologia o oralismo, e a língua de sinais 
foi parcialmente proibida. Os grupos minoritários que representavam e defendiam a 
cultura surda lutaram muito para defender o direito à comunicação e a diferença que 
a deficiência representa. Apenas na década de 1980, com a criação da Federação 
Nacional de Educação e Integração de Surdos (FENEIS) e com a oficialização da 
Libras em todo território nacional, é que essas crianças iniciaram um processo de 
educação bilíngue nas escolas.

Exemplificando

Podemos exemplificar essa afirmação com a leitura de livros de literatura 
infantil. Os livros não são traduzidos em Libras, ou seja, a criança com 
surdez utiliza a segunda língua para ter acesso ao conteúdo escrito. Assim 
também acontece com as informações trabalhadas por meio de textos 
pelos professores em sala de aula.

Assimile

Mesmo com um instituto especializado atendendo as pessoas surdas 
desde o ano de 1857, apenas na década de 1980, a Libras foi oficializada 
no Brasil. Durante esse período, ocorreram vários estudos de médicos, 
psicólogos, psiquiatras, a fim de descobrir o modo de educar crianças com 
surdez, contudo, percebe-se a importância de reconhecer a diferença e a 
necessidade de uma língua específica muito tempo depois.
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Oficializada a Libras, o governo brasileiro apresenta, a partir da década de 1980, 
vários documentos que visam garantir o acesso e a inclusão de alunos com surdez 
na escola regular, bem como garantir a Libras como língua oficial desse público.

 A Libras utiliza sinais para representar palavras e frases e apresenta uma estrutura 
um pouco diferente da língua portuguesa. Dessa forma, é importante conhecer as 
especificidades semânticas da língua para compreender o processo de aquisição da 
própria língua portuguesa, principalmente escrita. 

Muitas vezes, quando não existe o sinal em Libras que representa a palavra em 
língua portuguesa, é utilizada a técnica da datilologia. Ou seja, utilização do alfabeto 
manual para representação.

Figura 2.8 | Alfabeto manual Libras

Fonte: Dicionário Libras (2016).

Pesquise mais

A disciplina de Libras apresentará as especificidades desta língua, bem 
como o modo de apropriação das crianças com surdez e os processos 
de escolarização.



U2

91Tipos de deficiência Tipos de deficiência

Mas, além de compreender a cultura surda e a Libras, o que podemos fazer para 
incluir esse público nas escolas? 

• Desenvolver o processo de ensino e aprendizagem com o aluno surdo, 
adotando a mesma proposta curricular do ensino regular, com adaptações que 
possibilitem sua inclusão. 

• Propiciar acesso ao currículo, utilizando sistemas de comunicação alternativos, 
como a Língua Brasileira de Sinais, a mímica, o desenho, a expressão corporal.

• Utilizar técnicas, procedimentos e instrumentos de avaliação compatíveis com 
as necessidades do aluno surdo, sem alterar os objetivos da avaliação e o seu 
conteúdo.

• Substituir atividades que não possam ser alcançadas pelo aluno surdo devido 
à sua deficiência, por outras acessíveis, significativas e básicas. Porém, sem a 
eliminação de conteúdos curriculares.

• Acomodar os alunos com deficiências auditivas na primeira fila na sala de aula.

• Falar sempre olhando para o aluno, permitindo a leitura orofacial, quando for 
o caso.

• Fornecer uma cópia dos textos com antecedência, assim como uma lista da 
terminologia técnica utilizada na disciplina, para o aluno tomar conhecimento 
das palavras e do conteúdo da aula a ser lecionada (nem sempre existem sinais 
da Libras para representar termos técnicos). 

• Garantir ampliação de tempo extra para avalições.

• Garantir a contratação de intérprete da Libras para mediar a comunicação 
professor versus aluno e aluno versus  aluno.

• Interagir com os profissionais da educação especial a fim de qualificar os 
processos de aprendizagem.

Além desta disciplina, o livro Vendo Vozes: uma jornada pelo mundo dos 
Surdos, do autor Oliver Sacks, aborda a temática de forma significativa. É 
uma das principais obras reconhecidas no mercado editorial.

Reflita

Já utilizamos esta expressão, mas vamos repetir constantemente. Não é o 
aluno com deficiência que precisa se adaptar à escola. É a escola que deve 
estar preparada para atender a diversidade. Nós, professores, precisamos 
buscar conhecimento para trabalhar com todos os alunos.
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Sem medo de errar

Agora que já estudamos alguns conceitos relativos à deficiência auditiva, vamos 
retomar a situação-problema (SP) que gerou os questionamentos de Vitória?

Ao apreciar as obras de Goya no Museu do Prado, Vitória questionou Tatiana 
sobre o estilo do artista e descobriu sua deficiência. 

Como Goya continuou sua obra e se relacionou com a sociedade da época? 
Como conviveu com a surdez? E de que forma sua história pode contribuir com as 
práticas pedagógicas? Quais adaptações são necessárias e como compreender as 
especificidades dessa deficiência?

A deficiência adquirida por Goya novamente nos mostra as fases que envolvem o 
processo de adaptação com uma nova condição. Como qualquer outra pessoa que 
adquire uma deficiência, o artista passou por período de aceitação, além de tristeza 
e abalo psicológico, o que revelou-se na mudança de estilo na própria obra de arte.

Mas o artista não deixou de pintar e de conviver em sociedade. Isolou-se e depois 
retomou sua carreira e suas exposições. 

Para desenvolver a sua arte, Goya não precisou de adaptações específicas, uma 
vez que a surdez não influencia na produção plástica.

Esse é um dado que nos faz refletir sobre os preconceitos estabelecidos frente ao 
diferente e à deficiência. Goya ficou apenas surdo. Seu potencial cognitivo, manual 
e tátil continuou o mesmo revelado por meio das suas obras. 

Da mesma forma devemos olhar para os nossos alunos em sala de aula. É 
importante compreender as necessidades específicas e comunicacionais das crianças 
com deficiência auditiva, valorizando seu potencial sem enfatizar a deficiência.

É preciso estabelecer parceria com os profissionais da educação especial, 
como os intérpretes, por exemplo, para garantir a comunicação com os alunos, 
bem como é preciso desenvolver estratégias desde a adaptação de materiais até o 
posicionamento desses alunos em sala de aula.

Lembre-se de Vygotsky e dos princípios da compensação biológica e social. O 
cérebro compensa um sentido por outro e as interações sociais contribuem para o 
desenvolvimento por meio das relações entre as zonas de desenvolvimento real e 
proximal.

É necessário propiciar a interação entre as crianças, garantindo acesso e 
convivências heterogêneas. 

A escola é o lugar em que podemos propiciar a quebra de barreiras físicas, 
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atitudinais e comunicacionais, um lugar de formação humana e onde nós, 
professores, formamos e somos constantemente formados na diversidade.

 Amanda, a aluna do 1º ano do ensino fundamental

Descrição da situação-problema 

Amanda chegou na escola no primeiro dia de aula e não conseguia se comunicar. 
Os pais alertaram que a menina teve meningite aos 4 anos e perdeu a audição. 
Contudo, Amanda ainda utilizava mímicas e linguagem gestual para se comunicar 
com a família. Rapidamente, a turma acolhe Amanda procurando a melhor forma de 
interagir com a nova aluna.

As crianças incluem com maior facilidade que os adultos, tendo em vista que 
ainda não desenvolveram o olhar preconceituoso, muitas vezes construído a partir 
de estereótipos sociais. Os professores manifestaram preocupação com receio 
de conseguirem se comunicar com a menina e, nesse caso, o intérprete não faria 
mediação por meio da Libras.

O que fazer? Qual o plano de ação e atendimento educacional especializado 
será necessário para incluir Amanda, garantir acesso à comunicação e contribuir 
com o processo de ensino e aprendizagem na escola?

Qual a função do professor de sala e dos professores de área neste processo tão 
importante?

Percebam a idade de Amanda, ela está em uma turma de alfabetização e 
letramento. Quais os cuidados pedagógicos necessários para incluir todos os alunos? 

Apresentar a Libras para Amanda e também para os colegas?

Avançando na prática 

Lembre-se

A criança com surdez é usuária de uma segunda língua. E, para comunicar-
se, precisa desenvolver os recursos de comunicação necessários. É 
necessário retomar os cuidados para garantir a inclusão.
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Faça valer a pena

1. A professora Mariana de Lima Isaac Leandro Campos se tornou nesta 
quinta-feira (27) a primeira pessoa surda a defender o doutorado no estado 
de São Paulo, segundo a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), 
onde ocorreu a banca.

“Me sinto aliviada e também sinto a responsabilidade como representante 
do povo surdo”, contou por meio da Língua Brasileira de Sinais (Libras). “É 
um momento de mostrar a capacidade do surdo, me sinto um modelo 
mostrando que é possível estudar”, disse.

Professora da disciplina “Introdução à Língua Brasileira de Sinais” 
na universidade, Mariana defendeu a tese “O processo de ensino-
aprendizagem de Libras por meio do Moodle da UAB-UFSCar” e contou 
com três bancas: uma de avaliadoras presenciais, uma virtual e outra de 
intérpretes. Ela foi aprovada.

Fonte: PIOVEZAN, Stefhanie. Professora é a 1ª surda a defender o 
doutorado no Estado de São Paulo. Disponível em: <http://g1.globo.com/
sp/sao-carlos-regiao/noticia/2015/08/professora-e-1-surda-defender-
o-doutorado-no-estado-de-sao-paulo.html>. Acesso em: 7 jun. 2016.

Com base no discurso da professora Mariana e os conhecimentos sobre a 
deficiência auditiva estudados, analise as afirmativas a seguir:

I − A surdez é uma deficiência com origens congênitas e hereditárias. A 
pessoa já nasce com surdez e não desenvolve a deficiência.

Resolução da situação-problema 

Para resolver esta situação-problema, você precisa retomar os conteúdos 
explorados na disciplina para refletir sobre como a escola deve se organizar para 
receber o público-alvo da educação especial, especificamente neste caso, receber 
a pequena Amanda que perdeu a audição como sequela de meningite. Como 
devemos organizar as ações na escola e responder todos os questionamentos 
sinalizados?

Pense em quais pontos poderiam ser trabalhados. Quais os primeiros passos para 
organizar a vida escolar dessa aluna? Quais estratégias devem ser pensadas e quais 
aspectos devem ser levados em consideração para garantir a inclusão dessa aluna?
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II − A deficiência auditiva pode ser diagnosticada como deficiência auditiva 
e surdez.

III − Pessoas com surdez apresentam comprometimento cognitivo.

IV − A pessoa com surdez é usuária da língua de sinais.

Agora assinale a alternativa correta:

a) As afirmações I, III e IV estão corretas.

b) As afirmações I, II e III estão corretas. 

c) As afirmações I, II e IV estão corretas. 

d) As afirmações III e IV estão corretas. 

e) As afirmações II e IV estão corretas.

2. A professora de Ciências estava trabalhando conteúdos sobre a 
classificação de animais no segundo ano em que estuda uma aluna com 
surdez. Observe a imagem utilizada pela professora:

Fonte: Brasil, 2010.

Com base na imagem utilizada pela professora, avalie as proposições a 
seguir e a relação proposta entre elas:

I – A professora adaptou a imagem e a relação do conceito trabalhado 
em Libras.

Porque 

II – Os demais alunos da sala precisam aprender a Libras como segunda 
língua na escola regular.
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3. “O oralismo tem predomínio histórico, estendendo seus princípios e 
práticas até a contemporaneidade, cujo marco histórico de ascensão 
foi o Congresso de Milão, em 1880. A fim de que não se procedesse à 
mera narrativa cronológica, foram abordadas as concepções de surdez e 
de sujeitos surdos subjacentes ao oralismo, denominada de concepção 
clínico-terapêutica da surdez.” (FERNANDES, 2012, p. 41)

Com base no texto de Fernandes (2012) e nos conceitos abordados sobre 
o oralismo, é correto afirmar que esse método:

I − Objetiva ensinar a criança surda a falar (no nosso caso, a língua 
portuguesa).

II − Utiliza os instrumentos necessários existentes, em que se inclui o 
aparelho auditivo.

III − Procura explorar os resíduos auditivos que o surdo possui.

IV − É um trabalho sistematizado, que deve ser feito por um fonoaudiólogo.

V − Utiliza a Libras como língua materna e a língua portuguesa como 
segunda língua.

Agora assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

a) As afirmações I, II, III, IV e V estão corretas.

b) As afirmações I, II, III e V estão corretas. 

c) As afirmações I, II, III e IV estão corretas. 

d) As afirmações III, IV e V estão corretas. 

e) As afirmações II e IV estão corretas.

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa 
da I.

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II não é uma 
justificativa da I.

c) A asserção I é verdadeira e a II é uma proposição falsa.

d) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição 
verdadeira.

e) As asserções I e II são proposições falsas.
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Seção 2.3

Deficiência física

Caro aluno, na seção anterior, Vitória conheceu algumas das especificidades 
da deficiência auditiva e discutimos alguns conceitos com base na história de um 
grande artista, Francisco de Goya, que perdeu a audição e continuou a sua arte sem 
deixar que essa condição interferisse negativamente em seu processo criativo. 

Desde o início desta disciplina, estamos acompanhando a trajetória de Vitória, 
que inicialmente buscou compreender a história das pessoas com deficiência por 
meio da arte. Relacionou as obras com a história e, em seguida, conheceu artistas 
com deficiência. 

Após essa pesquisa realizada no Museu, Vitória decidiu explorar e descobrir mais 
artistas que nasceram ou desenvolveram alguma deficiência, a fim de compreendê-
los. Mas, além dessa curiosidade sobre a deficiência, Vitória está manifestando 
interesse pela educação e o modo como essas questões permeiam as práticas 
pedagógicas.

Ao conversar com Tatiana sobre os artistas que desenvolveram deficiências, 
Vitória lembrou-se de uma reportagem que leu no ano de 2011. Tratava-se da história 
de um artista chinês de 41 anos, Huang Guofu, deficiente físico, que pintava de uma 
forma extremamente peculiar. 

Estava decidido! Vitória queria conhecer a obra do artista e os desafios para 
desenvolver a sua arte e conviver com a condição de deficiente físico.

Guofu nasceu deficiente físico? Quais as estratégias que foram adotadas para 
superar as dificuldades e dedicar-se à arte?

Como essas estratégias podem ampliar o nosso olhar para as adaptações 
necessárias em sala de aula?

De que forma a história do artista pode contribuir com as práticas pedagógicas? 

Como esses questionamentos podem nos auxiliar a desenvolver a competência  

Diálogo aberto 
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Também passou por situações de preconceito. Pessoas diziam que pintar com o 
pé era deselegante. Após esses episódios, o artista passou a aprimorar as técnicas de 
pintura com a boca. “Seu esforço e dedicação não passaram despercebidos. Como 
suas habilidades evoluíram, teve reconhecimento. Huang Guofu, aos 41 anos, foi 
nomeado vice-curador do Museu de Talentos Chongqing. Agora, os comerciantes 
e amantes da arte em todo o mundo procuram suas pinturas" (GARCIA, 2012, p. 1)

Huang Guofu é um artista chinês que tem um modo peculiar de pintar os seus 
quadros: ele os pinta com os pés e com a boca. Teve deficiência física adquirida 
após um acidente aos quatro anos de idade. Um choque elétrico fez o menino 
perder os dois braços. Contudo, essa condição não o impossibilitou de continuar 
produzindo e dedicar-se à arte. 

Segundo Garcia (2012), Guofu desenvolveu habilidades com os pés e a boca e 
manipula as ferramentas com autonomia nos momentos de criação. Inicialmente, 
pintava nas ruas e vendia seus quadros para ajudar a família e o tratamento do pai, 
que estava debilitado.

Não pode faltar

Figura 2.9 | Guofu produzindo sua obra

Fonte: < http://hypescience.com/artista-com-deficiencia-fisica/>. Acesso em: 10 maio 2016.

geral e a competência técnica desta disciplina? Ou seja, conhecer o processo de 
inclusão das pessoas com necessidades especiais e refletir, criticamente, sobre o 
desafio do profissional da educação acerca da sua prática no desenvolvimento e 
aprendizagem dos alunos e no desenvolvimento de planos de aulas inclusivas. 

Nesta seção, vamos juntos conhecer as especificidades da deficiência física, a 
definição, as características e os recursos de acessibilidade necessários para incluir 
esses alunos em sala de aula.

Você nos acompanha?
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Além do artista Guofu, outras pessoas também manifestam superação da deficiência 
física por meio da arte. Em São Paulo, Erich Stegmann, artista deficiente físico, fundou, 
em 1956, a Associação Internacional dos Pintores com a Boca e os Pés (APBP). Essa 
associação reúne artistas com limitações físicas que comprometem os membros 
superiores. Assim, desenvolvem a sua arte utilizando a boca e os pés. Hoje, a associação 
conta com mais de 800 artistas de vários países, sendo aproximadamente 53 do Brasil. 

Essas histórias revelam mais uma especificidade da educação especial. A deficiência 
física foi uma das primeiras  a ser estudada e a receber recursos de acessibilidade, tendo 
em vista as necessidades dos soldados mutilados, sobreviventes de batalhas e guerras.

A deficiência física pode comprometer as funções motoras, que podem variar em 
número e grau, de pessoa para pessoa, dependendo de suas causas e abrangências. 
Entre esses comprometimentos, podemos citar:

Quadro 2.3  | Comprometimentos físicos

Fonte: adaptado de Brasil (2007[b]).

Pesquise mais

Para conhecer um pouco mais sobre as obras do artista Guofu, sugerimos 
que você assista ao vídeo que apresenta uma reportagem sobre o artista. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=_L-W4HB7uu8>. 
Acesso em: 11 jun. 2016. (Vídeo Youtube)

A deficiência física se refere ao comprometimento do aparelho 
locomotor que compreende o sistema osteoarticular, o 
sistema muscular e o sistema nervoso. As doenças ou lesões 
que afetam quaisquer desses sistemas, isoladamente ou em 
conjunto, podem produzir grandes limitações físicas de grau 
e gravidades variáveis, segundo os segmentos corporais 
afetados e o tipo de lesão ocorrida (BRASIL, 2007[b], p. 28).

Comprometimentos físicos mais comuns

Leve cambalear no andar.

Necessidade de uso de muletas ou andador para caminhar.

Uso de cadeira de rodas que pode ser motorizada ou manipulada pelo próprio aluno ou manipulada 
por terceiros devido à impossibilidade dele.

Dificuldade de linguagem.

Dificuldade visual e/ou auditiva.

Semidependência para atividade diária (higiene, alimentação, escrita, uso do banheiro etc.).
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A deficiência física, assim como as demais, apresenta especificidades e as crianças 
que manifestam essa condição necessitam de recursos diferenciados, que vão 
depender do comprometimento motor de cada um. Essa condição pode apresentar-
se sob a forma de:

Várias são as causas da deficiência física, a saber:

Quadro 2.4  | Causas da deficiência física

Quadro 2.5  | Tipos de deficiência física

Fonte: adaptado de Brasil (2007[b]).

Causas mais comuns

Paralisia cerebral
Prematuridade; anóxia perinatal; desnutrição; rubéola; 
toxoplasmose; trauma no parto.

Hemiplegias Acidente vascular cerebral; aneurisma cerebral; tumor cerebral.

Lesão medular

Ferimento por arma de fogo; ferimento por arma branca; 
acidentes de trânsito; mergulho em águas rasas; traumatismos 
diretos; quedas; processos infecciosos; processos 
degenerativos.

Amputações
Causas vasculares; traumas; malformações congênitas; causas 
metabólicas.

Deformidade congênita Exposição à radiação; uso de drogas; causas desconhecidas.

Artropatias
Processos inflamatórios; processos degenerativos; alterações 
biomecânicas; hemofilia; distúrbios metabólicos.

Tipo Definição

Paraparesia Perda parcial das funções motoras dos membros inferiores.

Monoplegia
Perda total das funções motoras de um só membro (inferior 
ou posterior).

Monoparesia
Perda parcial das funções motoras de um só membro (inferior 
ou posterior).

Tetraplegia
Perda total das funções motoras dos membros inferiores e 
superiores.

Tetraparesia
Perda parcial das funções motoras dos membros inferiores e 
superiores.

Triplegia Perda total das funções motoras em três membros.

Triparesia Perda parcial das funções motoras em três membros.

Hemiplegia
Perda total das funções motoras de um hemisfério do corpo 
(direito ou esquerdo).
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A paralisia cerebral é muito confundida com deficiência intelectual. É importante 
atentar para essa condição, uma vez que apresenta comprometimento motor, pode 
apresentar comprometimento da fala, mas não o comprometimento cognitivo 
como caraterística.

O que pode acontecer é a associação de mais de uma deficiência. Essa é 
uma condição que deriva de um conjunto de distúrbios motores decorrentes de 
lesão no cérebro (uma forma de encefalopatia crônica não evolutiva) durante os 
primeiros estágios de desenvolvimento. Pode ocorrer alteração intelectual, visual, 
auditiva, da linguagem e do comportamento, mas não é regra. Não se trata de um 
quadro progressivo, a lesão não sofre alterações. A deficiência motora se expressa 
em padrões normais de postura e movimentos, associados a um tônus postural 
anormal. Ou seja, o sujeito com paralisia cerebral não comanda corretamente os 
movimentos do corpo. A lesão atinge o cérebro quando ainda é imaturo e interfere 
no desenvolvimento motor normal da criança. Os distúrbios mais relevantes são os 
motores, sem, necessariamente, implicar a existência de uma deficiência intelectual 
associada (BRASIL, 2006). “Sabemos também que nem sempre a deficiência física 
aparece isolada e em muitos casos encontraremos associações com privações 
sensoriais (visuais ou auditivas), deficiência intelectual, autismo [...]” (BRASIL, 2007[b], 
p. 23).

A inclusão dos alunos com deficiência física vai depender da utilização de 
tecnologia assistiva, entre elas os recursos para atividade da vida diária e comunicação 
aumentativa e alternativa. A tecnologia assistiva, segundo Bersch (2013, p. 2), “deve 
ser entendida como um auxílio que promoverá a ampliação de uma habilidade 
funcional deficitária ou possibilitará a realização da função desejada e que se 
encontra impedida por circunstância de deficiência.” 

Fonte: adaptado de Brasil (2007[b]).

Hemiparesia
Perda parcial das funções motoras de um hemisfério do corpo 
(direito ou esquerdo).

Amputação
Perda total ou parcial de um determinado membro ou 
segmento de membro.

Paralisia cerebral
Lesão de uma ou mais áreas do sistema nervoso central, tendo 
como consequência alterações psicomotoras, podendo ou 
não causar deficiência intelectual.

Assimile

A paralisia cerebral é caracterizada como deficiência física por apresentar 
características de comprometimento motor. Não está associada à 
deficiência intelectual. 
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Entre as principais adaptações necessárias para a inclusão de alunos com 
deficiência física, estão os recursos apresentados no quadro a seguir:

Quadro 2.6  | Recursos de tecnologia assistiva

Tipo Definição

Uso da comunicação aumentativa e 
alternativa para atender às necessidades 
dos educandos com dificuldades de fala e 
de escrita. 

Fonte: Brasil (2007b).

Desenvolvimento de projetos em parceria 
com profissionais da arquitetura, engenharia, 
técnicos em edificações para promover a 
acessibilidade arquitetônica. 

Fonte: <http://www.pmf.sc.gov.br/>. Acesso em: 12 jun. 
2016.

Adequação dos materiais didáticos 
às necessidades dos alunos, como 
engrossamento de lápis e canetas.

Fonte: Brasil (2007b).

Adequação de recursos da informática: 
teclado, mouse, ponteira de cabeça, 
programas especiais, acionadores, entre 
outros. 

Fonte: <http://triplocdoeducador.blogspot.com>. Acesso 
em: 12 jun. 2016.

Uso de mobiliário adequado e recursos 
de auxílio à mobilidade: cadeiras de rodas, 
andadores, entre outros.

Fonte: Brasil (2007b).

Ponteira para a boca ou cabeça para 
digitação, desenho, pintura, virar a página, 
para crianças com comprometimento motor 
nas mãos.

Fonte: Brasil (2007b).
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Além dos recursos para comunicação e manuseio de materiais da vida diária, 
alguns alunos com deficiência física poderão necessitar de adequação postural, 
cadeiras específicas ou, até mesmo, um cuidador, para os casos de auxílio com 
atividades de cuidado e higiene pessoal. Cabe às escolas organizarem os espaços e 
recursos para receber esse público.

Além dessas adaptações, a escola deverá ser ajustada em sua estrutura física, 
construindo rampas de acesso a todos os ambientes, banheiros adequados portas 
largas que permitam a entrada de cadeira de rodas, colocação de corrimões, 
colocação de piso ou tapetes antiderrapantes, cantos arredondados na mobília, além 
de modificação em seu mobiliário, para melhor atender às necessidades individuais 
de seus alunos.

As pranchas de comunicação devem ser organizadas para propiciar a inclusão 
dos alunos com deficiência física em todos os ambientes e atividades. Os professores 
regentes ou de área podem organizar de forma colaborativa, com os professores do 
atendimento educacional especializado, pranchas específicas para cada disciplina, 
conteúdo ou especificidades de suas áreas. 

Cartões e pranchas de comunicação alternativa, 
para crianças com comprometimento de fala.

Fonte: Brasil (2007b).

Vocalizadores, recursos tecnológicos, que 
contêm as pranchas de comunicação com 
voz e que ajudam a comunicação das 
pessoas em seu dia a dia.

Fonte: Brasil (2007b).

Pesquise mais

Amplie seu conhecimento no Portal de Ajudas Técnicas, que traz 
informações sobre equipamento e material pedagógico especial para 
educação, capacitação e recreação da pessoa com deficiência física. 
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/ajudas_tec.
pdf>. Acesso em: 20 jun. 2016.
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O importante é atentar para as necessidades de cada um dos alunos, de modo a 
contribuir com o seu processo de ensino e de aprendizagem. 

Agora que já estudamos alguns conceitos relativos à deficiência física, vamos 
retomar à situação-problema (SP) que gerou os questionamentos de Vitória?

Ao conversar com Tatiana sobre os artistas que desenvolveram deficiências, 
Vitória lembrou de uma reportagem que leu no ano de 2011. Tratava-se da história 
de um artista chinês de 41 anos, Huang Guofu, deficiente físico, que pintava de uma 
forma extremamente peculiar. 

Nossa personagem queria conhecer a obra do artista e os desafios para 
desenvolver a sua arte e conviver com a condição de deficiente físico.

Pesquise mais

Recentemente um vídeo de um filme curta-metragem sensibilizou 
a internet. Foi o “Cuerdas”, do diretor Pedro Solís, que criou o roteiro 
inspirado na própria filha, que é muito ligada ao irmão com paralisia 
cerebral.

Se você ainda não assistiu, aproveite esse momento em que você está 
estudando sobre essa deficiência. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=mGK-MoDqNSQ&list=PLleDi9
xeaIAhylSNRYiO07sd1X52fcYDQ&index=1>. Acesso em: 20 jun. 2016. 
(Vídeo Youtube)

Exemplificando

Cada professor poderá organizar pranchas de comunicação alternativa 
com os principais conceitos da sua disciplina. Os símbolos da matemática, 
da química ou expressões específicas, por exemplo.

Reflita

Será que as escolas estão preparadas para receber esse público? Será que 
os professores estão adaptando pranchas de comunicação alternativa 
e materiais específicos para os alunos com deficiência física? Você já 
percebeu esses recursos no dia a dia da escola?

Sem medo de errar
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Vitória, uma personagem curiosa e dedicada

Descrição da situação-problema 

Vitória saiu de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, com a mochila no 
colo e resolveu conhecer diferentes espaços de arte e ampliar seu repertório cultural.

Guofu nasceu deficiente físico? Quais as estratégias que foram adotadas para 
superar as dificuldades e dedicar-se à arte?

Como essas estratégias podem ampliar o nosso olhar para as adaptações necessárias 
em sala de aula?

De que forma a história do artista pode contribuir com as práticas pedagógicas? 

A história de Guofu é triste. Após um acidente que envolveu um choque elétrico, 
ainda criança, o artista precisou amputar os braços. A partir de então, passou a conviver 
com a deficiência física. Na adolescência, dedicou-se de forma mais intensa à pintura, 
criando vários quadros com os pés. Contudo, algumas pessoas diziam que pintar com 
os pés era deselegante, assim, Guofu desenvolveu técnicas de pintura com a boca e 
começou a vender seus quadros para auxiliar a família. Superou a deficiência física e 
virou uma revelação no mundo das artes. As estratégias utilizadas pelo artista, além 
de nos remeterem a possibilidades de adaptação de materiais e desenvolvimento de 
estratégias, também ampliam o nosso olhar para além das dificuldades e da deficiência. 
Um olhar voltado para as potencialidades.

Essa história revela pontos fundamentais para a análise da educação inclusiva em 
sala de aula, desde a adaptação de materiais e a utilização da tecnologia assistiva até as 
relações sociais, que envolvem a criança com essa condição.

É necessário ampliar as possibilidades para que os alunos com deficiência física 
sejam incluídos e respeitados nos espaços de educação formal. Nosso papel como 
educadores é de compreender a condição de deficiente físico de nossos alunos, estudar 
os recursos necessários e contribuir para o processo de ensino e de aprendizagem.

Dependendo do comprometimento físico apresentado, os recursos podem ser 
diferentes. Adaptações arquitetônicas, de mobília, metodológicas, instrumentais, e de 
comunicação podem ser necessárias. É importante garantir o trabalho colaborativo 
entre todos os profissionais da escola. 

Avançando na prática 
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No primeiro museu que visitou, encontrou Tatiana e se interessou muito pela arte. 
Contudo, o que a jovem não sabia era que a arte iria contribuir para a desconstrução e 
construção de alguns conceitos relativos à pessoa com deficiência.

Por meio de várias visitas e pesquisas, Vitória descobriu um pouco da história da 
pessoa com deficiência e artistas que a superaram por meio da própria arte.

Após algumas de suas visitas, a jovem percebeu que superar a deficiência exige 
muita força de vontade, determinação, apoio e compensação social, um conceito 
que aprendemos juntos no decorrer das duas primeiras unidades desta disciplina ao 
dialogarmos sobre Vygotsky. 

Mas Vitória identificou-se com as práticas que discutimos a partir das suas pesquisas 
e com as relações que estabelecemos com a inclusão escolar. Neste momento, nos 
coloca uma nova situação-problema (SP) para resolvermos: quer ser professora!

As pesquisas motivaram a jovem a buscar a docência e, agora, precisamos pensar 
nas adaptações necessárias para que Vitória consiga ingressar, participar e concluir com 
sucesso a sua graduação e, além disso, também precisamos pensar estratégias para 
que ela desenvolva os seus estágios e as suas práticas como professora.

Lembre-se: Vitória colocou a “mochila no colo” e saiu em busca da arte, identificou-
se com a história das pessoas com deficiência e com a docência. Agora, ela precisa de 
recursos específicos para alcançar o seu objetivo. 

Todas essas caraterísticas tornam nossa personagem ainda mais especial, isso 
porque Vitória teve paraplegia. Assim, com a mochila no colo, sua cadeira de rodas 
e muita determinação, ela explora diferentes espaços em busca de superação e 
conhecimento.

Como vamos resolver essa situação-problema e auxiliá-la nessa jornada?

Resolução da situação-problema 

Para resolver esta SP, você precisa retomar os conteúdos explorados na disciplina, 
para refletir sobre como a escola deve se organizar para receber o público-alvo da 
educação especial, especificamente neste caso, receber Vitória como aluna do ensino 
superior e como estagiária e docente do ensino fundamental.

Lembre-se

 Para cada especificidade existe um recurso específico. É necessário 
procurar recursos de acessibilidade para pessoas com comprometimento 
nos membros inferiores e não subestimar a capacidade e potencialidade 
dos indivíduos.
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Pense em quais pontos poderiam ser trabalhados. Quais os primeiros passos para  
organizar a vida escolar dessa aluna, uma futura professora? Quais estratégias devem 
ser pensadas e quais aspectos devem ser levados em consideração para garantir a 
inclusão de Vitória?

Faça valer a pena

1. Como funciona a isenção de impostos para deficientes?

“O deficiente físico que é condutor de automóveis está isento de IPI, IOF, 
ICMS, IPVA e rodízio municipal. Já o portador de necessidades especiais 
não condutor que tenha deficiência física, visual ou autismo está isento de 
IPI, e o carro em que circula fica livre do rodízio municipal.

A isenção é válida para qualquer pessoa portadora de deficiência, até 
mesmo crianças. Neste caso, é necessário obter o laudo da Receita 
Federal assinado por um médico credenciado ao SUS (Sistema Único de 
Saúde). Caso o paciente tenha deficiência mental, o exame precisa ser 
feito por um psiquiatra e um psicólogo. Em caso de deficiência física, o 
exame deve ser realizado por um neurocirurgião e um psicólogo. Nos 
dois casos, o laudo precisa ter a assinatura do responsável pela clínica ou 
hospital no qual o exame foi realizado”.

Fonte: <http://quatrorodas.abril.com.br/materia/isencao-impostos-
pessoas-deficiencias-fisicas-mentais-797327>. Acesso em: 30 maio 2016.

Para ter direito à isenção do imposto é necessário comprovar a deficiência 
por meio de exame, com laudo expedido por profissionais específicos. A 
deficiência física pode se apresentar sob a forma de:

I - Monoplegia - perda total das funções motoras de um só membro 
(inferior ou posterior).

II - Tetraplegia - perda total das funções motoras dos membros inferiores 
e superiores.

III - Paralisia cerebral - lesão de uma ou mais áreas do sistema nervoso 
central, tendo como consequência alterações psicomotoras, podendo ou 
não causar deficiência intelectual.

IV - Amputação - perda parcial das funções motoras de um hemisfério do 
corpo (direito ou esquerdo). 
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2. No Brasil, milhões de pessoas não falam por causa de problemas que 
afetam as habilidades cognitivas ou motoras, como autismo, esclerose 
múltipla, sequelas de derrame cerebral (AVC) ou paralisia cerebral – caso 
de Clara, de 6 anos, vítima de complicações no parto. Graças à tecnologia, 
porém, ela pode se comunicar com a família e amigos, usando o aplicativo 
Livox – Liberdade em voz alta. 

Criada pelo analista de sistemas Carlos Pereira, pai de Clara, a ferramenta 
dá acesso a uma série de palavras e desenhos simples, que permitem 
expressar desejos e necessidades. É possível descrever emoções e 
sensações – “entediado”, “com dor”, “com fome” – ou indicar ações. Ao 
escolher “comer”, por exemplo, o aplicativo direciona para alternativas de 
comida. Pereira conta sobre um episódio em que a filha escolheu almoçar 
“espaguete à bolonhesa” e não coube em si de felicidade ao ver o prato 
chegar.

Fonte: <http://www2.uol.com.br/vivermente/noticias/aplicativo_ajuda_
criancas_com_paralisia_cerebral.html>. Acesso em: 20 jun. 2016.

O aplicativo desenvolvido poderá auxiliar Clara na comunicação com a 
família, professores e amigos.

Com base no texto, analise as preposições e a relação proposta entre elas:

I – Clara necessita da tecnologia assistiva como recurso de comunicação 
alternativa.

Porque 

II – A paralisia cerebral gerou distúrbios motores que comprometeram a 
sua fala.

Agora, assinale a alternativa correta:

a) As afirmações I, III e IV estão corretas.

b) As afirmações I, II e III estão corretas. 

c) As afirmações I, II e IV estão corretas. 

d) As afirmações III e IV estão corretas. 

e) As afirmações II e IV estão corretas.
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a) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa 
da I.

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II não é uma 
justificativa da I.

c) A asserção I é verdadeira e a II é uma proposição falsa.

d) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.

e) As asserções I e II são proposições falsas.

3. O estudante Arthur Gabriel dos Santos Dantas, de 11 anos, está 
próximo de realizar a última etapa da 9ª Obmep (Olimpíada Brasileira 
de Matemática das Escolas Públicas), marcada para setembro. O aluno 
de Itanhaém, cidade no litoral sul de São Paulo, se destaca não só por 
estar entre os finalistas, mas principalmente pelo exemplo de superação. 
Arthur tem paralisia cerebral e a deficiência afeta a coordenação motora 
do menino, que possui capacidade intelectual igual a de outras crianças 
da mesma idade.

Arthur tem dificuldade para falar e, por isso, utiliza o computador portátil 
como extensão da sua voz. Recurso utilizado apenas às vezes pela mãe, 
que diz entender o que o filho quer com a pronúncia de algumas sílabas. 
"Sou a mãe, entendo meu filho, apesar dele só falar algumas palavras. 
Quando ele quer me contar como foi o dia na escola, usamos o notebook".

Fonte: LOUSADA, Gabriela. Aluno com paralisia cerebral é finalista 
da olimpíada de matemática. UOL Educação, 2013. Disponível em: 
<http://educacao.uol.com.br/noticias/2013/07/19/aluno-com-paralisia-
cerebral-e-finalista-da-olimpiada-brasileira-de-matematica.htm>. 
Acesso em: 30 maio 2016.

Com base na reportagem de Lousada (2013), é correto afirmar que:

I − A paralisia cerebral é caracterizada como deficiência física que pode ou 
não apresentar deficiência intelectual associada.

II − Arthur superou as dificuldades motoras e passou por um processo de 
compensação social.

III − A superação das limitações físicas envolve o desenvolvimento e uso 
de recursos de tecnologia assistiva.

IV − A parceria entre escola e família é fundamental para a inclusão de 
crianças com paralisia cerebral.
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Agora assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

a) As afirmações I, II, III e IV estão corretas.

b) As afirmações I, II e III estão corretas. 

c) As afirmações I, II e IV estão corretas. 

d) As afirmações III e IV estão corretas. 

e) As afirmações II e IV estão corretas.
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Seção 2.4

Deficiência intelectual

Caro aluno, na seção anterior, revelamos que Vitória é deficiente física e identificou-se 
com as descobertas realizadas ao longo dos estudos da primeira e segunda unidades da 
disciplina de Educação inclusiva. A partir dessa identificação, decidiu optar pela docência e 
estudar a inclusão do público-alvo da educação especial no ensino fundamental.

Percebeu que vários artistas superaram a deficiência e compreendeu que é possível 
buscar possibilidades para garantir educação justa, igualitária e de qualidade. Que é possível 
desenvolver cultura institucional inclusiva, valorizando as potencialidades das pessoas, o 
trabalho colaborativo e o olhar sensível e mais humano para os partícipes do processo de 
ensino e de aprendizagem. Contudo, Vitória também percebeu que a luta desse público pela 
conquista de seus direitos foi e, ainda é, marcada por grandes desafios, alguns retrocessos 
e um combate permanente de posturas preconceituosas e excludentes. A adoção 
desses direitos não foi natural, nem automática, mas sim, uma forma muito lenta, triste e 
desumana de lidar com a pessoa com deficiência. Estamos tratando de um público que só 
contribuiu com o processo de aprendizagem da humanidade, uma vez que nos fez olhar 
para o diferente, ampliando as pesquisas e estudos que nos permitem compreender ainda 
mais o ser humano. A inclusão escolar de crianças com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação é uma tarefa que exige acima de 
tudo uma mudança de paradigmas que foram construídos e permeiam algumas práticas 
sociais por séculos. Nossa personagem vai se despedir ao término desta unidade, pois vai 
buscar compreender essa área por meio de estudos no ensino superior, para enfim tornar-
se professora. Ela também passará por um processo de inclusão no ensino superior e, 
certamente, irá traçar mais um pouco da sua história.

Nesta última seção que nos acompanha, Vitória nos questionará sobre uma deficiência 
específica e que preocupa educadores em todos os níveis de ensino: a deficiência intelectual. 
Por muito tempo, pessoas com deficiência intelectual foram rotuladas como deficientes 
mentais, imbecis, anormais, incapazes. Mas o que é exatamente a deficiência intelectual? 
Qual é a escola correta para atender a esse público? 

Qual é a nomenclatura apropriada? Quais são as necessidades desse público e 

Diálogo aberto 
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A deficiência intelectual talvez seja a especificidade da educação especial que mais 
mudou de nomenclaturas, envolvendo concepções e diferenciação de conceitos.

Mas, o que é deficiência intelectual?

Até o ano de 2004, essa condição recebia o nome de “deficiência mental” e, 
segundo a AAMR (Associação Americana de Deficiência Mental), é quando a pessoa 
tem um funcionamento intelectual significativamente inferior à média, acompanhado 
de limitações significativas no funcionamento adaptativo em pelo menos duas 
das seguintes áreas de habilidades: comunicação, autocuidado, vida doméstica, 
habilidades sociais, relacionamento interpessoal, uso de recursos comunitários, 
autossuficiência, habilidades acadêmicas, trabalho, lazer, saúde e segurança (BRASIL, 
2004, Art. 5º). 

A classificação da OMS − CID.10 (Organização Mundial da Saúde) é baseada 
ainda no critério quantitativo. Por essa classificação, a gravidade da deficiência está 
relacionada às nomenclaturas: retardo mental profundo, severo, moderado, leve e 
não especificado.

Não pode faltar

A dificuldade de diagnosticar a deficiência mental tem levado a 
uma série de revisões do seu conceito. A medida do coeficiente 
de inteligência (QI), por exemplo, foi utilizada durante muitos 
anos como parâmetro de definição dos casos. O próprio CID 
10 (Código Internacional de Doenças, desenvolvido pela 

como inclui-los no processo de ensino e aprendizagem na escola?

Como esses questionamentos podem nos auxiliar a desenvolver a competência 
geral e a competência técnica desta disciplina? Ou seja, conhecer o processo de 
inclusão das pessoas com necessidades especiais e refletir, criticamente, sobre o 
desafio do profissional da educação acerca da sua prática no desenvolvimento e 
aprendizagem dos alunos e desenvolver plano de aula inclusiva. 

Nesta seção, vamos juntos conhecer as especificidades da deficiência intelectual, 
a definição, as características e os recursos de acessibilidade necessários para incluir 
esses alunos em sala de aula.

Você nos acompanha? 



U2

113Tipos de deficiência Tipos de deficiência

Até 2004, essa classificação por graus da deficiência deixava claro que as pessoas 
não são afetadas da mesma forma, contudo, atualmente procura-se não enquadrar 
previamente a pessoa com deficiência intelectual em uma categoria baseada em 
generalizações de comportamentos esperados para a faixa etária. Deve-se considerar 
a pessoa de acordo com as relações estabelecidas socialmente,  por exemplo, seu 
convívio familiar, os estímulos recebidos, enfim, todos aqueles aspectos que possam 
agravar a deficiência orgânica já existente. Esse conceito converge com os estudos 
de Vygotsky (1997, p. 197) quando considera que “o meio social contém uma imensa 
quantidade de aspectos e elementos muito diversos, que sempre estão em flagrante 
contradição e luta entre si. Não devemos conceber o ambiente como um todo 
estático, elementar e estável, mas como um processo dinâmico que se desenvolve 
dialeticamente”.

Ao tratar o meio social em que a criança está inserida, o autor defende a 
compensação social, e esse conceito contribui para a defesa de que a deficiência 
intelectual não deve ser classificada por níveis, considerando a capacidade do ser 
humano de evoluir, ou não, a partir do contexto e das relações sociais estabelecidas. 

Ao citar a capacidade plástica, Vygotsky (1997) nos auxilia a entender que uma 
pessoa com deficiência intelectual pode modificar seu estado a partir de estímulos 
externos e ampliar a sua capacidade já desenvolvida. 

Organização Mundial de Saúde), ao especificar o retardo 
mental (F70-79), propõe uma definição ainda baseada 
no coeficiente de inteligência, classificando-o entre leve, 
moderado e profundo, conforme o comprometimento 
(BRASIL, 2007c, p. 14).

 [...] uma educação ideal só é possível com base em um ambiente 
social orientado de modo adequado e que os problemas 
essenciais da educação só podem ser resolvidos depois de 
solucionada a questão social em toda a sua plenitude. 
Daí, deriva também a conclusão de que o material humano 
possui uma infinita plasticidade se o meio social estiver 
organizado de forma correta. Tudo pode ser educado e 
reeducado no ser humano por meio da influência social 
correspondente. A própria personalidade não deve ser 
entendida como uma forma acabada, mas como uma forma 
dinâmica de interação que flui permanentemente entre o 
organismo e o meio. (VYGOTSKY, 1997, p. 200)
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Nessa linha, Vygotsky (1997) defendeu que muitas crianças defeituosas 
deveriam ser consideradas normais, uma vez que tinham potencialidades para 
se desenvolverem, desde que a escola fosse organizada para todos. Como 
considerava que as crianças apresentam capacidade para dominar diferentes 
culturas e instrumentos culturais, desenvolvendo-se de um modo diferente, 
manifestava-se contra os diagnósticos de abordagem puramente quantitativa. 

Esse potencial das crianças deveria ser buscado na área das funções psicológicas 
superiores, desenvolvidas por meio das ações e interações sociais. A compensação 
da deficiência acontece na aprendizagem coletiva. Assim, o autor defendia a 
organização de grupos de níveis mistos para oportunizar avanços no desenvolvimento 
dos indivíduos e, a partir dessa premissa, acreditava que as crianças com deficiência 
intelectual encontravam capacidade de desenvolvimento no contato com outras que 
estivessem em um nível superior ao seu. É o conceito de zona de desenvolvimento 
real e proximal.

O autor também defendia que a educação social, baseada na compensação 
social dos problemas físicos e intelectuais, era a maneira de auxiliar a vida das pessoas 
deficientes. Acreditava em uma escola integradora de todas as crianças na sociedade, 
oportunizando a convivência junto com pessoas normais (MAIOLA, 2008).

Ou seja, grande parte dos estudos de Vygotsky (1997) contribuíram para repensar 
o conceito de deficiência mental e a classificação quantitativa, pois a deficiência 
intelectual poderá ser mais agravada, se não houver qualidades nas relações sociais. 

Essa visão contribuiu para que a nomenclatura para essa especificidade fosse 
alterada a partir da Declaração de Montreal sobre Deficiência Intelectual, aprovada 
em 06/10/2004 pela Organização Mundial de Saúde (OMS, 2004), em conjunto 

Assimile

A compensação social da deficiência intelectual acontece por meio das 
relações e do contato entre crianças com zonas de desenvolvimento 
diferentes.

Exemplificando

A criança maior, por exemplo, no desenvolvimento de suas funções, se 
diferencia de uma criança menor, um adulto se diferencia de uma criança, 
o mesmo ocorre com uma criança deficiente que, da mesma forma que 
uma criança sem deficiência, tem sua forma peculiar de utilizar suas 
potencialidades e os procedimentos disponíveis para que se desenvolva.
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Mas, quais são os fatores que propiciam esta condição? É importante conhecer 
o histórico das crianças para compreender a sua trajetória e o contexto em que a 
deficiência aconteceu, pois vários casos podem ser evitados por meio de prevenção.

com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), quando o termo “deficiência 
mental” passou a ser “deficiência intelectual”, abolindo a classificação por leve, 
moderada, severa e profunda.

Pesquise mais

Para conhecer um pouco mais sobre os estudos de Vygotsky, leia o livro:

VYGOTSKY, Lev Semenovich. Obras escogidas V: fundamentos de 
defectologia. Madrid: Visor, 1997.

Reflita

Será que as escolas estão preparadas para receber esse público? Como 
será que está acontecendo o processo de inclusão das crianças com 
deficiência intelectual nas escolas? Quais são as barreiras existentes?

Fonte: adaptado de: <http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/SPP_Arquivos/PessoascomDeficiencia/FatoresEtiologicosdaD
eficienciaMental.pdf>. Acesso em: 30 maio 2016.

Quadro 2.7 | Fatores de risco e causas

Pré-natais – da concepção ao 
trabalho de parto

Perinatais – do parto até o 
30º dia de vida

Pós-natais – após o 30º dia de 
vida até a adolescência

• Desnutrição materna.
• Má assistência à gestante.
• Doenças infecciosas na 

mãe: sífilis, rubéola, zika, 
toxoplasmose.

• Fatores tóxicos na mãe. 
alcoolismo, consumo de 
drogas, efeitos colaterais de 
medicamentos, poluição 
ambiental, tabagismo.

• Fatores genéticos: 
alterações cromossômicas 
(numéricas ou estruturais), 
ex.: síndrome de 
Down, síndrome de 
Matin Bell; alterações 
gênicas, ex.: erros 
inatos do metabolismo 
(fenilcetonúria), síndrome 
de Williams, esclerose 
tuberosa etc. 

• Má assistência ao parto e 
traumas de parto.

• Hipóxia ou anóxia 
(oxigenação cerebral 
insuficiente).

• Prematuridade e baixo 
peso.

• Icterícia grave do recém-
nascido.

• Desnutrição, desidratação 
grave.

• Carência de estimulação 
global.

• Infecções: 
meningoencefalites, 
sarampo, etc.

• Intoxicações exógenas 
(envenenamento): 
remédios, inseticidas, 
produtos químicos 
(chumbo, mercúrio).

• Acidentes: trânsito, 
afogamento, choque 
elétrico, asfixia, quedas etc.
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Muitos casos de deficiência intelectual são consequências de síndromes 
genéticas, como a síndrome de Down, por exemplo. Na terceira unidade da disciplina 
de Educação inclusiva, vamos discutir essas especificidades.

A inclusão de crianças com deficiência intelectual é tema de estudo de várias 
pesquisas na área da Educação inclusiva, principalmente, ao tentarem definir se esse 
público deve ser atendido em escolas de atendimento educacional especializado ou 
na escola comum. Há, portanto, estudos que divergem da legislação que defendem 
a inclusão como direito de todos.

Para incluir as crianças, são necessárias diversas mudanças estruturais na escola, 
no currículo e, principalmente, nas mudanças atitudinais. Algumas das condições 
para garantir a quebra de barreiras atitudinais, são:

Várias ações de quebra de barreiras atitudinais são necessárias para a inclusão 
plena dos alunos com deficiência intelectual, pois a escola comum ainda não se 
diz preparada para receber públicos que destoam da concepção de educação 

Pesquise mais

Amplie seu conhecimento com o material do MEC, AEE – Deficiência 
Mental. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/
aee_dm.pdf>. Acesso em: 23 jun. 2016.

Fonte: Adaptado de Brasil (2007c)

Quadro 2.8 | Ações para quebra de barreiras atitudinais

Ações coletivas atitudinais Ações pedagógicas

• Iniciar a inclusão na educação infantil.
• Trabalhar a aceitação por parte do professor 

e da turma.
• Não diferenciar idades.
• Estimular as amizades.
• Orientar todas as famílias.
• Elogiá-lo(a) sempre que se destacar.
• Desenvolver disciplina e regras como com 

todas as crianças.
• Não fazer diferença nas obrigações e nos 

direitos dos alunos.
• Preparar professores e funcionários, através 

de cursos de capacitação e incentivo à 
formação docente.

• Preparar a comunidade escolar;
• Desenvolver a política de inclusão escolar no 

projeto político-pedagógico (PPP) da escola, 
pois é este documento que fundamenta e 
orienta os movimentos escolares. 

• Trabalhar sempre com o concreto, pois 
normalmente demoram um pouco mais 
para abstrair o conhecimento.

• Repetir as atividades para facilitar o 
acompanhamento e a compreensão.

• Garantir, sempre que necessário, professora 
de apoio pedagógico, pois a intenção 
é que o professor consiga desenvolver 
o trabalho pedagógico com o auxílio 
dos próprios alunos, e não de alguém 
específico para aquele aluno com 
deficiência. 

• Adaptar o currículo.
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Entre as principais adaptações no cotidiano escolar em relação ao trabalho 
pedagógico (as de pequeno porte) estão as adaptações curriculares. Essas 
adaptações devem ser analisadas pelo professor de sala e organizadas com o auxílio 
do coordenador pedagógico da escola, pois tem relação com o que realmente será 
ensinado a esse aluno com deficiência intelectual, além das estratégias de trabalho 
para que a aprendizagem seja significativa para ele.

Algumas estratégias de adaptação curricular podem ser:

homogênea, ou seja, grupos que desafiam os Projetos Políticos Pedagógicos.

Fonte: adaptado de Brasil (2007c).

Quadro 2.9 | Estratégias de adaptação curricular

A deficiência mental desafia a escola comum no seu objetivo 
de ensinar, de levar o aluno a aprender o conteúdo curricular, 
construindo o conhecimento. O aluno com essa deficiência 
tem uma maneira própria de lidar com o saber, que não 
corresponde ao que a escola preconiza. Na verdade, não 
corresponder ao esperado pela escola pode acontecer com 
todo e qualquer aluno, mas os alunos com deficiência mental 
denunciam a impossibilidade de a escola atingir esse objetivo, 
de forma tácita. Eles não permitem que a escola dissimule 
essa verdade. As outras deficiências não abalam tanto a escola 
comum, pois não tocam no cerne e no motivo da sua urgente 
transformação: considerar a aprendizagem e a construção 
do conhecimento acadêmico como uma conquista individual 
e intransferível do aprendiz, que não cabe em padrões e 
modelos idealizados. (BRASIL, 2007b, p. 16)

Estratégias Adaptação curricular

Objetivos flexíveis

Embora os objetivos educacionais básicos para todos os alunos possam 
continuar os mesmos, os objetivos específicos da aprendizagem curricular 
devem ser individualizados, para serem adequados às necessidades, às 
habilidades, aos interesses e às competências singulares de cada aluno. 

Atividade adaptada

Os professores também precisam modificar as atividades em que um 
determinado aluno participa, ou boa parte delas, para que ele atinja os 
objetivos. Nesse sentido, deve-se acompanhar o tema trabalhado com a 
turma, mas reorganizar a complexidade das atividades.

Adaptações múltiplas

Além das variações curriculares de elementos isolados para acomodar 
as diferentes habilidades dos alunos, várias modificações podem ser 
implementadas simultaneamente. Exemplo: linguagem mais simplificada e 
linguagem mais técnica.
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A escola precisa recriar as suas práticas, objetivando propiciar a aprendizagem 
de todos os alunos. “Ensinar é um ato coletivo, no qual o professor disponibiliza 
a todos alunos, sem exceção, um mesmo conhecimento. Ao invés de adaptar e 
individualizar/ diferenciar o ensino para alguns, a escola comum precisa recriar 
suas práticas, mudar suas concepções, rever seu papel, sempre reconhecendo e 
valorizando as diferenças” (BRASIL, 2007c, p. 17).

É necessário oportunizar a aprendizagem dos alunos com deficiência intelectual, 
trabalhando de forma colaborativa com todos os atores pedagógicos, a fim de 
garantir, além da aprendizagem dos alunos, a aprendizagem da comunidade escolar.

Todos aprendemos com os processos de inclusão, pois, ao superar as barreiras 
atitudinais e buscar um olhar sensível e inclusivo, já estamos ressignificando a 
escola. O objetivo é um só: garantir que o aluno aprenda! Não se trata apenas de um 
processo de integração e socialização. Escola é lugar de troca e desenvolvimento de 
saberes, um lugar de ensino e de aprendizagem.

Agora que já estudamos alguns conceitos relativos à deficiência intelectual, 
vamos retomar a situação-problema (SP) gerada pelos questionamentos de Vitória?

Vitória está se despedindo. Nossa personagem nos questionou sobre uma 
deficiência específica e que, certamente, preocupa educadores em todos os níveis 
de ensino: a deficiência intelectual. 

Por muito tempo pessoas com deficiência intelectual foram rotuladas como 
deficientes mentais, imbecis, anormais, incapazes. Mas o que é exatamente a 
deficiência intelectual? Qual é a escola correta para atender a esse público? 

Qual é a nomenclatura apropriada? Quais são as necessidades desse público e 
como incluí-los no processo de ensino e aprendizagem na escola? Como esses 
questionamentos podem nos auxiliar a desenvolver a competência geral e a 
competência técnica desta disciplina?

A deficiência intelectual passou por várias nomenclaturas excludentes, 
preconceituosas e normalmente estava relacionada aos distúrbios mentais. Nos 
dias atuais, ainda recebe o “Código Internacional da Doença” (CID) como “retardo”, 
classificada por níveis.

A nomenclatura correta e atualmente utilizada é “deficiência intelectual”, sendo 
que a concepção de que essa condição não deve ser compreendida por níveis 

Sem medo de errar
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converge com os estudos de Vygotsky (1997), ao defender que o contexto social 
poderá interferir no desenvolvimento das crianças. Os estudos do autor contribuem 
para a compreensão das zonas de desenvolvimento real e proximal e revelam que a 
compensação social poderá interferir diretamente no processo de desenvolvimento 
e ensino e aprendizagem das crianças.

Para incluir os alunos com deficiência intelectual na escola comum, incialmente, 
faz-se necessário desconstruir paradigmas que envolvem o aprender, a concepção 
de ser humano, a de igualdade e, também, a concepção de diferença. É necessário 
quebrar com barreiras atitudinais que, por muito tempo, nos deixaram indiferentes 
nesse processo.

As adaptações pedagógicas utilizadas para garantir a inclusão de crianças com 
deficiência intelectual envolvem desde a construção de objetivos específicos, 
a adaptação de atividades e as adaptações múltiplas. Envolve ações coletivas de 
construção de ambientes inclusivos e troca de saberes.

É necessário ampliar as possibilidades para que os alunos com deficiência 
intelectual sejam incluídos e respeitados nos espaços de educação formal. Nosso 
papel como educadores é de compreender a condição de deficiente físico de nossos 
alunos, estudar os recursos necessários e contribuir para o processo de ensino e de 
aprendizagem.

Ao responder os questionamentos de Vitória durante essas duas unidades da 
disciplina de Educação inclusiva, também respondemos a situação geradora de 
aprendizagem (SGA) proposta no início da disciplina. O resultado foi a compreensão 
da história da pessoa com deficiência por meio da arte e da história de vida de 
diversos artistas. Essa discussão também contribuiu para desenvolvermos a 
competência técnica estabelecida. Ou seja, aprendemos como realizar adaptações 
para desenvolver um plano de aula inclusivo, considerando as particularidades 
dos alunos caracterizados como público-alvo da educação especial, dentro das 
especificidades estudadas até aqui.

Vitória, ao identificar-se com a docência e com os desafios da inclusão, resolveu 
seguir seu caminho e contribuir de outra forma, agora, como professora, e deseja 
a cada um de vocês muito sucesso nessa trajetória e na continuação da disciplina.
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 Elen, nossa aluna Down 

Descrição da situação-problema 

Elen chegou à escola após frequentar a educação infantil na APAE. Não havia 
participado de nenhuma interação entre crianças com condições diferentes da 
sua. Sua rotina normalmente acontecia da casa para a APAE e da APAE para casa. 
Após terminar o período da educação infantil e mudar de cidade, a família resolveu 
matriculá-la na escola regular.

Como a escola deverá receber Elen?

Quais são as estratégias que deverão ser pensadas para realizar a adaptação da 
menina e da família com a realidade da escola comum?

Elen é muito dependente dos pais. Como a escola deverá trabalhar para 
desenvolver a autonomia da menina?

Quais são as ações de curto, médio e longo prazo que devem ser pensadas?

Organize as estratégias em forma de quadro e desenhe o “Projeto de inclusão 
de Elen”.

Avançando na prática 

Fonte: elaborado pelo autor.

Quadro 2.10 | Projeto de inclusão de Elen

Projeto de inclusão de elen

Público responsável Ações de curto prazo Ações de médio prazo Ações de longo prazo

Lembre-se
 Para cada especificidade existe um recurso e ações específicas. É necessário 
procurar recursos de acessibilidade para crianças com deficiência intelectual 
e não subestimar a capacidade e potencialidade dos indivíduos.

Resolução da situação-problema 

Para resolver esta situação-problema, você precisa retomar os conteúdos 
explorados na disciplina para refletir sobre como a escola deve se organizar para 
receber o público-alvo da educação especial, especificamente neste caso: receber 
Elen como aluna do ensino fundamental.
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Pense em quais pontos poderiam ser trabalhados. Quais são os primeiros passos 
para pensar e organizar a vida escolar dessa aluna? Quais são as estratégias que 
devem ser pensadas e quais aspectos devem ser levados em consideração para 
garantir a inclusão da pequena Elen?

Faça valer a pena

1. Meu aluno com síndrome de Down: um tesouro no final do arco-íris.

O primeiro dia transcorreu sem maiores problemas, a não ser por um 
menininho que sentava na primeira carteira da fila e que se limitou a 
me olhar fixamente durante a tarde toda, sem esboçar nenhum tipo de 
emoção ou reação. Já o conhecia, era o Matheus, que tinha síndrome de 
Down.

Já tinha lido e estudado sobre inclusão na minha graduação em 
Pedagogia. Confiante nos conhecimentos que a universidade havia me 
oferecido a respeito, fui verificar, em seu caderno, o registro da aula do 
dia e os conteúdos trabalhados pela outra professora. Qual foi a minha 
surpresa ao perceber que o seu caderno estava praticamente em branco 
e, da minha aula, não havia nem sinal de qualquer esboço de registro.

Preocupada perguntei o que fazer diante dessa situação desconfortável 
e, como resposta, ouvi que era só dar uma folha e lápis de cor, que ele 
adorava passar a tarde desenhando. Saí em silêncio, surpresa com o que 
ouvira.

JESUS, Cheila Aparecida. Meu aluno com síndrome de down: um tesouro 
no final do arco-íris.

Disponível em: <http://www.bengalalegal.com/meualuno>. Acesso em: 
30 maio 2016.

Assim como Matheus, várias crianças com síndrome de Down enfrentam 
situações de exclusão e preconceito na escola. Isso porque ainda existe 
a necessidade de quebra de barreiras atitudinais para que a inclusão 
aconteça.

Algumas das ações que podem ser desenvolvidas para a eliminação dessas 
barreiras são:

I − Estimular as amizades.

II − Trabalhar a aceitação por parte do professor e da turma.
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III − Orientar todas as famílias.

IV − Preparar os professores e funcionários, através de cursos de 
capacitação e incentivo à formação docente.

Agora assinale a alternativa correta:

a) As afirmações I, II, III e IV estão corretas.

b) As afirmações I, II e III estão corretas. 

c) As afirmações I, II e IV estão corretas. 

d) As afirmações III e IV estão corretas. 

e) As afirmações II e IV estão corretas.

2. A escola inclusiva e os alunos com deficiência intelectual:

“O aluno com deficiência intelectual tem uma maneira própria de lidar 
com o saber que, invariavelmente, não corresponde ao ideal da escola, tal 
como ainda é concebido pela esmagadora maioria das pessoas”

A deficiência intelectual é um enorme desafio para a educação na escola 
regular e para a definição do conceito de apoio educativo especializado, 
pela própria complexidade que a envolve e pela grande quantidade e 
variedade de abordagens que podem ser utilizadas para entendê-la.

Não tem sido possível estabelecer diagnósticos precisos da deficiência 
intelectual exclusivamente a partir de causas orgânicas, nem tampouco 
a partir da avaliação da inteligência: quantidade, supostas categorias ou 
tipos de inteligência. Tanto as teorias psicológicas desenvolvimentistas, 
como as de caráter sociológico ou antropológico apresentam ideias 
mais ou menos claras a respeito da condição mental das pessoas; 
todavia, nenhuma dessas perspectivas ou outras, nem todas elas juntas 
conseguem definir um conceito único que traduza de forma satisfatória a 
complexidade da questão da deficiência intelectual.

Em suma, a deficiência mental não se esgota na sua condição orgânica e/
ou intelectual, nem pode ser definida por um único saber. Ela é, como o 
próprio conceito de pessoa, uma interrogação e um objeto de investigação 
para todas as áreas do conhecimento.

Fonte: ALMEIDA, Marina da Silveira Rodrigues. A escola inclusiva e os 
alunos com deficiência intelectual. Disponível em: <http://angelman.
org.br/a-escola-inclusiva-e-os-alunos-com-deficiencia-intelectual/>. 
Acesso em: 30 maio 2016.
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A deficiência intelectual já recebeu várias nomenclaturas, desde retardo 
mental, doença mental até deficiência mental classificada por níveis e, 
mais recentemente, ‘deficiência intelectual”.

Com base no texto, analise as proposições e a relação proposta entre elas:

I – Foi com a Declaração de Montreal sobre Deficiência Intelectual, 
aprovada em 6/10/04 pela Organização Mundial de Saúde (OMS, 2004), 
em conjunto com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), que o 
termo “deficiência mental” passou a ser “deficiência intelectual”, abolindo 
a classificação por leve, moderada, severa e profunda.

Porque 

II – O código Internacional de Doença (CID10), também sofreu alterações 
e passou a utilizar este termo.

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa 
da I.

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II não é uma 
justificativa da I.

c) A asserção I é verdadeira e a II é uma proposição falsa.

d) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.

e) As asserções I e II são proposições falsas.

3. Os avanços de um aluno com deficiência intelectual:

Aos 7 anos, este garoto atento ao exercício, nem sequer pronunciava 
o próprio nome: Henrique. Sua família pouco sabia como ajudá-lo. Na 
escola, ele pôde conhecer a si mesmo, o manejo das coisas, as outras 
crianças... Estudar foi a primeira porta aberta para o desenvolvimento, que 
ele encontrou num ensino que respeita o tempo de cada um.

"Hoje a escola é a sua casa", conta Regina Graner, professora da 4ª série 
da EMEF Professor Taufic Dumit, em Piracicaba, a 160 quilômetros de São 
Paulo. "Ele conversa, participa das aulas e troca ideias com os colegas. 
"Para Henrique Michel da Silva, é uma grande conquista. Aos 10 anos, 
está aprendendo a comandar a própria vida, que antes era dominada pela 
deficiência mental. Além de ter dificuldade para falar e se fazer entender, 
ele não conseguia comer nem se vestir sozinho. Sua mãe achava isso um 
impedimento insuperável. "Ele sempre foi mais lento para aprender as 
coisas", justificava a dona de casa Elisângela de Fátima Oliveira da Silva 
quando era indagada pela professora do filho.
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Fonte: <http://novaescola.org.br/formacao/tempo-cada-424559.shtml>. 
Acesso em: 30 maio 2016.

Assim como Henrique, várias crianças com deficiência intelectual 
encontram no ambiente escolar possibilidades de superação das barreiras 
impostas pela deficiência. Isso quando a escola:

I − Prepara os professores e funcionários, através de cursos de capacitação 
e incentivo à formação docente.

II − Desenvolve disciplina e regras com todas as crianças e não faz 
diferença nas obrigações e nos direitos dos alunos. 

III − Desenvolve políticas de inclusão escolar no projeto político-
pedagógico (PPP) da escola.

IV − Entende que as crianças precisam se adequar aos espaços escolares 
e não o contrário.

a) As afirmações I, II, III e IV estão corretas.

b) As afirmações I, II e III estão corretas. 

c) As afirmações I, II e IV estão corretas. 

d) As afirmações III e IV estão corretas. 

e) As afirmações II e IV estão corretas.
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Unidade 3

Na Unidade 2, estudamos as deficiências sensoriais, auditiva e visual, além da 
física e da intelectual, sendo que o maior contingente de alunos identificados 
nas escolas brasileiras pertence a essa última, de acordo com o censo escolar 
organizado pelo Ministério da Educação.

Na Unidade 3, seguiremos estudando as deficiências, agora em ocorrências 
concomitantes, como é o caso das deficiências múltiplas. Também serão 
abordadas algumas síndromes e suas definições, além de tratar sobre os 
transtornos globais do desenvolvimento e suas novas nomenclaturas, entre 
elas, o transtorno do espectro autista e Asperger. As altas habilidades e/ou 
superdotação também são assuntos desta nova unidade.

Vale lembrar que alunos com as características que estudaremos nesta 
unidade fazem parte do público-alvo da educação especial, portanto, têm 
direito ao atendimento educacional especializado (AEE) na sala de recurso 
multifuncional, oferecido por um professor especializado que atua dentro da 
própria escola. Além de o aluno ter acesso ao AEE, o professor regular também 
deve estar preparado para atuar com essa população, trabalhando de forma 
colaborativa com o professor de educação especial, para que esses alunos 
tenham todas as suas necessidades supridas. Isso significa que conhecer os 
assuntos tratados nesta unidade é algo importante tanto para o professor da 
classe comum quanto para o professor da sala de recursos multifuncional. 
Afinal, o aluno é da escola!

Considerando esses preceitos e o discurso da maioria dos professores que 
atuam em escolas regulares, de que não estão preparados para trabalhar com 

Deficiências, síndromes, 
transtornos globais do 
desenvolvimento

Convite ao estudo
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alunos público-alvo da educação especial, nesta unidade, propomos uma 
reflexão baseada na situação a seguir. 

Maria é coordenadora pedagógica de uma escola pública de ensino 
regular e, por estar cansada de ouvir de seus colegas professores justificativas 
como despreparo e desconhecimento para atuar com aluno público-alvo da 
educação especial, resolve propor à equipe escolar momentos de estudo e 
de troca de informações e de práticas que possam preparar o professor e a 
escola em geral para incluir esses alunos. No entanto, Maria propõe que nesses 
momentos sejam discutidas características e recursos, além dos comumente 
trabalhados, encontrados no ensino regular (como deficiência auditiva, visual, 
física e intelectual), isto é, que sejam discutidas outras deficiências, síndromes, 
transtornos e talentos, que também caracterizam o público-alvo, mas são 
menos presentes na escola regular e, por isso mesmo, muito mais polêmicos. 

Esta unidade traz justamente uma base sobre essas características 
e possibilidades para que futuros professores já entrem em sala de aula 
com conhecimentos prévios acerca do assunto, descaracterizando a 
desinformação e o despreparo. Isso significa que não pararemos por aqui, 
pois buscar conhecimento é uma demanda constante da profissão docente!

Então, vamos começar?
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Seção 3.1

Deficiência múltipla 

Caro aluno, na perspectiva da inclusão, todo professor deve saber que os alunos 
são da escola e não apenas de uma determinada turma ou de um professor. Há uma 
equipe escolar com vários profissionais envolvidos nas resoluções de problemas e em 
busca de soluções que sejam boas para alunos e professores. Quando se recebe um 
aluno público-alvo da educação especial, a colaboração de todos é bem-vinda. 

Então, para começar nosso estudo, vamos retomar a proposta de discussão da 
Maria, coordenadora pedagógica da escola descrita na situação anterior.

Para dar início à troca de informações e práticas pedagógicas para alunos público-
alvo da educação especial, Maria pergunta à equipe escolar se alguém conhece ou já 
teve como aluno uma pessoa com mais de uma deficiência, o que provoca alvoroço 
entre os professores que argumentam que “já é complicado atuar com um aluno com 
uma deficiência, com mais de uma é impossível!”.

E você? Já pensou que uma pessoa pode ter mais de uma deficiência associada? 
Como são denominadas? Que características apresentam? E quais possibilidades e 
práticas podem favorecer a educação dessa pessoa na escola?

Sabemos que para desenvolver uma boa prática pedagógica com alunos com 
deficiência, seja sensorial, física ou intelectual, é preciso conhecer esse aluno, 
compreender suas características e identificar suas necessidades. E isso não é diferente 
para alunos com mais de uma deficiência associada, a denominada deficiência múltipla.

Diálogo aberto 
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Pesquisas e dados do censo escolar, realizado pelo Ministério da Educação 
(MEC), indicam que há uma população de 10% de alunos com deficiência múltipla 
frequentando escolas regulares, logo, é importante conhecer um pouco mais sobre 
esse assunto.

Deficiência múltipla consiste em um conjunto de duas ou mais deficiências 
associadas de ordem física, sensorial, mental, emocional ou de comportamento 
social. É importante pontuar que o que caracteriza a deficiência múltipla é o nível de 
desenvolvimento, possibilidades funcionais, de comunicação, interação social e de 
aprendizagem, características que determinam as necessidades educacionais dessas 
pessoas (BRASIL, 2004).

Não basta conhecer/saber quais são as deficiências associadas, é preciso 
conhecer o aluno e suas habilidades, compreender suas dificuldades e necessidades, 
pois, mesmo com as mesmas deficiências associadas, as pessoas são diferentes, 
receberam estímulos e têm características e desenvolvimento que as diferem, o que 
as tornam únicas.

Para compreender as associações de deficiências que caracterizam a deficiência 
múltipla, Rocha e Pletsch (2015) reproduzem o quadro a seguir.

Não pode faltar

Fonte: Brasil (1995 apud ROCHA; PLETSCH 2015).

Quadro 3.1  | Associação de deficiências que caracterizam deficiência múltipla

Condições Exemplos de possibilidades de associações

Física e psíquica
Deficiência física associada à deficiência intelectual.

Deficiência física associada a transtornos mentais.

Sensorial e psíquica

Deficiência auditiva ou surdez associada à deficiência intelectual.

Deficiência visual ou cegueira associada à deficiência intelectual.

Deficiência auditiva ou surdez associada a transtornos mentais.

Sensorial e física
Deficiência auditiva ou surdez associada à deficiência física.

Deficiência visual ou cegueira associada à deficiência física.

Física, psíquica e
sensorial

Deficiência física associada à deficiência visual ou cegueira e à 
deficiência intelectual.

Deficiência física associada à deficiência auditiva ou surdez e à 
deficiência intelectual.

Deficiência física associada à deficiência visual ou cegueira e à 
deficiência auditiva ou surdez.
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Entenda que no quadro estão algumas possibilidades de associação de deficiência, 
uma vez que não é possível esgotar todas as possibilidades que caracterizam a 
deficiência múltipla.

A discussão sobre deficiência múltipla no Brasil surge na década de 1980, quando 
o MEC insere essa deficiência em documentos técnicos, pontuando recursos e 
possibilidades de atendimento a essas pessoas (ROCHA; PLETSCH, 2015). No entanto, 
ainda hoje o tema não é muito explorado em pesquisas nacionais e nem discutido na 
realidade educacional, uma vez que a maioria das pessoas com deficiência múltipla 
continua fora da escola regular, tendo suas necessidades atendidas em instituições 
especializadas, como pontuam Nascimento e Costa (2010), Masini (2011) e Rocha e 
Pletsch (2015), entre outros.

Os alunos com deficiência múltipla apresentam características específicas que 
desafiam a escola e os professores a desenvolverem situações de aprendizagem 
eficazes, por isso é de extrema importância para a educação dessas pessoas considerar 
a comunicação e o posicionamento.

Pessoas com deficiência múltipla podem apresentar comprometimento no 
desenvolvimento de linguagem e comunicação, por isso muitas vezes precisam de 
alguém para mediar seu contato e interação com o meio, além de recursos que 
favoreçam sua comunicação.

É preciso ainda posicionar essa pessoa de forma confortável, permitindo que ela 
faça gestos e movimentos para se comunicar e interagir, participando das atividades 
a sua volta.

Masini (2011) alerta-nos para o fato de que a ausência de um dos sentidos muda 
a maneira de estar no mundo e de se relacionar. Logo, quando interagimos com 
uma pessoa com deficiência múltipla precisamos considerar esse aspecto e nos 
adaptarmos à maneira como ela age e interage.

Pesquise mais

Para conhecer a história de uma criança que tem mais de uma deficiência 
associada, suas dificuldades e possibilidades, assista ao filme O óleo de 
Lorenzo, que retrata a história de um menino que, devido a uma doença 
degenerativa, fica cego e com deficiência física. O filme mostra a busca 
dos pais de Lorenzo pela cura da doença e, também, as dificuldades e 
descobertas de como lidar com essa nova realidade, você vai gostar!

O óleo de Lorenzo, Universal Pictures, 1992.
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A deficiência múltipla tem diferentes causas, como: a) pré-natais – má formações 
congênitas que comprometem o feto antes do nascimento; uso de medicamentos 
ou drogas pela mãe, comprometendo o desenvolvimento do feto; complicações no 
parto, como falta de oxigenação no cérebro (anóxia) – causa da deficiência cerebral. 
b) pós-natal – doenças como sarampo, meningite, caxumba, meningite materna, sífilis 
congênita, toxoplasmose, citomegalovírus, além de síndromes, acidentes, uso de 
medicação ototóxica e fator rh.

Um aspecto importante a ser considerado é a idade em que a pessoa é acometida 
pela deficiência, pois a sua forma de agir, interagir e se comunicar estão diretamente 
relacionadas a isso. Se a pessoa nasce com a deficiência múltipla, ela precisa de 
estímulos e intervenções desde cedo, diferente de uma pessoa que adquire a 
deficiência quando criança, antes ou depois do desenvolvimento de linguagem oral e 
de aprender a andar, por exemplo.

A rubéola congênita é uma das principais causas de deficiência múltipla e 
surdocegueira no Brasil.

Embora a surdocegueira tenha como consequência a ausência da audição e 
da visão, ela não é considerada uma deficiência múltipla, por ser caracterizada por 
deficiências sensoriais. Entretanto, é importante conhecê-la, pois ela representa uma 
realidade expressiva na sociedade, e, consequentemente, nas escolas.

Surdocegueira

Costa (2014) especifica que a surdocegueira é única e não consiste na junção de 
duas deficiências, pois “ser uma criança com surdocegueira não significa dizer que é 
um surdo que não vê e nem tampouco um cego que não ouve, e sim uma pessoa 
que apresenta uma combinação de perdas dos sentidos de distância (audição e visão)” 
(COSTA, 2014, p. 116).

Devido às perdas auditivas e visuais, a pessoa surdocega tem dificuldade em 
observar, compreender e se comunicar, precisando de recursos, técnicas e trabalhos 
pedagógicos específicos, condizentes com sua necessidade.

Para você entender um pouco sobre a possibilidade e eficiência da educação da 
pessoa com surdocegueira, temos a história de Helen Keller que, quando criança, 
tornou-se surdocega e foi educada por Anne Sullivan que, ao invés de falar, soletrava 
as letras do nome dos objetos usando os dedos. Helen Keller é um exemplo de que a 
pessoa com surdocegueira é capaz de aprender e se desenvolver. Ela esteve no Brasil, 
assim como em outros países, divulgando sua história e seu conhecimento, os quais 
estão descritos em filme e livro.
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Agora que conhecemos um pouco mais sobre deficiência múltipla e surdocegueira, 
podemos pensar na educação dessas pessoas, destacando as principais orientações 
para o professor desenvolver sua prática.

Recursos e possibilidades na educação desses alunos

Crianças que têm deficiência múltipla ou surdocegueira, em geral, não reagem 
a barulho, toque, odores e outros estímulos, além de apresentarem movimentos 
sem propósito e terem dificuldades em reconhecer pessoas com quem convivem 
e em entender a rotina e desenvolver comunicação, aspectos fundamentais ao 
desenvolvimento (BRASIL, 2006).

O professor dessa criança precisa estar ciente dessas dificuldades e limitações e, 
em parceria com a família e com outros profissionais que atuam com a criança, como 
psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, médico etc., pensar 
em estratégias e possibilidades, para, primeiramente, estabelecer comunicação com a 
criança e, então, desenvolver práticas de ensino e aprendizagem.

O professor precisa entender que “as crianças com múltipla deficiência que 
apresentam dificuldades acentuadas de aprendizagem não se desenvolvem ou 
aprendem espontaneamente como as demais crianças” (BRASIL, 2006a, p. 21) e, além 
disso, precisam de um tempo maior para desenvolver habilidades e aprendizagens. Por 
isso, a estimulação precoce é fundamental para o desenvolvimento e aprendizagem 
dessas crianças. 

Elas devem ser estimuladas desde que nascem, e mesmo que não desenvolvam 
linguagem oral, “elas podem se comunicar por gestos, olhar, movimentos corporais 
mínimos, sinais, objetos e símbolos” (BRASIL, 2006a, p. 24).

Pesquise mais

Para conhecer mais sobre a história de Helen Keller e como ela conseguiu 
aprender e se desenvolver, leia o livro autobiográfico traduzido para a 
língua portuguesa, vale a pena!

KELLER, H. A história da minha vida. Rio de Janeiro: José Olympio, 2000.

Assimile

Surdocegueira não é deficiência múltipla, mas também representa uma 
condição de número expressivo de crianças em idade escolar, além de 
fazer parte do público-alvo da educação especial.
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A orientação do MEC de que o brincar deve ser o eixo norteador da educação 
infantil também vale para as crianças com deficiência múltipla e surdocegueira.

Essas crianças, assim como qualquer criança, aprendem e se desenvolvem no 
convívio com outras crianças e pessoas, embora de forma diferente, com auxílio de 
recursos.

É importante que você entenda que essas crianças não precisam de um currículo 
diferenciado, mas de ajustes e modificações que atendam às suas necessidades. Essas 
adaptações estão previstas pelo MEC e envolvem:

• Mobiliário adequado (mesas, cadeiras, triângulo para atividades no solo).

Exemplificando

Para compreender o quanto a brincadeira é importante e faz diferença 
no processo de desenvolvimento da criança, veja o exemplo citado no 
documento do MEC de orientação sobre deficiência múltipla:

“T. possui deficiência visual severa, com acentuada 
microcefalia decorrente de toxoplasmose congênita, 
alteração significativa das funções neurológica, 
motora e intelectual. Não fala, não anda, mas gosta 
de brincar com ajuda, interage e se comunica por 
algumas expressões faciais, gestos muito simples 
e pelo tabuleiro de comunicação com objetos 
símbolos que foram adaptados. Ela ficava muito triste, 
sozinha no silêncio de sua casa, irritava-se, chorava 
muito, ficava nervosa e mordia muito a sua mão. 
A família observou que quando saia à rua ou ia ao 
parquinho próximo de sua casa, ela se transformava, 
era outra criança, ficava muito alegre e feliz. Então, 
a família procurou uma escola de educação infantil, 
e lá T. raramente chora e faz birras, só quando não 
é compreendida. Tem prazer em conviver e se 
relacionar com outras crianças. Ela aprendeu a beber 
no copo, come com suas mãos o biscoito ou fruta 
e toma iogurte com a colher. Ela gosta muito de 
participar das brincadeiras e algazarras das outras 
crianças, e quase voa atrás delas, no seu possante 
andador”. (BRASIL, 2006a, p. 14)
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• Equipamentos para atividades em pé e locomoção independente).

• Equipamentos específicos e tecnologia assistida.

• Sistemas alternativos e ampliados de comunicação.

• Adaptação do espaço e eliminação de barreiras arquitetônicas, ambientais, 
playground.

• Recursos materiais e didáticos adaptados.

• Recursos humanos especializados ou de apoio.

• Situações diversificadas de aprendizagem e apoio para participação em todas 
as atividades pedagógicas e recreativas.

• Adaptações de atividades, jogos e brinquedos (BRASIL, 2006a, p. 34).

De acordo com as limitações e necessidades de cada aluno, há recursos que se 
adequam melhor a cada situação, ou seja, o professor em parceria com a equipe 
escolar, a família e os profissionais que atendem à criança devem pensar nos recursos 
que vão beneficiá-la, o que denominamos de tecnologia assistiva, que consiste em 
um auxílio para promover ou ampliar uma habilidade ou realização de uma tarefa 
(BERSCH, 2013).

Pesquise mais

Para conhecer os diferentes tipos e indicações de tecnologia assistiva, leia 
o livro Introdução à tecnologia assistiva de Rita Bersch, que traz definições 
e exemplos das mais variadas tecnologias, desde talheres adaptados a 
pranchas de comunicação alternativa e softwares indicados para pessoas 
com diferentes privações sensoriais. É um material muito importante na 
formação de professores, acesse!

BERSCH, Rita. Introdução à tecnologia assistiva. Porto Alegre: Tecnologia 
e educação, 2013. Disponível em: <www.assistiva.com.br/Introducao_
Tecnologia_Assistiva.pdf>. Acesso em: 11 jun. 2016.

Para definir o tipo de adaptação e os recursos que o aluno necessita, o professor 
precisa conhecer o aluno, a realidade da escola, a família e os atendimentos que 
o aluno tem fora da escola, para então estabelecer uma parceria, um trabalho 
colaborativo em que o objetivo seja o desenvolvimento e a educação do aluno. Por 
isso, você, enquanto futuro professor, precisa conhecer as principais características 
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Pesquise mais

O Grupo Brasil de apoio ao surdocego e ao múltiplo deficiente sensorial é 
uma referência na área e possui uma página na internet com informações 
e atividades que podem contribuir com seu aprendizado. 

Grupo Brasil de apoio ao surdocego e ao múltiplo deficiente sensorial. 
Disponível em: <http://www.grupobrasil.org.br/>. Acesso em: 10 jun. 2016.

Sem medo de errar

Atenção

Não são as deficiências associadas que determinam as necessidades 
educacionais do aluno com deficiência múltipla ou surdocego!

do público-alvo e os recursos disponíveis para que, a partir da realidade na escola em 
que atua, possa planejar e desenvolver uma prática eficaz que supra as necessidades 
do seu aluno.

Em relação à prática pedagógica com a criança surdocega, é importante que você 
conheça as técnicas “mão sobre mão”, que consistem em estratégias de intervenção 
para comunicação. O professor coloca a mão em cima das mãos da criança (mão 
sobre mão) para orientar seu movimento e conhecer pessoas e objetos à sua volta, 
ou o professor coloca a mão embaixo da mão da criança (mão sob mão) para que ela 
controle o movimento, oferecendo a ela segurança para explorar.

É pelo tato que a criança surdocega experimenta, explora e se comunica, embora 
seja fundamental que ela use sua audição, visão e outros sentidos residuais, seja por 
meio de aparelho de amplificação sonora individual, lentes etc.

Para ambos, deficientes múltiplos e surdocegos, indica-se o uso de objetos com 
função de substituir palavras, o denominado objeto de referência, além de: caixas de 
antecipação – usadas para que a criança conheça objetos que antecedem atividades 
ou que representem as primeiras palavras; calendário para que se situem no tempo e 
assimilem a rotina que vivem; orientação e mobilidade – noções para que a criança se 
desloque no espaço da sala de aula em segurança etc.
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No início da unidade, Maria, a coordenadora pedagógica de uma escola pública, 
sugeriu aos professores uma conversa sobre pessoas que têm mais de uma 
deficiência associada, lembra-se? Ao propor o tema, os professores argumentaram 
que “já é complicado atuar com um aluno com uma deficiência, com mais de uma é 
impossível!”.

Agora que temos informações e exemplos de práticas desenvolvidas com alunos 
com deficiência múltipla e surdocegueira, você viu que não é impossível incluir um 
aluno com tais características na escola regular.

É preciso que o professor e toda a equipe escolar atuem juntos e busquem parceria 
com a família e os profissionais que atendem a esse aluno fora da escola.

É importante que o professor conheça o aluno, a sua história de vida, as habilidades 
e conhecimentos que já possui, a forma e os recursos que ele utiliza para se mover, 
comunicar e interagir, para que, então, planeje sua prática de forma a contribuir com 
o acesso desse aluno à informação, orientação e mobilidade, para que ele aprenda 
junto com os outros alunos, tendo suas dificuldades, limitações e meios de adquirir 
conhecimento respeitados. 

Avançando na prática 

Ele não fala e não anda, e agora?

Descrição da situação-problema

Kauã é um menino de nove anos de idade que nasceu surdo e, há um ano, devido a 
um acidente, perdeu o movimento das pernas, passando a usar cadeira de rodas. Ele foi 
matriculado em uma turma do segundo ano do ensino regular, sob a responsabilidade 
da professora Lia. Ao receber a notícia da matrícula de Kauã, Lia se desesperou ao ouvir 
da secretária que ela vai ter em sua turma um novo aluno que não fala e não anda.

Analisando a situação, quais informações, recursos e adaptações podem ajudar a 
professora Lia a receber Kauã na primeira aula?

Lembre-se

Cada aluno é único, mesmo com deficiência igual, apresenta necessidades 
e história de vida específicas.
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Resolução da situação-problema

Você percebeu que Kauã tem deficiência múltipla, uma vez que nasceu surdo e se 
tornou deficiente físico na infância. No decorrer desta seção, você aprendeu que cada 
aluno tem características e necessidades únicas, que vão além da deficiência associada. 

Se você analisar a situação, vai ver que a professora se desesperou antes mesmo 
de saber que tipo de comunicação Kauã tem, o que ele já aprendeu antes de vir para a 
nova escola, como ele se tornou deficiente físico na infância, se ele tem experiência e 
repertório motor desenvolvidos antes do acidente, e essas são informações essenciais 
para planejar as adaptações na sala de aula e, consequentemente, nas atividades.

Reflita

Na referida situação, utilize os conhecimentos que você adquiriu e tente 
se colocar no lugar da professora Lia. Quem pode dar informações mais 
precisas sobre o Kauã? Que tipo de informações são necessárias?

Faça valer a pena

1. Em relação à inclusão de crianças com deficiência múltipla na educação 
infantil, a orientação do MEC é que sejam feitas adaptações e ajustes 
relacionados a:

Escolha a alternativa que não condiz com a perspectiva da inclusão 
promulgada nos documentos oficiais que regem a educação.

a) Organização de espaço e tempo.

b) Adaptação de materiais.

c) Contratação de professores especializados.

d) Número de alunos em sala.

e) Recursos pedagógicos.
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3. Sofia é uma criança de quatro anos de idade que está matriculada 
na educação infantil. Ela nasceu com um problema de má formação 
nos membros inferiores e, por isso, utiliza andador para se locomover. 
Devido a consequências de rubéola adquirida no ano passado, Sofia tem 
comprometimento auditivo e, por isso, usa aparelho de amplificação 
sonora individual (AASI).

Leia as afirmações relacionadas às possibilidades de recursos e adaptações 
que podem beneficiar o ensino e a aprendizagem de Sofia na escola e 
classifique-as em Verdadeira (V) ou Falsa (F).

(    ) Sofia não precisa que sejam feitas adaptações no mobiliário da 
sala, uma vez que não usa cadeira de rodas, além disso, por usar AASI, 
compreende a fala da professora e dos colegas, podendo se comunicar 
verbalmente.

(  ) Sofia precisa de estimulação precoce para adquirir confiança na sua 
locomoção e para distinguir  sons e  fala, trabalho que deve ser realizado 
por outros profissionais e/ou pelo professor da sala de recursos em 

2. Considerando a definição de deficiência múltipla e surdocegueira, leia 
a descrição da associação de deficiências de alguns alunos e relacione as 
colunas:

(1) Deficiência múltipla.

(2) Surdocegueira.

(    ) Caio tem perda auditiva de 45 dB e déficit cognitivo.

(  ) Laura nasceu cega e, desde os quatro anos de idade, começou a 
apresentar perda auditiva progressiva.

(    ) Marie tem síndrome de Down e perda auditiva unilateral de 60 dB.

Assinale a alternativa que tem a sequência correta:

a) 1 – 1 – 1. 

b) 1 – 2 – 1. 

c) 1 – 2 – 2. 

d) 2 – 1 – 1. 

e) 1 – 1 – 2. 
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parceria com a escola.

(   ) A professora de Sofia precisa aprender a se comunicar em Libras, pois 
a indicação do MEC é que todo deficiente auditivo se comunique em 
Libras, independentemente do grau de perda auditiva.

( ) Sofia tem deficiência múltipla, por isso não basta conhecer as 
deficiências associadas e os recursos indicados para cada uma de forma 
isolada, é preciso conhecer as habilidades e dificuldades dela na rotina 
escolar.

Escolha a alternativa que apresenta a sequência correta das afirmações:

a) V – V – V – V.

b) V – V – V – F. 

c) V – V – F – F. 

d) F – V – F – V.

e) F – F – F – V.
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Seção 3.2

Síndromes

Caro aluno, dando continuidade ao nosso estudo sobre educação inclusiva, 
estamos pontuando e caracterizando o público-alvo da educação especial que, 
respaldado por leis e documentos, tem direito à educação de qualidade que atenda às 
suas necessidades educacionais.

Para continuar nosso estudo, vamos relembrar a situação-problema em que Maria, 
a coordenadora pedagógica de uma escola, propõe aos professores estudar e trocar 
informações sobre alunos incluídos no ensino regular.

Depois de conversarem sobre deficiência múltipla e surdocegueira, os professores 
compreenderam as possibilidades de inclusão e de práticas pedagógicas a serem 
realizadas em sala de aula, mas ao refletirem sobre o tema, uma das professoras 
questiona o grupo sobre as crianças com síndromes: “um aluno com diagnóstico de 
síndromes em geral apresenta diferentes problemas, então, podemos dizer que esse 
aluno tem deficiência múltipla?”.

A referida questão deixa os professores pensativos. E você, o que sabe sobre 
síndromes? Conhece alguém que tenha alguma síndrome? Coloque-se no lugar da 
professora que questiona o grupo. Diante do conteúdo presente neste livro-didático, 
você conseguiria justificar ou contra-argumentar essa pergunta?

Para compreender a inclusão de alunos com diferentes síndromes, é preciso 
considerar o aluno com síndrome como público-alvo da educação especial e, por isso, 
ir além do simples diagnóstico para compreender as implicações dela ao processo 
de ensino e aprendizagem e, consequentemente, realizar uma prática pedagógica 
condizente com as necessidades educacionais desse aluno.

Diálogo aberto 
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O aluno público-alvo da educação especial (PAEE) pode apresentar necessidades 
educacionais especiais de diferentes gravidades, em diferentes momentos da vida. 
Para desenvolver uma prática de educação inclusiva, é preciso considerar o contexto 
em que a aprendizagem desse aluno acontece, ou seja, a escola que frequenta, os 
recursos que necessita para se comunicar, se mover e aprender, a flexibilidade do 
ensino ofertado, a metodologia empregada em sala de aula e os critérios de avaliação. 
Independentemente da deficiência, transtorno ou habilidades que possui, são esses 
aspectos que você deve considerar ao atuar na educação inclusiva.

As dificuldades de aprendizagem do aluno público-alvo da educação especial 
podem ser atribuídas a: condições intrínsecas à pessoa (dificuldades decorrentes 
de herança genética, disfunção cerebral e/ou atraso maturativo); circunstâncias 
ambientais (dificuldades decorrentes do lugar ou condições em que a pessoa vive); 
uma combinação das duas condições citadas (ROMERO, 2010).

Para atuar com o aluno PAEE, é necessário identificar, no desenvolvimento dele 
e no ambiente em que vive, elementos que permitam antecipar a dificuldade de 
aprendizagem e/ou necessidades educacionais especiais. É nesse sentido que o 
diagnóstico de deficiências é importante para a prática educativa.

No entanto, você deve estar ciente de que o diagnóstico de deficiência não deve 
ser visto como limitador de desenvolvimento/aprendizagem, pois, como explica 
Tamarit (2010), não faz sentido dividir as pessoas pelo seu nível de funcionamento. O 
que devemos é classificar os apoios que requerem para progredir.

Sendo assim, ao discutirmos o tema síndromes, esteja ciente de que ela em si “não 
condiciona em sua totalidade a expressão de competências da pessoa” (TAMARIT, 
2010, p. 257). É importante compreender que uma síndrome consiste em um conjunto 
de sintomas e sinais que definem manifestações e processos patológicos sem causa 
específica. Geralmente, as síndromes recebem o nome da pessoa que as identificou 
ou do lugar em que ela foi descoberta.

As síndromes podem ter causa congênita, cromossômicas, decorrente de uso de 
drogas pela mãe, decorrente de infecções e de doenças maternas.

A maioria dos livros e pesquisas sobre síndromes está vinculada à área da saúde/
médica, trazendo explicações sobre a causa e possibilidades de tratamento. Na 
perspectiva educacional, é importante saber a etiologia e os comprometimentos para o 
sujeito, mas o mais importante é como esses aspectos impactam no desenvolvimento 
e na aprendizagem. O quadro de síndromes é extenso e não há como esgotarmos o 
tema na disciplina, por isso discorreremos sobre as principais e ou mais comuns na 
realidade escolar. 

Não pode faltar
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Síndromes

Síndrome de Down – consiste em uma alteração genética caracterizada pela 
presença de um cromossomo a mais nas células, o que provoca alterações no 
desenvolvimento motor, físico e intelectual (SÃO PAULO, 2012).

A síndrome de Down é a causa mais frequente de deficiência intelectual e pode ser 
identificada por meio de testes de cariótipo no feto nos primeiros meses de gravidez.

Cunha (2015), ao discorrer sobre a referida síndrome, pontua que essas pessoas 
apresentam desenvolvimento mais lento, o que deve ser considerado no processo de 
ensino e aprendizagem. Além disso, devido à síndrome, essas pessoas têm: memória 
de curto prazo, o que interfere na aquisição de linguagem, e interesse por estímulos 
visuais, o que deve ser utilizado na prática pedagógica. 

Há alguns aspectos que caracterizam a síndrome: baixa estatura, face achatada 
e arredondada, mãos curtas e com uma única prega palmar transversa, músculos 
hipotônicos, entre outros. Cunha (2015) ressalta ainda que pesquisas recentes pontuam 
que crianças com essa síndrome podem apresentar déficit de atenção, transtorno 
obsessivo-compulsivo, anorexia nervosa, fobias e apneia do sono devido à hipotonia.

A educação dessas crianças deve estar integrada com outras áreas que atuam 
com elas desde o nascimento, como fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, 
entre outras. O referido autor pontua que, para aprender, essas crianças precisam de 
um trabalho que integre linguagem, esquema corporal, orientação espaço-tempo e 
lateralidade. Para isso, o professor deve estimular a memória do aluno com temas do 
cotidiano, sempre usando recursos visuais, estimular a ampliação do repertório verbal, 
estimular discriminação auditiva e visual, trabalhar com contação de história, música e 
outros canais sensoriais (CUNHA, 2015).

Pesquise mais

Para conhecer um pouco mais sobre a síndrome de Down e, em especial, 
sobre as dificuldades que a criança com síndrome de Down e sua família 
enfrentam cotidianamente, assista ao documentário intitulado Do luto à 
luta. Nele, o diretor Evaldo Mocarzel reúne relatos de pais e pessoas com 
a síndrome, contando sobre os desafios e a busca por direitos.

Do luto à luta. Documentário de Evaldo Mocarzel. Disponível em: <https://
www.youtube.com/watch?v=aAvhSlEbC_Y>. Acesso em: 15 jul. 2016.
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Síndrome alcóolica fetal (SAF) – consiste em um conjunto de anormalidades 
físicas, comportamentais e cognitivas de indivíduos expostos ao álcool intraútero (SÃO 
PAULO, 2012).

A SAF está entre as principais causas de atraso cognitivo e deficiência física em 
crianças. O álcool ingerido pela mãe durante a gestação afeta o crescimento e o 
desenvolvimento do cérebro do bebê, o que provoca problemas de aprendizagem, 
memória, atenção, linguagem, comportamento e dificuldade de relacionamento. 
Aspectos que interferem no desempenho escolar e social da criança (RAMALHO; 
SANTOS, 2015).

Essas crianças apresentam atraso no desenvolvimento pré e pós-natal, têm 
fissuras palpebrais, lábio fino e disfunção do sistema nervoso central, o que causa 
atraso cognitivo, por isso, elas precisam de estimulação precoce para desenvolver 
motricidade, percepção, linguagem e socialização, aspectos importantes para o 
professor considerar na adaptação de recursos em sala de aula (RAMALHO; SANTOS, 
2015).

Síndrome de Williams – consiste em uma desordem genética rara que provoca 
múltiplas anomalias, retardo mental e excesso de sociabilidade.

Santos et al. (2015) pontuam que as pessoas com essa síndrome têm problemas 
cardiovasculares, atraso mental, dificuldade em ler, escrever e fazer cálculos. 
Fisicamente, apresentam características faciais típica dos duendes. Elas precisam de 
estímulos para desenvolver habilidades motoras, essenciais à aquisição de leitura e 
escrita, por isso, a sugestão é que, na escola, sejam desenvolvidas atividades que 
trabalhem motricidade, equilíbrio, esquema corporal, orientação espaçotemporal e 
lateralidade.

Síndrome de Tourette – consiste em um distúrbio neurológico ou "neuro-químico” 
que se caracteriza por tiques motores e/ou verbais; ainda não há clareza quanto à 
causa da síndrome, mas ela pode ser tratada/minimizada com uso de medicamentos 
ou terapia. A síndrome não afeta a inteligência da pessoa, mas, em geral, está 
associada ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A educação contribui 
com o desenvolvimento dessas pessoas na medida que as ajuda a controlar os tiques 
que podem consistir em repetição de palavras ouvidas ou de gestos vistos, tosses, 
movimentos motores simples, entre outros (SÃO PAULO, 2012).

Síndrome da rubéola congênita – consiste na transmissão do vírus da rubéola 
da mãe para o feto no primeiro trimestre da gestação, o que compromete o 
desenvolvimento do feto, causando anomalias congênitas. Essa síndrome pode 
causar deficiência auditiva, catarata, glaucoma, retinopatia pigmentar e retardo mental 
(COSTA, 2014). 
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Síndrome de Usher – consiste em um conjunto de mutações genéticas que 
provocam deficiência auditiva e retinose pigmentar. Segundo Costa (2014), a síndrome 
pode ser dividida em três tipos, de acordo com o grau da deficiência auditiva e o 
momento do surgimento da retinose pigmentar. É importante saber que, nesses 
casos, a deficiência auditiva é bilateral e evolui com o tempo, e a retinose pigmentar 
provoca cegueira noturna e redução do campo visual periférico. 

Há muitas outras síndromes com causas e características das mais variadas e, como 
comentamos anteriormente, seria impossível esgotar o tema em uma aula. Entretanto, 
o importante é que você compreenda que cada síndrome tem características próprias 
que comprometem aspectos específicos do indivíduo, mas tais comprometimentos 
não determinam as possibilidades e capacidades de aprendizagem e desenvolvimento 
da pessoa, pois “toda pessoa, independentemente de suas competências ou 
condições físicas, intelectuais ou emocionais, tem a possibilidade de melhorar se lhe 
forem proporcionados apoios adequados (TAMARIT, 2010, p. 261).

Logo, você, enquanto professor e/ou integrante de equipe escolar, precisa 
conhecer o diagnóstico de seu aluno, mas deve encará-lo como ponto de partida 
para o planejamento e o desenvolvimento de uma prática pedagógica inclusiva, que 
será determinada pelas necessidades educacionais dele com recursos e tecnologia 
assistiva condizentes com a realidade da escola e do aluno, pois não é porque ele tem 
determinada síndrome que vai apresentar todos os comprometimentos previstos em 
sua descrição. Ele pode ainda apresentar dificuldades e comprometimentos além dos 
caracterizados pela síndrome, consequentes de sua vida e dos estímulos que teve 
ou não.

Atenção!

A Síndrome da rubéola congênita e a síndrome de Usher estão entre as 
principais causas de surdocegueira!

Exemplificando

A síndrome de Williams provoca atraso mental e dificuldade em ler, escrever 
e fazer cálculos devido a diferentes desordens genéticas, entretanto, um 
aluno com a síndrome que foi acompanhado desde o nascimento por 
diferentes profissionais e teve um bom trabalho de estimulação precoce 
nos primeiros anos de vida pode desenvolver leitura e escrita no início do 
ensino fundamental como as crianças sem a síndrome.
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Cada síndrome provoca comprometimentos específicos, como vimos na 
descrição de algumas delas, porém, independentemente da síndrome, um bom 
programa de intervenção e/ou estimulação precoce pode oferecer à criança ganhos 
no desenvolvimento motor e cognitivo, na aquisição da linguagem, na comunicação 
e expressão em geral, daí a importância de um diagnóstico precoce e da colaboração 
desses profissionais e da família na educação escolar.

Vygotsky (1984), ao discorrer sobre o desenvolvimento e aprendizado, pontua que, 
independentemente das diferenças e deficiências, a criança deve ser vista como um 
ser pensante, e a escola como um espaço no qual ocorre o processo de ensino e 
aprendizagem. Segundo ele, para compreendermos o desenvolvimento, não devemos 
considerar apenas os fatores biológicos, mas também as experiências que a criança 
vive. Logo, a função do professor é favorecer a aprendizagem.

Em seus estudos sobre defectologia, Vygotsky (1984) pontua que é preciso olhar 
além da aparência, isto é, além do defeito, da deficiência. Assim, você, enquanto 
professor, não deve ver seu aluno pelo diagnóstico de síndrome e/ou de deficiência, 
mas pelas possibilidades que esse aluno tem. Segundo Vygotsky, não é somente o 
aspecto biológico que deve ser considerado no ensino e desenvolvimento de uma 
pessoa, mas as múltiplas determinações na relação dessa pessoa e o meio, pois é 
na interação com o outro em determinada sociedade e cultura que nos tornamos 
humanos.

Segundo ele, qualquer deficiência modifica a relação do homem com o mundo 
e interfere na relação com outras pessoas, ou seja, não é a condição biológica que 
limita o desenvolvimento, é a sociedade, a forma como encaramos a pessoa sob tal 
condição.

Então, se pensarmos na época em que as pessoas com deficiência eram segregadas 
da sociedade, temos um reflexo de como a sociedade via essas pessoas, com o foco 
nas limitações delas, no que elas não podiam fazer, o que legitimava a exclusão. Hoje, 
com a perspectiva da inclusão, a ideia é ver as pessoas com deficiência como pessoas 
diferentes, mas capazes e detentoras de direitos.

Reflita

As síndromes têm causas e características diferentes, provocam alterações 
na aparência e no desenvolvimento da pessoa, além de déficits cognitivos 
e/ou comportamentais. Em alguns casos, causam também deficiências, 
intelectual, auditiva, visual, entre outras. Então, como desenvolver uma 
prática inclusiva com esses alunos?
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Daí vem a defesa de uma educação social, ou seja, de uma educação em favor 
dos processos compensatórios. Cabe à escola provocar compensações oferecendo 
aos alunos estratégias e recursos, reequipando culturalmente as pessoas com ou sem 
deficiência.

Nessa perspectiva de uma educação social compensatória, o professor deve 
descobrir as vias de acesso de seu aluno, para que ele, apesar do diagnóstico e das 
limitações biológicas, adquira conhecimentos e valores, ou seja, é preciso focar no 
que está íntegro e, por essa via, contribuir com o desenvolvimento do aluno, assim, o 
aluno aprende e se desenvolve mesmo com síndrome e/ou deficiência.

O papel do professor, tanto de ensino regular, quanto de educação especial, é 
mediar esse processo, dar à criança a oportunidade para que faça tarefas condizentes 
com suas habilidades, mas também tarefas que a desafiem, para que continue 
aprendendo.

É importante respeitar o tempo do aluno, pois cada síndrome provoca 
comprometimentos específicos que, somados às intervenções e aos estímulos que o 
aluno tem e teve ao longo da vida, determinam o ritmo de seu aprendizado.

As informações sobre a organização biológica e funcional desses alunos, adquiridas 
pelo diagnóstico de determinada síndrome, precisam ser complementadas pelo 
conhecimento do aluno e de suas habilidades e capacidades. É com base nessas 
informações que o professor planeja sua prática, adapta atividades, seleciona recursos, 
aparelhos e/ou equipamentos, considerando a mobilidade, comunicação e uso ou 
não de tecnologia assistiva.

Não há recursos específicos indicados para cada síndrome. O que temos são 
informações e características comuns à pessoa com a síndrome, mas o que é útil e 
funcional para um aluno pode não ser para outro, pois a defasagem visual, auditiva, 

Assim, segundo Vygotsky (1984), a deficiência é normal para a pessoa com 
deficiência, não é patológica. É uma forma de manifestação de capacidades, e nós, 
enquanto educadores, não devemos educar para o defeito. 

A educação não deve compensar os sentidos como audição, visão e tato, mas 
realizar o que ele denomina de compensação social do defeito, isto é, não valorizando 
e nem se conformando com o sofrimento e limites biológicos, mas com a superação 
deles.

Vocabulário 

Compensação consiste em um mecanismo de superação de limites 
impostos pela deficiência (VYGOTSKY, 1984).
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Pesquise mais

Para conhecer atividades e brincadeiras que contribuam com o 
desenvolvimento cognitivo e motor da criança, de acordo com suas 
necessidades, você pode consultar o livro Corpo em movimento na 
educação infantil. Nele, há um grande repertório de ideias e atividades para 
o desenvolvimento da criança. Atividades essas que podem ser adaptadas 
de acordo com as necessidades de estímulos e repertório da criança.

NISTA-PICCOLO, Vilma; MOREIRA, Wagner Wey. Corpo em movimento 
na educação infantil. São Paulo: Cortez, 2012.

Vocabulário 

Hipotonia muscular: condição em que o tônus muscular é anormalmente 
baixo.

motora e/ou cognitiva que caracteriza a síndrome pode não se apresentar da mesma 
forma; não impactar/limitar as habilidades do aluno da mesma maneira, pois cada 
aluno é diferente, é único.

Então, se determinada síndrome provoca hipotonia e comprometimento motor, 
o professor desde a educação infantil deve incluir na rotina dessa criança atividades 
que beneficiem a aquisição de coordenação motora, lateralidade e mobilidade, 
promovendo atividades como andar em linha reta, andar em zigue-zague, dançar 
no ritmo da música, equilibrar objetos, mover os membros de um lado do corpo, 
enquanto o outro fica imóvel etc. As atividades em si precisam ser selecionadas e 
planejadas, considerando, além das necessidades e habilidades da criança, o tempo, o 
espaço e a rotina da turma na qual a criança está inserida.

Crianças com síndromes que comprometem o desenvolvimento de linguagem, 
por exemplo, precisam de atividades que as incentivem a se comunicar, seja por 
meio de cartões ou pranchas de comunicação, por gestos, mímicas, língua de sinais 
ou palavras do repertório dela. O importante é que ela sinta a necessidade de se 
comunicar e seja compreendia pelo professor e pelas outras crianças. Para escolher 
quais atividades são essas, o professor deve conhecer o gosto e as preferências da 
criança, brincadeiras que ela consiga participar, ou seja, incentivar o desenvolvimento 
da linguagem pelo caminho que melhor atenda à necessidade da criança.

As possibilidades de recursos e atividades que podem ser desenvolvidas são infinitas 
e dependem da criatividade do professor e das necessidades, dificuldades e interesses 
do aluno em questão.
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Etiologia: estudo das causas das doenças.

Retinopatia: termo que designa lesões da retina ocular.

Na conversa entre os professores sob a orientação da coordenadora Maria, uma 
das professoras associa as síndromes à deficiência múltipla, devido à manifestação de 
diferentes problemas decorrentes da síndrome. Vamos retomar a situação-problema.

A professora questiona o grupo sobre as crianças com síndromes: “um aluno com 
diagnóstico de síndromes, em geral apresenta diferentes problemas, então, podemos 
dizer que esse aluno tem deficiência múltipla?”.

Diante do conteúdo que acabamos de estudar neste livro didático, você conseguiria 
justificar ou contra-argumentar essa pergunta? Depois de conhecer a definição de 
síndrome e se informar sobre alguma delas, você deve ter percebido que as síndromes 
podem causar deficiência, mas nem sempre a deficiência múltipla.

Todas as síndromes causam deficiência na pessoa? Algumas síndromes 
comprometem o desenvolvimento da pessoa, mas não causam deficiência, 
enquanto outras podem causar surdocegueira, como é o caso da síndrome de 
Usher, por exemplo. 

Seria importante que a professora que realizou a pergunta compreendesse 
o que é síndrome e, por isso, soubesse que cada uma delas apresenta causas e 
características diferentes que podem comprometer o desenvolvimento da pessoa, 
mas o que vai determinar as possibilidades e recursos para a superação de barreiras 
e dificuldades é o atendimento e estímulos que a pessoa recebe ao longo da vida.

Sem medo de errar

Assimile

Síndromes consistem em sintomas e sinais que definem manifestações 
e processos patológicos, enquanto deficiência múltipla consiste na 
associação de deficiências.
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Ela já sabe escrever, será que tem essa síndrome?

Descrição da situação-problema

Amanda é uma criança de 6 anos de idade, diagnosticada com síndrome alcoólica 
fetal (SAF). Ela foi abandonada pela mãe no hospital assim que nasceu e, cerca de 5 
meses depois, foi adotada por uma família que – ciente do diagnóstico – proporcionou 
a ela atendimento especializado com terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos 
e psicólogos. No início desse ano, Amanda foi matriculada em uma escola regular 
próxima à sua casa. Com o intuito de colaborar com a educação de Amanda, sua mãe 
adotiva foi até a escola e contou para a equipe escolar a história de vida de Amanda. 
A equipe escolar buscou informações sobre SAF e designou uma professora com 
experiência em atuar com alunos com deficiência intelectual e física para trabalhar 
com Amanda.

Depois de uma semana de aula, a professora se reuniu com a equipe escolar e 
disse que há algo errado na história contada pela mãe, pois “Amanda aparentemente 
não tem deficiência. Embora tenha problemas na pronúncia das palavras, já escreve o 
nome e algumas palavras. Além disso, a menina é muito carinhosa. O único problema 
é que parece distraída, às vezes parece não prestar atenção no que eu falo”.

Por que a professora duvida do diagnóstico de Amanda? Que fatores ela está 
ignorando?

Avançando na prática 

Lembre-se

O que determina as necessidades e dificuldades de uma criança não é o 
diagnóstico de síndrome, mas os recursos e estímulos que ela recebeu ao 
longo da vida!

Resolução da situação-problema 

Você percebeu que tanto a equipe escolar quanto a professora focaram nos 
comprometimentos associados à síndrome alcoólica fetal e se esqueceram dos 
atendimentos e estímulos que a criança teve desde os primeiros meses de vida?

Qual é a relação desses atendimentos e estímulos com o desenvolvimento de 
Amanda? Analise a situação e explique porque o fato de Amanda ler, escrever e ser 
carinhosa não desqualifica o diagnóstico de síndrome.
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Faça você mesmo

Pense nas informações que você tem sobre SAF e considere a descrição 
da professora sobre Amanda depois da primeira semana de aula. 
Que atividades e recursos podem ser usados para contribuir com o 
desenvolvimento e aprendizagem de Amanda? Tente se colocar na 
situação de professor e reflita sobre suas possibilidades de atuação.

Faça valer a pena

1. (SEDUC, 2012 – Adaptado) “André tem 13 anos. Está na primeira série 
do ensino fundamental. Apresenta diagnóstico de síndrome de Down. 
É extrovertido e agitado, querendo o tempo todo correr pela área da 
escola. Oraliza poucas palavras. Não escreve alfabeticamente. Consegue 
identificar figuras. Usa o apontar. Em alguns momentos é agressivo. 
Foge da sala de aula. Quando ocorre atividade de leitura, seu tempo de 
saturação é de cerca de um minuto, abandonando a atividade e exigindo 
outra. Fica emburrado, quando não são atendidas suas exigências”.

Considerando a descrição do aluno, como o professor do atendimento 
educacional especializado deve proceder?

a) Providenciar imediatamente uma reforma arquitetônica na escola para 
evitar que André se machuque na área da escola. Terminada a reforma, 
inicia-se o atendimento.

b) Esperar mais um tempo para ver se André se adapta ao ritmo da sala de 
aula. Caso não se adapte, o professor do AEE deve fazer contato com a 
família e encaminhá-lo para escola especializada.

c) Providenciar o contato com sistemas de comunicação alternativa para 
aumentar o entendimento e a ampliação do seu vocabulário.

d) Insistir na aquisição da linguagem oral para que o aluno consiga se 
comunicar com as outras crianças e com a professora da sala regular.

e) Fazer contato com a família para buscar atendimentos especializados 
de psicólogos e terapeutas ocupacionais. Quando melhorar o 
comportamento, André pode voltar para sala de aula.
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2. Tessaro (2005) pontua que as limitações não estão relacionadas com 
a deficiência em si, mas com a credibilidade e as oportunidades que são 
oferecidas às pessoas com deficiência mental, como as síndromes. (Fonte: 
TESSARO, Nilza Sanches. Inclusão escolar: concepções de professores 
e alunos da educação regular e especial. São Paulo: Casa do Psicólogo, 
2005.)

Em relação ao apontamento da autora, selecione a frase que expressa 
essa ideia:

a) Com tantas limitações, não dá para fazer nada com ele em sala de aula, 
a não ser dar afeto, atenção e disponibilizar jogos e brincadeiras de forma 
segura.

b) Ele tem muitos comprometimentos, não vai aprender a ler tão cedo! 
Então, não se deve insistir nisso, deixando-o fazer outras atividades e 
brincar com os colegas.

c) É um aluno que não fala uma palavra, mas, aos poucos, está conseguindo 
se comunicar por gestos e apontando figuras. Logo vai aprender a ler e 
escrever. Do jeito dele, mas vai!

d) São muitos alunos na sala, e ele é muito lento. Não vai ser produtivo 
para ele ficar aqui. Até ele entender o que deve ser feito, o tempo da 
atividade acabou.

e) O aluno tem diagnóstico de síndrome de Cohen e vem para a escola 
para brincar. E ele brinca muito, adora se divertir com os colegas no pátio 
da escola.

3. Uma professora decidiu se informar sobre o diagnóstico de um de seus 
alunos e leu que as características de tal síndrome são: fusão de ossos 
do crânio que afeta o formato da cabeça e do rosto, problemas de visão, 
estrabismo e possibilidade de perda auditiva. Com base nessas informações, 
a professora decidiu conversar com seus alunos sobre aparência e sobre 
crianças que têm algumas dificuldades e, por isso, precisam de aparelhos 
para enxergar, ouvir e/ou andar. Enfatizou que cada um tem sua beleza, 
gosto e formas diferentes de fazer as coisas e, em seguida, explicou que na 
próxima semana vão receber um novo amigo e que eles deverão recebê-
lo bem. Depois disso, ela entrou em contato com a família da criança em 
questão e pediu para conversar com eles para conhecer um pouco mais 
do aluno e entender como ele se comunica, se precisa de alguma ajuda 
específica e se já frequentou alguma escola antes.
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Sobre a atitude da professora ao receber o diagnóstico de síndrome de 
seu futuro aluno, escolha a alternativa que condiz com uma prática de 
educação inclusiva.

a) A professora não deveria se prender às características da síndrome, pois 
o diagnóstico não é importante para a educação.

b) A professora deveria conversar com o professor da sala de recursos, 
pois é ele quem tem informações sobre deficiência e síndromes e vai 
planejar as atividades da criança.

c) A professora não deveria falar com a família, pois é a escola que deve se 
preparar para atender às necessidades da criança.

d) A professora deveria ter solicitado à equipe escolar que encaminhasse 
o aluno a um professor com experiência com crianças assim, pois uma 
escola inclusiva deve ter professores especializados em sala de aula.

e) A professora procurou informações e preparou os alunos de sua 
turma para receber o novo colega, fatores importantes para uma prática 
pedagógica voltada às necessidades da criança incluída.
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Seção 3.3

Transtornos globais do desenvolvimento

Caro aluno, nesta seção vamos conversar sobre mais um sujeito da educação 
especial, a pessoa com transtorno global do desenvolvimento. Para compreender 
o significado desse termo e os diferentes transtornos considerados nessa categoria, 
vamos voltar para a situação-problema, na qual a coordenadora Maria está trocando 
informações e experiências sobre alunos público-alvo da educação especial com os 
professores da escola em que atua.

Depois da conversa sobre síndromes, a coordenadora Maria lembra que há alguns 
transtornos que, devido à combinação de comprometimentos, também podem ser 
considerados síndromes, mas devido às especificidades dos sintomas estão incluídos 
em transtornos globais do desenvolvimento (TGD). A fala da coordenadora gera 
burburinho na sala, então, ela pede aos professores que compartilhem as dúvidas, 
informações e questões sobre o tema, individualmente, para que todos participem 
e entendam a discussão. Assim, um professor diz que considera essa população o 
maior desafio da inclusão, pois as deficiências e síndromes permitem que as pessoas 
de alguma forma se comuniquem, mas o autista não, ele vive no mundo dele, não 
interage e é agressivo. E termina a fala desabafando: “Eu, sinceramente, não sei se eles 
se beneficiam da escola regular!”.

E você? O que sabe sobre TGD e autismo? Consegue pensar em uma prática 
pedagógica que atenda às necessidades educacionais dessa população?

Para pensar em uma educação inclusiva para essas pessoas, é preciso conhecer 
suas características e comprometimentos, para entender como se relacionam com os 
outros e como percebem o mundo à sua volta, pois, só assim, é possível pensar em 
uma prática pedagógica que contribua com seu desenvolvimento e aprendizagem.

Diálogo aberto 
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Atualmente, utiliza-se a expressão transtornos globais do desenvolvimento para se referir 
ao espectro do transtorno autista, que se caracteriza por déficits qualitativos na interação 
social, na comunicação e por padrões de comportamento repetitivos e estereotipados, 
conforme pontuam Gadia (2006), Revière (2010) e Cunha (2011), entre outros.

O diagnóstico de autismo está descrito no Manual Diagnóstico e Estatístico de 
Transtornos Mentais – DSM IV –, que organiza os transtornos globais do desenvolvimento 
em subgrupos: autismo, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno 
desintegrativo da Infância e transtorno global do desenvolvimento não especificado.

É importante que você conheça as principais características e comprometimentos 
do espectro autista em cada subgrupo, pois elas impactam no desenvolvimento da 
pessoa de formas diferentes.

Autismo – consiste em um conjunto de comportamentos agrupados que 
comprometem a comunicação, interação social e atividades restrito-repetitivas 
(CUNHA, 2011). A criança autista pode, ainda, apresentar hiperatividade, atenção breve, 
impulsividade, agressividade, condutas autolesivas, acesso de raiva, hipersensibilidade a 
som e/ou toque, no entanto, Revière (2010) pontua que tais comportamentos não são 
critérios para diagnóstico do transtorno.

Síndrome de Asperger – considerados autistas de alto funcionamento, a pessoa 
com Asperger apresenta capacidade normal de inteligência, isto é, não tem atraso 
mental. Além disso, tem inteligência extraordinária em campos restritos e desenvolve 
linguagem formalmente correta, como pontua Revière (2010, p. 238), “correta e 
formal demais”, ou seja, a pessoa tem uma linguagem rebuscada, gramaticalmente 
correta, mas com dificuldade em compreender nuances da linguagem, como ironias 
e metáforas.

Síndrome de Rett – é um transtorno acompanhado de atraso mental grave ou 
profundo que aparece após o quinto ou sexto mês de vida de desenvolvimento normal. 
Associado ao gênero feminino, por envolver mutação genética no cromossomo X, 
provoca atraso no desenvolvimento motor, ausência de competências simbólicas e 
linguagem, microcefalia progressiva (cabeça cresce em ritmo menor que o corpo), 
retardo mental e psicomotor, e pode ocasionar convulsões (REVIÈRE, 2010).

Transtorno desintegrativo da infância – é um transtorno raro em que a pessoa 
apresenta sintomas semelhantes a síndrome de Rett, mas que predomina no gênero 
masculino, provocando regressão em múltiplas áreas após o segundo ano de vida de 
desenvolvimento normal. A pessoa perde funções e capacidades já adquiridas. Essa 
perda deve ocorrer ao menos em duas de cinco áreas que consistem em: “I- linguagem 
expressiva e receptiva; II- competências sociais e adaptativas; III- controle de esfíncteres 
vesicais e/ou anais; IV- jogo; V- destrezas motoras” (REVIÈRE, 2010, p. 240).

Não pode faltar
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Entende-se por linguagem expressiva e receptiva a capacidade de se comunicar 
e de compreender comunicação por meio da linguagem; competências sociais e 
adaptativas consistem na capacidade de se socializar e se adaptar a novas situações e 
rotinas; controle de esfíncteres consiste em saber quando precisa evacuar e ir até ao 
banheiro; jogo está relacionado à capacidade de compreender regras e brincadeiras 
de faz de conta e ou imaginação; destrezas motoras na aquisição de habilidades 
motoras e coordenação.

Transtorno global do desenvolvimento não especificado – também conhecido 
como autismo atípico, provoca comprometimento na integração social, comunicação 
verbal e não verbal, estereotipias do comportamento e interesse em atividades com 
início em idade tardia, o que o diferencia do autismo tradicional.

Reflita

Como você viu, os transtornos globais do desenvolvimento (TGD) se 
manifestam nos primeiros anos de vida, decorrentes de causas genéticas ou 
de síndromes (conjunto de sinais que definem a manifestação/patologia). 

A criança com TGD, geralmente, não aponta ou faz gestos para expressar pedidos 
como a maioria das crianças fazem antes e durante a aquisição de linguagem. A 
criança com TGD também não responde a sinais visuais. As causas desse transtorno 
ainda são desconhecidas. Há relação com mutações genéticas e também estudos que 
as associam a fatores metabólicos causados por metais pesados e/ou por alimentos 
com caseína, glúten e açúcar, que podem acentuar o comportamento e prejudicar o 
aprendizado como defendem estudos biológicos na área (CUNHA, 2015).

No entanto, a educação deve focar no ser humano e não na patologia, como 
argumenta Cunha (2015). O conjunto de sintomas que aparecem na infância 
prejudicam a capacidade de desenvolver pensamento abstrato, jogos imaginativos e 
simbolização. Além disso, essa criança desenvolve estereotipias com o braço ou com 
o corpo, o que provoca atraso no desenvolvimento motor.

Exemplificando

É comum que crianças com espectro autista executem movimentos 
repetitivos, como balançar-se para a frente e para trás, e isso prejudica o 
desenvolvimento de outros movimentos, como pular, alongar, equilibrar, 
entre outros importantes, tal como a aquisição de habilidades motoras.  

Cunha (2011) ressalta, ainda, que, para essas crianças, o objeto não é atraente pela 
sua função, mas pelo estímulo. E, em geral, elas gostam de objetos que rodam e/ou 
balançam, podendo ficar por muito tempo observando esses movimentos.
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Ao discorrer sobre a educação de pessoas com o espectro autista, Gadia (2006) 
pontua a importância de uma abordagem multi e interdisciplinar, que pode envolver 
tratamento farmacológico, intervenção fonoaudiológica, terapia e parceria entre 
escola e família.

O professor que atua com esses alunos deve inteirar-se com a família sobre a 
intervenção fonoaudiólogica do aluno, pois é o profissional dessa área que pode estudar/
definir o meio mais eficaz de comunicação para cada criança. Há casos de crianças 
TGD que conseguem desenvolver linguagem oral, outras conseguem se comunicar 
por meio de língua de sinais. Além disso, é possível estabelecer comunicação por 
meio de figuras – sistema de comunicação por trocas de figuras – denominado PECS, 
quando a criança é ensinada a trocar uma figura pelo objeto desejado.

Exemplificando

Uma criança TGD geralmente não associa o brinquedo à sua função. Ao 
ver um carrinho, por exemplo, a criança típica o associa a um brinquedo 
que deve ser guiado com as mãos em um percurso, como acontece com 
carros reais. No entanto, isso não acontece com a criança TGD, que pode 
se interessar por apenas uma parte do brinquedo, um detalhe como a 
roda ou a direção do carrinho, que podem despertar seu interesse pelo 
movimento. Então, a criança com TGD foca nessa parte, se possível a retira 
do carrinho e a coloca para movimentar, deixando de lado o brinquedo 
em si.

Fonte: <www.reab.me>. Acesso em: 15 jul. 2016.

Figura 3.1 | Exemplo de PEC
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Gadia (2006) e Cunha (2015) esclarecem que o objetivo da educação de uma 
criança TGD é que ela desenvolva linguagem verbal ou não verbal, desenvolvimento 
social e resolução de comportamentos indesejáveis, ou seja, as prioridades devem ser 
planejadas de acordo com a necessidade da criança.

É importante que você entenda que as pessoas com espectro autista têm dificuldade 
para compreender regras comportamentais e sociais, por isso é importante que tudo 
seja explicado a ela de forma clara e direta.

Cunha (2011, p. 33) enfatiza que a educação de crianças com TGD deve acontecer 
nas escolas, tanto na sala de recursos quanto na sala de ensino regular, uma vez que 
“incluir é aprender junto”.

Ele esclarece, ainda, que, em geral, essas crianças têm pouca concentração, mas 
o momento em que elas se concentram, por menor que seja, deve ser considerado e 
repetido dia a dia, sempre oferecendo a elas uma nova descoberta. 

É importante que a sala de recursos, em especial, seja simples, sem muitos estímulos, 
e que nela o atendimento seja individualizado, com objetos e atividades que atraiam a 
atenção do aluno. Uma criança com TGD geralmente fica desconfortável em ambiente 
novo e busca apoio em coisas ou movimentos específicos, ignorando todo o resto, 
logo, o professor deve entender essa característica do aluno (CUNHA, 2011). 

Você deve ter em mente que, na inclusão escolar do aluno com TGD, a aquisição de 
habilidades sociais e autonomia precedem as habilidades acadêmicas, logo, é importante 
desenvolver com ele um currículo funcional que o prepare para se tornar independente, 
como escovar os dentes, alimentar-se etc. Cunha (2011) enfatiza a importância de 
estabelecer com esse aluno uma rotina, mas sempre observando: capacidade sensorial, 
capacidade espacial, capacidade de simbolizar, subjetividade, linguagem, cognição, 
hiperatividade, estereotipias, psicomotricidade, socialização e afeto.

O professor deve observar: se esse aluno reage e como reage a barulhos, cheiros, 
toque etc., se consegue se mover no espaço da escola, se consegue explorar ambientes 
e desenvolver motricidade por meio de brincadeiras como correr, pular, jogar bola etc., 
se consegue brincar de faz de conta, se consegue imaginar e criar, se, quando algo 
acontece, expressa sentimentos e de que forma, se tem linguagem e como se comunica, 

Assimile

O transtorno global do desenvolvimento compromete a comunicação, 
interação social e a flexibilidade mental e comportamental da pessoa, mas 
isso não determina o desenvolvimento da pessoa, que pode superar tais 
dificuldades. 
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Cunha (2015) esclarece ainda que alunos com TGD podem apresentar convulsão, daí 
a importância de um trabalho articulado entre escola, profissionais que atendem a esse 
aluno e família. Ele pontua que “o foco na educação escolar deve estar no processo de 
aprendizagem e não nos resultados, porque nem sempre, eles virão de maneira rápida e 
como esperamos” (CUNHA, 2015, p. 89).

Para atuar com esses alunos, você deve começar identificando quais habilidades eles 
devem desenvolver e pensar em maneiras e atividades nas quais se concentrem. Além 
disso, eles devem ser estimulados a conversar, se comunicar. Para isso, Cunha (2015) 
sugere que o professor tente manter contato visual com o aluno, ficando de frente 
com ele, usando palavras e frases objetivas, ajudando-o a se concentrar nas atividades 
pedagógicas. 

Uma das dicas de Cunha (2011) é usar com esses alunos brinquedos e objetos de 
encaixe, como os jogos montessorianos e blocos de encaixe, uma vez que esses alunos se 
atentam a detalhes e a formas de organizar objetos de acordo com cor, peso e tamanho. 
Outra dica é o uso de reforço positivo para manter comportamentos adequados, como 
quando ele realiza alguma atividade com sucesso. Além disso, deve-se ignorar birras e 
acessos de raiva e propor novas atividades e objetos de interesse do aluno, de forma a 
trazê-lo para o processo de aprendizagem.

Pesquise mais

Para saber mais sobre possibilidades e práticas pedagógicas que 
podem ser realizadas na inclusão do aluno com transtornos globais do 
desenvolvimento, leia o livro de Eugênio Cunha, intitulado Autismo e 
inclusão. Além de explicar cada um dos transtornos do espectro autista, 
ele fala de abordagens educacionais que podem favorecer o ensino e 
aprendizagem desses alunos.

CUNHA, Eugenio. Autismo e inclusão: psicopedagogia e práticas 
educativas na escola e na família. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2011.

se tem alguma habilidade específica, como pintar, tocar instrumento e como usa isso na 
sala de aula, se consegue se concentrar e em que momentos, se tem estereotipia e se 
há como controlá-la, se consegue fazer atividades de equilíbrio, movimentar o corpo 
de forma coordenada; se entende regras sociais, como cumprimentar os colegas, pedir 
licença etc. É receptivo com alguém, em que situações? 

Esses são aspectos que podem orientar a prática do professor em sala de aula, 
partindo das características do aluno, pois como em outros alunos público-alvo da 
educação especial, os alunos com TGD, apesar de comprometimentos em áreas 
comuns, apresentam características diferentes, que os tornam únicos.
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O importante é que você, ao atuar com esse aluno, entenda que, mesmo parecendo 
distante e sem noção da realidade à sua volta, esse aluno está ali e é ciente de tudo o que 
acontece, só não sabe como agir e interagir.

Faça você mesmo

Para que você conheça um pouco mais sobre o autismo e como a 
pessoa com TGD se insere e percebe o mundo à sua volta, leia o poema 
de Benjamin Giroux, um garoto de 10 anos de idade com síndrome de 
Asperger. Tente se colocar no lugar dele!

“Sou estranho, sou novo

Me pergunto se você também é.

Ouço vozes no ar

Percebo que você não, e isso não é justo.

Queria não me sentir triste.

Sou estranho, sou novo,

Finjo que você também é.

Me sinto como um garoto no espaço sideral

Toco as estrelas e me sinto fora do lugar.

Me preocupo com o que os outros podem pensar

Choro quando as pessoas riem, me faz encolher.

Sou estranho, sou novo

E agora entendo que você também é.

Digo que me sinto como um náufrago

Sonho com um dia em que isso seja OK.

Tento me encaixar

Espero que um dia consiga

Sou estranho, sou novo.”

Fonte: <http://www.hypeness.com.br/2016/05/este-garoto-de-10-anos-
escreveu-um-poema-poderoso-sobre-como-e-viver-com-sindrome-
de-asperger/>. Acesso em: 15 jul.  2016.
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Você se lembra de Maria, a coordenadora da escola que sugeriu aos professores 
conhecer um pouco mais sobre o público-alvo da educação especial? Em uma das 
reuniões, Maria lembrou-se de que há alguns transtornos que, devido à combinação 
de comprometimentos, também podem ser considerados síndromes, mas 
devido às especificidades dos sintomas estão incluídos em transtornos globais do 
desenvolvimento (TGD). A fala da coordenadora gerou burburinho na sala. Então, um 
professor disse que considera essa população o maior desafio da inclusão, pois as 
deficiências e síndromes permitem que as pessoas de alguma forma se comuniquem, 
mas o autista não, ele vive no mundo dele, não interage e é agressivo. E termina a fala 
desabafando: “Eu, sinceramente, não sei se eles se beneficiam da escola regular!”. 

De fato, vimos que a inclusão dessa população é um grande desafio, uma vez 
que o autismo compromete a comunicação, a interação e a flexibilidade mental e 
comportamental da pessoa.

Retome as características de cada subgrupo de TGD e relacione-as à possibilidade 
de desenvolvimento e aprendizagem na escola regular.

É importante que você compreenda que esse aluno pode desenvolver 
comunicação, embora esta nem sempre seja verbal. Além disso, cada aluno apresenta 
comportamentos e habilidades diferentes. A agressividade não é uma característica 
dessa população, mas uma resposta a algum estímulo. Esses alunos precisam ser 
estimulados a aprender e se desenvolver individual e constantemente.

Vocabulário 

Estereotipia: repetição transitória ou permanente e de forma automática 
e inconsciente de gestos, palavras ou movimentos.

Sem medo de errar

Atenção

Apesar dos comprometimentos associados ao transtorno global do 
desenvolvimento, ele se apresenta de diferentes formas e intensidades em 
cada pessoa, e isso deve ser considerado na inclusão do aluno!
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Resolução da situação-problema 

Você se lembra das características e comprometimentos comuns à pessoa com 
síndrome de Asperger? Qual foi a confusão de Victor? 

Sabendo das limitações e características da linguagem do aluno, o que a professora 
poderia ter feito para que ele compreendesse a proposta? 

Viagem dos sonhos ou sonho com viagem?

Descrição da situação-problema

Victor é um garoto de 12 anos de idade com síndrome de Asperger. Ele frequenta 
escola regular desde a educação infantil. Está na escola atual em uma turma de quinto 
ano. Ele consegue se comunicar verbalmente, mas raramente faz isso. A atividade de 
hoje consiste em escrever um texto sobre a viagem dos sonhos. A professora explica 
aos alunos que eles devem considerar como destino algum dos países orientais que 
estudaram durante o semestre, trazendo detalhes da cultura e dos costumes da 
população local como forma de deixar o texto mais interessante e mostrar o que os 
encantou.

Depois de ouvir a explicação da professora, Victor ergue a mão e pergunta a ela 
se pode escrever sobre o sonho com o cachorro preto, pois ele nunca sonhou com 
viagem, e se sonhou não lembra, mas sempre sonha com o cachorro preto correndo 
com ele no quintal de casa.

Ao ouvir a pergunta de Victor, os outros alunos riem, o que o deixa bastante nervoso, 
então, a professora diz que ele pode escrever sobre o que quiser e pede silêncio aos 
outros alunos encerrando a conversa.

Avançando na prática 

Lembre-se

Uma das características da síndrome de Asperger é o desenvolvimento de 
linguagem formal, em que o aluno interpreta palavras ao pé da letra.

Faça você mesmo

Tente se colocar na posição da professora. Como você explicaria para o 
Victor que ele deve escrever sobre uma viagem dos sonhos e não sobre 
o sonho com viagens?
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Faça valer a pena

1. Leia a descrição de uma garota sobre seu comportamento:

“- A sensação que me obriga a agitar os braços freneticamente é de 
formigamento ou do braço pegando fogo;

– Eu às vezes tapo os ouvidos e olhos para bloquear a entrada de 
informações em meu cérebro. É como se eu não tivesse controle e tivesse 
que bloquear o exterior para não ficar sobrecarregada.

– Eu acho que é muito difícil olhar para o rosto de uma pessoa. É como 
se tirasse milhares de fotos ao mesmo tempo, é informação demais para 
processar” (Adaptado de: Hypeness (2013)).

Com base na descrição do comportamento da garota, é possível que ela 
tenha?

a) Deficiência visual.

b) Deficiência física.

c) Autismo.

d) Deficiência auditiva.

e) Deficiência múltipla

2. Leia o excerto e complete as lacunas, escolhendo a alternativa que as 
preenchem corretamente.

O uso da nomenclatura ________________ possibilita a abrangência de 
distintos níveis do ____________, classificando-os de leve, moderado e 
severo. É um _______________ multifatorial em que a capacidade para 
pensamentos ______________, jogos imaginativos e simbolização fica 
severamente prejudicada.

a) Transtornos globais do desenvolvimento – sintoma – problema – 
primitivos.

b) Autismo – pensamento – déficit – concretos.

c) Síndrome – autismo – transtorno – positivos.

d) Transtornos globais – funcionamento cerebral – comprometimento – 
lógicos.

e) Transtorno de espectro autista – transtorno – distúrbio – abstratos.
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3. Entre os fatores que podem desencadear comportamentos agressivos 
e/ou irritação à pessoa autista, estão:

I- Barulho e excesso de estímulos.

II- Mudança de rotina.

III- Ambiente novo.

IV- Ansiedade.

É correto o que se afirma em:

a) I, II, III e IV.

b) I, III e IV, apenas.

c) II e IV, apenas.

d) IV, apenas.

e) I, apenas.
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Seção 3.4

Altas habilidades/superdotação

Caro aluno, estamos finalizando mais uma unidade da disciplina Educação 
inclusiva. Nesta unidade, você aprendeu sobre deficiência múltipla, surdocegueira, 
síndromes e transtornos globais do desenvolvimento, entendendo as características 
desses alunos e as possiblidades de ensino e aprendizagem desenvolvidas para atender 
às necessidades específicas de cada um na escola regular, relacionando recursos, 
tecnologia e adaptações às necessidade educacionais e não apenas ao diagnóstico 
de deficiência, que deve ser visto como um ponto de partida para a educação inclusiva 
e não como limitador de desenvolvimento e aprendizagem.

Para dar continuidade ao estudo, nesta seção, encerraremos a unidade estudando 
mais um grupo de alunos público-alvo da educação especial, aquele com altas 
habilidade/superdotação.

Para isso, vamos voltar à escola em que Maria é coordenadora. Depois da conversa 
sobre alunos do espectro autista e da compreensão de que a educação deles é um 
desafio, mas não uma impossibilidade, Maria conversou com o grupo de professores 
sobre a importância de focar as possibilidades e potencialidades do aluno público-alvo 
da educação especial, ao invés de focar somente as dificuldades da inclusão deles. 
Ao ouvir Maria, uma das professoras disse concordar com ela, mas completou: “É 
que nós, professores, sempre recebemos alunos com uma infinidade de necessidades 
educacionais especiais, o que dificulta nosso trabalho, pois leva tempo para 
conhecermos a deficiência, o que ela provoca, o que o aluno precisa e o que pode 
ser feito em sala de aula. Agora, aqueles alunos que não dão trabalho algum, que são 
superdotados, sabem de tudo e não vão precisar de intervenção, vão ser exemplos 
para os outros alunos, esses não aparecem!” Ao ouvir esse comentário, Maria sugeriu 
que esse seja o tema de investigação, pois alunos superdotados também precisam de 
atenção e trabalho específico para serem incluídos na escola regular, o que causou 
muita polêmica entre os professores.

E você, consegue imaginar que tipo de intervenção deve ser realizada com tais 
alunos? Como incluir alunos com altas habilidades/superdotação na escola regular?

Diálogo aberto 
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Nesta seção de estudo, vamos conhecer um pouco mais sobre alunos com altas 
habilidades/ superdotação, discutir o diagnóstico e a necessidade deles por atividades 
que estimulem seu potencial, além de entender o motivo de muitos desses alunos 
não apresentarem bom rendimento escolar. Para inclui-los na escola regular, é preciso 
conhecer não apenas suas potencialidades, mas identificar suas necessidades e, em 
especial, os recursos que enriquecerão seu aprendizado.

Você está pronto para aprender sobre a educação de alunos com altas habilidades/
superdotação? Vamos lá! 

É comum que pessoas com altas habilidades/superdotação sejam consideradas 
gênios, pessoas que têm alto desempenho intelectual e, no caso de alunos, são aqueles 
considerados os melhores da classe, aquela criança que aprende tudo precocemente, 
que tem ótimo rendimento escolar etc., entretanto, pesquisadores da área explicam 
que essa não é a realidade. Para compreender melhor sobre as características e 
necessidades educacionais desse aluno, é importante que você considere a definição 
do Ministério da Educação (MEC), “educandos com altas habilidades/superdotação são 
aqueles que apresentam grande facilidade de aprendizagem, levando-os a dominar 
rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes” (BRASIL, 2001).

Ao discorrer sobre o assunto, Sabatella (2005) enfatiza que se trata de um tema 
polêmico em que não há unanimidade no uso de termos. Há quem se refira a esses 
alunos como: bem dotados (pessoa com desempenho acima da média em diversas 
áreas), superdotados (pessoa com altas capacidades, que se destaca pelos resultados 
excepcionais), talentosos (pessoa com talento especial em diversos setores), entre outros.

No Brasil, atualmente, o termo aceito é altas habilidades/superdotação, mas 
independentemente do termo vigente, você deve entender que as características, 
modalidades de intervenção e conceito são os mesmos.

Pessoas com altas habilidades/superdotação não consistem em um grupo 
homogêneo, com características comuns, isto é, cada um tem habilidades e 
potencialidades próprias, mesmo que em uma mesma área.

Sabatella (2005, p. 76) esclarece que são superdotados e/ou talentosos os 
alunos que apresentam elevada potencialidade de forma isolada ou combinada em: 
“capacidade intelectual geral; aptidão acadêmica específica pensamento criador ou 
produtivo; capacidade de liderança; talento especial para artes visuais, artes dramáticas 
e música; capacidade psicomotora”. 

Não pode faltar
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Para que você consiga visualizar a diferença entre uma pessoa inteligente e uma 
pessoa superdotada, veja o quadro organizado por Sabatella (2005).

Para que você compreenda a definição e as características de altas habilidades/
superdotação, é importante entender o que é inteligência. Há diversas definições para 
inteligência, mas, segundo Sabatella (2005), ao relacioná-la ao tema altas habilidades/
superdotação, podemos considerar inteligência como o resultado de todas as funções 
do cérebro humano.

Alfred Binet desenvolveu o primeiro teste de inteligência em 1905. Desde então, 
vários testes surgiram para avaliar a memória, o raciocínio verbal e numérico, as 
sequências lógicas e as habilidades de solucionar situações do dia a dia. Em 1912, 
Wilhelm Stern desenvolveu um cálculo matemático para avaliar o nível mental das 
pessoas, o conhecido quociente de inteligência (QI), um dos testes mais conhecidos 
na sociedade.

No entanto, Gardner (2000), uma referência atual na área, pontua que a inteligência 
humana não pode ser medida por respostas curtas em testes convencionais, até 
porque temos mais de uma inteligência. Em seus primeiros estudos, ele identificou sete 
inteligências, a saber: linguística, lógico-matemática, espacial, corporal-cenestésica, 
musical, interpessoal e intrapessoal. Em 2000, ele incluiu à lista uma nova inteligência, 
a naturalista. Segundo ele, todos nós temos uma mistura dessas inteligências e as 
pessoas com altas habilidades/superdotação têm uma ou mais inteligências que se 
sobressaem.

Em geral, a escola valoriza as duas primeiras inteligências descritas por Gardner 
(2000), enquanto as inteligências espacial, corporal-cenestésica e musical, que estão 
relacionadas à arte, e as inteligências inter e intrapessoal, que estão ligadas à interação 
social, não são tão valorizadas.

A pessoa com altas habilidades/superdotação usa de modo eficiente as funções 
cerebrais, isto é, consegue pensar em soluções e percepções de forma mais rápida 
que outras pessoas.

Assimile

Uma pessoa com altas habilidades/superdotação não é melhor nem pior 
que os outros, é apenas diferente!
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Fonte: adaptado de Sabatella (2005, p. 93).

Quadro 3.2 |  Diferenças entre alunos inteligentes e alunos superdotados

Aluno inteligente Aluno superdotado

Sabe as respostas, responde às perguntas Faz perguntas, questiona as respostas

É interessado É extremamente curioso

Presta atenção Não presta atenção, mas sabe as respostas

É bom em memorização É bom em supor, adivinhar, levantar hipóteses

Ouve atenciosamente Mostra opiniões determinadas

Procura soluções claras e rápidas Explora o problema profundamente

Aprende facilmente É entediado, já sabe os conteúdos 

Sabatella (2005) evidencia a lacuna que ainda existe na inclusão desses alunos, 
devido ao direito que é garantido na legislação vigente, mas ainda não verificado na 
prática, que conta com escolas que não sabem identificar e nem desenvolver prática 
pedagógica que contribuem com esses alunos.

Sobre a inclusão de alunos com altas habilidades/superdotação, Fleith (2007) 
explicita que eles costumam ser alunos trabalhosos e indisciplinados, devido ao 
desinteresse decorrente de um trabalho que não os estimula e não acrescenta nada 
às suas potencialidades e, por isso, muitas vezes, são excluídos do atendimento 
educacional especializado.

Há diferentes tipos de superdotação, como esclarece Sabatella (2005): tipo 
intelectual (pessoa com fluência e flexibilidade de pensamento, com pensamento 
abstrato e compreensão e memória elevadas); tipo acadêmico (pessoa com 
aptidão acadêmica específica, com habilidade para avaliar, sintetizar e organizar 
conhecimento); tipo criativo (pessoa que é criativa, resolve problemas de forma 
inovadora, com facilidade de autoexpressão); tipo social (pessoa com capacidade 
de liderança, atitude cooperativa e sociabilidade); tipo talento especial (pessoa que 
se destaca nas artes); e tipo psicomotor (pessoa com habilidades psicomotoras bem 
desenvolvidas, apresentando movimentos e coordenação motora de forma ímpar).

Fleith (2007) pontua ainda que, no Brasil, as escolas têm recursos para o aluno 
com baixo rendimento, mas ainda pouco se sabe sobre alunos com altas habilidades/
superdotação, por isso nem sempre alunos superdotados têm bons resultados 
escolares. Ela esclarece que, em geral, ainda prevalece o mito de que esses alunos 
realizam tudo com seus próprios recursos, o que implica na falta de acompanhamento 
e atendimento especializado.

A educação inclusiva deve oferecer a esses alunos oportunidades e programas 
específicos, adequando-se às necessidades deles e não os obrigando a se adaptar ao 
ensino convencional, o que consiste em desperdício de talento, uma vez que, sem 
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estímulos e práticas adequadas, eles não atingem nível de excelência (MANI, 2016).

A educação infantil é o espaço em que esses alunos começam a ser notados 
e, quando diagnosticados, podem concluir essa etapa de ensino em tempo menor 
que outras crianças. Desde essa fase, esses alunos precisam de um atendimento 
suplementar, ou seja, de alternativas que motivem a criatividade e a aprendizagem 
dessas crianças (BRASIL, 2006b).

De acordo com orientações do MEC (BRASIL, 2006b), o atendimento educacional 
especializado desses alunos deve ter início por volta dos quatro anos de idade, para dar 
oportunidade para que eles explorem áreas de interesse, aprofundem conhecimentos 
já adquiridos, desenvolvam habilidades de criatividade, resolução de problemas e 
raciocínio lógico.

Cabe ao professor observar/acompanhar o desempenho desses alunos, além de 
desenvolver atividades de pensamento criativo e crítico para que eles façam conexão 
entre ideias, questionamentos e resolvam problemas.

Entre os materiais que devem compor a sala de recursos multifuncionais, em que 
se realiza o atendimento educacional especializado na modalidade suplementar, 
estão materiais de consulta diversificado, como atlas, livros específicos sobre a área 
da potencialidade, materiais para manipulação e exploração, como calculadora 
científica, cronômetro, réguas, instrumentos musicais, partituras, equipamentos, como 
computador com acesso à internet e às bases de dados nacionais e internacionais etc. 
Os materiais que compõem a sala de recursos para alunos superdotados precisam ser 
condizentes com a área em que o aluno tem a alta habilidade e com as necessidades 
dele de estimulação. Além disso, é fundamental que esses alunos frequentem 
bibliotecas e participem de atividades de seu interesse, o que requer participação de 
recursos humanos diversos, como bibliotecários, professores de música, professores 
de arte etc. (BRASIL, 2006b).

Pesquise mais

Para que você entenda o que é atendimento educacional especializado 
suplementar, leia a Resolução nº 4, de 2009, elaborada pelo MEC para 
organizar o atendimento especializado oferecido aos alunos público-alvo 
da educação especial.

BRASIL. Resolução nº 4, de 2009. Brasília, 2009. Disponível em: <http://
portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb004_09.pdf>. Acesso em: 22 jul. 
2016.
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Para identificar um aluno com altas habilidades/superdotação, é preciso cruzar 
informações, tendo como fonte não apenas os testes, mas as informações/
observações de professores e pais desses alunos. Fleith (2007) ressalta que a avaliação 
para o diagnóstico desses alunos deve considerar as diferentes formas de expressão 
da superdotação. E o essencial, na prática pedagógica dos professores que atuam 
com esses alunos, é manter o interesse deles pelo objeto de estudo, pois é comum 
que, por não se enquadrarem no ensino planejado e realizado em sala de aula, eles se 
sintam frustrados, desenvolvam problemas emocionais e comportamentais.

A referida autora chama a atenção para o fato de a princípio, muitos desses alunos 
serem diagnosticados com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), 
daí a importância de acompanhamento multiprofissional para compreender essa 
criança, seu comportamento e suas necessidades. A autora esclarece que há casos 
em que existe a dupla excepcionalidade, ou seja, que além de superdotação em uma 
área, o aluno também tenha algum transtorno, como o TDAH, por exemplo.

Ainda sobre isso, Fleith (2007) ressalta que a identificação da dupla excepcionalidade 
deve estar apoiada em critérios amplos e ser realizada por uma equipe interdisciplinar, 
instrumentalizada com base em referenciais teóricos e resultados de pesquisas na 
área, como é o caso de alunos com síndrome de Asperger, que precisam de um 
trabalho específico que considere os dois diagnósticos.

É fundamental que você entenda que alunos com altas habilidades/superdotação 
devem interagir com seus pares, ou seja, com alunos de mesma idade e também com 
seus pares intelectuais.

Exemplificando

Um aluno com alto potencial em inteligência cinestésico-corporal e musical 
pode se interessar por tocar um instrumento como piano, por exemplo, 
mas, apesar da facilidade e das habilidades que possui, é fundamental que 
ele tenha acompanhamento de um professor de música, que frequente 
concertos e apresentações musicais, que tenha acesso a informações 
materiais que contribuam com o aprofundamento de suas habilidades.

Atenção

Nem sempre uma criança precoce é superdotada. Ela pode ter 
conhecimentos e informações devido à estimulação intensa. Por isso, 
é importante que o professor observe e registre as habilidades e o 
comportamento da criança, além de encaminhá-la para identificação de 
habilidades e acompanhamento educacional.
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De acordo com as orientações disponibilizadas na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional nº 9394/96 (BRASIL, 1996) e pela Política de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva, de 2008 (BRASIL, 2008), entre outros documentos 
que respaldam a educação inclusiva, o educando com altas habilidades/superdotação 
necessita de enriquecimento e aprofundamento curricular. Quando esses alunos 
têm esse atendimento, eles ficam em um nível muito diferente de aprendizado 
se comparado com os outros alunos da turma em que está matriculado, logo, é 
recomendada a aceleração, que não deve ser confundida com aligeiramento ou 
redução de conteúdos, mas como parte do programa de atendimento educacional 
especializado, que permite que o aluno avance no ensino formal a partir de verificação 
de aprendizagem.

A aceleração está prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 
9.394, de 1996, que estabelece que pessoas com altas habilidades/superdotação 
podem concluir o programa escolar em tempo menor. Isto é, pode pular etapas da 
formação regular e aprender com colegas mais velhos de turmas mais avançadas, o 
que requer acompanhamento do aluno para verificar se ele tem condições e/ou está 
de fato se beneficiando disso.

Além da aceleração, recomenda-se, ao atendimento desses alunos, o agrupamento, 
que consiste em organizar grupos de alunos superdotados em centros especializados, 
escolas ou salas de recursos que têm acompanhamentos temáticos, intercâmbio ou 
cursos específicos para grupos específicos, visando estimular a potencialidade do 
aluno (FLEITH, 2007).

Os estudiosos da área não entram em consenso sobre a realização de agrupamentos, 
uma vez que, ao mesmo tempo em que esse aluno se beneficia da interação entre 
semelhantes e tem ganho acadêmico, o agrupamento pode causar isolamento, fazer 
com que o aluno não se sinta incluído na sala de aula regular.

Outra orientação para o atendimento educacional a alunos superdotados é o 
enriquecimento curricular, que deve acontecer de modo a oferecer a esses alunos 
estímulos e desafios para que ele vá além dos conhecimentos que já tem, pois só 
assim conseguirá ter novas ideias e solucionar situações-problema.

O enriquecimento curricular deve acontecer no próprio ensino regular por meio 
de acréscimo de conteúdo, aprofundamento de conteúdos, realização de projetos e 
pesquisas etc. Isso, sem segregar o aluno, ou seja, sem retirá-lo do ambiente escolar.

As adaptações curriculares que o professor pode fazer para o aluno superdotado 
em sala de aula, consistem em enriquecimento curricular, que pode ser realizado 
por meio de adequações no objetivo das atividades, no método de ensino e/ou de 
avaliação (FLEITH, 2007).
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O enriquecimento curricular pode ser intracurricular ou extracurricular. No 
enriquecimento intracurricular, o professor pode sugerir ao aluno superdotado a 
realização de pesquisas e atividades diferenciadas, como monitoria, tutoria, mentoria 
e outras atividades dentro da própria sala de aula. Já o enriquecimento extracurricular 
deve acontecer na sala de recursos multifuncionais, em centros especializados ou em 
parceria com universidades, instituições, empresas ou outros órgãos que propiciem a 
esse aluno aprofundamento de suas potencialidades e interesses.

Para identificar alunos com altas habilidades/superdotação, é preciso que a criança 
realize testes psicométricos e de escalas de caracterização, responda questionários, 
seja observada por pais, professores e outros profissionais, que também devem 
ser entrevistados para relatar o comportamento da criança, ou seja, o diagnóstico 
não é simples e nem rápido, mas o professor deve estar atento aos seus alunos, 
encaminhando-os para avaliação e acompanhamento com professores do AEE e/ou 
outros profissionais da área.

É preciso compreender que o trabalho pedagógico a ser desenvolvido com alunos 
com altas habilidades/superdotação vai além do diagnóstico e requer planejamento e 
intervenção, que deve ser realizada em um ambiente estimulante.

Conforme o documento A educação especial na perspectiva da inclusão escolar: 
altas habilidades/superdotação, o atendimento educacional especializado com esses 
alunos objetiva: maximizar a participação do aluno na classe regular, potencializar as 
habilidades demonstradas pelo aluno, expandir o acesso desse aluno a tecnologias, 
materiais pedagógicos e bibliográficos de área de interesse, promover participação em 
pesquisas e desenvolvimento de produtos e estimular o desenvolvimento de projetos 
de trabalho na escola (BRASIL, 2010).

Para garantir esse atendimento, foram criados, em 2005, os Núcleos de Atividades 
de Altas Habilidades/Superdotação (NAAH/S) em todos os estados e no Distrito 
Federal, que consistem em centros de referência para o atendimento especializado, 

Exemplificando

Imagine uma criança com 5 anos de idade que já sabe ler e escrever. 
A partir da observação de seu comportamento e identificação de 
habilidades, é possível verificar, por meio de avaliações, que ela já domina 
a leitura e a escrita, logo, não faz sentido enviá-la para uma turma de 
alfabetização no primeiro ano do ensino fundamental, por exemplo. É 
possível acelerar seu desenvolvimento, matriculando-a em uma turma 
com nível de aprendizado equivalente ao seu e dar continuidade ao 
trabalho de enriquecimento e aprofundamento curricular numa parceria 
entre o professor da sala regular e o professor de AEE suplementar.
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Vamos retomar a fala da professora em resposta à coordenadora Maria na discussão 
sobre inclusão escolar de alunos público-alvo da educação especial. A professora diz 
que alunos superdotados não precisam de intervenção, pois sabem tudo e podem ser 
exemplos para os outros alunos, ou seja, o professor que recebe esses alunos em sala 
de aula não precisa desenvolver uma prática pedagógica específica. Depois de ler o 
material de estudo e aprender sobre as características e necessidades educacionais de 
alunos com altas habilidades/superdotação, você concorda com a fala da professora?

Reflita sobre os mitos relacionados ao aluno superdotado e compare-os com 
as orientações do Ministério da Educação para inclusão escolar desses alunos, que 
têm direito a atendimento educacional suplementar, aceleração e enriquecimento 
curricular para atender às suas necessidades e contribuir com seu desenvolvimento.

orientação aos pais, formação de professores e inclusão desses alunos, como previsto 
nas políticas educacionais. Você pode se informar sobre esses núcleos entrando em 
contato com a secretaria de educação de sua cidade, que pode informar sobre o 
núcleo mais próximo e sobre o trabalho realizado na região em que você reside.

Segundo Mani (2016), a identificação de alunos com altas habilidades/superdotação 
deve fazer parte da cultura da escola, pois a escola só cumpre seu papel quando 
atende às necessidades de seus alunos.

Reflita

A escola deve propiciar aos alunos oportunidades para que as 
potencialidades de cada um sejam desenvolvidas, seja de forma 
complementar ou suplementar ao ensino realizado em sala de aula.

Sem medo de errar

Atenção

Lembre-se de que o aluno com altas habilidades/superdotação requer 
enriquecimento curricular e práticas pedagógicas que explorem suas 
potencialidades, que devem ser desenvolvidas em um ambiente 
estimulador.
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Superdotado que não sabe matemática?

Descrição da situação-problema

A professora Aline recebeu em sua turma do quinto ano do ensino fundamental uma 
aluna com diagnóstico de altas habilidades/superdotação. A coordenadora da escola 
explicou para Aline que a garota foi identificada como superdotada aos 6 anos de 
idade e, desde então, tem acompanhamento de psicólogo e atendimento educacional 
especializado em uma instituição de ensino superior da cidade. A professora Aline 
ficou animada com a notícia, mas depois de uma semana de aula, em conversa com 
os professores em reunião de planejamento, ela relatou estar decepcionada e com 
dúvidas sobre o tal diagnóstico, pois, embora a aluna seja muito falante e participativa 
em sala de aula, em especial nas aulas de interpretação e escrita textual, ela tem 
dificuldade em matemática, termina as atividades depois de muitas crianças e, quase 
sempre, comete erros. Ao ouvir o desabafo de Aline, outra professora comenta: “que 
tipo de superdotado é esse que erra contas de matemática?”.

Avançando na prática 

Lembre-se

O aluno com altas habilidades/superdotação apresenta uma ou mais 
áreas de habilidades superiores, mas há diferentes tipos de inteligência!

Resolução da situação-problema 

Você se lembra das inteligências descritas por Gardner (2000)? De acordo com as 
características da aluna da professora Aline, a superdotação da garota envolve quais 
inteligências? Reflita sobre as características da superdotação. Todo aluno superdotado 
tem bom rendimento escolar e é competente em matemática?

Faça valer a pena

1. De acordo com Virgolim (2007, p. 28), “as pessoas com altas habilidades/
superdotação são os educandos que apresentam notável desempenho 
e/ou elevada potencialidade em qualquer dos seguintes aspectos, 
isolados ou combinados [...]" (Fonte: VIRGOLIM, A. M. R. Altas habilidades/
superdotação: encorajando potenciais. Brasília: MEC/SEE, 2007).
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I- Capacidade intelectual geral.

II- Aptidão acadêmica específica.

III- Pensamento criativo ou produtivo.

IV- Talento especial para as artes.

V- Capacidade psicomotora.

É correto o que se afirma em:

a) Todas as afirmações. 

b) I e II, apenas.

c) I, II e III, apenas.

d) I, II e V, apenas.

e) III e IV, apenas.

2. Leia a descrição das características de três crianças:

(  ) Lucas é um garoto de 8 anos que desenvolveu habilidades motoras 
muito cedo, tendo aprendido a andar aos 8 meses. Atualmente, ele tem 
domínio e destreza corporal ímpar, o que o destaca na prática de ginástica 
olímpica, realizando movimentos precisos e coordenados.

(  ) Ana tem 9 anos de idade, é uma garota tímida, mas que adora música. 
Ela aprendeu a tocar piano sozinha aos 3 anos de idade. Desde então vem 
aperfeiçoando seu dom. Já aprendeu a tocar flauta e violino e, atualmente, 
tem se interessado pelo canto. As pessoas ficam impressionadas com a 
afinação de sua voz.

(  ) Igor está matriculado no primeiro ano do ensino médio, mas ainda 
tem 11 anos de idade. Ele tem desempenho excepcional na escola, em 
especial em disciplinas que envolvem matemática, faz muitos cálculos de 
cabeça, mas se interessa mesmo por física e tem se dedicado a aprender 
mais sobre física quântica.

1- Aptidão acadêmica específica.

2- Capacidade psicomotora.

3- Talento especial para artes.

Associe as características de cada criança a um tipo de potencialidade e 
escolha a alternativa que apresenta sequência correta.
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3. O enriquecimento escolar indicado para a prática pedagógica com 
alunos com altas habilidades/superdotação pode ser realizado em 
qualquer realidade escolar e tem o objetivo de:

I– Desenvolver o potencial do aluno de forma sistematizada.

II– Estimular o aluno por meio de atividades enriquecedoras e significativas.

III– Desenvolver um currículo extraoficial que liberta o aluno de frequentar 
as aulas regulares.

IV– Criar um ambiente de aprendizagem exclusivo para esses alunos.

Analise as afirmações e escolha a alternativa que apresenta as afirmações 
verdadeiras:

a) I, II, III e IV.

b) II e IV.

c) I e III.

d) II e III.

e) I e II.

a) 1 – 2 – 3.

b) 3 – 2 – 1.

c) 2 – 3 – 1.

d) 2 – 1 – 3.

e) 1 – 3 – 2.
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Unidade 4

Na Unidade 3, estudamos a deficiência múltipla, surdocegueira, síndromes, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, 
compreendendo que, mesmo com diagnóstico igual, as pessoas têm 
características e necessidades educacionais diferentes, daí a importância de 
conhecer o aluno, sua história de vida, habilidades e potencialidades já adquiridas, 
indo além do diagnóstico.

Na Unidade 4, daremos continuidade aos nossos estudos conhecendo 
os transtornos de aprendizagem denominados de transtornos funcionais 
específicos, tão comuns e evidentes na sociedade atual, além de compreender 
a importância e a abrangência do atendimento educacional especializado e 
de discutir sobre currículo, avaliação, inclusão e mercado de trabalho, temas 
fundamentais para encerrar a disciplina educação inclusiva.

É importante compreender que, na perspectiva da inclusão, todos têm direito 
a uma educação de qualidade, porém o direito ao atendimento educacional 
especializado, respaldado pelos documentos da educação especial, é garantido 
para alunos público-alvo da educação especial (PAEE). Entretanto, há outros 
alunos que apresentam diferentes características e dificuldades que têm direito 
ao ensino na escola regular, mas não são considerados sujeitos da educação 
especial e, por isso, não temos orientações e respaldo para seu atendimento na 
sala de recursos multifuncionais, como é o caso dos alunos com transtornos 
funcionais específicos, tema de estudo da primeira seção da Unidade 4.

Com base no direito de todos de aprender e ter suas necessidades 
educacionais atendidas pela escola e na confusão de quem são os alunos que 

Convite ao estudo

Transtornos funcionais 
específicos
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devem ter atendimento educacional especializado, nesta unidade, a proposta é 
refletir com base na seguinte situação:

Rita é uma professora de educação especial que, ao assumir o cargo em 
uma escola pública, encontra diversas irregularidades na composição, no uso e 
nos alunos atendidos na sala de recursos multifuncionais. Na tentativa de corrigir 
os problemas identificados no atendimento educacional oferecido pela escola, 
Rita propõe à direção escolar orientar os professores e a comunidade escolar 
sobre o público-alvo da educação especial e sala de recursos multifuncional.

Nesta unidade, vamos discorrer sobre quem é o aluno que tem direito ao 
atendimento educacional especializado na sala de recursos e quem não tem, 
além de compreendermos como deve ser organizado esse atendimento, que 
deve estar sob a responsabilidade e indicação de quem. Como o aluno PAEE 
deve ser avaliado e quais são as suas possibilidades de desenvolvimento e 
aprendizagem para o trabalho?

Você está pronto? Vamos começar!



U4

183Transtornos funcionais específicos

Seção 4.1

Transtornos funcionais específicos

Caro aluno, você deve entender que a proposta de uma educação inclusiva é aquela 
em que a escola se adapte ao aluno, ou seja, que a escola se adeque para atender 
às necessidades educacionais de seus alunos, e quando dizemos isso não estamos 
nos referindo apenas aos alunos deficientes, com síndromes, transtornos globais do 
desenvolvimento ou superdotados, isto é, aos alunos denominados público-alvo da 
educação especial, mas a todos os alunos. Até aqueles que, mesmo sem diagnóstico 
algum, apresente dificuldades de aprendizagem e ou características/diferenças que 
precisam de atenção/cuidado, pois o objetivo da educação na perspectiva da inclusão 
é oferecer a TODOS educação de qualidade.

Para começar nosso estudo, vamos retomar a situação encontrada por Rita ao 
assumir o cargo de professora de educação especial em uma escola pública. Após 
identificar diversos problemas no atendimento oferecido na sala de recursos, ela 
propôs à diretora orientar a comunidade escolar sobre atendimento educacional 
especializado, lembra?

Na primeira reunião organizada pela professora Rita, ela propõe discutir sobre PAEE 
e pergunta aos presentes se qualquer aluno que apresente dificuldade de aprendizagem 
e/ou problemas de comportamento deve ser atendido na sala de recursos. A questão 
de Rita deixa os professores presentes alertas, e eles argumentam que se não forem 
atendidos na sala de recursos, como vão aprender?

E você? Acha que todo aluno que tem dificuldade de aprendizagem ou problema 
de comportamento deve ser encaminhado para o atendimento educacional 
especializado? Você consegue refletir sobre o argumento dos professores de como 
eles vão aprender sem o atendimento especializado?

Sabemos que há leis e documentos que respaldam o atendimento educacional 
a alunos PAEE e orientações sobre como desenvolver uma prática pedagógica que 
contribua com a superação de dificuldades e estimule aquisição de habilidades 
e potencialidades. Agora, vamos conversar sobre as dificuldades dos alunos que 

Diálogo aberto 
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Você precisa entender que, na escola, há alunos que tem problemas de 
aprendizagem que não são decorrentes de deficiência, síndromes, transtornos do 
desenvolvimento ou superdotação. 

Conforme alerta Rotta (2006), um cérebro com estrutura normal, em condições 
corretas de funcionamento e geneticamente adequado não garante aprendizagem 
normal, o que explica as inúmeras crianças com dificuldades de aprendizagem 
contabilizadas no fracasso escolar de vários países. É importante que a dificuldade 
de aprendizagem das crianças seja identificada precocemente, para que elas tenham 
atendimento e acompanhamento pedagógico.

Rotta (2006, p. 117), ao discorrer sobre problemas de aprendizagem, pontua que 
o ato de aprender acontece no sistema nervoso central, e as alterações funcionais 
e neuroquímicas que o modificam recebem o nome de aprendizagem, sendo 
assim “aprender é um ato de plasticidade cerebral, modulado por fatores intrínsecos 
(genéticos) e extrínsecos (experiência)”, ou seja, a aprendizagem é influenciada tanto 
por aspectos genéticos que a pessoa herda dos pais, quanto por aspectos decorrentes 
da interação que ela vivencia no dia a dia. Em outras palavras, as dificuldades de 
aprendizagem consistem no resultado de falhas genéticas ou de experiência da pessoa.

O termo dificuldade de aprendizagem agrega um grupo heterogêneo de problemas. 
Como vimos, a aprendizagem acontece no sistema nervoso central, porém nem 
sempre ele é o responsável pelo fracasso escolar dessa criança. É preciso considerar 
fatores relacionados à escola, família e à própria criança (ROTTA, 2006).

A referida autora destaca que muitas vezes a dificuldade de aprendizagem 
advém devido a: problemas nas condições físicas da escola, relacionados desde o 
ambiente da sala de aula até a disponibilidade de material didático e a equipe docente 
preparada;  problemas familiares, desde pais que não têm o hábito de leitura até 
casos de alcoolismo, toxicodependência, violência e outros aspectos que interferem 
no aprendizado da criança; problemas físicos da própria criança, como transtorno 
psiquiátrico, deficiências, patologias, desnutrição, problemas psicológicos etc.

Para contribuir com o desenvolvimento e aprendizagem da criança que apresenta 
dificuldades, é preciso considerá-la como um ser global, o que requer uma equipe multi 
e interdisciplinar que envolve pedagogo, pediatra, neuropediatra, psicólogo, psiquiatra 
infantil, fonoaudiólogo, otorrinolaringologista, educador especial, entre outros.

Não pode faltar

não estão descritos como PAEE, mas que apresentam diversas dificuldades e 
comprometimentos que precisam ser resolvidos pela escola, como é o caso de alunos 
com dislexia, disgrafia, disortografia, discalculia, transtorno de déficit de atenção e 
hiperatividade.
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Quando falamos em dificuldade de aprendizagem, é comum ouvir outros termos 
associados, como problemas, distúrbios, discapacidades, transtornos, entre outros. É 
importante que você consiga diferenciar dificuldade e transtorno de aprendizagem.  É 
comum que crianças em idade escolar tenham dificuldade para realizar uma atividade, 
mas isso não caracteriza um transtorno. Transtorno consiste em um conjunto de sinais 
que provocam perturbações no aprendizado da criança.

Transtornos de aprendizagem abrangem inabilidades específicas em leitura, escrita 
ou matemática em pessoas que apresentam resultados de aprendizagem abaixo do 
esperado para seu nível de desenvolvimento, escolaridade e/ou capacidade intelectual 
(OHLWEILER, 2006).

As crianças com transtorno de aprendizagem apresentam inteligência normal, não 
têm alterações motoras ou sensoriais e tem bom ajuste emocional. 

Ohlweiler (2006) explica que os transtornos de aprendizagem não são adquiridos, 
nem decorrentes de falta de estímulos ou de doença cerebral. Eles estão presentes 
desde o estágio inicial de desenvolvimento da criança, isto é, desde os primeiros anos 
de vida, porém o diagnóstico de transtorno de aprendizagem deve ser feito somente 
após dois anos de escolaridade.

Todos têm dificuldade de aprendizagem, mas com esforço e apoio podem superá-
la. No entanto, quando tais dificuldades persistem, pode ser caracterizado o transtorno 
de aprendizagem.

Os transtornos de aprendizagem não têm causa definida, podendo ser decorrentes 
de dificuldades significativas na aquisição de escrita, fala, leitura, raciocínio ou 
habilidades matemáticas.

 De acordo com o DSM V de 2014, o termo correto seria transtornos específicos de 
aprendizagem, que podem ser divididos em leve, moderado ou grave e em três tipos: 
transtorno de leitura, transtorno de matemática e transtorno de expressão escrita.

Ohlweiler (2006) esclarece que o transtorno da leitura se caracteriza pela dificuldade 
em compreender palavras escritas; o transtorno de matemática (conhecido como 
discalculia) se caracteriza pela forma que a criança associa as habilidades matemáticas 
com o mundo que a cerca; e o transtorno de expressão escrita se caracteriza pela 
dificuldade em compor textos escritos.

Para que você conheça um pouco mais sobre os transtornos de aprendizagem, 
vamos organizar nosso estudo em: dislexia, disgrafia e disortografia, discalculia e 
transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.

Dislexia – consiste em um transtorno que se manifesta pela dificuldade na 
aprendizagem da leitura, fato que independe da instrução dada à criança e da 
inteligência que ela possui. Rotta e Pedroso (2006), ao discorrerem sobre o tema, 
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O diagnóstico de dislexia é realizado somente quando a dificuldade interfere 
significativamente no rendimento escolar ou na vida diária da pessoa, sendo que ela 
se torna mais evidente entre os 6 e 7 anos, na idade em que a criança está adquirindo 
habilidades de leitura e escrita. Geralmente, essa criança tem extrema dificuldade para 
aprender a ler, escrever e soletrar palavras, e não entende o que leu.

Segundo Rotta e Pedroso (2006), a dislexia pode ter causa genética (pontos de 
mutação, trissomia etc.) ou ser adquirida (malformação ou mau desenvolvimento do 
sistema nervoso central, privação ambiental etc.).

No entanto, a família só percebe o problema quando a criança apresenta dificuldade 
na alfabetização. Entre as características apresentadas por essas crianças, estão: leitura 
e escrita incompreensíveis, confusão de letras como p/q e b/d, inversão de sílabas ou 
palavras como lata/alta, supressão ou adição de letras ou sílabas como saato/sapato 
ou bonimto/bonito, fragmentação incorreta como gostode bolode choco late/ gosto 
de bolo de chocolate, além de dificuldade para entender texto lido. 

O diagnóstico da dislexia requer exame neurológico, psicopedagógico e 
fonoaudiólogo. Esse transtorno não tem um tratamento específico, sendo indicado 
que a pessoa tenha o acompanhamento de um profissional que desenvolva com ela 

Exemplificando

Uma criança com dislexia auditiva pode conhecer uma letra, mas tem 
dificuldade em pronunciá-la em uma sílaba ou palavra, pois ela não 
consegue memorizar o som da letra para ler. Já uma criança com dislexia 
visual tem dificuldade em reconhecer as letras, confundindo letras e 
palavras.

Assimile

As crianças com dislexia têm dificuldades que persistem mesmo que 
sejam encorajadas e estimuladas por pais e professores.

destacam que é preciso entender leitura como interpretação de qualquer sinal que, ao 
chegar aos órgãos dos sentidos, leve a outra situação além do sinal, isto é, a leitura é 
uma forma de dar sentido ao que está escrito e não somente à decodificação de sons.

As autoras pontuam que a leitura envolve linguagem escrita, atenção, habilidade motora, 
memória, organização do texto e imagem mental, ou seja, é um processo complexo. 

Há autores que dividem a dislexia em auditiva (dificuldade em discriminar sons de 
letras e palavras) e visual (dificuldade em seguir e reter sequências visuais). No entanto, 
o mais comum é que a criança tenha uma dislexia mista, isto é, auditiva e visual.
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A criança com disortografia, geralmente, troca sílabas como pensaram/pensarão, 
confunde letras com som semelhante como b/p, d/t, g/j, inverte sílabas ou palavras, 
faz fragmentação e inversão de forma incorreta como picoca /pipoca, a manhã/ 
amanhã etc.

Cunha (2015) orienta os professores de crianças com disgrafia e disortografia a: usar 
com essa criança uma linguagem objetiva, evitar excesso de conteúdo, usar materiais 
sensoriais, estimular memória visual, desenvolver atividades motoras, trabalhar em 
parceria com a equipe multi e interdisciplinar que atende a criança, adaptar avaliações 
e atividades de acordo com as possibilidades do aluno, entre outros.

Discalculia – consiste em uma dificuldade para aprender e compreender matemática, 
relacionada à identificação e classificação de números e cálculos. Cunha (2015) ressalta 
que essa dificuldade interfere na percepção do tempo e espaço e pode estar associada  

um trabalho de reeducação da linguagem escrita. Além disso, o professor deve fazer 
adaptações pedagógicas, como ensinar a criança a resumir/sintetizar o conteúdo, 
permitir que ela use computadores e corretores, calculadora e gravador, evitar cópia 
de textos longos, diminuir tarefas de casa que envolvam leitura e escrita, fazer com 
essa criança avaliações orais, dar tempo extra para ela concluir algumas atividades, 
evitar uso de testes de múltipla escolha, entre outros.

Disgrafia e Disortografia – consistem em alterações da escrita devido à 
percepção motora.

A disgrafia se caracteriza pela rigidez no traço, lentidão, pouca orientação espacial 
no papel e, de acordo com Cunha (2015), pode ser classificada como motora (quando 
a criança tem dificuldade em escrever letras, palavras e números, mas lê e fala bem) 
ou perceptiva (quando a criança tem dificuldade para relacionar o símbolo e a grafia 
que representa sons).

A criança com disgrafia, geralmente, tem letra ilegível, escrita desorganizada, 
ausência de orientação espacial, escrita de letras invertidas ou espelhadas e faz ligação 
incorreta das letras. 

A disortografia se caracteriza pelo atraso no domínio da linguagem. A criança 
com disortografia confunde letras, sílabas e palavras, faz inversões e/ou omissões na 
estrutura de frases.

Assimile

É comum que, no início da alfabetização, as crianças façam troca de letras 
ao escrever e/ou escrevam letras espelhadas, assim como confundam 
letras e números, porém o transtorno se caracteriza quando essas 
dificuldades persistem com o passar dos anos.
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em crianças com dislexia e/ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.

Segundo Cunha (2015), a criança com discalculia pode ter dificuldade em: visualizar 
um objeto dentro de um conjunto maior, sequenciar números, compreender sinais, 
montar operações matemáticas, compreender medidas etc.

O referido autor orienta os professores a usar com essas crianças uma linguagem 
objetiva, ensinar usando o concreto e o lúdico, utilizar jogos, explorar o cotidiano, 
adaptar atividades e avaliações etc.

Ao discorrer sobre o tema, Bastos (2006) explica que a discalculia tem causa 
neurológica, mas há outras dificuldades em matemática relacionadas a fatores 
escolares, sociais e decorrentes de ansiedade, por isso é importante que o professor 
esteja preparado para distinguir a criança que tem dificuldades comuns da criança que 
tem discalculia. Para diagnosticar a discalculia é preciso atendimento por equipe multi 
e interdisciplinar. Segundo ele, o professor deve focar seu trabalho em experiências 
não verbais com essa criança, usando, como recursos, figuras e formas, observando 
semelhanças e diferenças de objetos concretos, usando, nas aulas, fotos, imagens 
e objetos, ou seja, realizando o ensino com base no concreto, em objetos e, só 
depois disso é que a criança vai trabalhar com letras, números e figuras geométricas 
mentalmente.

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) – consiste em um 
transtorno neurobiológico de causas genéticas que aparece na infância e acompanha 
a pessoa por toda a vida (CUNHA, 2015).

Guardiola (2006) define TDAH como uma síndrome neurocomportamental com 
sintomas classificados em desatenção, hiperatividade e impulsividade, ou seja, ele se 
manifesta no nível inadequado de atenção da criança em relação ao que se espera para 
a idade dela. O TDAH se caracteriza por alterações dos sistemas motores, perceptivos, 
cognitivos e do comportamento que comprometem a aprendizagem de crianças com 
inteligência normal. 

Guardiola (2006), ao discorrer sobre o tema, pontua que o TDAH pode ter 
causa exógena (decorrente de fatores pré e pós-natal, como infecções congênitas, 
intoxicação, hemorragia, traumatismo, entre outras que podem danificar o sistema 
nervoso central do feto) ou endógena (decorrente de genes herdados).

Atualmente, esse transtorno é o mais comum e comentado em crianças com 
dificuldades de aprendizagem em idade escolar. Para diagnosticar uma criança com 
TDAH é preciso que os sintomas sejam observados não apenas na escola ou na casa, 
mas em outros ambientes. O diagnóstico deve ser realizado com base em diversas 
fontes e em diferentes situações, “deve ter embasamento clínico em um composto de 
evidências derivadas da história, da observação, do exame clínico e neurológico e das 
escalas de comportamento” (ROTTA, 2006, p. 305).
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Reflita

Você conhece o fármaco metilfenidato? Sabe os efeitos desse 
medicamento? Já pensou nas consequências que o uso desse tipo de 
medicamento pode trazer à vida da criança a médio e longo prazo?

É importante que você, como professor, considere todos os aspectos que 
envolvem o uso de medicamentos psicoestimulantes e reflita se de fato 
eles são fundamentais ao desenvolvimento e aprendizagem da criança ou 
são uma forma de fazer com que fiquem quietas e não perturbem a aula.

É importante que você saiba que nem toda criança com TDAH tem o mesmo 
comportamento, pois o transtorno pode se apresentar em graus de intensidade 
diferentes. Ela pode ter TDAH do tipo desatento, do tipo hiperativo ou do tipo misto. 

Há muita polêmica sobre a educação escolar de alunos com TDAH em geral.
Tanto a família quanto os professores não sabem como ajudar essa criança. Como 
afirma Rotta (2006, p. 368), “boa parte das escolas está despreparada para ajudar e 
aceitar a diversidade”. 

De acordo com a referida autora, é consenso entre os pesquisadores da área 
de que não há uma única solução e nem receita para ensinar essas crianças, mas é 
fundamental um trabalho em parceria com a família, a escola e a criança.

Nas escolas, não é comum que haja programas específicos de intervenção para 
alunos com dificuldades de aprendizagem. O que acontece é que eles acabam 

O tratamento para o TDAH deve consistir em abordagem terapêutica que deve 
objetivar: mudança de comportamento, ajustamento acadêmico, atendimento 
psicoterápico e uso de fármacos (ROTTA, 2006).

Você já deve ter ouvido falar sobre crianças com TDAH descritas como muito 
ativas, que não ficam sentadas, que falam o tempo todo, que não se concentram, que 
tentam fazer mais de uma atividade por vez, que têm dificuldade para se alfabetizar e 
para aprender conteúdos e habilidades em geral. No entanto, é preciso cuidado, pois 
atualmente presenciamos um “boom” de crianças diagnosticadas com TDAH. É muito 
comum que elas sejam encaminhadas pela escola e por professores para psiquiatras 
e/ou pediatras que receitam fármacos à criança sem que ela passe por um processo 
de diagnóstico, que deve ser feito por equipe multi e interdisciplinar, e essa não é uma 
prática apropriada e, podendo trazer riscos à criança.

Os fármacos indicados para elas são psicoestimulantes que causam dependência. 
Entre os mais comuns e vendidos no mundo, está o metilfenidato, comercialmente 
conhecido por Ritalina.
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sendo encaminhados para a sala de recursos ou ficam sem intervenção. Entretanto, 
os pesquisadores da área recomendam que as escolas desenvolvam programas 
específicos para atender às necessidades desses alunos, que devem integrar instrução 
acadêmica, intervenção comportamental e modificações na sala de aula (ROTTA, 
2006).

Entre as orientações para o programa, está a organização da sala de aula, que 
deve ser um ambiente tranquilo, com recursos visuais e auditivos, que atendam às 
dificuldades específicas do aluno com TDAH, como em leitura, escrita, grafia, ortografia, 
produção de texto, matemática; modificação do ambiente colocando o aluno 
próximo ao professor, de preferência em turmas menores, oferecendo estímulos de 
forma que não os desconcentre, mantendo uma rotina, prevendo pausas para que o 
aluno descanse; e parceria entre escola, família e profissionais que atendem ao aluno.

Você deve ter percebido que há muitas características que definem os transtornos 
de aprendizagem, e que os alunos com esses transtornos devem ter suas dificuldades 
sanadas em sala de aula, sob a responsabilidade do professor e não da sala de 
recursos, uma vez que esses alunos, atualmente, não são considerados público-alvo 
da educação especial.

Pode ser que em breve essa situação mude, pois há um grande debate sobre o 
tema e o pedido de muitos professores para que esses alunos também tenham direito 
a um atendimento educacional especializado (AEE).

Entretanto, o direito ao AEE não desqualifica a responsabilidade do professor, pois 
ele também precisa estar preparado para perceber as dificuldades de seus alunos, 
conversar com os pais e com a escola para fazer o encaminhamento do aluno para o 
diagnóstico de transtornos, em parceria com os profissionais que atendem esse, aluno, 
a fim de realizar um projeto de intervenção que ajude o aluno a superar dificuldades e 
a aprender e se desenvolver.

O professor da sala regular pode contar com a ajuda do professor da sala de recursos 
e de toda a equipe escolar para pensar nas adaptações que beneficiem a aprendizagem 
do aluno, mas deve entender que esse aluno está sob sua responsabilidade.

A maioria desses alunos é encaminhada para acompanhamento de 
outros profissionais, como fonoaudiólogo, psicólogo e/ou psicopedagogo, 
independentemente do tipo de atendimento que a criança tem fora da escola. 
É fundamental que a criança continue aprendendo na sala de aula regular com os 
outros alunos.
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Pesquise mais

Para conhecer um pouco mais sobre alunos com TDAH e, em especial, 
sobre o uso de medicamentos psicoestimulantes, sugerimos que você 
leia a reportagem realizada com a professora doutora Maria Aparecida 
Moysés:

GARDENAL, Isabela. A ritalina e os riscos de um genocídio do futuro. 
Campinas: UNICAMP, 2013. Disponível em: <http://www.unicamp.br/
unicamp/noticias/2013/08/05/ritalina-e-os-riscos-de-um-genocidio-do-
futuro>. Acesso em: 29 set. 2016.

Sem medo de errar

Caro aluno, vamos relembrar o caso de Rita, uma professora de educação especial 
que, ao assumir o cargo em uma escola pública, encontra diversas irregularidades 
na composição, no uso e nos alunos atendidos na sala de recursos multifuncional. 
Na primeira reunião organizada pela professora Rita, ela propôs uma discussão 
sobre PAEE e perguntou aos presentes se qualquer aluno que apresente dificuldade 
de aprendizagem e/ou problemas de comportamento deve ser atendido na sala de 
recursos. A questão de Rita deixou os professores presentes alertas, e argumentaram 
que se eles não forem atendidos na sala de recursos como vão aprender?

A partir do que você aprendeu nesta unidade, relembre quais são os transtornos 
de aprendizagem e como o professor da sala de aula regular pode contribuir com o 
ensino e a aprendizagem desses alunos. Dê atenção especial às parcerias que esse 
professor pode fazer e às intervenções que a escola pode oferecer.

É importante que o professor saiba, além de identificar as dificuldades de 
aprendizagem de seus alunos, como adaptar suas aulas, atividades e avaliações para 
ajudá-lo a aprender.

Atenção

Retome as políticas educacionais que respaldam a inclusão escolar e 
observe que nelas não consta o aluno com transtorno de aprendizagem 
como público-alvo da educação especial, logo, não há orientações para o 
atendimento desses alunos na sala de recursos multifuncional.
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Como ela chegou até aqui?

Descrição da situação-problema 

Laura é uma garota de 15 anos de idade que está no oitavo ano. A professora de 
língua portuguesa ficou muito assustada ao receber a primeira produção textual de 
Laura e, em conversa com a coordenadora pedagógica, relatou: “A letra dela é um 
verdadeiro garrancho. Das poucas palavras que entendi, identifiquei letras espelhadas, 
palavras em que faltam letras e o pior, frases com palavras emendadas! Como ela 
chegou até aqui?”

Com base na descrição da professora sobre a escrita de Laura, você consegue 
identificar que transtorno de aprendizagem ela tem? Como a professora pode 
contribuir com a produção textual da aluna?

Avançando na prática 

Lembre-se

Os transtornos de aprendizagem se iniciam na infância, mas podem 
acompanhar a pessoa por toda a vida.

Resolução da situação-problema 

Você se lembra das características de cada um dos transtornos de aprendizagem 
estudados? Para identificar o possível transtorno de Laura, retome as características 
de cada transtorno e, em seguida, tente pensar em de quais informações a professora 
precisa para entender/conhecer o transtorno da aluna. 

Com que ou quem a professora pode estabelecer parceria para contribuir com a 
aprendizagem de Laura? 

O professor precisa conhecer as dificuldades do aluno e planejar uma prática de 
intervenção, visando a aprendizagem dele, fazendo modificações na sala de aula e nas 
atividades e avaliações que serão desenvolvidas.



U4

193Transtornos funcionais específicos

Faça valer a pena

1. Associe o nome à descrição do transtorno:

2. Em relação à dislexia, classifique as afirmações em Verdadeira (V) ou 
Falsa (F):

(  ) A pessoa com dislexia tem dificuldade em discriminar sons e letras 
devido a comprometimento no processamento auditivo.

( ) A pessoa com dislexia confunde letras e números, por isso tem 
dificuldade em leitura e matemática.

(  ) A pessoa com dislexia tem dificuldades que persistem mesmo que 
sejam encorajadas e estimuladas.

(  ) O  diagnóstico de dislexia deve ser feito entre 6 ou 7 anos de idade, 
ficando inviável após a fase de alfabetização.

Escolha a alternativa que apresenta a sequência correta de afirmações:

a) V – V- V - F.

A ordem correta das descrições de cima para baixo é:

a) 1 – 2 – 3.

b) 2 – 1 – 3.

c) 1 – 3 – 2.

d) 3 – 2 – 1.

e) 2 – 3 – 1.

1- Disgrafia

2- Disortografia

3- Dislexia

( ) Transtorno que se caracteriza pela rigidez 
no traço, lentidão e pouca orientação espacial 
no papel.

(  ) Transtorno que se caracteriza pelo atraso 
no domínio da linguagem e confusão de 
letras, sílabas e palavras.

( ) Transtorno que se manifesta pela 
dificuldade na aprendizagem da leitura, com 
dificuldade em discriminar som e/ou reter 
sequências visuais.
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b) V – F – V - F.

c) V – F – V - V.

d) F – F – V - F.

e) F – F – F - V.

3. A professora Ana dá aula para crianças do segundo ano e está 
observando uma de suas alunas por desconfiar que ela apresenta um 
transtorno de aprendizagem.

Veja as observações que a professora fez até o momento:

“A aluna não consegue escrever usando letras cursivas, pois fica 
incompreensível, por isso a orientei a usar letra bastão, que também é 
bastante disforme.

A aluna escreve algumas palavras, e confunde algumas letras como p/q.

Algumas vezes, ela adiciona letras às palavras, até ao próprio nome;

Ela tem muita dificuldade em ler, troca fonemas como b/p e d/t.”

Com base nas observações da professora é possível encaminhar a aluna 
para diagnóstico de:

a) Discalculia.

b) TDAH.

c) Dislexia.

d) Disgrafia.

e) Disortografia.
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Seção 4.2

Atendimento educacional especializado (AEE)

Caro aluno, para dar continuidade ao nosso estudo vamos retomar a situação-
problema desta unidade. Você lembra da Rita, a professora de educação especial que, 
ao assumir o cargo em uma escola pública, encontrou diversas irregularidades na 
composição, no uso e nos alunos atendidos na sala de recursos multifuncional? Na 
tentativa de corrigir os problemas identificados no atendimento educacional oferecido 
pela escola, Rita propôs à direção escolar orientar os professores e a comunidade 
escolar sobre o público-alvo da educação especial e sala de recursos multifuncional.

Depois de conversar sobre quem são os alunos que têm direito ao atendimento 
em sala de recursos multifuncionais, Rita decide conversar com os professores sobre 
AEE. Ela começa conversando com os professores sobre a especificidade do trabalho 
educacional realizado na sala de recursos e questiona: Vocês sabem o que é AEE? 
Como ele é desenvolvido na sala de recursos? Qual é a diferença na formação dos 
professores de educação básica e de educação especial? Qual é a função do professor 
da sala de recursos multifuncional? É possível que o aluno PAEE tenha atendimento 
educacional especializado fora da sala de recursos multifuncional? Onde?

Ao ouvir tais questionamentos os professores e a equipe escolar ficam ansiosos por 
entender qual é, afinal, o papel do AEE na educação regular.

Para compreendermos a função e a organização do AEE em sala de recursos 
multifuncionais ou em outros núcleos de atendimento, é preciso conhecermos as leis e 
os documentos que respaldam o atendimento educacional especializado, pontuando 
desde os profissionais que atuam nesse atendimento, os recursos e equipamentos 
que compõem a sala de recursos multifuncional até as formas que o atendimento 
pode ser organizado.

Vamos começar nosso estudo?

Diálogo aberto 
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Você precisa compreender que a inclusão escolar é um processo vigente nas escolas 
de todo o mundo, incluindo o Brasil, e que entre os desafios trazidos pelo paradigma 
da inclusão está a formação de professores para atuar nessa nova realidade, que 
precisam estar aptos a atuar, considerando as diferenças e necessidades educacionais 
de cada um de seus alunos, sejam eles público-alvo da educação especial (PAEE) 
ou não. Além disso, os professores precisam aprender a trabalhar em parceria, não 
apenas com outros professores, mas com a família e com os profissionais que atuam 
com o aluno PAEE.

De acordo com o Decreto nº 6.571, de 2008 o profissional que atua no atendimento 
educacional especializado (AEE), conhecido como professor de AEE, deve ser o agente 
condutor que assegura e assessora a política de educação especial dentro da escola 
(BRASIL, 2008), ou seja, é ele o responsável por colocar em prática as orientações 
de acesso e garantia do aluno PAEE ao ensino regular, facilitando seu processo de 
desenvolvimento e aprendizagem.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394, de 1996 estabelece 
que, para atuar na educação básica, os professores devem ser formados em cursos 
de licenciatura em universidades ou institutos superiores de educação. E que todos 
os cursos de Pedagogia e licenciaturas tenham, em sua grade curricular, disciplinas 
de Língua Brasileira de Sinais (libras) e de educação inclusiva, de forma a preparar 
o futuro profissional a atuar, considerando a diversidade e as especificidades de 
cada aluno.

A inserção dessas duas disciplinas na grade curricular de formação de professores 
é um avanço, embora ainda seja considerada insuficiente, pois, como você deve ter 
percebido ao estudar sobre inclusão e, em especial, sobre alunos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, há muitas 
especificidades e formas de lidar com esse aluno. A inclusão dessas disciplinas na 
grade curricular objetiva fornecer ao futuro professor o contato com essa realidade e 
o conhecimento de informações gerais sobre o tema, de forma que o professor, ao 
atuar nessa realidade, saiba onde se orientar melhor e buscar ajuda, apoio e/ou com 
quem ele deve estabelecer parcerias.

Para atuar como professor de educação especial em sala de recursos multifuncionais 
e/ou em centros de atendimento educacional especializado, o professor deve ter, além 
da pedagogia ou licenciatura, um curso de pós-graduação lato sensu em Educação 
especial ou Educação inclusiva. Atualmente, há cursos de graduação em Educação 
especial que preparam o futuro professor para atuar no AEE em escolas regulares e/ou 
em centros/núcleos de AEE, no entanto, tais cursos estão concentrados nas regiões 
sul e sudeste do país em universidades federais, ou seja, ainda não contemplam a 
demanda de formação desses profissionais e nem são acessíveis em todo o país.

Não pode faltar
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De acordo com a Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009, “Para atuação no 
AEE, o professor deve ter formação inicial que o habilite para o exercício da docência 
e formação específica para a educação especial” (BRASIL, 2009, p. 3). Ou seja, depois 
de fazer a graduação em Pedagogia ou uma licenciatura, o professor precisa fazer um 
curso de especialização na área para, então, poder atuar no AEE, uma vez que essa 
prática requer preparo.

O referido documento pontua que o professor do AEE tem como atribuições, a 
partir das dificuldades do aluno, organizar o AEE, sempre avaliando sua aplicabilidade 
e funcionalidade; além disso, é preciso organizar que tipo de atendimento esse aluno 
requer e quantas vezes na semana; acompanhar a educação escolar do aluno de forma 
geral, na sala de aula regular e em todos os espaços da escola, de forma a identificar 
que recursos podem ou não contribuir com o desenvolvimento e aprendizagem desse 
aluno; estabelecer parcerias com profissionais que atendem ao aluno fora da escola e/
ou com instituições que têm conhecimento na área; orientar o professor sobre o uso 
e o funcionamento de tecnologias e equipamentos de uso do aluno, além de ensinar 
o professor e a família a usar tal recurso com o aluno; disponibilizar ao professor da 
sala regular recursos e conhecimento sobre tecnologia, equipamentos e tudo o que 
beneficia a educação do aluno (BRASIL, 2009).

Portanto, o professor do AEE deve acompanhar a organização de toda a 
escolarização do aluno PAEE, desde o espaço da escola até o conhecimento do 
professor e da família sobre a forma que aluno consegue aprender.

Como se observa, trata-se de um profissional multifuncional que assume tarefas 
específicas com um público com características específicas, o que requer uma 
formação inicial de qualidade e constante aperfeiçoamento, para que ele dê conta 
das demandas educacionais, pois há diversas realidades em nosso país e elas são de 
extrema importância para a educação inclusiva.

É importante destacar que as habilitações comuns nos cursos de Pedagogia que 
preparavam professores para atuar em salas de recursos atendendo especificamente 
às necessidades de um tipo de deficiência foram extintas em 2006, por isso hoje não 
temos mais cursos de Pedagogia com habilitação em uma necessidade específica, 
como deficiência auditiva ou deficiência intelectual, entretanto, os profissionais 
formados até a extinção de tais habilitações ainda atuam em escolas e núcleos de 
atendimento especializado.

É fundamental compreender que, na perspectiva da inclusão escolar, a educação 
especial consiste em uma modalidade que perpassa todos os níveis de ensino, ou 
seja, da educação infantil ao ensino superior, não substituindo a escolarização 
comum, logo, a atuação do professor do AEE deve ser realizada em turno inverso 
ao da escolarização, contribuindo efetivamente para garantir o acesso dos alunos à 
educação, realizando serviço que complemente ou suplemente o ensino regular.
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Assimile

Os documentos que respaldam o AEE são unanimes ao frisar que os 
professores do AEE NÃO podem fazer as mesmas atividades realizadas 
na sala regular.

Na perspectiva da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
Educação inclusiva de 2008, não se agrupam mais alunos por deficiência ou 
especificidade. Todos frequentam o mesmo AEE na sala de recursos multifuncional. 
Assim, aquelas salas de recursos específicas a um tipo de deficiência, equipadas com 
recursos, materiais e professores especializados na referida deficiência não existem 
mais, tendo sido substituídas pelas salas de recursos multifuncionais, que devem ter 
recursos e equipamentos para todos os alunos do AEE, além de um professor que 
esteja preparado para atuar com todos esses alunos.

Isto é, hoje prevalece uma forma de AEE mais generalizada, pois a intenção é que 
o aluno PAEE tenha acesso aos conhecimentos historicamente produzidos e seja 
formado na classe regular, junto com os outros alunos e não na sala de recursos.

De acordo com o Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011, o AEE consiste 
na organização de atividades realizadas com o aluno PAEE e nos recursos que tornam 
o aprendizado desse aluno possível. Entre os recursos estão objetos, tecnologias 
assistiva, recursos ótico e não ótico, equipamentos que permitem que o aluno se 
comunique, locomova, interaja e aprenda, que devem ser organizados institucional 
e continuamente, prestados de forma complementar à formação de estudantes com 
deficiência e transtornos globais do desenvolvimento; e suplementar à formação de 
estudantes com altas habilidades/superdotação, ou seja, o AEE deve desenvolver com 
o aluno PAEE atividades que o estimule a aprender e a superar as suas limitações e 
barreiras por meio de recursos que facilitem seu aprendizado, que o torne possível, 
mas, ao mesmo tempo, não faça as mesmas atividades que são feitas em sala de aula 
regular, porém que torne a realização dessas atividades possível.

Assim, os professores do AEE podem atuar: como professor de Libras, tradutor e 
interprete de Libras, professor de braile, professor de soroban, oferecendo orientação 
e mobilidade. Podem ensinar atividades de vida autônoma, comunicação alternativa, 
enriquecimento curricular, adequação e produção de materiais, uso de recursos óticos 
e recursos não óticos, tecnologia assistiva, auxiliar o monitor/cuidador de alunos com 
NEE. Como você pode ver, são muitas atribuições e conhecimentos que não podem 
ser adquiridos somente no curso de Pedagogia ou licenciatura. É preciso um curso 
mais focado, na especialização, além da formação contínua, cotidiana, em serviço, 
que atualiza o conhecimento desse professor, que o prepara para atuar com novos 
recursos, tecnologias e equipamentos.



U4

199Transtornos funcionais específicos

O atendimento educacional especializado foi criado para dar suporte para os alunos 
público-alvo da educação especial e para facilitar o acesso deles ao currículo. Ele deve 
ser oferecido no período oposto ao ensino regular em sala de recursos multifuncionais 
que tem como propósito organizar espaços, na própria escola comum, dotados de 
equipamentos, recursos de acessibilidade e materiais pedagógicos que auxiliem na 
promoção da escolarização, eliminando barreiras que impeçam a plena participação 
dos estudantes público-alvo da educação especial, com autonomia e independência, 
no ambiente educacional e social.

A função do professor do AEE não consiste em ensinar conteúdo curricular de 
forma especial para o aluno PAEE, mas oferecer-lhe recursos e técnicas que facilitem 
sua comunicação e aprendizagem, ou seja, o ensino do currículo formal previsto para 
cada ano do ensino regular é de responsabilidade do professor da sala de aula regular. 
O domínio de técnicas, equipamentos e recursos que facilitem a comunicação, o 
aprendizado e a interação do aluno PAEE é de responsabilidade do professor de 
educação especial que atua na sala de recursos multifuncionais.

Assim, cabe ao professor da sala regular ensinar o aluno PAEE a ler, escrever e 
dominar conteúdos, e ao professor do AEE cabe oferecer a esse aluno recursos 
que facilitem seu aprendizado, seja por meio de equipamentos, tecnologia assistiva, 
comunicação alternativa, orientação de mobilidade, entre outros.

Exemplificando

Se um aluno com deficiência auditiva frequenta a escola regular no período 
da manhã, por exemplo, além de contar com tradutor e intérprete de Libras 
na sala regular, ele tem direito a AEE em sala de recursos multifuncional 
no período da tarde, onde aprenderá Libras (primeira língua) e língua 
portuguesa (segunda língua).

Pesquise mais

Para saber mais sobre o AEE oferecido aos alunos com deficiência auditiva, 
acesse a Lei nº 10.436, de 2002, que reconhece a Libras como meio legal 
de comunicação e expressão dos surdos. (Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10436.htm>. Acesso em: 29 set. 
2016).

E o Decreto nº 5.626, de 2005, que legaliza o ensino de Libras. (Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/
decreto/d5626.htm>. Acesso em: 29 set. 2016).
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Exemplificando

Um aluno com deficiência intelectual deve aprender a ler e escrever na sala 
de aula regular. No AEE, ele pode desenvolver atividades que complemente 
seu aprendizado, como domínio de comunicação alternativa ou softwares 
e jogos que estimulem seu raciocínio e aprendizagem, porém suas 
atividades e objetivos devem ser diferentes.

Reflita

O AEE não deve substituir o ensino regular e muito menos funcionar 
como reforço escolar ou ensino particular ao aluno PAEE!

É fundamental que o professor da sala de aula regular e o professor do AEE 
trabalhem juntos, troquem informações, discutam as necessidades do aluno e as 
possibilidades de ensino e aprendizagem, isto é, que atuem de forma colaborativa, 
pois este é o objetivo da educação inclusiva: que todos se desenvolvam e aprendam 
juntos, embora com ritmo e formas diferentes. 

O AEE pode ser realizado concomitantemente com atendimento clínico realizado 
por psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, entre 
outros, fora da escola regular, porém, deve ser conduzido de formas e com objetivos 
diferentes, ou seja, não cabe ao fonoaudiólogo ou psicopedagogo alfabetizar o 
aluno, mas eles podem contribuir com esse processo, trocando informações com o 
professor da sala regular e da sala de recursos.

O AEE complementa a formação do aluno com deficiência, quanto àquilo que 
lhe falta para romper com as barreiras relativas à sua condição especial (BRASIL, 
2009). Então, se o aluno tem uma dificuldade em se locomover, falar, interagir etc., 
e isso interfere no aprendizado de conteúdos curriculares, cabe ao professor do AEE 
fornecer recursos, tecnologia e/ou equipamentos que minimizem ou acabem com 
essa dificuldade, para que, assim, o aluno aprenda.

Em 2011, o Decreto nº 7.611 trouxe orientações sobre educação especial e 
atendimento educacional especializado. De acordo com o referido documento, o 
AEE consiste em um conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos  
institucional e continuamente organizado de forma a:

Complementar à formação dos estudantes com deficiência 
e transtornos globais do desenvolvimento, como apoio 
permanente e limitado no tempo e na frequência dos 
estudantes às salas de recursos multifuncionais; ou 
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Entretanto, algumas vezes fica difícil entender como essa diferença de atuação se 
concretiza na educação inclusiva. Por isso, compreenda que o termo complemento 
significa “aquilo que complementa ou completa”. Complemento é a parte que falta 
para completar o todo, como define Ferreira (2004). É o que falta para que o aluno 
consiga aprender. O mesmo autor esclarece que suplemento é a “parte que se 
adiciona a um todo para ampliá-lo, esclarecê-lo e aperfeiçoá-lo”.

A complementação ao ensino regular deve ser específica para cada tipo de deficiência 
e até para cada caso. O complemento realizado no AEE consiste em remover barreiras 
que dificultam ou impedem o acesso ao conhecimento historicamente produzido, 
porém, remover barreiras não deve ser confundido com adaptar ou moldar o aluno 
à sala de aula, pois tal adaptação o coloca como objeto e não como sujeito ativo no 
processo de aquisição do conhecimento. E a suplementação deve possibilitar que 
os alunos com altas habilidades/superdotação tenham atividades de enriquecimento 
curricular, visando estimular/explorar as potencialidades de cada um.

Na suplementação, o AEE ajuda o aluno superdotado a aperfeiçoar o conhecimento/
habilidade que já tem, proporcionando a ele experiências e conhecimentos que vão 
além do que ele já sabe/domina.

O referido decreto estabelece ainda a possibilidade de dupla matrícula para alunos 
PAEE, que passa a ser admitida para alunos matriculados na sala regular que tenham 
AEE em instituições confessionais ou filantrópicas, ou seja, o aluno PAEE deve estar 
matriculado na escola regular e pode ter o AEE em instituições especializadas, ao 
invés da sala de recursos multifuncional. E, nesses casos, o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) disponibiliza verba prestando apoio 
técnico e financeiro ao AEE realizado em instituições especializadas.

suplementar à formação de estudantes com altas habilidades 
ou superdotação. (BRASIL, 2011)

Exemplificando

Se um aluno não consegue aprender porque não tem um meio de 
comunicação estabelecido é preciso propiciar a ele esse meio, e isso 
pode ser feito por meio da aquisição de língua de sinais, por comunicação 
alternativa etc. E quem propicia acesso a essa outra forma de comunicação 
é o AEE, ou seja, ele complementa a comunicação do aluno, para que, 
então, ele supere essa barreira, se comunique e aprenda.
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É por isso que a educação especial oferecida em instituições especializadas ainda 
é uma realidade, embora seja uma prática polêmica e atualmente muito criticada, por 
excluírem as pessoas com deficiência da sociedade. O fato é que essas instituições 
produziram e detêm um conhecimento ímpar sobre atendimento e educação de 
alunos com deficiência.

De acordo com as orientações do Ministério da Educação, as salas de recursos 
multifuncionais são ambientes dotados de equipamentos, mobiliários e materiais 
didáticos e pedagógicos para a oferta do atendimento educacional especializado. Elas 
podem estar instaladas dentro da própria escola ou em escolas próximas que oferecem 
educação básica e ensino médio. Já os núcleos de acessibilidade nas instituições federais 
de educação superior visam eliminar barreiras físicas, de comunicação e de informação 
que restringem a participação e o desenvolvimento acadêmico e social de estudantes 
com deficiência que frequentam curso de ensino superior.

Como você pode perceber, a escolarização do PAEE hoje é um direito garantido, 
mas que precisa de investimento para sua permanência e uma educação de qualidade, 
pois de nada adianta garantirmos a educação em espaços menos segregadores se o 
objetivo da educação não contemplar essa população: prepará-los para a vida e trabalho, 
adquirindo conhecimentos e cultura.

Daí a importância de uma formação inicial de professores de qualidade, que os 
prepare para atuar nessa nova perspectiva, e o reconhecimento de que a inclusão de 
disciplinas sobre o tema nos cursos de formação seja um avanço em prol do sucesso 
escolar de todos. 

O AEE, oferecido em salas de recursos multifuncionais ou em núcleos de acessibilidade 
de instituições de ensino superior, é uma forma de contribuir com o desenvolvimento 
e aprendizagem desses alunos, para que permaneçam no ensino regular e obtenham 
sucesso escolar.

Pesquise mais

Para saber mais sobre a dupla matrícula para alunos PAEE, leia o artigo O 
financiamento da educação especial no âmbito dos fundos da educação 
básica: Fundef e Fundeb.

FRANÇA, M. G. O financiamento da educação especial no âmbito dos 
fundos da educação básica: Fundef e Fundeb. Educar em Revista, Curitiba, 
Brasil, n. 58, p. 271-286, out./dez. 2015.
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   Quem alfabetiza o aluno público-alvo da educação especial?

Descrição da situação-problema 

Leandro é um rapaz de 16 anos de idade que tem deficiência intelectual. Ele 
frequentou a escola regular do primeiro ao quinto ano. Embora tenha desenvolvido 

Caro aluno, vamos retomar a situação-problema. Depois de conversar sobre quem 
são os alunos que têm direito ao atendimento em sala de recursos multifuncionais, Rita 
decide conversar com os professores sobre AEE. Ela começa conversando com os 
professores sobre a especificidade do trabalho educacional realizado na sala de recursos 
e questiona: Vocês sabem o que é AEE? Como ele é desenvolvido na sala de recursos? 
Qual é a diferença na formação dos professores de educação básica e de educação 
especial? Qual é a função do professor da sala de recursos multifuncional? É possível 
que o aluno PAEE tenha atendimento educacional especializado fora da sala de recursos 
multifuncional? Onde?

E você consegue responder aos questionamentos de Rita?

A partir da discussão sobre AEE realizada nesta seção, pontue quem tem direito a 
esse atendimento e em que lugar ele pode acontecer.

Acesse as leis e documentos que organizam o atendimento educacional 
especializado para entender quem é o profissional responsável por ele e qual é a sua 
função na perspectiva da inclusão.

Não se esqueça de que o AEE pode acontecer em salas de recursos da própria escola 
que o aluno frequenta, em outras escolas ou em instituições especializadas, porém, seu 
objetivo é o mesmo: contribuir com o acesso, a permanência e o sucesso na educação 
de alunos PAEE.

Sem medo de errar

Atenção

Lembre-se de que o AEE consiste em um conjunto de atividades, recursos 
de acessibilidade e recursos pedagógicos organizados institucional e 
continuamente, de forma a complementar ou suplementar o ensino de 
alunos público-alvo da educação especial.

Avançando na prática 
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Resolução da situação-problema 

Você deve estar lembrado de que o AEE deve oferecer recursos para que o aluno 
PAEE consiga romper com as barreiras relativas à sua condição especial, porém as 
atividades desenvolvidas nesse atendimento não devem ser as mesmas realizadas na 
classe regular, uma vez que a responsabilidade pelo ensino de conteúdos previstos no 
currículo escolar é do professor da sala regular.

Lembre-se

O AEE deve complementar ou suplementar o ensino regular, nunca 
substituí-lo!

Faça você mesmo

Acesse a Resolução nº 4, de 2009, que institui as Diretrizes Operacionais 
para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, 
modalidade Educação Especial e, com base nisso, elenque as funções do 
AEE na educação básica. BRASIL, Resolução nº 4, de 2009. Disponível em: 
<http://www.abiee.org.br/doc/Resolu%E7%E3o%204%20DE%2002%20
out%202009%20EDUCA%C7%C3O%20ESPECIAL%20rceb004_09.pdf>.  
Acesso em: 29 set. 2016.

linguagem oral, ele apresenta extrema dificuldade para ler e escrever. Por isso, depois 
de ser reprovado no terceiro e quinto ano do ensino fundamental, parou de frequentar 
as aulas do ensino regular, mas continua frequentando o atendimento educacional 
especializado da escola, pois a professora da educação especial garantiu que em mais 
um ano na sala de recursos ele estará alfabetizado. 

Quem deve alfabetizar o aluno PAEE?
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Faça valer a pena

1. Em relação ao professor que atua no atendimento educacional 
especializado, analise as afirmações:

I- O professor deve ter formação inicial que o habilite para o exercício da 
docência e formação específica para a educação especial.

II- O professor precisa ser formado em curso de licenciatura e ter 
experiência de docência com alunos PAEE.

III- O professor deve ter, além da pedagogia ou licenciatura, curso de pós-
graduação lato-sensu na área da deficiência que quer atuar.

IV- O professor deve entrar em contato com o tema educação inclusiva 
durante a formação inicial, em disciplinas específicas.

É correto o que se afirma em:

a) I, II, III e IV.

b) I, III e IV.

c) I e IV.

d) II, III e IV.

e) III e IV.

2. Leia as afirmações sobre o atendimento educacional especializado e 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas.

( ) É gratuito aos estudantes com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação e deve ser 
oferecido, de forma transversal, a todos os níveis, etapas e modalidades, 
preferencialmente na rede regular de ensino.

(  ) É um direito de todos os alunos com deficiência que necessitarem 
dessa complementação e precisa ser aceito por seus pais ou responsáveis 
e/ou pelo próprio aluno.

(   ) Os professores que atuam no atendimento educacional especializado, 
podem ter uma formação básica em Pedagogia, no entanto, devem ter 
uma formação específica para atuar na educação especial ou inclusiva.

(   ) Deve ser oferecido em horários distintos das aulas das escolas comuns, 
com objetivos, metas e procedimentos educacionais iguais aos da sala 
regular, de forma a contribuir com o sucesso escolar do aluno PAEE.
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(Questão adaptada de concurso para professor de Educação Básica – 
Prefeitura Municipal de Maranguape, CE, 2016. Disponível em: <https:// 
www.pciconcursos.com.br/provas/download>. Acesso em: 8 nov. 2016) 

A sequência correta de cima para baixo é:

a) V, V, V, V.

b) V, V, V, F.

c) F, V, V, V.

d) V, F, F, V.

e) F, V, F, V.

3. Pedro tem 5 anos e está matriculado na educação infantil. Ele tem 
síndrome de Down. Embora a maioria de seus colegas de classe já saiba 
escrever o próprio nome, Pedro ainda não consegue segurar o lápis 
corretamente, não tem linguagem oral, usa fraldas e costuma morder os 
amigos quando eles não lhe dão atenção.

Com base na descrição anterior, assinale a alternativa que expressa como 
o professor de AEE pode atuar na perspectiva da inclusão:

a) O professor do AEE pode ensinar o alfabeto para Pedro e, logo em 
seguida, a escrita de seu nome.

b) O professor do AEE precisa, primeiramente, estimular Pedro a se 
comunicar oralmente.

c) O professor do AEE e o professor da sala regular devem encaminhá-lo 
para uma instituição.

d) O professor do AEE deve convencer a família a procurar uma instituição 
especializada em Down.

e) O professor do AEE deve usar comunicação alternativa para que Pedro 
se comunique.
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Seção 4.3

Currículo e avaliação 

Caro aluno, nesta seção, vamos conhecer quais são as orientações referentes ao 
currículo e à avaliação para alunos público-alvo da educação especial (PAEE). Para isso 
vamos recordar a situação de aprendizagem em que a professora de Educação Especial, 
Rita, ao assumir o cargo em uma escola pública, encontrou diversas irregularidades na 
composição, no uso e nos alunos atendidos na sala de recursos. Diante da referida 
situação, ela decidiu organizar encontros para orientar os professores e a comunidade 
escolar sobre público-alvo da educação especial e sala de recursos multifuncional.

Rita explicou a todos quem são os alunos considerados público-alvo da educação 
especial e que, por isso, têm direito ao atendimento educacional especializado. Depois 
disso, ela percebeu que os professores e a equipe escolar em geral não sabem como 
trabalhar com o aluno PAEE em sala de aula. Por isso, começou esse novo encontro 
com a seguinte questão:

Se, no atendimento educacional especializado, o aluno não deve aprender os 
conteúdos previstos para o ciclo escolar que frequenta, quem deve desenvolver com 
ele o currículo escolar? 

Os professores ficaram atentos e focaram a fala de Rita, que logo emendou:

E como devemos avaliar esse aluno em sala de aula? 

As perguntas dela deixaram os professores alertas, pois esse é um tema polêmico, 
que precisa ser estudado com muita atenção. 

E você? Sabe como desenvolver o currículo escolar de forma que o aluno PAEE 
supere suas dificuldades, se desenvolva e aprenda? Tem alguma ideia de como o 
professor avalia a aprendizagem desse aluno?

Esses são os temas desta seção. Pronto para começar?

Diálogo aberto 
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Você deve compreender que, na perspectiva da educação inclusiva, os documentos 
que organizam a educação regular também são válidos para o aluno público-alvo da 
educação especial (PAEE), por isso é importante retomar as orientações da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96, que estabelece que os sistemas 
de ensino devem assegurar aos estudantes currículo, métodos, recursos e organização 
específicos para atender às suas necessidades, ou seja, todos os alunos devem ter 
acesso ao currículo escolar, porém por meio de método e organização condizentes 
com sua necessidade, seja esse aluno PAEE ou não.

Assim, o currículo escolar previsto nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 
organizados pelo Ministério da Educação (MEC) para orientar os professores sobre 
os conteúdos a serem desenvolvidos em cada ano escolar também vale para o aluno 
PAEE. A diferença está na forma que esse aluno vai desenvolver as atividades previstas, 
no ritmo que esse aluno aprende e nos recursos que necessita para aprender.

Ao discorrer sobre currículo escolar na perspectiva da educação inclusiva, 
Stainback e Stainback (2008) pontuam que é importante compreender que todos 
devem aprender o máximo que puderem, isto é, cabe ao professor estimular o aluno 
a se desenvolver e aprender tudo o que for possível, desde currículo funcional, com 
atividades de vida diária, até currículo formal com conteúdos de todas as disciplinas 
previstas pelo MEC.

Segundo os referidos autores, o enfoque deve estar em fazer o aluno se sentir 
bem-vindo, seguro e aceito, ou seja, cabe à escola e à equipe escolar mostrar a esse 
aluno que ele faz parte do grupo escolar e é bem-vindo nele, oferecendo-lhe um 
ambiente seguro e propício para que ele aprenda e se desenvolva junto com outros 
alunos, pois esses aspectos são pré-requisitos para aprendizagem. Assim:

Não pode faltar

Assimile

O currículo escolar é o mesmo para alunos PAEE ou não. A diferença está 
nos recursos e nas adaptações que cada aluno necessita para aprender!

Desde o primeiro dia, todos os alunos devem estar envolvidos 
em atividades interessantes, que valham a pena ser aprendidas 
e que os envolvam ao máximo com seus colegas de aula. 
Não fazer nada ou realizar atividades isoladas, tediosas 
ou frustrantes pode levar qualquer aluno a não gostar do 
ambiente [...] (STAINBACK; STAINBACK, 2008, p. 235)
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Cabe ao professor modificar a atividade, ou seja, adaptar o currículo às 
especificidades de seu aluno. Essas adaptações podem ser feitas no objeto usado 
pelo aluno, nos objetivos da atividade, na própria atividade ou em ambos, o que é 
denominado de adaptações múltiplas.

Pode parecer difícil para o professor compreender como realizar isso na prática, 
por isso, atualmente, indica-se o trabalho colaborativo, no qual o professor da sala 
regular atua em parceria com o professor do AEE, da família e dos profissionais que 
atendem ao aluno fora da escola.

O trabalho colaborativo pode acontecer por meio de consultoria colaborativa 
ou ensino colaborativo. A consultoria colaborativa acontece quando profissionais 
especialistas oferecem suporte ao professor e à escola. Já o ensino colaborativo 
acontece quando o professor da sala regular atua em parceria com o professor do 
AEE, trocando informações, compartilhando objetivos e sucessos obtidos com o 
aluno (MENDES, 2006).

Ou seja, é preciso incluir esse aluno em todas as atividades desenvolvidas em 
sala de aula, procurar uma forma, um recurso que permita a esse aluno participar 
das atividades, sentir que ele também é capaz e que faz parte da turma na qual está 
inserido.

Na educação inclusiva, é preciso ir além do currículo desenvolvido, por meio 
de atividades realizadas em sequência, baseadas somente em livros didáticos, 
preenchendo folhas e/ou apostilas, pois essa dinâmica de ensino e aprendizagem pode 
não beneficiar o aluno PAEE. Na educação inclusiva o currículo deve ser adaptável, 
flexível e desafiador para todos (STAINBACK; STAINBACK, 2008).

Os referidos autores esclarecem que os objetivos gerais da educação devem ser os 
mesmos, mas os objetivos específicos devem ser individualizados de acordo com as 
necessidades, habilidades e interesse de cada aluno.

Exemplificando

Vamos considerar que, no currículo escolar previsto para o quarto ano 
do ensino regular, está a aprendizagem de gêneros textuais. Esse objetivo 
deve ser o mesmo para todos os alunos. O objetivo específico de uma aula 
pode ser texto narrativo, e os alunos devem aprender a escrever esse tipo 
de texto, mas um aluno que ainda não domina a escrita ou usa recursos 
especiais para isso, deve ter suas especificidades respeitadas. Ele pode 
fazer um texto oral ditando para o professor sua história; pode formar 
uma narração, usando pranchas de comunicação alternativa; pode usar 
softwares ou computadores para escrever etc.
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Reflita

Depois de conhecer as possibilidades de parceria que o professor pode 
estabelecer para pautar sua prática e adaptar o currículo de acordo com 
as necessidades de cada aluno, é mais fácil considerar a inclusão como 
uma prática possível. Você já pensou sobre os benefícios dessas parcerias 
para o sucesso escolar do aluno PAEE e para a prática pedagógica do 
professor de sala de aula regular? Pense sobre o assunto!

Mendes (2006) pontua que o ensino colaborativo surgiu em resposta aos modelos 
educacionais de alunos com deficiência que se restringiam a escolas especiais ou a 
salas de recursos, visando atender à perspectiva de uma educação inclusiva. No ensino 
colaborativo, os professores da sala regular e do AEE dividem a responsabilidade de 
planejar, instruir e avaliar a instrução dos alunos.

No entanto, você deve compreender que, no ensino regular, o aluno PAEE deve 
aprender habilidades da vida diária também. Tais habilidades eram ensinadas em 
instituições especiais (segregadoras). Agora, devem ser ensinadas antes, durante e 
após a aula regular, na própria escola, no decorrer do dia, de forma natural.

Pesquise mais

Para saber mais sobre ensino colaborativo leia o artigo O ensino 
colaborativo como facilitador da inclusão da criança com deficiência na 
educação infantil, das pesquisadoras David e Capellini:

DAVID, L.; CAPELLINI, V. L. F. O ensino colaborativo como facilitador 
da inclusão da criança com deficiência na educação infantil. Nuances: 
estudos sobre educação, Presidente Prudente-SP, v. 25, n. 2, p. 189-209, 
maio/ago. 2014. Disponível em: <http://revista.fct.unesp.br/index.php/
Nuances/article/viewFile/2714/2694>. Acesso em: 29 set. 2016.

Exemplificando

Para aprender a vestir-se ou amarrar os sapatos, por exemplo, o aluno 
PAEE não precisa frequentar uma escola especial. O professor da sala 
regular pode ensiná-lo a fazer isso, conforme as situações forem surgindo. 
Por exemplo, o dia está quente, o professor ensina o aluno a tirar a blusa 
de frio, ou se faz frio, ensina-o a vesti-la.
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Ao considerar o currículo desenvolvido com o aluno PAEE, você deve estar ciente 
de que “embora nem todos possam aprender a mesma quantidade de coisas ou ter 
o mesmo nível de conhecimento nessas áreas acadêmicas, qualquer coisa que seja 
adquirida é válida e digna” (STAINBACK; STAINBACK, 2008, p. 248).

Assim, para desenvolver o currículo escolar previsto, o professor deve levar 
conhecimento ao aluno PAEE, o que é desafiador e requer planejamento, ensino 
e avaliação. Isto é, com base no currículo previsto, o professor deve, ao preparar 
a aula, planejar como trabalhar o mesmo conteúdo com o aluno, pensando nas 
características dele, nos recursos e tecnologias que ele usa e em como ensiná-lo. 
Assim como acontece com os outros alunos, o professor deve avaliar constantemente 
a aprendizagem do aluno PAEE, refletindo sobre o que deu certo, o que não deu, o 
que precisa ser melhorado, que outros recursos podem ser úteis, de que outras formas 
as atividades podem ser elaboradas. Enfim, de que maneira o aluno pode participar da 
aula e aprender com ela, dentro de suas possibilidades e necessidades?

Como você deve ter percebido, adaptar o currículo às necessidades do aluno PAEE 
não é responsabilidade somente do professor do ensino regular, mas de toda a escola. 
A escola precisa se organizar, adquirir recursos e dar possiblidades de aprendizagem 
a esse aluno.

Ao discorrer sobre o tema, Rodrigues (2006) relembra que nas escolas especiais 
o currículo desenvolvido era baseado na área de deficiência, ou seja, prevalecia 
um currículo terapêutico, que acabava privando o aluno de ter oportunidades de 
aprendizagem não relacionadas à sua deficiência. No entanto, na educação inclusiva, 
o foco deve estar na interação entre os alunos e no desenvolvimento da autonomia.

Carvalho (2005, p. 174) destaca que, para desenvolver o currículo, algumas 
adequações são necessárias, mas o importante é não desenvolver um currículo 
diferenciado com esse aluno, “o que varia em cada caso são as ajudas que cada um 
deve receber, em função de suas peculiares necessidades.”

Em relação a isso, o MEC estabelece nos PCN que: “se realize a adaptação do 
currículo regular, quando necessário, para torná-lo apropriado às peculiaridades 
dos alunos com necessidades especiais. Não um novo currículo, mas um currículo 
dinâmico, alterável, passível de ampliação, para que atenda realmente a todos os 
educandos” (BRASIL, 1998, p. 33).

Quanto à avaliação, Carvalho (2005) esclarece que ela deve consistir em um 
processo contínuo e permanente, sem rotular ou estigmatizar qualquer aluno. 
As avaliações devem servir como base para compreender: o desenvolvimento e a 
aprendizagem do aluno e a efetividade ou não da prática pedagógica desenvolvida, o 
que inclui as adaptações e os recursos selecionados.
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Tanto o currículo quanto as avaliações realizadas com o aluno devem ser 
condizentes com o projeto político-pedagógico da escola e com as orientações do 
MEC para a educação.

Assim, o professor deve adquirir informações sobre o aluno, analisar sua interação, 
as aquisições de conhecimento e habilidades, para, a partir delas, organizar sua 
prática pedagógica, sempre revendo a própria prática e encaminhando o aluno a dar 
continuidade ao seu processo de aprendizagem.

Assim como as adaptações curriculares devem ser realizadas com base nas 
necessidades e dificuldades de cada aluno, as avaliações também. Por isso, é 
impossível descrever como avaliar o aluno PAEE, no entanto, González et al. (2007) 
pontua alguns encaminhamentos ao processo de avaliação do aluno com diferentes 
necessidades educacionais.

Para o aluno com deficiência visual, González et al. (2007) ainda esclarece que é 
preciso aproveitar o resíduo visual desse aluno e enfatizar suas habilidades auditivas e 
táteis. Uma das possibilidades é realizar avaliações verbais com esse aluno, além de 
prever um tempo extra na realização de atividades e práticas realizadas em sala de 
aula. A avaliação do aluno deve considerar todo o processo de ensino e aprendizagem 
e não ser resumida em uma prova. É preciso considerar não apenas as atividades 
previstas no currículo formal, mas também as competências que esse aluno adquiriu 
e a orientação e mobilidade dele, uma vez que tais aspectos são essenciais ao seu 
aprendizado.

Em relação ao aluno com deficiência auditiva, ele pontua que é preciso considerar 
sua forma de comunicação e, com base nela, pensar em estratégias para ensinar o 
aluno e avaliar se ele está aprendendo. Uma possibilidade é basear a prática pedagógica 
em recursos visuais que facilitam a compreensão e o aprendizado do aluno, além das 
interações que ele tem e das habilidades adquiridas.

No caso de aluno com deficiência física, é preciso focar os recursos e as tecnologias 
que permitem/facilitam o desenvolvimento e a aprendizagem dele. Considerar a 
adaptação de atividades e de objetos que o ajudem a aprender, sempre refletindo 
sobre a efetividade de cada um e das práticas realizadas em sala de aula.

O mesmo vale para os alunos com deficiência intelectual. É preciso considerar os 
recursos que ele necessita para aprender, disponibilizá-los nas avaliações e considerar 
seus avanços e aquisições comportamentais, cognitivas e sociais, uma vez que esses 
são aspectos importantes ao aprendizado do aluno.

Você deve entender que o currículo escolar é o mesmo para todos. O que muda 
é a forma como ele é desenvolvido na escola regular, que deve ser condizente com 
as necessidades do aluno, enfatizando as suas possibilidades de aprendizagem e não 
a deficiência em si. Já a avaliação deve ser contínua, considerando todos os aspectos 
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da educação do aluno: interação, comunicação, habilidades adquiridas, recursos 
necessários, adaptações possíveis, entre outros.

González et al. (2007, p. 29) esclarecem que “a educação é uma só, mas tem 
diferentes ajustes para atender à diversidade das crianças e dos adolescentes”, e cabe à 
escola oferecer meios para que cada um aprenda em um contexto mais normal possível.

Caro aluno, você se lembra de Rita, a professora de Educação Especial que, ao 
assumir o cargo em uma escola, encontrou diversas irregularidades no funcionamento 
da sala de recursos? Rita conversou com a direção e organizou encontros para orientar 
os professores e toda a equipe escolar sobre o funcionamento do AEE.

Depois de falar sobre o funcionamento do AEE, ela questionou os professores e 
toda a equipe escolar sobre de quem é a responsabilidade de desenvolver o currículo 
escolar com o aluno PAEE?

Se o currículo deve ser o mesmo para todos, a responsabilidade por seu 
desenvolvimento é de toda a escola, que deve incluir em seu projeto político-
pedagógico os alunos público-alvo da educação especial e suas necessidades de 
aprendizagem, correto?

E a avaliação desse aluno? Essa foi outra questão de Rita. No decorrer desta 
seção, você viu que a avaliação deve servir como ponto de partida e reflexão para a 
prática pedagógica, sem rotular o aluno nem focar apenas a deficiência, mas as suas 
possibilidades de desenvolvimento e aprendizagem.

Sem medo de errar

Atenção

O currículo a ser desenvolvido com o aluno PAEE deve ser o mesmo 
currículo desenvolvido com a turma em que ele está matriculado!
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Como incluir o aluno que não escreve?

Descrição da situação-problema

A professora Ana Paula atua em uma turma do quinto ano do ensino regular. E, entre 
seus alunos, está Miguel, que tem deficiência intelectual. Ana Paula está planejando 
atividades de Ciências sobre combate à Dengue, mas não consegue pensar no que 
fazer com Miguel, já que a primeira atividade consistirá em escrever uma redação 
sobre o tema com base em um vídeo que apresenta o ciclo do mosquito e os sintomas 
da doença. Miguel não está alfabetizado e se comunica por meio de pranchas de 
comunicação alternativa. Você consegue pensar em como ela pode desenvolver o 
mesmo currículo com esse aluno?

Avançando na prática 

Lembre-se

O currículo escolar deve ser o mesmo para todos, porém é possível adaptar 
objetivos, atividades e/ou recursos de forma a atender à especificidade de 
aprendizagem de cada um.

Resolução da situação-problema 

Esta é uma realidade muito comum nas escolas: crianças que chegam ao final 
do primeiro ciclo do ensino regular sem adquirir leitura e escrita. Entretanto, isso não 
significa que elas não possam participar e aprender sobre temas variados por meio de 
outros recursos e/ou atividades.

A professora pode desenvolver com o referido aluno o mesmo currículo e 
conteúdo, porém de forma diferente, adaptando a atividade em si ou os recursos que 
usa para mostrar sua opinião e compreensão sobre o tema.

Você consegue pensar em como a professora pode adaptar essa atividade de 
acordo com as características do aluno em questão?

Faça você mesmo

Descreva ao menos duas possibilidades de adaptação de atividade sobre 
esse tema, mostrando que é possível desenvolver com o aluno PAEE o 
mesmo currículo, de formas diferentes.
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Faça valer a pena

1. Associe os exemplos aos nomes:

2. Em relação à orientação de que o currículo deve ser adaptável, flexível 
e desafiador, analise as alternativas e escolha aquela que condiz com tal 
perspectiva:

a)  O conteúdo a ser desenvolvido na escola deve considerar os recursos 
usados pelo aluno PAEE, prevendo também tempo suficiente para o aluno 
executar a atividade.

b) As atividades realizadas com o aluno PAEE na escolar seguem currículo 
condizente com o nível de aprendizado do aluno e a deficiência.

c) O professor pode resumir o currículo formal para o aluno com PAEE, 
selecionando somente as atividades que o interessa, dentro de sua 
capacidade.

d) O aluno PAEE precise de um currículo que se adapte às suas 
características, logo, há conteúdos que não precisam ser trabalhados em 
sala de aula.

e) A prioridade do aluno PAEE é aprender o currículo funcional, adequando 
as atividades às capacidades de cada um, enquanto o conteúdo curricular 
cabe ao AEE.

Escolha a alternativa que apresenta a ordem correta:

a) 1 – 1 – 1 – 2.

b) 2 – 2 – 2 – 1.

c) 1 – 2 – 1 – 2.

d) 2 – 1 – 2 – 1.

e) 1 – 2 – 2 – 1.

1 – Currículo funcional

2 – Currículo escolar

(    ) Ensinar o aluno a amarrar os sapatos.

(     ) Desenvolver atividade sobre colonização.

(     ) Explorar a vegetação que rodeia a escola.

(  ) Orientar a criança a segurar o talher 
corretamente.
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3. O currículo escolar deve ser o mesmo para todos, mas os objetivos 
devem ser individualizados, de acordo com as necessidades de cada um.

Considerando esse aspecto, escolha a alternativa que representa essa 
afirmação:

a) Se, no currículo escolar, está previsto o ensino de Revolução Industrial, 
mas o aluno ainda não lê, ele pode pintar figuras sobre o tema.

b) Uma professora que está ensinando literatura clássica para uma turma 
pode trazer um material visual para o aluno PAEE contextualizar o tema.

c) O aluno PAEE pode decidir se quer aprender o conteúdo previsto para 
a turma ou se prefere focar as áreas que tem maior dificuldade.

d) Se o conteúdo previsto é corpo humano, o aluno que não fala e não 
lê precisa ter essas necessidades atendidas, senão não entenderá o tema.

e) O professor de matemática está organizando grupos para resolver 
situações-problema. Como o aluno PAEE precisa de apoio, ele fica 
sozinho com a professora.
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Seção 4.4

Inclusão e o mercado de trabalho

Caro aluno, vamos retomar a situação-problema desta unidade? Nela, Rita, uma 
professora de educação especial, encontra diversas irregularidades na composição, 
no uso e nos alunos atendidos na sala de recursos multifuncional e, a partir disso, 
elabora reuniões com toda a comunidade escolar para discutir sobre público-alvo da 
educação especial e sobre sala de recursos multifuncional.

Depois de discutir com a comunidade escolar quem é o responsável pelo 
desenvolvimento do currículo escolar com o aluno PAEE e sobre formas de avaliar 
esse aluno, Rita decide encerrar as reuniões com o seguinte tema: inclusão pós-
escolarização.

Ao propor o tema, Rita percebe que muitos professores comentam sobre a 
importância desses alunos serem incluídos na sociedade e não apenas na escola. 
Então, ela levanta a seguinte questão: Afinal, para que estamos incluindo os alunos 
PAEE na escola regular? Para garantir um direito previsto em lei ou para prepará-los 
para exercer cidadania e atuar no mercado de trabalho?

Ao ouvir Rita, os professores ficam confusos e mostram não terem considerado 
tal possibilidade. Então, Rita prossegue: E o quanto nossas práticas contribuem para a 
formação e aquisição de bens culturais essenciais à formação desse futuro cidadão?

As perguntas de Rita deixam a comunidade escolar pensativa, pois eles sequer 
consideravam tal possibilidade. E você, já refletiu sobre isso?

Você consegue pensar na pessoa PAEE depois de concluir os estudos, atuando na 
sociedade e trabalhando?

Para que você conheça mais sobre o tema, vamos ver as leis que respaldam a inclusão 
da pessoa PAEE no mercado de trabalho e o que dizem os pesquisadores da área.

Pronto? Vamos começar?!

Diálogo aberto 
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Você deve compreender que a inclusão vai além da escolarização de alunos PAEE, 
logo, o acesso desses alunos ao mercado de trabalho está previsto no processo de 
inclusão. Você, enquanto futuro professor, deve estar apto a atuar nessa perspectiva.

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394, de 
1996, a educação tem por finalidade preparar o educando para exercer cidadania e 
qualificá-lo para o mercado de trabalho (BRASIL, 1996). Se o aluno PAEE está na escola 
regular, essa finalidade descrita na lei se estende a ele também, ou seja, devemos 
preparar nossos alunos para ser cidadãos e para atuar no mercado de trabalho, por 
isso é importante que eles aprendam e se desenvolvam tanto quanto qualquer outro 
aluno.

Por muito tempo, devido à exclusão de direitos, como o direito à educação, essas 
pessoas foram privadas do acesso à sociedade e ao trabalho, mas hoje, na perspectiva 
da inclusão, essa realidade deve ser revista. 

No Brasil, temos leis que respaldam o trabalho de pessoas PAEE. Entre elas, 
destaca-se a Constituição Federal do Brasil, de 1988, na qual está descrito que é 
proibido discriminar salários e admissões à deficiência das pessoas e que 20% dos 
cargos públicos devem ser preenchidos por pessoas com deficiência; e a Lei nº 8.213, 
de 1991, sobre Planos de Benefícios da Previdência Social, na qual é estabelecida a 
cota de funcionários PAEE que devem ser incluídos em cada empresa. 

A Lei nº 8.213, também conhecida como Lei de Cotas, estabelece que empresas 
que têm acima de 100 funcionários devem reservar de dois a cinco por cento de seus 
cargos a pessoas com deficiência ou reabilitadas. Assim, a recomendação é de que 
empresas com até 200 funcionários reservem dois por cento das vagas; empresas 
com 201 a 500 funcionários reservem três por cento de suas vagas; empresas de 
501 a 1000 funcionários reservem quatro por cento; e empresas com mais de 1001 
funcionários reservem cinco por cento de suas vagas.

Entenda que não se trata de imposição de contratação de deficientes, mas de 
uma forma de assegurar igualdade de oportunidades para pessoas que, até então, 
foram excluídas em todos os aspectos. Portanto, a lei de cotas deveria tentar reverter 
a situação de exclusão sofrida, o que muitas vezes não ocorre.

Entretanto, para que a pessoa PAEE seja contratada, é preciso que ela tenha 
qualificação e aptidão física, como ressalta Araújo e Schimidt (2006), uma vez 
que, com a globalização, as empresas precisam de trabalhadores cada vez mais 
capacitados. Essa capacitação deve acontecer por meio de escolarização e por meio 
da especialização das suas funções, portanto, é preciso preparar a pessoa PAEE para 
o mercado de trabalho.

Não pode faltar
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Ao discorrer sobre o tema, Sassaki (2006) retoma as fases de profissionalização de 
pessoas com deficiência no decorrer da história.

Na fase da exclusão, a pessoa com deficiência tinha acesso negado à educação 
e também ao mercado de trabalho, pois prevalecia a ideia de que as necessidades 
especiais eram impedimento ao trabalho, ou seja, prevalecia a descrença na 
potencialidade dessas pessoas.

Na fase da segregação, as instituições filantrópicas estabeleceram parcerias com 
empresas e passaram a oferecer trabalho às pessoas com deficiência no interior da 
própria instituição, o que era chamado de oficinas protegidas. A partir dessas parcerias, 
o aluno PAEE obtinha renda e a empresa obtinha trabalho de qualidade e lucro, no 
entanto, na maioria das vezes, esse trabalho era imposto aos alunos dessas instituições, 
e nem sempre atendiam às necessidades e aos interesses deles e por isso, recebeu 
diversas críticas.

Na fase da integração, tivemos: o trabalho plenamente integrado, no qual 
a pessoa PAEE trabalhava em setores da empresa, mas essas empresas não se 
adequavam ambiental ou culturalmente para receber essa pessoa, elas é que tinham 
que se enquadrar à empresa; o trabalho integrado, no qual a empresa fazia pequenas 
alterações no espaço físico para favorecer a pessoa PAEE; e o trabalho semi-integrado, 
no qual a pessoa PAEE trabalhava em setores exclusivos e, consequentemente, 
segregativos. Nessa fase, percebe-se que a pessoa PAEE encontrava dificuldade em se 
envolver e se integrar com os outros, uma vez que não havia tal incentivo.

Hoje, na inclusão, o desafio é que os empregadores e as instituições formadoras 
atuem juntas, visando a qualificação da pessoa PAEE. No Brasil, a profissionalização 
de pessoas PAEE é oferecida por instituições especiais, centros de reabilitação e/ou 
associações de deficientes.

Pesquise mais

Umas das instituições que oferece curso de profissionalização para 
pessoas PAEE é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). 
Conheça o projeto de uma das instituições localizada em uma cidade do 
interior de São Paulo: Disponível em: <http://apaeararaquara.com.br/site/
servico-de-insercao-e-apoio-ao-mercado-de-trabalho/>. Acesso em: 29 
set.  2016.

A realidade é que, embora haja leis que respaldem o trabalho de pessoas PAEE, 
como a Lei de Cotas nº 8.213/91, isso não garante que elas trabalhem, pois ainda há 
muito preconceito e descrença na capacidade delas, o que compromete sua inserção 
no mercado de trabalho.
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Além disso, há empresas que contratam pessoas PAEE para cumprir a lei de cotas, 
e não porque a pessoa atende às exigências da vaga. Essa prática não beneficia a 
empresa e nem a inclusão do PAEE no mercado de trabalho; além disso, há empresas 
que contratam a pessoa PAEE, mas deixam-na ficar em casa, ou seja, fraudam a lei e 
não contribuem com a inclusão.

Pesquisas na área pontuam que, entre as pessoas PAEE, é mais comum a 
contratação de pessoas com deficiência auditiva, deficiência intelectual leve e 
deficiência física. E, também, que as empresas têm dificuldade em contratar devido à 
baixa escolaridade, falta de qualificação profissional e problemas de conduta do PAEE 
(ARAÚJO; SCHIMIDT, 2006). As autoras ainda pontuam que, embora haja número 
elevado de pessoas PAEE desempregadas, as empresas alegam que há pouca oferta 
de mão de obra. Isto é, há uma contradição entre a realidade e o discurso.

Para que a pessoa PAEE tenha sucesso no mercado de trabalho, é preciso que 
ela acesse, permaneça e conclua com sucesso as etapas anteriores de inclusão 
escolar e social.

Para que você entenda melhor sobre a perspectiva da inclusão e sobre os direitos 
da pessoa PAEE, hoje, temos a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, a Lei Brasileira de 
Inclusão da Pessoa com Deficiência, que pontua quem são as pessoas com deficiência 
– o que você aprendeu ao longo da disciplina – e, em seu artigo quarto, esclarece 
que toda pessoa com deficiência deve ter igualdade de oportunidades, sem sofrer 
qualquer tipo de discriminação (BRASIL, 2015).

A referida lei esclarece ainda que a pessoa com deficiência tem plena capacidade 
civil e, por isso, pode casar, se reproduzir, decidir o número de filhos que quer ter, 
constituir família e ter a guarda, tutela ou adotar como qualquer pessoa. Assim, para 
exercer, tais direitos, a pessoa com deficiência deve trabalhar para se sustentar, como 
as outras pessoas.

Em relação ao trabalho, a Lei nº 13.146, é clara ao especificar que a pessoa PAEE 
“tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e 
inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas” (BRASIL, 2015).

Reflita

É comum ver pessoas PAEE frequentando escolas e diversos ambientes 
da sociedade, mas não é comum ver pessoas PAEE trabalhando. E quando 
isso acontece, causa espanto, as pessoas demoram a acreditar que o PAEE 
seja capaz e consiga fazer o trabalho. Você se lembra de alguma pessoa 
PAEE que trabalha num banco, loja ou restaurante que você frequente? 
Por que as pessoas estranham ver o PAEE trabalhando? Reflita!
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Além disso, a referida lei estabelece que é preciso promover e garantir acesso e 
permanência da pessoa com deficiência no mercado de trabalho e, para isso, cabe 
ao poder público desenvolver serviços e programas de habilitação/reabilitação 
profissional, para que o PAEE ingresse, continue ou retorne ao trabalho, de acordo 
com sua escolha, vocação e interesse.

A habilitação profissional consiste em oferecer à pessoa com deficiência 
conhecimentos, habilidades e aptidões para exercício de uma profissão, e a reabilitação 
profissional consiste em oferecer à pessoa que já trabalhava e, por diferentes 
circunstâncias, tornou-se PAEE a oportunidade de continuar a desenvolver sua 
profissão ou aprender uma nova habilidade para se reinserir no mercado de trabalho.

Os serviços de habilitação/reabilitação profissional devem acontecer em ambientes 
inclusivos de forma articulada à rede pública e privada em entidades de formação 
profissional ou na própria empresa empregadora.

Assimile

Não importa se a pessoa nasceu com a deficiência ou a adquiriu no 
decorrer da vida, ela tem os mesmos direitos, inclusive o direito de 
trabalhar!

Exemplificando

Imagine que uma pessoa que trabalha há alguns anos em uma 
empresa sofre um acidente e se torna cadeirante (deficiente físico). É 
direito dela continuar a trabalhar, por isso, ela pode participar de cursos 
profissionalizantes que a ensinem a usar tecnologia assistiva para continuar 
a desenvolver a mesma função, ou mesmo, aprender uma nova função/
habilidade.

Pesquise mais

Para que você aprenda mais sobre habilitação/reabilitação profissional de 
pessoas PAEE, leia o documento A inclusão das pessoas com deficiência 
no mercado de trabalho, elaborado pela Secretaria de Inspeção do 
Trabalho (SIT), em 2007. Disponível em: <http://www.acessibilidade.org.
br/cartilha_trabalho.pdf>. Acesso em: 29 set. 2016.
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Há várias empresas que atuam na perspectiva da inclusão e oferecem condições 
para que a pessoa PAEE se desenvolva profissionalmente. Essas empresas são 
chamadas de empresas inclusivas por Sassaki (2006). Ao discorrer sobre o tema, o  
autor explica que empresa inclusiva é aquela que acredita na diversidade humana e, 
por isso, facilita a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho.

Entre as iniciativas das empresas inclusivistas, estão: adaptar os locais de trabalho 
e/ou aparelhos e máquinas, rever programas de treinamento e de recursos humanos 
para integrar a pessoa PAEE na equipe, capacitar a pessoa PAEE e os outros membros 
da empresa para que estabeleçam relação de parceria, entre outras possibilidades 
(SASSAKI, 2006).

É de extrema importância que a empresa tenha acessibilidade arquitetônica, 
comunicacional, metodológica, instrumental e atitudinal, pois só assim a pessoa PAEE 
poderá atuar e se desenvolver no trabalho.

Sassaki (2006) recomenda que haja parceria entre a empresa contratante e o 
curso de formação da pessoa PAEE, de forma que seja feita uma consultoria para 
saber as necessidades da pessoa e as possibilidades de adequação de ambientes e de 
equipamentos da empresa.

Portanto, você, enquanto professor, deve atuar com foco nas possibilidades do 
aluno PAEE, incentivando-o a aprender e a se desenvolver, mostrando que ele é capaz 
e pode se realizar pessoal e profissionalmente, pois é lá, no início da escolarização, que 
muitas pessoas com deficiência perdem o interesse pela escola, por não ver naquele 
espaço um lugar que o acolhe e que o incentiva e que será importante para ele.

É lá na educação básica que precisamos investir nesse aluno, para que ele não 
desista, para que ele acredite nas suas capacidades e que tenha suas necessidades 
atendidas, permanecendo na escola, concluindo os estudos e chegando aos cursos e 
escolas profissionalizantes, que contribuirão para sua inserção no mercado de trabalho 
e, consequentemente, para uma vida mais autônoma e independente.

Sem medo de errar

Caro aluno, você se lembra da situação-problema de Rita, a professora da 
Educação Especial de uma escola pública, que depois de encontrar diversas 
irregularidades na sala de recursos multifuncional, decidiu organizar reuniões com a 
comunidade escolar visando oferecer algumas orientações sobre o público-alvo da 
educação especial e inclusão?
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Assim, não basta incluir o aluno na escola para cumprir a lei. É preciso ensiná-lo 
para que ele adquira bens culturais essenciais para sua vida em sociedade, o que inclui 
o preparo para o mercado de trabalho.

Daí a importância do professor se preparar para atuar nessa nova realidade e acreditar 
e incentivar o aluno PAEE a aprender tudo o que puder, além de elevar a autoestima, 
independentemente dos recursos e tecnologia de que precisa para isso, pois só assim 
poderemos ver essas pessoas de fato incluídas na sociedade, atuando e participando 
de todos os setores, tendo igualdade de oportunidades, independentemente das 
diferenças de cada um.

Bibliotecário sim, por que não?

Descrição da situação-problema 

Carlos é um garoto de 16 anos que está matriculado no primeiro ano do ensino 
médio. Ele é deficiente intelectual e, apesar de todas as dificuldades que enfrentou, 
aprendeu a ler, escrever e fazer cálculos matemáticos, avançando na escolarização. 
Em uma das aulas, a professora Ana estava discutindo com os alunos a perspectiva 
profissional de cada um, mostrando a importância de já começarem a se preparar 
para a futura carreira, seja estudando para os vestibulares ou procurando cursos de 
profissionalização. Ao questionar sobre a carreira que cada um pretende seguir, Carlos 
contou que vai ser bibliotecário, pois gosta muito de ficar entre os livros.

Ao ouvir o colega, muitos alunos riram e disseram que isso só seria possível se os 
pais de Carlos fizessem uma biblioteca no quarto dele. Carlos ficou muito magoado 
ao ouvir os colegas e, nervoso, jogou o material no chão e saiu da sala de aula.

Depois da reunião sobre o currículo escolar, Rita decidiu falar sobre a inclusão da 
pessoa PAEE no mercado de trabalho. Ela iniciou a conversa questionando: Afinal, 
para que estamos incluindo os alunos PAEE na escola regular? Para garantir um 
direito previsto em lei ou para prepará-los para exercer cidadania e atuar no mercado 
de trabalho?

Atenção

Na perspectiva da inclusão, todos têm direito não apenas à educação, 
mas à vida em sociedade e tudo que nela está inserido: cultura, arte, lazer, 
esportes e mercado de trabalho!

Avançando na prática 
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A professora Ana ficou sem reação. Não sabia o que dizer a Carlos e muito menos 
aos outros alunos, por isso repreendeu os alunos pela piada e disse que não gosta que 
tratem Carlos assim.

Resolução da situação-problema 

A partir da SP percebe-se a descrença na potencialidade de alunos PAEE, no 
entanto, é possível que esse aluno aprenda e exerça uma prática profissional, pois este 
é o objetivo da inclusão dar a todos os mesmos direitos.

Conhecendo as leis e os documentos que respaldam a inclusão escolar e a 
inclusão profissional de pessoas PAEE, como a professora poderia agir diante da 
situação descrita? E se ela mostrasse para a turma os avanços que Carlos já teve como 
prova de que ele tem potencial para realizar seu sonho profissional?

Lembre-se

O aluno PAEE tem direito ao acesso, à permanência e à evolução na 
escolarização, até mesmo ao ensino superior e profissionalizante, que 
poderá prepará-lo para atuar no mercado de trabalho.

Faça você mesmo

Selecione as principais leis que respaldam a inclusão da pessoa PAEE no 
mercado de trabalho e reflita sobre como elas poderiam ajudar a professora 
a mostrar aos seus alunos que Carlos pode ser um bibliotecário.

Faça valer a pena

1.  Assinale a alternativa correta: A Lei nº 8.213/91 – Lei de Cotas – 
estabelece que?

a) As pessoas com deficiência podem trabalhar desde que provem aptidão 
ao cargo por meio de testes.

b) As empresas podem contratar pessoas com deficiência para trabalhar 
meia jornada.

c) As empresas com mais de 100 funcionários devem reservar de 2 a 5 por 
cento de suas vagas aos deficientes.
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3. Leia a situação:

Laura é deficiente auditiva e, depois de concluir o ensino médio, está à 
procura de seu primeiro emprego. Ao saber de uma vaga para atendente 
de supermercado, ela enviou currículo e foi chamada para a entrevista. 
Ao chegar lá, ela teve dificuldades para se comunicar, pois ninguém do 
supermercado sabia Libras. Uma das entrevistadoras decidiu se comunicar 
com Laura por mensagens escritas e propôs a ela contratação por três 
meses com direito a salário e benefícios previstos para o cargo, explicando 
que ela seria registrada e receberia salário, mas deveria ficar em casa, uma 
vez que, por não falar, não teria como atuar em supermercados. Assim, 
o supermercado a ajudaria e ela ajudaria o supermercado a cumprir a lei.

2. Em relação à Lei de Cotas nº 8.213, avalie as afirmações:

I – Empresas com mais de 100 funcionários devem reservar 5% de seus 
cargos para pessoas com deficiência.

II – A dispensa da pessoa com deficiência só pode ocorrer após a 
contratação de outro trabalhador com deficiência.

III – As empresas devem destinar de 2 a 5 por cento de suas vagas a pessoas 
com deficiência, desde que elas se adequem a vaga, caso contrário a 
contratação não é justificada.

IV – A pessoa com deficiência que decide trabalhar precisa passar por 
formação profissional e testes de capacidade física e intelectual que 
comprovem sua habilitação para o cargo.

É correto o que se afirma em?

a) I.

b) II.

c) III.

d) IV.

e) I, II, III e IV.

d) As pessoas com deficiência têm direito de concorrer a qualquer vaga 
oferecida por empresas inclusivas.

e) As vagas em ocupações manuais podem ser preenchidas por pessoas 
com deficiência.
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Sobre a situação descrita, escolha a alternativa que condiz com a 
perspectiva da inclusão.

a) A entrevistadora deveria ter providenciado alguém que dominasse 
Libras para explicar a proposta para Laura, uma prática comum e aceitável 
em nossa sociedade.

b) A proposta da entrevistadora contraria a Lei de Cotas, mas é aceitável na 
sociedade por beneficiar ambos, empresa e trabalhador com deficiência.

c) A proposta do supermercado é irrecusável, uma vez que pessoas com 
deficiência raramente conseguem emprego.

d) A proposta da entrevistadora contraria a lei, pois as empresas devem 
contratar pessoas com deficiência e fazer adequações para que ela atue 
de fato.

e) Na perspectiva da inclusão, essa prática é aceitável, uma vez que o 
objetivo é ter pessoas com deficiência contratadas, mas não trabalhando.
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